
 

ARRESTEN VAN HET 

HOF VAN CASSATIE 

JAARGANG 2006 / NR. 1 

 

 

 

 

MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES 

VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEZORGD DOOR DE LEDEN  

VAN HET HOF VAN CASSATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRESTEN JANUARI 2006 

NRS 1 TOT 62 

  



Nr. 1 – 2.1.06 HOF VAN CASSATIE 1 

Nr. 1

3° KAMER - 2 januari 2006

ARBEIDSVOORZIENING — BEROEPSOPLEIDING - FRANSE GEMEENSCHAP - 
OPLEIDING - EINDE - ONDERNEMING - VERPLICHTINGEN - BEGRIP

De onderneming waarnaar de stagiair gestuurd wordt voor een beroepsopleiding, is niet  
alleen verplicht die stagiair na zijn beroepsopleiding in dienst te nemen, voor een periode 
die minstens gelijk is met de duur ervan, maar moet hem tijdens die periode ook doen 
werken1. (Art. 27, § 2, Besl. Fr. Gem. Ex. 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding).

(Gestion et courtage en assurances bvba T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0092.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
Het cassatieberoep is  gericht  tegen het arrest,  dat  op 25 september 2003 is 

gewezen door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar verzoekschrift de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 26 en 27, inzonderheid §2, van het besluit van de Franse Gemeenschaps-

executieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding, zoals ze van kracht waren 
vóór hun opheffing bij artikel 14 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 18 juli 
1997;

- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest  verklaart  het hoofdberoep ongegrond en bevestigt  het beroepen 

vonnis, in zoverre het oordeelt dat eiseres de tussen haar en verweerster gesloten arbeids-
overeenkomst niet kon beëindigen vóór het verstrijken van een periode van ten minste zes 
maanden arbeid.

Het verantwoordt die beslissing met al zijn eigen redenen en met die van het beroepen 
vonnis, die hier als volledig weergegeven beschouwd worden, inzonderheid met de over-
wegingen, in substantie, dat "het [arbeids]hof, naast de oordeelkundige motivering van het 
vonnis, die het hier als volledig weergegeven beschouwt, oordeelt dat [eiseres] totaal geen 
rekening houdt met de contractuele en niet louter morele verbintenis die zij ten aanzien 
van de andere partijen heeft aangegaan met het oog op de totstandkoming van een driepar-
tijenovereenkomst  tot  individuele  beroepsopleiding  binnen een onderneming,  overeen-
komstig de artikelen 26 en 27 van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 

1 Vgl.  art.  8,  eerste  lid,  4°,  tweede  en  derde  lid,  Decr.  W.  Gew.  18  juli  1997  betreffende  de 
inschakeling van werkzoekenden bij  werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een 
vacature te voorzien.
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12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding. Zodra de overeenkomst gesloten was op 3 
december  1997,  heeft  de onderneming zich immers  ten aanzien van de stagiair  en de 
Forem ertoe verbonden om die stagiair onmiddellijk na het einde van de opleiding als 
werknemer tewerk te stellen voor een periode die minstens gelijk is aan de duur van de 
opleiding, in het aangeleerde beroep en onder de voorwaarden die in de onderneming voor 
dat beroep gelden.  De uitdrukkelijke  verwijzing naar de hoedanigheid van werknemer 
impliceert  noodzakelijkerwijs de toepassing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.  De verbintenis die de werkgever  heeft  aangegaan in het kader 
van deze enigszins ongebruikelijke overeenkomst, vormt in geen geval een vrijblijvend 
sociaal  voordeel dat  toegekend wordt  ten behoeve van een tewerkstellingsbevorderend 
beleid, aangezien de werkgever tijdens de opleiding over een goedkopere arbeidskracht 
beschikt door de opeenvolgende vrijstellingen van sociale bijdragen en de tegemoetko-
ming van de RVA In ruil voor dat voordeel aanvaardt de werkgever, bij het sluiten van de 
overeenkomst,  het toezicht van de subregionale directie van de Forem, het statuut van 
stagebegeleider en de hoedanigheid van werkgever in de zin van de wet van 3 juli 1978, 
voor  een periode die  minstens  gelijk  is  aan de duur  van  de opleiding en ook na die 
periode. Dit zijn contractuele verbintenissen die niet uitsluitend tot het domein van het 
natuurrecht of tot  het  domein van de moraliteit  behoren.  Ze vormen de noodzakelijke 
tegenprestatie waarop de algemene opzet van de wettelijke regeling rust en zonder welke 
er weinig kans bestaat dat het beoogde doel bereikt kan worden. Ook de restrictieve regels 
met betrekking tot het einde van de overeenkomst van beroepsopleiding, vervat in artikel 
4 van de overeenkomst, maken hiervan deel uit. De werkgever-stagebegeleider is immers 
geenszins verplicht een ongeschikte stagiair om welke reden ook te ondergaan (luiheid, 
gebrek aan motivering, fysieke ongeschiktheid, gedragsstoornissen, enz.). Die ongeschikt-
heid moet evenwel logischerwijs worden vastgesteld vóór het einde van de eerste helft 
van de opleiding en de werkgever-stagebegeleider kan alleen door de beslissing van de 
subregionale directeur worden ontslagen van zijn contractuele verbintenissen. Hierboven 
is reeds gezegd dat de overeenkomst ongebruikelijk was, aangezien ze tussen drie partijen 
werd gesloten en één van die partijen een openbare instelling was. Voor de interpretatie 
van de contractuele verbintenissen wijkt die overeenkomst geenszins af van de organieke 
bepalingen van het in het Burgerlijk Wetboek vervatte verbintenissenrecht, waaronder de 
beginselen van de autonomie van de wil en de uitvoering, te goeder trouw, van de over-
eenkomst, volgens welke wettelijk gesloten overeenkomsten ten aanzien van de partijen 
kracht van wet hebben en te goeder trouw moeten worden uitgevoerd. Te dezen werd de 
overeenkomst van beroepsopleiding, waarin de verbintenis van de drie partijen is vervat, 
gesloten op 3 december 1997. Ze voorzag in een beroepsopleiding van zes maanden met 
ingang van 15 december 1997. Het wordt niet betwist dat de overeenkomst tot het einde is 
uitgevoerd, zonder dat de directeur van de subregionale directie van de Forem gevraagd 
werd  de ongeschiktheid  vast  te  stellen  of  om welke  andere  reden ook  tussenbeide te 
komen. Hieruit kan logischerwijs worden afgeleid dat de werkgever-stagebegeleider de 
stagiair geschikt had bevonden, en dat die vaststelling bevestigd wordt door het feit dat hij 
vervolgens met de stagiair een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur heeft gesloten 
die onderworpen is aan de wet van 3 juli 1978 (...). Tot op dat ogenblik heeft de werk-
gever zijn contractuele verbintenissen nageleefd, aangezien hij geen ongeschiktheid heeft 
vastgesteld maar de opleiding tot het einde heeft voortgezet en de stagiair vervolgens als 
werknemer heeft aangeworven binnen het kader van een arbeidsovereenkomst. Het was 
hem immers niet verboden de stagiair voor onbepaalde tijd aan te werven, op voorwaarde 
dat deze aangeworven werd als werknemer. Het was hem evenmin uitdrukkelijk verboden 
een beding van proeftijd aan die aanwerving te verbinden. Ongeacht of hij gekozen had 
voor toepassing van de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 met betrekking tot indienst-
neming voor  bepaalde duur dan wel  voor  die met  betrekking tot  indienstneming voor 
onbepaalde duur, hij was evenwel door zijn verbintenis van 3 december 1997 verplicht de 



Nr. 1 – 2.1.06 HOF VAN CASSATIE 3 

werknemer een dienstbetrekking te waarborgen voor een duur die minstens gelijk was aan 
die van de opleiding, welke te dezen zes maanden bedroeg. In het algemeen sluiten de 
werkgevers-stagebegeleiders, die tevreden zijn over hun stagiairs, met hen een arbeids-
overeenkomst van bepaalde duur, gelijk aan die van de stage, en werven ze slechts voor 
onbepaalde duur aan tegen het einde van die overeenkomst. Door zo vroegtijdig te kiezen 
voor een overeenkomst van onbepaalde duur, met een beding van proeftijd voor een duur 
die gelijk is aan die van zijn contractuele verbintenis, waardoor hij deze kan beperken, 
leeft  de werkgever  zijn eigen verbintenis niet na en schendt hij  tegelijkertijd  de voor-
schriften  van  het  besluit  van  de  Franse  Gemeenschapsexecutieve  van  12  mei  1987, 
waarmee zijn verbintenis in overeenstemming was".

Grieven
Artikel 27, §2, van het besluit van 12 mei 1987 van de Franse Gemeenschapsexecutieve 

betreffende de beroepsopleiding, bepaalt dat de onderneming zich ertoe verbindt, onmid-
dellijk  na  het  einde  van  de  opleiding,  de  stagiair  die  er  een  beroepsopleiding  heeft 
gevolgd, als werknemer tewerk te stellen voor een periode die minstens gelijk is met de 
duur van  de opleiding,  in  het  aangeleerde beroep en onder de voorwaarden  die in  de 
onderneming voor dat beroep gelden.

De "overeenkomst  van individuele beroepsopleiding in een onderneming" die tussen 
partijen is gesloten met toepassing van de artikelen 26 en 27 van het besluit van 12 mei 
1987 van de Franse Gemeenschapsexecutieve betreffende de beroepsopleiding, omschreef 
die  verbintenis  in  artikel  2  J,  waarin,  luidens de appelconclusie  van  eiseres,  die  door 
verweerster wat dat betreft niet betwist wordt en waarop het Hof acht vermag te slaan, 
bepaald wordt dat "de onderneming zich ertoe verbindt de stagiair die er een beroepsop-
leiding heeft gevolgd, onmiddellijk na het einde van de opleiding als werknemer tewerk te 
stellen voor een periode die minstens gelijk is aan de duur van de opleiding, in het aange-
leerde beroep en onder de voorwaarden die in de onderneming voor dat beroep gelden."

De werkgever was aldus verplicht de stagiair, die zijn opleiding beëindigd had, tewerk 
te stellen voor een periode die minstens gelijk is aan de duur ervan, ofwel op grond van 
een overeenkomst van bepaalde duur, gelijk aan die van de stage, ofwel op grond van een 
overeenkomst van onbepaalde duur.

De overeenkomst van onbepaalde duur die na de overeenkomst van beroepsopleiding 
wordt  gesloten,  valt  onder  de bepalingen  van  de  wet  van  3  juli  1978  betreffende  de 
arbeidsovereenkomsten  en  kan  bijgevolg  een beding van  proeftijd  bevatten,  zoals  het 
bestreden arrest trouwens vermeldt.

Te dezen stelt het bestreden arrest vast dat 1) eiseres met verweerster een overeenkomst 
van individuele beroepsopleiding in een onderneming heeft  gesloten, voor een periode 
van zes maanden, en dat 2) verweerster van eiseres onmiddellijk na de beëindiging van de 
opleiding een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kreeg waaraan een beding van 
proeftijd voor een duur van zes maanden verbonden was.

Het arrest kan bijgevolg niet naar recht beslissen dat "door zo vroegtijdig te kiezen voor 
een overeenkomst van onbepaalde duur, met een beding van proeftijd voor een duur die 
gelijk is aan die van zijn contractuele verbintenis, waardoor hij deze kan beperken, leeft 
de werkgever zijn eigen verbintenis niet na en schendt hij tegelijkertijd de voorschriften 
van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987, waarmee zijn 
verbintenis  in  overeenstemming  was"  (schending  van  artikel  1134  van  het  Burgerlijk 
Wetboek, van de artikelen 26 en 27 van het besluit van de Franse Gemeenschaps-execu-
tieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding).

Door zich te baseren op een voorwaarde die niet in de overeenkomst voorkomt, geeft 
het arrest daaraan niet de uitwerking die de partijen overeengekomen zijn. Het miskent 
aldus de verbindende kracht van de overeenkomst en schendt derhalve artikel 1134 van 
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het Burgerlijk Wetboek.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest veroordeelt eiseres om aan verweerster een schadevergoeding van 

4.611,16 euro te betalen, verhoogd met de moratoire en gerechtelijke interesten vanaf 13 
juli 1999.

Het verantwoordt  die beslissing met alle redenen, die hier als volledig weergegeven 
worden beschouwd,  en in het bijzonder met  de overwegingen,  in substantie,  dat  "(het 
besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987) weliswaar geen uitdruk-
kelijke sanctie bepaalt.  Uit de verwijzingen naar de ratio legis, zoals de uitdrukkelijke 
verwijzing naar de hoedanigheid van werknemer en dus noodzakelijkerwijs naar de bepa-
lingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, blijkt  echter 
onbetwistbaar welke straf op dat gedrag staat. (...) Het [arbeids]hof is van oordeel dat de 
rechtbank, in zijn dictum betreffende de straf, uit het oog is verloren dat de rechtsvorde-
ring niet uitsluitend gegrond was op de bepalingen van de wet van 3 juli 1978, maar ook 
op alle bepalingen waaraan de verbintenissen van de oorspronkelijke overeenkomst van 
beroepsopleiding onderworpen zijn, waaronder het hierboven aangevoerde besluit van de 
Executieve, die, in hun geheel, de grondslag vormen voor de contractuele bepalingen voor 
de  schending  waarvan  vergoeding  wordt  gevorderd.  Die  bepalingen  waarborgden 
(verweerster) een loon voor het in de beroepsstage in het vooruitzicht gestelde werk, en 
dit gedurende zes maanden na het einde van die stage. Zij  heeft,  met inbegrip van de 
beëindigingsvergoeding ten belope van zeven dagen loon, in feite slechts twee maanden 
loon ontvangen. Haar schade stemt overeen met het loon dat ze had moeten ontvangen 
voor  de  resterende  tewerkstellingsduur,  die  haar  door  de  werkgever  is  ontzegd  met 
miskenning van zijn wettelijke en contractuele verplichtingen. (Verweerster) beroept zich 
bijgevolg terecht op de artikelen 40 van de wet van 3 juli 1978 en 27, §2, van het besluit 
van  12 mei  1987 van  de Franse Gemeenschapsexecutieve.  Haar  schade bedraagt  vier 
maanden  loon,  dus een  bedrag  van  43.343 BEF x 12.875  x  4/12  = 186.013  BEF of 
4.611,16 euro. Het gaat hier echter om schadevergoeding".

Grieven
Wanneer een werkgever zijn verplichting niet nakomt om de stagiair na het einde van 

zijn opleiding in dienst te nemen voor een periode die minstens gelijk is aan de duur van 
die opleiding, kan hij niet gehouden zijn tot betaling van een compensatoire opzeggings-
vergoeding op grond van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 
maar  alleen tot betaling van een schadevergoeding op grond van artikel  1382 van het 
Burgerlijk Wetboek. Het bedrag van die schadevergoeding komt overeen met het loon dat 
uitbetaald had moeten worden tot het einde van de gewaarborgde periode, verminderd met 
de inkomsten die hij om welke reden ook voor dezelfde periode verkregen heeft. Het feit 
dat  de werkgever  zijn belofte van een overeenkomst  niet  is  nagekomen,  moet  immers 
beschouwd worden als een contractuele fout die losstaat van de fout die voortvloeit uit de 
onwettige beëindiging van de overeenkomst.

Te dezen veroordeelt het bestreden arrest eiseres om aan verweerster een schadevergoe-
ding van vier maanden loon te betalen, wat overeenkomt met een bedrag van 43.343 frank 
x 12,875 x 4/12 = 186.013 frank of 4.611,16 euro. Het grondt die beslissing op de over-
weging dat het besluit van 12 mei 1987 van de Franse Gemeenschapsexecutieve en van de 
overeenkomst  van beroepsopleiding verweerster  een loon waarborgden voor  het in de 
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beroepsstage in het vooruitzicht gestelde werk, en dit gedurende zes maanden na het einde 
van die stage, dat zij, met inbegrip van de beëindigingsvergoeding ten belope van zeven 
dagen loon, in feite slechts twee maanden loon heeft ontvangen en dat haar schade over-
eenstemt met het loon dat ze had moeten ontvangen voor de resterende tewerkstellings-
duur,  die  haar  door  de  werkgever  is  ontzegd  met  miskenning  van  zijn  wettelijke  en 
contractuele verplichtingen.

Daar het bestreden arrest  zich niet  uitlaat  over  eventuele  vervangingsinkomsten  die 
verweerster voor dezelfde periode zou hebben ontvangen, kan het Hof niet nagaan of het 
arrest, door eiseres te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding ten belope van 
vier maanden loon, verweerster geen bedrag toekent dat de werkelijk geleden schade te 
boven gaat en of het aldus het beginsel van de volledige vergoeding van de schade niet 
miskent,  en  derhalve  kan  het  Hof  evenmin  zijn  wettigheidstoezicht  uitoefenen.  Het 
bestreden arrest is derhalve noch regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 
149 van de Grondwet) noch naar recht verantwoord (schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Artikel 27, §2, van het besluit van 12 mei 1987 van de Franse Gemeenschaps-

executieve betreffende de beroepsopleiding, zoals het op het geschil van toepas-
sing is, bepaalt dat de onderneming, onmiddellijk na het einde van de opleiding, 
zich ertoe  verbindt  de stagiair  die  er  een  beroepsopleiding heeft  gevolgd,  als 
werknemer tewerk te stellen voor een periode die minstens gelijk is met de duur 
van de opleiding, in het aangeleerde beroep en onder de voorwaarden die in de 
onderneming voor dat beroep gelden.

Uit die bepaling blijkt dat de onderneming niet alleen verplicht is die stagiair 
na zijn opleiding in dienst te nemen, voor een periode die minstens gelijk is met 
de duur ervan, maar hem tijdens diezelfde periode ook moet doen werken.

Het middel, dat volledig berust op een uitlegging die enkel betrekking heeft op 
de eerste verplichting, faalt naar recht.

Tweede middel
Het middel, dat alleen ervan uitgaat dat de verplichting om de stagiair aan het 

einde van zijn opleiding in dienst te nemen, niet  zou zijn nagekomen, en dat 
aldus, ondanks de vaststellingen van het arrest, de arbeidsovereenkomst buiten 
beschouwing  laat  die  eiseres  en  verweerster  aan  het  einde  van  de  opleiding 
hebben gesloten, mist feitelijke grondslag.

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

2 januari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Gérard.
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Nr. 2

3° KAMER - 2 januari 2006

1º ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BEGRIP - PLOTSELINGE 
GEBEURTENIS - DAGTAAK - UITOEFENING - BIJZONDER ELEMENT - BEGRIP

2º ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BEGRIP - PLOTSELINGE 
GEBEURTENIS - DAGTAAK - UITOEFENING - BIJZONDER ELEMENT - BEGRIP - WERKVROUW - DWEIL 
- WRINGBEWEGING

1º Inzake arbeidsongevallen wordt niet vereist dat het element in de gewone en normale 
uitoefening van de dagtaak, dat het letsel of de schade aan prothesen of orthopedische  
toestellen heeft kunnen veroorzaken, en dat kan worden aangewezen, losstaat van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst1. (Artt. 7, 9 en 26 Arbeidsongevallenwet)

2º Hoewel het uitwringen van een dweil geen beweging is die losstaat van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst van een werkvrouw, kan die beweging, wanneer ze een 
ligamentscheur tot gevolg heeft, een plotselinge gebeurtenis vormen in de zin van de 
Arbeidsongevallenwet. (Art. 9 Arbeidsongevallenwet)

(C. T. onderlinge verzekeringsvereniging Ethias)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0159.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 15 juni 2004 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik 
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7 en 9 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van verweerster gegrond, op grond dat 

V.:
"1. Artikel 9 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat, wanneer de 

getroffene of zijn rechthebbenden, benevens het bestaan van het letsel,  een plotselinge 
gebeurtenis  aanwijzen,  het  letsel,  behoudens  tegenbewijs,  vermoed  wordt  door  een 
ongeval te zijn veroorzaakt, terwijl artikel 7 van die wet bepaalt dat indien de getroffene 
aantoont dat het ongeval is overkomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst, dan 
wordt het, behoudens tegenbewijs, geacht als overkomen door het feit van de uitvoering 
van die overeenkomst.

2. De gewone en normale uitvoering van de dagtaak kan de plotselinge gebeurtenis 
zijn, op voorwaarde dat er in die uitvoering een element kan worden aangewezen dat het 
letsel  heeft  kunnen  veroorzaken,  zonder  dat  daarom vereist  wordt  dat  die  gebeurtenis 
losstaat van de uitvoering van de overeenkomst (...).

1 Cass., 5 april 2004, A.R. S.02.0130.F, nr. 183, met concl. O.M.;  J.T.T. 2004, p. 468, met concl. 
O.M. en de opmerkingen van L. VAN GOSSUM.
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3.  Wat  betreft  het  bewijs  van  een  plotselinge  gebeurtenis,  wordt  een  letsel  slechts 
vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt indien een plotselinge gebeurtenis bewezen 
is verklaard en niet alleen mogelijk is (...) en dat bewijs kan door vermoedens geleverd 
worden,  aangezien  de  gerechten  in  concreto  moeten  beoordelen  of  de  aangevoerde 
vermoedens ernstig, bepaald zijn en met elkaar overeenstemmen, en of de getroffene met 
elkaar  overeenstemmende  elementen  kan  voorleggen  die  vermoedens  in  zijn  voordeel 
vormen (...).

4.  Te dezen oordeelt  het  [arbeids]hof  dat  (eiseres)  het  haar opgedragen  bewijs  niet 
levert.

5.  Het  feit  dat  een  dweil  uitgewrongen  wordt  en  daarbij  pijn  ervaren  wordt  in  de 
bovenarm,  vormt immers  geenszins  een plotselinge gebeurtenis  zoals die hierboven is 
omschreven, aangezien (eiseres) niet wijst op enige bijzondere inspanning of op bijzon-
dere omstandigheden.

6. Het gaat eerder om een alledaagse en onbetekenende beweging, die niet gekenmerkt 
wordt door het feit dat ze het organisme van de werknemer zou hebben blootgesteld aan 
een beroepsmatige overlast die een letsel kon hebben veroorzaakt, en die zich eender waar 
en wanneer had kunnen voordoen (...). De rechtbank heeft overigens 'de alledaagsheid van 
de beweging' erkend, maar heeft daaruit ten onrechte afgeleid dat die alledaagsheid het 
begrip 'plotselinge gebeurtenis' niet kan uitsluiten.

7. Alle andere overwegingen van de partijen zijn overtollig of niet ter zake dienend.
8. Bij gebrek aan een plotselinge gebeurtenis is het ongeval niet aangetoond en is het 

bijgevolg overbodig na te gaan of het vermoeden, bedoeld in artikel 7 van de voormelde 
wet van 10 april 1971, al dan niet is aangetoond."

Grieven
Krachtens artikel 7 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wordt als arbeids-

ongeval aangezien, elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoe-
ring van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt; krachtens artikel 
9 van dezelfde wet wordt het letsel, wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden, bene-
vens het bestaan van het letsel, een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, behoudens tegen-
bewijs vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt.

De  gewone  en  normale  uitvoering  van  de  dagtaak,  in  dit  geval  meer  bepaald  het 
uitwringen van een dweil, kan die gebeurtenis alleen vormen op voorwaarde dat er in die 
uitvoering een element kan worden aangewezen dat het letsel kan hebben veroorzaakt, 
aangezien het begrip 'plotselinge gebeurtenis' niet beperkt is tot gebeurtenissen die zich 
niet  eender  waar  en wanneer  hadden  kunnen  voordoen,  en  het  is  niet  vereist  dat  het 
element dat het letsel heeft veroorzaakt, losstaat van de normale uitvoering van de over-
eenkomst; de getroffene, met andere woorden, hoeft niet te bewijzen dat zij, in de uitvoe-
ring van haar dagtaak, bijzondere inspanningen heeft gedaan of in bijzondere omstandig-
heden of situaties heeft gewerkt.

Het bestreden arrest, waarin erkend wordt dat eiseres op 17 april 2002 "een dweil heeft 
uitgewrongen en (...)  daarbij  pijn ervaren heeft  in de bovenarm",  maar  beslist dat  "bij 
gebrek aan een plotselinge gebeurtenis, het ongeval niet is aangetoond en (dat) het bijge-
volg overbodig is na te gaan of het vermoeden, bedoeld in artikel 7 van de (...) wet van 10 
april 1971, al dan niet is aangetoond", op grond dat eiseres "niet wijst op enige bijzondere 
inspanning of op bijzondere omstandigheden (...); (dat) het eerder gaat om een alledaagse 
en onbetekenende beweging, die niet gekenmerkt wordt door het feit dat ze het organisme 
van de werknemer zou hebben blootgesteld aan een beroepsmatige overlast die een letsel 
kon hebben veroorzaakt,  en die zich eender  waar  en wanneer  had kunnen  voordoen", 
voegt aan het begrip "plotselinge gebeurtenis" voorwaarden toe die hierin niet vervat zijn 
en schendt, bijgevolg, de artikelen 7 en 9 van de wet van 10 april 1971.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Een arbeidsongeval vereist met name het bestaan van een plotselinge gebeur-

tenis die het letsel veroorzaakt.
De gewone en normale uitvoering van de dagtaak kan een plotselinge gebeur-

tenis vormen, op voorwaarde dat er in die uitvoering een element kan worden 
aangewezen die het letsel heeft kunnen veroorzaken; het is evenwel niet vereist 
dat dit element losstaat van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Nadat  het  arrest  vastgesteld  heeft  dat  eiseres  pijn  in  haar  bovenarm  heeft 
ervaren na een dweil te hebben uitgewrongen, beslist het dat die beweging geen 
plotselinge gebeurtenis vormt, op grond dat eiseres "niet wijst op enige bijzon-
dere inspanning of op bijzondere omstandigheden" en dat "het eerder gaat om 
een alledaagse en onbetekenende beweging, die niet gekenmerkt wordt door het 
feit  dat ze het organisme van de werknemer zou hebben blootgesteld aan een 
beroepsmatige overlast die een letsel kon hebben veroorzaakt, en die zich eender 
waar en wanneer had kunnen voordoen".

Het arrest, dat weigert te erkennen dat de beweging die erin bestaat een dweil 
uit te wringen, op zich het element kon vormen dat het letsel kon hebben veroor-
zaakt, schendt de in het middel aangewezen bepalingen.

Dat middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest,  behalve  in  zoverre  het  het  hoger  beroep 

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971, veroordeelt verweerster in de 

kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

2 januari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 3

2° KAMER - 3 januari 2006

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERAAR VAN EEN BIJ EEN 
VERKEERSONGEVAL BETROKKEN MOTORRIJTUIG - VERGOEDINGEN UITBETAALD AAN INZITTENDEN - 
INDEPLAATSSTELLING IN DE RECHTEN VAN DE INZITTENDEN - GEVOLG

De verzekeraar van een bij een verkeersongeval betrokken motorrijtuig, die op grond van 
artikel 29bis, W.A.M.-wet aan inzittenden van het betrokken voertuig vergoedingen heeft  
uitbetaald voor de bij  dat  ongeval  geleden schade,  kan zich voor de strafrechter  als  
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gesubrogeerde  in  de  rechten  van  die  inzittenden  burgerlijke  partij  stellen  tegen  de 
aansprakelijke  beklaagde  die  wegens  het  verkeersongeval  wordt  vervolgd,  alsmede 
tegen  de  verzekeraar  van  zijn  burgerrechtelijke  aansprakelijkheid  die  gedwongen  of 
vrijwillig in de strafprocedure is tussenbeide gekomen1.  (Art. 4, V.T.Sv.; Artt. 29bis, §§1 
en 4, W.A.M.-wet 1989)

(GENERALI BELGIUM nv e.a. T. R. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1137.N - P.05.1249.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 

Correctionele Rechtbank te Hasselt van 30 juni 2005.
(...)
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Samenhang
1.  De  cassatieberoepen  P.05.1137.N  en  P.05.1249.N  zijn  gericht  tegen 

hetzelfde vonnis. Ze worden gevoegd.
(...)
Beoordeling van het middel van de eiseres sub I
6.  Volgens  de  bepalingen  van  artikel  29bis,  §  1,  WAM-wet  wordt  bij  een 

verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, met uitzon-
dering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van elk 
van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun 
rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, hoof-
delijk vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de 
bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.

Volgens artikel 29bis, § 4, van dezelfde wet treedt de verzekeraar in de rechten 
van het slachtoffer tegen de in gemeen recht aansprakelijke derden.

7. Volgens artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering kan de 
burgerlijke  rechtsvordering  tezelfdertijd  en  voor  dezelfde  rechters  vervolgd 
worden als de strafvordering.

8. Uit die bepalingen volgt dat de verzekeraar van een bij een verkeersongeval 
betrokken motorrijtuig, die op grond van voormeld artikel 29bis WAM-wet aan 
inzittenden van het betrokken voertuig vergoedingen heeft uitbetaald voor de bij 
dat ongeval  geleden schade, zich voor de strafrechter als gesubrogeerde in de 
rechten van die inzittenden burgerlijke partij kan stellen tegen de aansprakelijke 
beklaagde  die wegens  het  verkeersongeval  wordt  vervolgd,  alsmede tegen  de 
verzekeraar van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid die gedwongen of vrij-
willig in de strafprocedure is tussenbeide gekomen.

1 Zie Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.00.0204.F, nr. 465; 26 maart 2003, A.R. P.02.1609.F, nr. 204.
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De inzittenden zelf kunnen hun vordering tegen de aansprakelijke beklaagde 
niet  steunen  op  voormeld  artikel  29bis  WAM-wet  omdat  die  vordering  niet 
gestoeld is op het door de verzekerde gepleegde misdrijf. Dit belet niet dat de 
verzekeraar dit wel kan doen omdat hij op grond van artikel 29bis, § 4, WAM-
wet als gesubrogeerde wel vergoeding van de beklaagde kan terugvorderen in 
zover die aansprakelijk is voor het verkeersongeval.

9. Uit de vaststellingen van het vonnis blijkt dat eiseres WAM-verzekeraar is 
van een in het ongeval betrokken voertuig en aan het slachtoffer L.F. vergoe-
dingen uitbetaalde op grond van artikel 29bis, § 1, WAM-wet.

10. De beslissing van de appelrechters dat de strafrechter niet bevoegd is, is 
niet naar recht verantwoord. 

11. Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Verleent akte van de afstanden zoals hiervoor is bepaald.
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burger-

lijke rechtsvordering van Generali Belgium nv tegen Winterthur Europe Verze-
keringen nv.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt R.D en Winterthur Europe Verzekeringen nv in twee derden van 

de kosten van het cassatieberoep van Generali Belgium en laat de overige kosten 
ten laste van Generali Belgium.

Veroordeelt Winterthur Europe Verzekeringen in de kosten van haar cassatie-
beroep.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren, 
zitting houdende in hoger beroep.

3 januari 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 4

2° KAMER - 3 januari 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - GEÏNTERNEERDE - CASSATIEBEROEP 
TEGEN BESLISSING HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - 
ONTVANKELIJKHEID

2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — HOGE COMMISSIE - 
CASSATIEBEROEP DOOR DE GEÏNTERNEERDE - VORM
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1º en 2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld door de geïnterneerde zelf tegen  
een beslissing van de Hoge Commissie tot  bescherming van de maatschappij  die de 
afwijzing  van  het  verzoek  tot  invrijheidstelling  bevestigt,  nu  alleen  een  advocaat  
cassatieberoep kan instellen. (Art. 19ter, Wet Bescherming Maatschappij 1964)

(R.)

ARREST

(A.R. P.05.1546.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

3 januari 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal. 

Nr. 5

2° KAMER - 3 januari 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - HERSTEL VAN VORMVERZUIM BIJ DE RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - HERSTEL VAN VORMVERZUIM BIJ DE RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HERSTEL 
VAN VORMVERZUIM DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING

1º, 2° en 3° Bij de handhaving van de voorlopige hechtenis kan het vormverzuim van de 
verwittiging  van  de  verdachte  en  zijn  raadsman  dat  zich  bij  de  raadkamer  heeft  
voorgedaan, worden hersteld bij de rechtspleging in hoger beroep voor de kamer van  
inbeschuldigingstelling, zodat tevens de miskenning van het recht van verdediging wordt  
hersteld1. (Art. 21, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(O.)

ARREST

(A.R. P.05.1662.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 december 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

1 Cass., 27 juli 1999, A.R. P.99.1084.F, nr. 423; 10 nov. 1999, A.R. P.99.1514.F, nr. 601.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het eerste onderdeel van het middel
1. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die 

uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis.
2.  Een  vonnis  of  arrest  schendt  de  motiveringsplicht  niet  omwille  van  het 

loutere feit dat het een verweermiddel niet aanneemt. 
3. Anders dan het onderdeel aanvoert, beantwoordt het arrest eisers verweer 

wel.
4. Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Beoordeling van het tweede onderdeel van het middel
5. Artikel 21, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis schrijft voor dat de griffier, ten 

minste 24 uren vóór de verschijning voor de raadkamer die moet beslissen over 
de eerste handhaving van de voorlopige hechtenis,  per  faxpost  of bij  ter post 
aangetekende brief  daarvan  bericht  moet  geven  aan  de verdachte  en aan zijn 
raadsman. 

6. Indien die verplichting niet of niet volledig werd nageleefd voor de raad-
kamer,  kan het verzuim worden hersteld bij de rechtspleging in hoger beroep 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling. 

7. Het onderdeel faalt naar recht.
Beoordeling van het derde onderdeel van het middel
8.  Uit  het  antwoord op het  tweede onderdeel  van het  middel  blijkt  dat  het 

vormvoorschrift  van de verwittiging van de verdachte  en zijn  raadsman,  kan 
worden hersteld bij de rechtspleging in hoger beroep voor de kamer van inbe-
schuldigingstelling. 

9. Door het herstel van het vormverzuim van de verwittiging kan tevens de 
miskenning van het recht van verdediging dat zich bij de raadkamer heeft voor-
gedaan, worden hersteld.

10. Het onderdeel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
11. De beslissing op de strafvordering is gewezen met inachtneming van de 

substantiële en op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen en over-
eenkomstig de wet. 

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

3 januari 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procreur-generaal 
– Advocaat: mr. F. Smeets, Antwerpen.
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Nr. 6

2° KAMER - 4 januari 2006

1º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS DRUGWET - VASTSTELLING VAN 
MISDRIJVEN - HUISZOEKING - NIET-OPENBARE PLAATS - HOTELKAMER - TOEGANG

2º STRAFVORDERING - PROCUREUR DES KONINGS - OPSPORINGSONDERZOEK - 
HUISZOEKING - VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN - VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS 
DRUGWET - NIET-OPENBARE PLAATS - HOTELKAMER - TOEGANG

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN - 
VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS DRUGWET - NIET-OPENBARE PLAATS - HOTELKAMER - 
TOEGANG

4º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS DRUGWET - VASTSTELLING VAN 
MISDRIJVEN - HUISZOEKING - NIET-OPENBARE PLAATS - TOEGANG - ANONIEME AANGIFTE - 
ERNSTIGE AANWIJZINGEN DIE DE MAATREGEL RECHTVAARDIGEN - FEITELIJKE BEOORDELING

5º STRAFVORDERING - PROCUREUR DES KONINGS - OPSPORINGSONDERZOEK - 
HUISZOEKING - VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN - VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS 
DRUGWET - NIET-OPENBARE PLAATS - TOEGANG - ANONIEME AANGIFTE - ERNSTIGE AANWIJZINGEN 
DIE DE MAATREGEL RECHTVAARDIGEN - FEITELIJKE BEOORDELING

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN - 
VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS DRUGWET - NIET-OPENBARE PLAATS - TOEGANG - 
ANONIEME AANGIFTE - ERNSTIGE AANWIJZINGEN DIE DE MAATREGEL RECHTVAARDIGEN - FEITELIJKE 
BEOORDELING

7º STRAFVORDERING - PROCUREUR DES KONINGS - OPSPORINGSONDERZOEK - 
HUISZOEKING - SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE PERSOON DIE HET WERKELIJKE GENOT VAN DE 
PLAATS HEEFT - DRAAGWIJDTE - TOEPASSING

8º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - TOESTEMMING VAN DEGENE DIE HET 
WERKELIJK GENOT HEEFT VAN DE PLAATS - DRAAGWIJDTE - TOEPASSING

1º, 2° en 3° Art. 6bis Drugwet, staat de huiszoeking zonder bevel tot huiszoeking toe van  
om het even welke plaats die voor de verkoop of de aflevering van dergelijke stoffen is  
bestemd,  zodra  de  speurders,  vóór  de  huiszoeking,  over  ernstige  en  objectieve 
aanwijzingen over het bestaan van een misdrijf met betrekking tot onrechtmatig bezit van 
verdovende middelen met het oog op verkoop, beschikken1. 

4º, 5° en 6° De aanwending van de onderzoeksbevoegdheden die bij art. 6bis Drugwet zijn  
bepaald, hangt niet af van een aangifte waarvan de bron bekend zou zijn, noch van het  
verkrijgen  van  gegevens  die  het  bestaan  van  een  handel  in  verdovende  middelen 
aantonen; de bodemrechter beoordeelt in feite het ernstig karakter van de aanwijzingen 
waarover  de  speurders  op  grond  van  inlichtingen  uit  een  niet-geïdentificeerde  bron 
beschikten en wat dat betreft  kan hij  eveneens rekening houden met de vorm en de  
inhoud van de inlichting alsook met de omstandigheden waarin zij is verkregen2.

7º en 8° De schriftelijke toestemming die bij art. 1bis Huiszoekingswet is vereist, komt neer  
op een verzaking aan het grondwettelijk recht van onschendbaarheid van de woning; die  
vormvereiste  is  bijgevolg  niet  van  toepassing  op  de  plaatsen  die  geen  dergelijke 

1 Zie concl. O.M. 
2 Ibid.
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waarborg genieten. 

(Z. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Vandermeersch (vertaling):
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 16 oktober 2005 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
A. De feiten
Op 18 september  2005 ontvingen  politieambtenaren  een anonieme aangifte  volgens 

welke een drugsdeal,  meer bepaald een levering van vier  kilogram cocaïne tussen een 
groep Mexicanen en een jonge Israëlier, nakend was in hotel Ibis aan de Grote-markt te 
Brussel.

Dezelfde  dag  nog  wordt  een  dispositief  opgesteld  en  met  de  toestemming  van  de 
verantwoordelijke  van  hotel  Ibis  omsingelen  zij  het  pand  teneinde  de  verdachten  te 
fouilleren en aan te houden.

Ten gevolge van de inval van de speurders in de kamers van hotel Ibis, waarvan de 
nummers  in  de  anonieme  aangifte  werden  genoemd,  wordt  een  hoeveelheid  van  vier 
kilogram  cocaïne  en  een  bedrag  van  137.850  euro  ontdekt.  Naar  aanleiding  daarvan 
worden de eisers evenals andere personen aangehouden en opgesloten.

B. Voorafgaande rechtspleging
De onderzoeksrechter te Brussel heeft tegen de eisers op 19 september 2005 een bevel 

tot aanhouding uitgevaardigd.
Bij beschikkingen van 23 september 2005 heeft de raadkamer van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Brussel de voorlopige hechtenis van de eisers gehandhaafd.
Deze laatsten tekenden hoger beroep aan en met een schriftelijke conclusie voor het 

gerecht in hoger beroep hebben zij een vordering ingediend teneinde op grond van artikel 
235bis Sv., de regelmatigheid van de rechtspleging te doen nagaan. 

Bij arresten van 5 oktober 2005 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Brussel de beroepen beschikkingen bevestigd na een prima facie onderzoek 
van de regelmatigheid van de rechtspleging en nadat zij op grond van artikel 235bis Sv., 
de zaak heeft vastgesteld op de terechtzitting van 12 oktober 2005 met het oog op een 
meer uitgebreide controle van de regelmatigheid van de rechtspleging.

Bij  arrest  van  26 oktober  2005  stelt  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  vast  dat 
zowel de rechtspleging die ertoe heeft geleid dat de zaak bij de onderzoeksrechter werd 
aanhangig gemaakt als deze die tot de uitvaardiging van de bevelen tot aanhouding heeft 
geleid, regelmatig zijn. Dat is de bestreden beslissing.

Met een verklaring op de griffie van het hof van beroep van 28 oktober 2005, heeft de 
raadsman van de eerste eiser tegen deze beslissing cassatieberoep ingesteld.

De tweede en derde eiser hebben respectievelijk op 3 november 2005 en 7 november 
2005 cassatieberoep ingesteld.

De eerste eiser heeft op 15 december 2005 een memorie met drie middelen neergelegd.
De  tweede  eiser  heeft  op  20  december  2005  een  memorie  met  twee  middelen 

neergelegd.
De derde eiser heeft op 9 november 2005 een memorie met twee middelen neergelegd.
C. Onderzoek van de middelen
In hun respectieve memories voeren de eisers de onwettigheid van de huiszoekingen 

door de politieambtenaren in hun hotelkamers aan.
De eerste vraag die hier moet worden beantwoord is of een hotelkamer een woning of 
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een beschermde niet-openbare plaats is in de zin van artikel 15 van de Grondwet en 439 
van het Strafwetboek of nog in de zin van artikel 8 E.V.R.M.. 

Naar luid van artikel  15 van de Grondwet  is de woning onschendbaar en kan geen 
huiszoeking plaatshebben dan in de gevallen die de wet  bepaalt en in de vorm die zij 
voorschrijft.

Standvastig oordeelt het Hof dat onder het woord "woning" in de zin van artikel 15 van 
de Grondwet en artikel 439 van het Strafwetboek, de plaats moet worden verstaan, met 
inbegrip van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een persoon bewoont om er 
zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht 
heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen 
zijn privéleven (Cass., 21 okt. 1992, A.R. 9804, nr. 679 met concl. adv.-gen. B. JANSSENS 
DE BISTHOVEN; Cass., 21 april 1998, A.R. P.96.1470.N, nr. 204; Cass., 20 dec. 2000, A.R. 
P.00.1348.F, nr. 713, Rev.dr.pén.crim. 2001, 584; Cass., 8 sep. 2004, A.R. P.04.0466.F, 
nr. 391).

In dit kader lijkt het Hof de bescherming die bij artikel 15 van de Grondwet is bepaald, 
voor te behouden tot de ruimte welke bestendig als woning of huisvesting wordt gebruikt.

In een arrest van 21 oktober 1992 oordeelde het Hof dat het feit alleen dat iemand op 
deugdelijke rechtsgronden en gewoonlijk gebruik maakt van de bedrijfslokalen voor de 
uitoefening  van  zijn  beroep,  niet  volstond  om aan  die  lokalen  de  bescherming  toe te 
kennen die bij de artikelen 15 van de Grondwet en 439 van het Strafwetboek is bepaald 
(Cass., 21 okt. 1992, A.R. 9804, nr. 679 met concl. adv.-gen. B. JANSSENS DE BISTHOVEN).

Volgens het Hof waren de slaapzalen in een militaire kazerne geen woning in de zin 
van artikel 15 van de Grondwet (Cass., 21 april 1998, A.R. P.96.1470.N, nr. 204). Op 
dezelfde wijze  heeft  het Hof geoordeeld dat er geen bevel tot huiszoeking vereist  was 
voor  het  doorzoeken  van  een  hotelkamer  die,  volgens  de  vaststellingen  van  de 
bodemrechter geen dienst deed als daadwerkelijke woonplaats, aangezien betrokkene er 
slechts  enkele  nachten  verbleef  (Cass.,  20  dec.  2000,  A.R.  P.00.1384.F,  nr.  713, 
Rev.dr.pén.crim. 2001, 584).

Men moet evenwel onderzoeken of die rechtspraak van het Hof niet vanuit een ander 
gezichtspunt moet worden bekeken in het licht van artikel 8 E.V.R.M. dat niet alleen de 
onschendbaarheid van de woning vastlegt  maar eveneens,  in ruimere zin, het  recht op 
eerbiediging  van  het  privé-  en  familieleven  tegen  inmenging  van  de  overheid.  De 
begrippen woning en privéleven lijken begrippen waarvan de inhoud varieert naargelang 
de tijd, de plaats en de maatschappelijke context waarin die begrippen moeten worden 
toegepast. Het privéleven omvat "het recht om zoveel men wil vrij van bemoeienis van 
buitenaf te leven" (Hof Mensenrechten, 13 mei 1976, X t. IJSLAND). 

Uit de ontleding van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens blijkt dat het begrip bescherming van de woning in combinatie met dat van privé- 
en familieleven in de zin van artikel 8 E.V.R.M., ruimer is dan dat van woning in de zin 
van  artikel  15  van  de  Grondwet  (zie  hierover  de  memorie  van  toelichting  van  het 
wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en van 
het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van onderzoeksmethoden naar 
het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit, Parl.St. Kamer, gewone zitting 
2005-2006, 2055/001, p. 70 tot 72).

Aldus heeft het Europees Hof de bescherming van de woning in de zin van artikel 8 
E.V.R.M.  uitgebreid  tot  de  ruimten  waar  een  handels-  of  beroepsactiviteit  wordt 
uitgeoefend  (Hof  Mensenrechten,  16  dec.  1992,  in  zake  NIEMIETZ t.  BONDSREPUBLIEK 
DUITSLAND, Rev.trim.D.H. 1993, 467, J.T. 1994, 65, noot E. JAKHIAN en P. LAMBERT, "Les 
perquisitions dans les  cabinets  d'avocats";  Hof  Mensenrechten,  25  feb.  1993,  in  zake 
FUNCKE, CRÉMIEUX en MIAILHE t/ FRANKRIJK en Hof Mensenrechten, 9 dec. 2004, in zake VAN 
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ROSSEM t.  BELGIË,  www.echr.coe.int.;  zie  ook  J.  VELU en  R.  ERGEC,  "Convention 
européenne des droits de l'homme", R.P.D.B., Bijlage, dl. VI, nr. 678). In zijn arrest van 
16  april  2002  (in  zake  Société  Colas  Est  e.a.  t.  Frankrijk,  www.echr.coe.int.,  §41), 
vermeldt  het  Europees  Hof  over  administratieve  huiszoekingen  wat  volgt:  "La  Cour 
rappelle  que  la  Convention  est  un  instrument  vivant  à  interpréter  à  la  lumière  des 
conditions de vie actuelles (voir, mutatis mutandis, arrêt Cossey c. Royaume-Uni du 27 
septembre 1990, série A n° 184, p. 14, §35 in fine). S'agissant des droits reconnus aux 
sociétés par la Convention, il y a lieu de souligner que la Cour a déjà, au titre de l'article 
41, reconnu le droit à réparation du préjudice moral subi par une société sous l'angle de 
l'article 6 §1 de la Convention (COMINGERSOLL t. PORTUGAL [GC], n° 35382/97, §§33-35, 
CEDH 2000-IV). Dans le prolongement de l'interprétation dynamique de la Convention, 
la Cour considère qu'il  est  temps de reconnaître,  dans certaines circonstances,  que les 
droits garantis sous l'angle de l'article 8 de la Convention peuvent être interprétés comme 
incluant pour une société le droit au respect de son siège social, son agence ou ses locaux 
professionnels (voir, mutatis mutandis, arrêt Niemietz précité, p. 34, §30)."

Overigens rekent het Europees Hof tot het recht op eerbiediging van het privéleven, het 
recht  om zijn  eigen  leven  te  leiden,  met  name  zijn  seksuele  belevenis,  zonder  enige 
inmenging  van  buitenaf  (Hof  Mensenrechten,  22  okt.  1981,  DUDGEON t.  VERENIGD-
KONINKRIJK; Hof Mensenrechten, 22 april 1993, MODINOS t. CYPRUS; Hof Mensenrechten, 31 
juli 2000, A.D.T. t. VERENIGD-KONINKRIJK, www.echr.coe.int.).

Het hoofddoel van het beginsel van de onschendbaarheid van de woning is niet om 
iemands eigendomsrecht of recht op bezit te beschermen maar om een bijzonder aspect 
van de persoonlijke vrijheid te waarborgen door de eerbiediging van zijn persoonlijke 
levenssfeer,  zijn  huiselijke  rust  en,  meer  in  het  algemeen,  zijn  privéleven.  "Aussi,  le 
domicile  ne  signifie-t-il  pas  seulement  le  lieu  où  une  personne  a  son  principal 
établissement mais encore le lieu où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le 
titre  juridique  de  son  occupation  et  l'affectation  donnée  aux  locaux"  (J.  LECLERCQ, 
Novelles, Droit pénal, Les infractions, dl. IV, titel IV, nr. 7.112, p. 125).

Door beschermde ruimten in de zin van artikel 8 E.V.R.M. moet men volgens mij de 
lokalen  met  aanhorigheden  verstaan  die  niet  openbaar  zijn  en  die  dienst  doen  als 
woonruimte,  (permanente  of  tijdelijke)  verblijfplaats  of de plaats waar  een (natuurlijk 
persoon of een rechtspersoon) zijn beroep uitoefent, en waar hij zijn privésfeer koestert. 
Het is echter vereist dat de plaats bewoond wordt, ongeacht of dit nu doorlopend, tijdelijk 
of met tussenpozen is, door diegene die daar recht op heeft of met zijn instemming.

Hier maakt de wet een onderscheid tussen plaatsen die voor het publiek toegankelijk en 
niet-toegankelijk zijn.

Naar luid van artikel 26, eerste en tweede lid van de Wet van 5 augustus 1992 op het 
politieambt, kunnen politieambtenaren steeds de voor het publiek toegankelijke plaatsen 
alsook de verlaten onroerende goederen betreden bij het vervullen van hun opdrachten 
van bestuurlijke politie of teneinde opdrachten van gerechtelijke politie uit te voeren.

In  dit  stadium  van  de  gedachte  kan  men  zich  afvragen  of  er  momenteel  een 
tussencategorie bestaat  tussen woningen en private ruimten die door artikel  15 van de 
Grondwet en artikel 8 E.V.R.M. worden beschermd en de voor het publiek toegankelijke 
of  verlaten  plaatsen  waarvoor  geen  bevel  tot  huiszoeking  is  vereist  om er  binnen  te 
dringen.

Ik denk van niet. Ofwel is een plaats voor het publiek toegankelijk of verlaten en mag 
daar  te  allen tijde  een huiszoeking  gebeuren,  ofwel  is  ze  het  niet  en  mag,  buiten de 
uitzonderingen  die  bij  wet  zijn  bepaald,  geen  enkele  opsporing  ten  huize  noch 
huiszoeking in die ruimte gebeuren (zie hierover, artikel 1 van de Wet van 7 juni 1969 tot 
vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag 
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worden verricht).
Wanneer het om een hotelkamer3 gaat, lijkt mij dat de bewoner ervan het recht heeft om 

daar aanspraak te maken op een privésfeer die bij artikel 8 E.V.R.M. wordt beschermd, 
ook al is die bewoning tijdelijk en beperkt in de tijd. Tijdens zijn verblijf in de hotelkamer 
mag  hij  de  kamer  wettig  als  thuis  beschouwen,  beschermd  tegen  inmenging  van  de 
overheid4. Op voorwaarde dat hij de kamer daadwerkelijk en regelmatig bewoont, geniet 
hij daar het recht op eerbiediging van zijn privéleven en met name het recht om zijn eigen 
leven te leiden, met name zijn seksuele beleving, beschermd tegen elke inmenging, onder 
voorbehoud van de uitzonderingen  die  bij  het  tweede lid van artikel  8 E.V.R.M. zijn 
bepaald.  De  tegengestelde  oplossing  zou  betekenen  dat  de  politiële  en  gerechtelijke 
overheid te allen tijde overdag of 's nachts in een hotelkamer zou kunnen binnendringen 
zonder toestemming van de bewoner en buiten de uitzonderingen die bij wet zijn bepaald. 

Als de bewoners  van een hotelkamer daar mogen rekenen op bescherming van hun 
privéleven, is de toestemming van de hotelexploitant voor een huiszoeking van geen tel. 
Deze laatste is niet gemachtigd om over het recht op eerbiediging van het privéleven van 
zijn  klanten  te  beschikken.  Ofschoon  men  gemakkelijk  kan  begrijpen  dat  het 
onderhoudspersoneel van het hotel toegang heeft tot de kamers, dient die toegang alleen 
voor reiniging en onderhoud. Het spreekt vanzelf dat de eigenaar of het personeel van het 
hotel niet bevoegd zijn om de persoonlijke bezittingen van de klanten in de kamers die zij 
op regelmatige wijze bewonen, te fouilleren.

Bijgevolg  ben  ik  van  oordeel  dat  in  het  kader  van  deze  zaak  de  hotelkamers  die 
daadwerkelijk door de eisers werden bewoond van de bescherming genoten van artikel 8 
E.V.R.M. en dat overeenkomstig het tweede lid van die bepaling, alleen de inmenging die 
bij  wet  is  bepaald  en  die  in  een  democratische  samenleving  noodzakelijk  is  en  een 
legitiem doel nastreeft, was toegestaan.

Hier verwijst de bestreden beslissing naar artikel 6bis van de Drugwet van 24 februari 
19215, die de officieren van gerechtelijke politie toestaat om te allen tijde vrij de lokalen 

3 Artikel  26,  derde  lid  van  de  Wet  van  5  augustus  1992  op  het  politieambt  stipuleert  dat  de 
politieambtenaren de hotelinrichtingen en andere logiesverschaffende inrichtingen mogen bezoeken 
en  dat  zij  zich  door  de  eigenaars,  exploitanten  of  aangestelden  van  die  inrichtingen  de 
inschrijvingsdocumenten van de reizigers kunnen doen overleggen. Die bepaling preciseert evenwel 
dat deze bevoegdheid met inachtneming van de onschendbaarheid van de woning wordt uitgeoefend 
en, volgens mij, staat zij alleen een administratieve controle van de plaats toe en geen gerechtelijke 
doorzoeking ervan.
4 In  een  arrest  van  22  nov.  1990  (zaak  R.  t.  WONG,  (1990),  3  RSC, 
http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1990/vol3/html/1990rcs3  0036.html,  geciteerd  in  P. 
BELIVEAU en M. VAUCLAIR,  Traité général de preuve et de procédures pénales,  Montreal,  Thémis, 
1990, p. 229), zegt het Canadese Opperste Gerechtshof, via een van zijn leden, het volgende over de 
bescherming van de hotelkamer: " La question devrait plutôt être posée en termes plus généraux et 
plus neutres de sorte que l'on se demande plutôt si dans une société comme la nôtre, les personnes 
qui  se  retirent  dans  une  chambre  d'hôtel  et  qui  ferment  la  porte  derrière  elles  peuvent 
raisonnablement s'attendre au respect de leur vie privée (...) Normalement, si nous louons de telles 
chambres (d'hôtel ou de motel), c'est que nous voulons obtenir un endroit privé où poursuivre nos 
activités à l'abri de toute observation. Par conséquent, je ne puis concevoir de raison pour laquelle 
nous serions privés de notre droit à la protection contre les perquisitions et les fouilles abusives en de 
tels endroits qui peuvent justement être considérés comme notre foyer hors du foyer " (p. 50-51). Dit 
arrest  van  het  Canadese  Opperste  Gerechtshof  (p.  54)  verwijst  eveneens  naar  de  Amerikaanse 
rechtspraak, inzonderheid naar het arrest STONER t. CALIFORNIË, 376 U.S. 483 (1964), dat oordeelt dat 
diegene  die  in  een  hotelkamer  verblijft,  redelijkerwijze  op  de  eerbiediging  van  zijn  privé-leven 
aanspraak  mag  maken  en  dat  de  politie  niet  zonder  bevelschrift  de  kamer  mag  fouilleren  of 
doorzoeken.
5 Die bepaling werd opnieuw bij Wet van 12 april 2004 (B.S., 13 mei 2004) in de Wet van 24 feb. 
1921 ingevoerd en werd ondertussen door de Programmawet van 9 juli 2004 (B.S., 15 juli 2004) 



18 HOF VAN CASSATIE 4.1.06 - Nr. 6 

te  bezoeken  welke  dienen  voor  het  vervaardigen,  bereiden,  bewaren  of  opslaan  van 
verdovende middelen.

Volgens het Hof mogen politieambtenaren die lokalen doorzoeken zelfs wanneer die 
niet voor het publiek toegankelijk zijn of van een woonplaats deel uitmaken (Cass., 12 
feb. 2002, A.R. P.01.1534.N, nr. 99, T.Strafr. 2003, 201).

De toepassing van die bepaling vereist dat er vooraf reële aanwijzingen zijn voor het 
bestaan van een dergelijk misdrijf (Cass., 1 okt. 1996, A.R. P.96.0409.N, nr. 342; Cass., 
12 feb. 2002, A.R. P.01.1534.N, nr. 99, T.Strafr. 2003, 201).

Een  simpele  anonieme  aangifte  lijkt  ons  onvoldoende  om  van  het  beginsel  van 
onschendbaarheid van de woning af te wijken aangezien dit tot misbruiken kan leiden, 
vermits  het  ernstig  karakter  van  de  aangifte  door  de  anonimiteit  van  de  bron  en  de 
vaagheid van de aangifte,  niet  kan worden  nagegaan.  Opdat men ermee rekening zou 
mogen houden en opdat een huiszoeking op grond van artikel 6bis van de wet van 24 
februari  1921  daarop  zou  mogen  worden  gegrond,  moet  de  aangifte,  volgens  mij, 
voldoende duidelijke en verifieerbare gegevens bevatten om geloofwaardig te zijn en een 
huiszoeking zonder bevelschrift van de onderzoeksrechter te rechtvaardigen.

In dat opzicht oordeelt het Hof dat de bodemrechter op onaantastbare wijze in feite 
beoordeelt of er ernstige aanwijzingen bestonden dat beklaagde bij hem thuis verdovende 
middelen vervaardigde, bewaarde, leverde of te koop aanbood. Volgens het Hof kan een 
weliswaar anonieme doch zeer gedetailleerde en, bijgevolg, geloofwaardige aangifte, een 
ernstige  aanwijzing  zijn  dat  een  misdrijf  werd  gepleegd  (Cass.,  12  feb.  2002,  A.R. 
P.01.1534.N, nr. 99, T.Strafr. 2003, 201).

Te dezen stellen de bodemrechters vast dat "de vervolging regelmatig is ingesteld op 
grond van een anonieme aangifte volgens welke een drugsdeal, meer bepaald een levering 
van vier kilogram cocaïne, op til was in hotel Ibis aan de Grote-markt te Brussel; dat die 
aangifte  bijzonder  precieze,  erg  gedetailleerde,  en  bijgevolg  geloofwaardige  gegevens 
vermeldt  die  verder  gaan  dan  eenvoudige  vermoedens,  met  name,  dat  een  groep 
gehandicapten met de Mexicaanse nationaliteit, waarvan één met de voornaam Pedro, die 
in de kamers 504 en 506 van hotel Ibis verblijven, hun opblaasbare orthopedische kussens 
gebruiken  om hierin  verdovende  middelen  te  verbergen  die  binnen  de  twee  uur  aan 
iemand,  een  jongeman  van  Israëlische  origine,  die  in  kamer  nr.  605  van  hetzelfde 
etablissement  verblijft,  moeten  worden  geleverd;  dat  er ook een bedrag van  ongeveer 
150.000 tot 200.000 €, die uit die transactie voortkomt, ter plaatse zou moeten worden 
aangetroffen". Er dient opgemerkt dat de derde eiser in zijn memorie eveneens aanvoert 
dat de speurders de informatie hadden nagetrokken, volgens welke het wel degelijk juist 
was dat zes Mexicanen en een Israëliër een kamer in hotel Ibis hadden gehuurd. 

Op grond van die overwegingen heeft het arrest, met een onaantastbare beoordeling van 
de feiten, naar recht geoordeeld dat "rekening gehouden met de erg nauwkeurige details in 
het verhaal van de anonieme aangever, de speurders vóór de huiszoeking over ernstige en 
objectieve  aanwijzingen  van  een  misdrijf  met  betrekking  tot  onrechtmatig  bezit  van 
verdovende middelen met het oog op verkoop beschikten".

Bijgevolg, kunnen de middelen die door de eisers in hun memories worden aangevoerd, 
in zoverre zij op een schending van artikel 6bis van de Wet van 24 februari 1921 zijn 
gegrond en beweren dat een anonieme aangifte geen ernstige en objectieve aanwijzingen 
kan inhouden die de toepassing van de voormelde bepaling rechtvaardigen, niet worden 
aangenomen.

In zoverre de middelen de bestreden beslissing enerzijds verwijten dat zij oordeelt dat 
de hotelkamers alleen van de waarborg van onschendbaarheid van de woning en van het 

gewijzigd.
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recht op eerbiediging van het privé-leven genieten als de bewoners  daarvan hun enige 
hoofdverblijfplaats hebben gemaakt en, anderzijds, dat het arrest het bestaan niet vaststelt 
van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van de plaats, zijn die grieven, volgens 
mij, tegen overtollige redenen van het arrest gericht, daar de appelrechters beslissen dat de 
politieambtenaren  op  grond  van  artikel  6bis  van  de  wet  van  24  februari  1921, 
huiszoekingen mochten verrichten.

Ten slotte, wat het derde middel van de eerste eiser betreft, dat een schending aanvoert 
van het Verdrag van Wenen van 24 april  1963,  blijkt  uit  de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan niet dat dit verweer aan de appelrechters werd voorgelegd. Bijgevolg 
lijkt het middel mij nieuw en dus niet ontvankelijk.

Voor het overige werden de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet.

Ik besluit dus tot verwerping van de cassatieberoepen.

ARREST (vertaling)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 26 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser L. Z. G. voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor 

eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. De eisers A. O. V. en B. 
O. B. voeren er ieder twee aan, in memories waarvan eveneens een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 4 januari 2006 heeft raadsheer Jean de Codt verslag 

uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Redengeving
A. Over het cassatieberoep van L. Z. G. :
Over het eerste middel :
Eiser verwijt het parket van de procureur des Konings dat het machtiging heeft 

verleend  tot  een  huiszoeking  van  zijn  hotelkamer  zonder  huiszoekingsbevel, 
verwijzend naar een betrapping op heterdaad die deze huiszoeking diende vast te 
stellen.

Het middel dat kritiek oefent op de motivering van het openbaar ministerie tot 
staving van zijn beslissing, houdt, in zoverre,  geen verband met het bestreden 
arrest en is bijgevolg niet ontvankelijk.

Artikel 6bis van de Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van 
gifstoffen,  slaapmiddelen  en  verdovende  middelen,  psychotrope  stoffen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica, staat de huiszoeking zonder bevel tot huiszoe-
king toe van om het even welke plaats die voor de verkoop of de aflevering van 
dergelijke stoffen is bestemd. Eiser voert aan dat hij het voorwerp uitmaakte van 
een  huiszoeking  die  op  artikel  41  van  het  Wetboek  van  Strafvordering  is 
gegrond, maar het arrest vermeldt dat de speurders overeenkomstig het vooor-
melde artikel 6bis hebben gehandeld.
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In zoverre het middel op een onvolledige lezing van het arrest steunt, mist het 
feitelijke grondslag.

Eiser protesteert ook tegen de omstandigheid dat de hoteldirecteur geen schrif-
telijke toestemming heeft gegeven vooraleer de politie zijn kamer binnendrong.

De schriftelijke toestemming die bij artikel 1bis van de wet van 7 juni 1969 tot 
vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking 
mag worden verricht, komt neer op het verzaken aan het grondwettelijk recht van 
onschendbaarheid van de woonst. Dit vormvereiste is bijgevolg niet van toepas-
sing op de plaatsen die niet van een dergelijke waarborg genieten.

In zoverre het middel het tegendeel beweert, faalt het naar recht.
Eiser voert ten slotte aan dat de naspeuringen waarvan hij in zijn hotelkamer 

het voorwerp uitmaakte niet op artikel  6bis van de wet van 24 februari  1921 
konden steunen, wegens een gebrek aan ernstige aanwijzingen die het verrichten 
van  een  dergelijke  maatregel  verantwoorden.  Volgens  het  middel  kan  een 
anonieme inlichting geen dergelijke aanwijzing uitmaken.

Het arrest vermeldt dat de vervolging is ingesteld "op grond van een anonieme 
aangifte volgens welke een drugsdeal, meer bepaald een levering van vier kilo 
cocaïne, op til was in hotel Ibis aan de Grote-markt te Brussel; dat die aangifte 
bijzonder  precieze,  erg  gedetailleerde,  en  bijgevolg  geloofwaardige  gegevens 
vermeldt die verder gaan dan eenvoudige vermoedens, met name, dat een groep 
gehandicapten  van  Mexicaanse  nationaliteit,  waarvan  één  met  de  voornaam 
Pedro, die in de kamers 504 en 506 van hotel Ibis verblijven, hun opblaasbare 
orthopedische kussens gebruiken om hierin verdovende middelen te verbergen 
die binnen de twee uur aan iemand, een jongeman van Israëlische origine, die in 
kamer nr. 605 van hetzelfde etablissement verblijft, moeten worden geleverd; dat 
er  ook een bedrag van ongeveer  150.000 tot 200.000 €, die uit  die transactie 
voortkomt, ter plaatse zou moeten worden aangetroffen".

Op grond van die overwegingen beslist het arrest op onaantastbare wijze dat 
"de speurders, rekening gehouden met de erg nauwkeurige details in het verhaal 
van  de  anonieme  aangever,  vóór  de  huiszoeking  over  ernstige  en  objectieve 
aanwijzingen van een misdrijf met betrekking tot onrechtmatig bezit van verdo-
vende middelen met het oog op verkoop" beschikten.

In  zoverre  het  middel  kritiek  oefent  op  die  feitelijke  beoordeling  van  de 
bodemrechters, is het niet ontvankelijk.

Voor  het  overige  doet  geen  enkele  wettelijke  bepaling  het  in  overweging 
nemen van aanwijzingen  uit  een  anonieme inlichting,  afhangen  van  de voor-
waarden dat die "in het aanvankelijke proces-verbaal wordt gestaafd".

In zoverre het middel het tegendeel aanvoert faalt het naar recht.
In zoverre het middel laat uitschijnen dat de politie geen enkel voorafgaand 

onderzoek zou hebben verricht, is daarvoor een onderzoek van de feitelijke gege-
vens van de zaak vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, en is het bijgevolg 
niet ontvankelijk.

Over het tweede middel :
Volgens eiser "kan de anonieme getuigenis op zich geen aanwijzing zijn".
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Evenwel hangt de aanwending van de onderzoeksbevoegdheden die bij artikel 
6bis van de Wet van 24 februari  1921 zijn bepaald,  niet  af van een aangifte 
waarvan de bron bekend zou zijn, noch van het verkrijgen van gegevens "die het 
bestaan van een handel  in  verdovende middelen aantonen".  De bodemrechter 
beoordeelt in feite het ernstig karakter van de aanwijzingen waarover de speur-
ders beschikten. Dit karakter verdwijnt niet, louter omdat de inlichting van een 
niet-geïdentificeerde bron uitgaat. Vorm en inhoud van de inlichting alsook de 
omstandigheden waarin zij  is  verkregen  kunnen eveneens  beoordelingscriteria 
uitmaken.

Wat dat betreft, kan het middel niet worden aangenomen.
Eiser  verwijt  het  arrest  ook  machtsoverschrijding.  Volgens  hem moest  het 

onderzoeksgerecht immers van rechtswege de onregelmatigheid van de huiszoe-
king vaststellen aangezien het openbaar ministerie ze verkeerdelijk op grond van 
de ontdekking op heterdaad had toegestaan. De appelrechters hadden bijgevolg, 
volgens het middel, niet de bevoegdheid om vast te stellen dat de onderzoeken 
die  werden  verricht,  eigenlijk  op  grond  van  artikel  6bis  van  de  wet  van  24 
februari 1921 gebeurden.

In tegenstelling tot wat het middel beweert, staat het aan het onderzoeksge-
recht om, in voorkomend geval, vast te stellen of de wettelijke bepaling die door 
de  inverdenkinggestelde  wordt  aangevoerd  om de  nietigheid  van  een  onder-
zoekshandeling aan te tonen in de zaak niet van toepassing is.

In zoverre faalt het middel naar recht.
Over het derde middel :
Eiser verklaart dat hij op het ogenblik van zijn aanhouding niet werd ingelicht 

over zijn rechten die bij artikel 36.1.b van het Verdrag van Wenen van 24 april 
1963 inzake consulair verkeer,  zijn bepaald,  naar luid waarvan, met name, de 
bevoegde  overheden  van  de  verblijfstaat  de  consulaire  post  van  de zendstaat 
onverwijld ervan in kennis moeten stellen wanneer een onderdaan van die Staat 
wordt opgesloten.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat dit verweer 
voor de appelrechters werd aangevoerd.

Het middel dat niet voor het eerst voor het Hof mag worden aangevoerd is niet 
ontvankelijk.

Het ambtshalve toezicht :
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over het cassatieberoep van A. O. V. :
Over het eerste middel :
Eerste onderdeel :
Eiser verwijt het arrest  te oordelen dat hotelkamers alleen de waarborg van 

onschendbaarheid  van  de  woning  en  van  het  recht  op  eerbiediging  van  het 
privéleven genieten, wanneer de bewoners er hun permanente en enige verblijf-
plaats van hebben gemaakt.
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Die grief slaat op een overtollige reden van het arrest. Teneinde het gebrek aan 
een huiszoekingsbevel voorafgaand aan het doorzoeken van de kamers door de 
politie te rechtvaardigen, hebben de appelrechters zich ook op de bevoegdheden 
die bij artikel 6bis van de wet van 24 februari 1921 aan de officieren van gerech-
telijke politie zijn toegekend gegrond.

Aangezien  de  bekritiseerde  beslissing  op  grond  van  dit  artikel  naar  recht 
verantwoord is, is het onderdeel niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Tweede onderdeel :
Eiser verwijt het arrest dat het geen schriftelijke toestemming van "de werke-

lijke eigenaar" vaststelt vooraleer de politie de hotelkamers binnenvalt die in de 
aangifte worden bedoeld.

Maar het arrest oordeelt dat de speurders, op grond van nauwkeurige inlich-
tingen  die  kamers  mochten  beschouwen  als  lokalen  welke  dienen  voor  de 
verkoop of de levering van verdovende middelen.

De schriftelijke toestemming die bij artikel 1bis van de Wet van 7 juni 1969 
tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoe-
king mag worden verricht, is vereist, komt neer op een verzaking aan het grond-
wettelijk recht van onschendbaarheid van de woning. Dit vormvereiste is bijge-
volg niet van toepassing op de plaatsen die geen dergelijke waarborg genieten.

Het middel dat eigenlijk het tegenovergestelde beweert, faalt naar recht.
Over het tweede middel :
Eiser voert aan dat een anonieme inlichting nooit als objectief of ernstig kan 

worden beschouwd. Die grief is dezelfde als die welke in het tweede middel van 
L. Z. G. wordt aangevoerd.

Op dezelfde gronden kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht :
De  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven  rechtsvormen 

werden in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. Over het cassatieberoep van B. O. B. :
Over het tweede middel :
Eiser verwijt het arrest artikel 6bis van de Wet van 24 februari 1921 te hebben 

geschonden.  Die schending wordt afgeleid uit  de omstandigheid dat  de inter-
ventie van de politie op een anonieme inlichting berustte die door geen enkele 
"externe aanwijzing" was bevestigd.

In tegenstelling tot wat eiser lijkt aan te voeren is een handeling van vooron-
derzoek of van gerechtelijk onderzoek niet  onwettig alleen maar omdat hij  is 
bevolen  ten  gevolge  van  inlichtingen  die  uitsluitend  door  middel  van  een 
anonieme getuigenis of aangifte zijn verkregen.

Wanneer een anonieme informant de aanwezigheid aangeeft van verdovende 
middelen in een willekeurig lokaal dat dient voor de verkoop, de opslag, de afle-
vering of de bewaring van die stoffen, is het doorzoeken ervan door de gerechte-
lijke  politie  met  toepassing  van  het  voormelde  artikel  6bis  niet  noodzakelijk 
ondergeschikt aan de voorafgaande opsporing van aanwijzingen of aanvullende 
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inlichtingen die de aanvankelijke aangifte bevestigen. Het is noodzakelijk maar 
tevens voldoende dat die, wat de vorm, de inhoud of de omstandigheden waarin 
zij werd ontvangen, een ernstige aanwijzing betekent. Dit is wat het arrest vast-
stelt, mits een beoordeling die niet onder het toezicht van het Hof valt.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het eerste middel :
Eiser verwijt het arrest dat het weigert aan de tijdelijk bewoonde hotelkamers 

het voordeel toe te kennen van de waarborgen die uit de onschendbaarheid van 
de woning en het recht  op eerbiediging van het privé-leven voortvloeien.  Die 
grief is dezelfde als die welke in het eerste onderdeel van het eerste middel van 
A. O. V. wordt aangevoerd en die hoger werd beantwoord.

Op dezelfde gronden, is het middel niet ontvankelijk.
Het ambtshalve toezicht :
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

4 januari 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. B. Lemal, Brussel, L. Kennes, Brussel en P. Leclerc, Brussel.

Nr. 7

1° KAMER - 5 januari 2006

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN - GERECHTEN MET ZETEL TE BRUSSEL - MEERDERE 
VERWEERDERS - TAAL WAARIN DE PROCEDURE MOET WORDEN VERDER GEZET

Wanneer in een burgerlijke procedure voor de gerechten van eerste aanleg met zetel in het 
arrondissement Brussel meerdere verweerders betrokken zijn,  moet zij  worden verder 
gezet  in  de  taal  van  de  akte  tot  inleiding  van  het  geding,  behoudens  wanneer  de 
meerderheid van de verweerders, ongeacht hun woonplaats, de taalwijziging vraagt. (Art. 
4, §1 en 6, §§1 en 2 Taalwet Gerechtszaken)

(ALLFIN nv en G. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0122.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 30 januari 2004 in laatste 
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aanleg gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
II. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 4, §1 en 6, §1 en §2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 

in gerechtszaken.
Aangevochten beslissingen
Ingaande op het verzoek tot taalwijziging uitgaande van de derde en de vierde verweer-

sters verklaart de rechtbank dit verzoek tot taalwijziging gegrond en zegt dat de rechtsple-
ging in de Franse taal zal worden voortgezet op grond van de volgende redengeving :

" De taalwijziging :
(...) dat derde en vierde verweerster verzoeken dat de rechtspleging in het Frans zou 

worden verder gezet;
(...) dat het artikel 6, §2, van de wet van 15 juni 1935 de vaststelling van de taal van de 

rechtspleging regelt als wanneer, zoals ten dezen, verschillende verweersters in het geding 
betrokken zijn;

Dat om na te gaan of de meerderheid van de verweersters de taalwijziging aanvraagt, 
alle verweersters waar zij ook wonen in aanmerking moeten genomen worden;

(...) dat inzake vijf partijen werden gedagvaard door (de eerste verweerder);
Dat de rechter niet bevoegd is om de taalkennis van verweersters die geen taalwijziging 

aanvragen, te controleren gezien deze geacht worden voor de taal van de inleidende akte 
te opteren, en/of deze taal zoniet uitdrukkelijk, dan wel stilzwijgend te hebben aanvaard;

(...) dat alhier twee verwerende partijen om de taalwijziging vragen;
Dat wanneer verweersters  die de taalwijziging vragen en een rechtspersoon zijn, en 

zoals ten deze door een lasthebber verschijnen, het de taal bij de rechtspersoon is die in 
aanmerking  moet  worden  genomen  en niet  die  van  bepaalde natuurlijke  personen die 
organen of aangestelden van verweersters zijn;

Dat de kennis of de niet toereikende kennis van de taal, bij een rechtspersoon derhalve 
moet blijken uit de bedrijvigheid van verweersters onder meer uit de taal die voor deze 
bedrijvigheid in feite wordt gebezigd (Cass. 13/3/1978, RW 1977-78, 2723);

Dat derde en vierde verweerster een door hun wettelijke vertegenwoordiger onderte-
kende  verklaring  voorleggen  waarin  zij  om taalwijziging  vragen  en  verklaren  dat  de 
bevoegde  organen  van  hun  vennootschap  onvoldoende  kennis  van  het  Nederlands 
bezitten;

Dat eiseres dan ook ten onrechte aanvoert dat de heer K., bestuurder van verweersters, 
zich met interviews naar het Nederlandstalige publiek richt;

Dat het tevens blijkt dat eiser vierde verweerster zelf aanschreef in het Engels (stuk 15 
bundel eiser);

Dat  bovendien  de  ontwikkelingsovereenkomst  tussen  vierde  verweerster  en  (eerste 
eiser) in het Engels werd opgesteld (stuk 12 dossier ALLFIN - GALLE);

Dat  de  vastgoedinvestering  van  vierde  verweerster  in  het  Corporate  Village  te 
Zaventem de kennis van het Nederlands van vierde verweerster niet aantoont;

(...) dat anderzijds het feit dat derde verweerster als handelsvennootschap gevestigd is 
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te  Brussel,  in  beginsel  aan het  voorschrift  van  artikel  52,  §2,  van  de  gecoördineerde 
wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken is onderworpen om de taalwijziging te 
krijgen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken;

Dat gezegd artikel  52, §1, geenszins een vermoeden juris en de jure schept dat een 
rechtspersoon gevestigd is te Brussel, een ontoereikende kennis bezit van de taal gebruikt 
voor het opmaken van een gedinginleidende akte (ibidem);

Dat derde verweerster aantoont dat statuten en notariële akten in het Frans zijn opge-
steld en dat haar commerciële activiteiten in het Frans, Engels of Duits worden gevoerd 
(stuk 1, 2 en 3 bundel derde en vierde verweerster);

Dat (eerste verweerder) niet betwist dat de promotieovereenkomst gesloten met (eerste 
eiser) in het Engels opgesteld werd;

(...) dat uit de bestanddelen van de zaak niet blijkt dat derde en vierde verweerster in de 
uitoefening van hun activiteiten de Nederlandse taal zouden gebruiken;

Dat  het  in  de gegeven  omstandigheden  betaamt  het  verzoek  tot  taalwijziging  in  te 
willigen" (bestreden vonnis, blz. 3 tot 4).

Grieven
Overeenkomstig artikel 4, §1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken wordt behoudens de gevallen van artikel 3, het gebruik der talen voor het 
geheel de rechtspleging in betwiste zaken voor de gerechten van eerste aanleg waarvan de 
zetel in het Arrondissement Brussel is gevestigd geregeld als volgt : de akte tot inleiding 
van het geding wordt in het Nederlands gesteld indien de verweerder woonachtig is in het 
Nederlands taalgebied, in het Frans of in het Nederlands ter keuze van de eiser indien de 
verweerder  woonachtig  is  in  een  gemeente  van  de  Brusselse  Agglomeratie  of  geen 
gekende woonplaats in België heeft. De rechtspleging wordt voortgezet in de taal der akte 
tot inleiding van het geding tenzij de verweerder, voor alle verweer en alle exceptie, zelfs 
van onbevoegdheid, vraagt dat de rechtspleging in de andere taal wordt voortgezet.

Overeenkomstig artikel 6, §1, van de wet taalgebruik in gerechtszaken wordt, wanneer, 
in dezelfde zaak, verscheidene verweerders zijn en, krachtens artikel 4, de akte tot inlei-
ding van het geding in het Frans of in het Nederlands moet gesteld worden, naar gelang de 
verweerder woonachtig is in een Waalse of in een Vlaamse gemeente, voor het opstellen 
dier akte  de ene of de andere deze talen gebruikt  naar gelang dat de meerderheid der 
verweerders in een Waalse of in een Vlaamse gemeente woonachtig is. Ingeval van gelijk-
heid wordt de akte tot inleiding van het geding gesteld in het Frans of in het Nederlands 
volgens de keuze van de eiser. Overeenkomstig artikel 6, §2, van de wet taalgebruik in 
gerechtszaken wordt wanneer, in dezelfde zaak verscheidene verweerders zijn en, krach-
tens artikel 4, de keuze van de taal der rechtspleging aan de verweerder behoort, de taal 
gebruikt die door de meerderheid wordt gevraagd. Ingeval van gelijkheid duidt de rechter 
zelf  de  taal  aan  waarin  de  rechtspleging  moet  voortgezet  worden  daarbij  rekening 
houdende met de noodwendigheden van de zaak.

Te dezen heeft eerste verweerder de akte tot inleiding van het geding in het Nederlands 
gesteld in toepassing van artikel 4, §1, tweede lid iuncto artikel 6, §1, eerste lid. Uit de 
samenlezing van artikel 4, §1, derde lid en artikel 6, §2, vloeit voort dat de rechtspleging 
diende te worden voortgezet in de taal der akte tot inleiding van het geding zijnde te dezen 
het Nederlands tenzij de meerderheid van de verweerders de wijziging van de taal zouden 
hebben gevraagd.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt, zoals ook door de rechtbank 
van koophandel wordt vastgesteld, dat in deze procedure vijf partijen werden gedagvaard 
door eerste verweerder en dat slechts twee van de verwerende partijen om de taalwijzi-
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ging vroegen.  Om na te  gaan of  de meerderheid van  de verweerders  de taalwijziging 
aanvragen moeten alle verweerders waar zij ook wonen in aanmerking worden genomen. 
Nu de rechtbank van koophandel vaststelt dat in de procedure vijf partijen werden gedag-
vaard door eerste verweerder  en slechts twee verwerende partijen om de taalwijziging 
vroegen, vermocht de rechtbank van koophandel niet zonder schending van de in de hoof-
ding aangeduide wetsartikelen en in het bijzonder artikel 6, §2, wet taalgebruik gerechts-
zaken dit verzoek in te willigen vermits het een algemeen bekend feit is dat twee op een 
totaal van vijf verweerders geen meerderheid uitmaakt.

Door het verzoek tot taalwijziging in te willigen ofschoon dit verzoek slechts uitging 
van twee op een totaal van vijf verweerders schendt de rechtbank van koophandel de in de 
hoofding  aangeduide  wetsartikelen  en  in  het  bijzonder  artikel  6,  §2,  wet  taalgebruik 
gerechtszaken.

III. Beslissing van het Hof
1. Overeenkomstig artikel 4, §1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 

der  talen in gerechtszaken,  behoudens de gevallen  van artikel  3 van die wet, 
wordt het gebruik der talen, voor geheel de rechtspleging in betwiste zaken voor 
de gerechten van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is 
gelegen als volgt geregeld : de akte van inleiding van het geding wordt in het 
Frans gesteld, indien de verweerder woonachtig is in het Frans taalgebied, in het 
Nederlands indien de verweerder woonachtig is in het Nederlands taalgebied, in 
het Frans of het Nederlands, ter keuze van de eiser, indien de verweerder woon-
achtig is in een gemeente van de Brusselse agglomeratie of geen gekende woon-
plaats in België heeft. De rechtspleging wordt voortgezet in de taal der akte tot 
inleiding van het geding, tenzij de verweerder,  voor alle verweer en exceptie, 
zelfs van onbevoegdheid,  vraagt  dat  de rechtspleging in de andere taal wordt 
voortgezet.

Overeenkomstig artikel 6, §1, van voormelde wet, wordt wanneer in dezelfde 
zaak verscheidene verweerders zijn en, krachtens voormeld artikel 4, de akte tot 
inleiding van het geding in het Frans of in het Nederlands moet gesteld worden 
naar gelang de verweerder woonachtig is het Frans taalgebied of in het Neder-
lands taalgebied, de ene of de andere van die talen gebruikt voor het opstellen 
van de akte naar gelang dat de meerderheid van de verweerders in het Frans taal-
gebied of in het Nederlands taalgebied woonachtig is; in geval van gelijkheid, 
wordt  de akte tot  inleiding van het  geding in het  Frans  of  in het  Nederlands 
gesteld volgens de keuze van de eiser.

Overeenkomstig artikel  6, §2, van dezelfde wet, wordt  wanneer in dezelfde 
zaak verscheidene verweerders zijn en, krachtens artikel 4, de keuze van de taal 
der rechtspleging aan de verweerder behoort, de taal gebruikt die door de meer-
derheid wordt gevraagd. In geval van gelijkheid, duidt de rechter zelf de taal aan 
waarin de rechtspleging moet voortgezet worden, daarbij rekening houdende met 
de noodwendigheden van de zaak.

2. Uit de samenhang van voormelde wetsbepalingen volgt dat wanneer in de 
procedure meerdere verweerders zijn, zij moet worden verder gezet  in de taal 
van de akte tot inleiding van het geding, behoudens wanneer de meerderheid van 
de verweerders de taalwijziging vraagt.

Voor  het  bepalen  of  de  meerderheid  van  de  verweerders  de  taalwijziging 



Nr. 7 - 5.1.06 HOF VAN CASSATIE 27 

vraagt, dient rekening gehouden met alle verweerders, ongeacht hun woonplaats.
3. Het bestreden vonnis stelt vast dat :
- vijf partijen werden gedagvaard door de eisende partij, zijnde verweerder sub 

1;
- twee verwerende partijen, te weten verweersters sub 3 en 4, de taalwijziging 

vragen;
4. Door vervolgens het verzoek tot taalwijziging in te willigen op grond dat 

"uit de bestanddelen van de zaak niet blijkt dat derde en vierde verweersters in 
de  uitoefening  van  hun  activiteiten  de  Nederlandse  taal  zouden  gebruiken", 
schendt het bestreden vonnis de in het middel aangewezen wetsbepalingen.

5. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het vernie-

tigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing hieromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst  de  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Koophandel  te  Brussel,  anders 

samengesteld.

5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de  h.  Londers  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Bresseleers,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 8

1° KAMER - 5 januari 2006

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
DEVOLUTIEVE KRACHT - BEPERKING - BEVESTIGING VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL - 
VERWIJZINGSVERPLICHTING - DRAAGWIJDTE

De verplichting voor de rechter in hoger beroep om de zaak naar de eerste rechter  te  
verwijzen  indien  hij,  zelfs  gedeeltelijk  een  in  het  aangevochten  vonnis  bevolen 
onderzoeksmaatregel  bevestigt,  belangt  de  gerechtelijke  organisatie  aan en ontsnapt  
aldus aan de vrije wil van de partijen. (Art. 1068, tweede lid Ger.W.)

(FIAT AUTO BELGIO nv T. CAR SERVICE EDDY nv, in vereffening)

ARREST

(A.R. C.04.0184.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 november 2003 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de rechten van verdediging;
- artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome, goedgekeurd bij wet van 13 
mei 1955;

- artikel 1068, in het bijzonder het tweede lid ervan, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1108, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel waarvan o.m. artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek toepassing maakt,  volgens hetwelk afstand van een recht strikt  moet  worden 
uitgelegd en slechts mag worden  afgeleid uit  feiten die voor  geen andere interpretatie 
vatbaar zijn;

- artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt het door de eerste rechter bevolen deskundigenonderzoek 

en beoordeelt vervolgens het volledig geschil zonder de zaak naar de eerste rechter te 
verwijzen, dit op grond van volgende motieven:

"Het hoger beroep, zelfs tegen een vonnis alvorens recht te doen, maakt de zaak zelf 
aanhangig bij de appelrechter (artikel 1068, eerste lid, Ger. W.).

Dit betekent dat de appelrechter niet alleen de gegrondheid van het hoger beroep tegen 
reeds  in  eerste  aanleg  getroffen  beslissingen  beoordeelt,  maar  tevens,  voor  het  eerst, 
uitspraak behoort te doen over de punten waarover de eerste rechter nog geen uitspraak 
zou hebben gedaan. Die verplichting raakt de openbare orde.

Artikel 1068, tweede lid, Ger. W. voorziet in een uitzondering op die regel, door te 
bepalen dat de appelrechter de zaak naar de eerste rechter terugverwijst, als hij een in het 
aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.

Bij dit arrest wordt het eerste vonnis bevestigd, in zoverre het een deskundigenonder-
zoek beveelt.

De uitzondering raakt de openbare orde evenwel niet. De appelrechter is dan ook niet 
tot terugverwijzing naar de eerste rechter gehouden, en heeft daartoe zelfs niet eens de 
mogelijkheid, wanneer partijen het erover eens blijken te zijn dat hijzelf uitspraak doet na 
het deskundigenonderzoek (zie in dezelfde zin, met verwijzingen naar rechtspraak : G. DE 
LEVAL, “Eléments de procédure civile”,  Collection de la Faculté de droit de l'Université  
de Liège, Larcier, 2003, p. 333, nr. 249, A, 2), en voetnoot 229).

Hier vraagt appellante dat het hof (van beroep) zijn vordering tot betaling van de scha-
devergoeding die door de gerechtelijke deskundige begroot is, zou inwilligen.

Geïntimeerde vraagt niet dat de eerste rechter die vordering zou behandelen, maar, inte-
gendeel, dat zij door het hof (van beroep) zelf zou worden verworpen.

De  devolutieve  werking  van  het  hoger  beroep  moet  dan  ook haar  gewoon  verloop 
kennen. Het hof dient uitspraak te doen over de vordering tot betaling van schadevergoe-
ding waarover de gerechtelijke deskundige advies heeft verleend".



Nr. 8 - 5.1.06 HOF VAN CASSATIE 29 

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoger beroep tegen 

een eindvonnis  of tegen een vonnis  alvorens recht te doen het geschil  zelf  aanhangig 
maakt bij de rechter in hoger beroep.

Artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorziet een uitzondering op 
die regel,  welke als volgt  is geformuleerd:  "Deze verwijst  de zaak alleen dan naar de 
eerste  rechter,  indien  hij,  zelfs  gedeeltelijk,  een  in  het  aangevochten  vonnis  bevolen 
onderzoeksmaatregel bevestigt".

Het  bestreden  arrest,  dat  een  door  de  eerste  rechter  bevolen  onderzoeksmaatregel 
bevestigt, beslist over het geschil tussen partijen na dit deskundigenonderzoek, in plaats 
van de zaak te verwijzen naar de eerste rechter. Het schendt aldus artikel 1068, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het tweede onderdeel
1.  Krachtens  artikel  1068,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  hoger 

beroep tegen  een eindvonnis of  tegen  een vonnis  alvorens recht  te  doen,  het 
geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep.

Krachtens het tweede lid van dat artikel, verwijst de rechter in hoger beroep de 
zaak alleen dan naar de eerste rechter indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het 
aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.

2. De wetgever stelde deze verwijzingsverplichting in als uitzondering op de 
devolutieve  werking van het  hoger  beroep  en zulks,  blijkens de wetsgeschie-
denis, om de "overbelasting van de beroepsgerechten" te vermijden.

Hieruit volgt dat de verwijzingsverplichting, die de gerechtelijke organisatie 
betreft, ontsnapt aan de vrije wil van de partijen.

3. De appelrechters beslissen, niettegenstaande de bevestiging van de in het 
beroepen  vonnis  bevolen  onderzoeksmaatregel,  de  zaak  niet  naar  de  eerste 
rechter te verwijzen, omdat "hier (verweerster) (vraagt) dat (de appelrechters) de 
vordering  tot  betaling  van  de  schadevergoeding  die  door  de  gerechtelijke 
deskundig is  begroot,  zou inwilligen" en "(eiseres)  niet  (vraagt)  dat de eerste 
rechter die vordering zou behandelen, maar, integendeel, dat zij door (de appel-
rechters) zelf zou worden verworpen", zodat de partijen het erover eens blijken te 
zijn dat de appelrechters zelf uitspraak doen na het deskundigenonderzoek.

4.  Zodoende  schenden  de  appelrechters  artikel  1068,  tweede  lid,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek.

5. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
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vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over. 
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de  h.  Londers  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de h.  Bresseleers,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. van Ommeslaghe.

Nr. 9

1° KAMER - 5 januari 2006

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - RECHTSPLEGING TOT VASTSTELLING VAN DE 
VOORLOPIGE VERGOEDING - REGELMATIGHEID VAN DE ONTEIGENING - BESLISSING - GEVOLGEN - 
VORDERING TOT HERZIENING - NIEUW DEBAT - ONTVANKELIJKHEID

De beslissing die tijdens de rechtspleging tot  vaststelling van de voorlopige vergoeding 
genomen is over de regelmatigheid van de onteigening,  heeft  alleen gevolgen in het 
kader van de voorlopige vergoeding maar belet niet dat de onteigende in het debat in  
herziening zijn bezwaren tegen de regelmatigheid van de onteigening ten volle opnieuw 
kan laten gelden1. (Art. 16, tweede lid Onteigeningswet)

(W., e.a. T. INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING EN DE SOCIAAL-
ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN HET ARRONDISSEMENT DENDERMONDE "DENDER, DURME, SCHELDE")

ARREST

(A.R. C.04.0435.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 maart 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De voorziening geeft  het  feitenrelaas  en de procedurevoorgaanden weer als 

volgt:
1.-  Bij  besluit  van de Gemeenschapsminister  van binnenlandse aangelegen-

heden en openbaar ambt van 6 maart 1990 werd de eerste verweerster gemach-
tigd om tot de onteigening over te gaan van een aantal percelen grond, waar-
onder de eigendom van eisers.

2.-  Bij  vonnis  van  de  Vrederechter  van  het  Kanton  Dendermonde  van  18 
september 1990 werd de door de eerste verweerster ingestelde onteigeningsvor-
dering  niet  ontvankelijk  verklaard  om  de  reden  dat  de  formaliteiten  inzake 

1 Zie Cass., 7 dec. 1990, volt. zitting, A.R. 6337, nr. 181, met concl. adv.-gen. DU JARDIN.
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bekendmaking ten overstaan van de eisers niet regelmatig vervuld werden.
3.-  Dit  vonnis  werd  ingevolge  hoger  beroep  van  de  eerste  verweerster 

hervormd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde bij vonnis van 
11 december 1990, waarbij beslist werd dat :

1. het onteigend bestuur geen enkele tekortkoming in haar zorgvuldigheids-
plicht aan te wrijven valt;

2. de onteigeningsvordering regelmatig en ontvankelijk werd ingesteld en
3. de wettelijke pleegvormen werden vervuld.
4.- Tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde 

hebben de eisers een cassatieberoep ingesteld, dat verworpen is bij arrest van 21 
september 1992.

5.- Vervolgens werd bij vonnis van de Vrederechter te Dendermonde dd. 15 
december 1992 de onteigening toelaatbaar verklaard en de provisionele onteige-
ningsvergoeding bepaald op 13.329,61 euro.

Het hoger beroep van de eisers hiertegen werd bij vonnis van de Rechtbank 
van Eerste  Aanleg  te  Dendermonde  van  30 december  1993 niet  ontvankelijk 
verklaard.

Bij bevelschrift van 2 februari 1993 werd de eerste verweerster gemachtigd tot 
inbezitneming van het onteigende perceel.

De door de Vrederechter benoemde deskundige J. T.heeft geadviseerd tot een 
grondwaarde van inneming van 33.457,82 euro.

6.- Bij vonnis van 13 september 1994 werd de voorlopige onteigeningsvergoe-
ding bepaald op 40.818,52 euro, hierin begrepen een wederbeleggingsvergoeding 
van 22 pct.

7.- Bij dagvaarding van 5 december 1994 werd door eisers een vordering in 
herziening ingesteld zowel van het vonnis van 15 december 1992 als van het 
eindvonnis van 13 september 1994.

In deze procedure is de tweede verweerder vrijwillig tussengekomen.
8.- De eerste rechter heeft bij vonnis van 1 december 2000 de vordering in 

herziening van het vonnis van 15 december 1992 onontvankelijk verklaard en de 
herzieningsvordering van het vonnis van de Vrederechter van 13 september 1994 
ontvankelijk, maar ongegrond verklaard.

9.- Tegen dit vonnis hebben de eisers hoger beroep ingesteld. In hoger beroep 
vorderden zij dat hun herzieningsvorderingen ontvankelijk en gegrond zouden 
worden verklaard en dat dienvolgens de onteigening ontoelaatbaar zou worden 
verklaard met de veroordeling van eerste  verweerster  hun het  eigendomsrecht 
van het  onteigende goed,  gelegen  aan de Gewestweg N41,  kadastraal  bekend 
sectie A nr. 1046a met een oppervlakte van 5.398,74 m2, terug over te dragen 
door het ambt van een daartoe door het hof van beroep aan te stellen notaris, die 
de akte zal verlijden binnen de twee maand na de betekening van het te vellen 
arrest, bij gebreke waarvan het arrest zal gelden als titel.

In ondergeschikte orde vorderen zij dat de definitieve onteigeningsvergoeding 
zou worden bepaald op 151.340,81 euro, hierin begrepen een wederbeleggings-
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vergoeding van 22 pct. en een wachtintrest van 8 pct. gedurende 3 maanden.
10.- Het bestreden arrest verklaart dit hoger beroep ontvankelijk maar onge-

grond.
III. CASSATIEMIDDELEN
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 3 tot en met 15 en artikel 16 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de 

rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemene 
nutte, vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten 
algemene nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen;

- de artikelen 23 tot en met 28 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt de middelen van de eisers, weergegeven hieronder in het 

derde  onderdeel  en  gesteund  op  de  onregelmatigheid  van  de  onteigening  gezien  het 
gebrek aan openbaar nut en noodzaak om te onteigenen en waarin eisers stelden dat er een 
schending is van artikel 16 van de Grondwet en waarop de eisers steunden om de schen-
ding van het gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel aan te voeren (zie omvat-
tende conclusies van de eisers neergelegd op 15 oktober  2003,  pp.  16-19,  punt d), op 
grond van volgende overwegingen:

"Reeds  voor  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Dendermonde  hebben  (de  eisers) 
uitvoerig uiteengezet dat 'hun perceel al een industriële bestemming heeft, en dat de tot 
schepping van een ambachtelijke zone aangediende onteigening derhalve wat het bewuste 
perceel betreft, een oneigenlijk doeleinde nastreeft en veeleer het particuliere belang van 
(de verweerders) dient dan het algemeen belang'.

Dit middel werd met pertinente overwegingen van de kaart geveegd.
Het Hof van Cassatie heeft uitdrukkelijk beslist dat het vonnis van de rechtbank van 

Dendermonde van 11 december 1990 zonder dubbelzinnigheid oordeelt dat uit de enkele 
omstandigheid dat het perceel reeds een industriële bestemming had, niet noodzakelijk 
voortvloeit dat de beslissing tot onteigening door machtsafwending is aangetast. Het Hof 
voegde daar nog aan toe: 'dat het perceel potentieel best bruikbaar kan zijn voor de eisers 
(appellanten), doch dat dit gegeven, net zo min als het overige bewijsmateriaal, de geuite 
beschuldiging van machtsafwending en machtsmisbruik schraagt'.

Het thans door (eisers) aangevoerde middel, gesteund op artikel 16 van de Grondwet, is 
onontvankelijk ingevolge het gewijsde waarmede het vonnis van de rechtbank te Dender-
monde van 11 december 1990 en het arrest van het Hof van Cassatie zijn bekleed".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
De herzieningsprocedure, voorzien in artikel 16 van de wet van 26 juli 1962 betref-

fende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten 
algemene nutte, staat totaal los van de procedure voor de vrederechter, waarvan sprake in 
de artikelen 3 tot 15 van die wet.

In de herzieningsprocedure is het de onteigende toegelaten middelen met betrekking tot 
de regelmatigheid van de onteigening aan te voeren ongeacht of hij die middelen al dan 
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niet voor de vrederechter heeft aangevoerd en zelfs indien die middelen door de vrede-
rechter, of ingevolge het hoger beroep van de onteigenaar waarvan sprake in artikel 7, 
laatste lid, van de vermelde wet van 26 juli 1962, door de rechtbank van eerste aanleg, of 
ingevolge een voorziening in cassatie tegen de beslissing van die laatste rechtbank, door 
het Hof van Cassatie, werden verworpen.

Het bestreden arrest verwerpt het middel van eisers, waarbij zij de onregelmatigheid 
van de onteigening inriepen wegens  het  gebrek aan openbaar  nut  en noodzaak om te 
onteigenen en waarbij een schending van artikel 16 van de Grondwet inriepen en waarop 
zij steunden om de schending van het gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsvereiste 
aan te voeren, door zich te baseren op "het gewijsde waarmede het vonnis van de recht-
bank te Dendermonde van 11 december 1990 en het arrest van het Hof van Cassatie (van 
21 september 1992) zijn bekleed".

Dit vonnis en dit arrest kaderen evenwel in de procedure gevoerd voor de vrederechter 
en niet in de herzieningsprocedure.

Bijgevolg hebben dit  vonnis  en dit  arrest  geen gezag of  kracht  van  gewijsde  in de 
herzieningsprocedure en dienden de appelrechters vermeld middel van eisers te onder-
zoeken wat betreft zijn gegrondheid.

Door dit niet te doen, doch zich te beroepen op het gewijsde van beslissingen geveld in 
het kader  van de procedure voor de vrederechter, miskennen zij  de eigen aard van de 
procedure  voor  de  vrederechter  enerzijds  en  van  de  herzieningsprocedure  anderzijds 
(schending van de artikelen 3 t.e.m. 15 van vermelde wet van 26 juli 1962 enerzijds en 
van artikel 16 van die wet anderzijds).

De appelrechters schenden tevens de artikelen 23 tot en met 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek nu de grondbestanddelen van de vordering voor de vrederechter en die van de 
herzieningsvordering verschillend zijn, waardoor een beslissing in het kader van de proce-
dure voor  de vrederechter in verband met  de regelmatigheid  van de onteigening geen 
gezag van gewijsde kan hebben in de herzieningsprocedure. De procedure voor de vrede-
rechter, die onderworpen is aan specifieke regels, is een vereenvoudigde en snelle proce-
dure waarbij  in een eerste  tijd een regelmatigheidstoetsing  gebeurt  en de provisionele 
vergoeding wordt vastgesteld en daarna het bedrag van de voorlopige vergoeding wordt 
bepaald. Het doel van die procedure is een snelle inbezitstelling door de onteigenaar en 
een  spoedig  vergoeding  van  de  onteigende.  De  herzieningsprocedure  daarentegen  is 
bedoeld om aan de euvels te verhelpen van de uitzonderlijke procedure voor de Vrede-
rechter, waarbij deze laatste in allerijl alle geschilpunten dient op te lossen en waarbij de 
onteigende  niet  altijd  al  zijn  rechten  volledig  kan  doen gelden.  Dit  gebeurt  door  een 
procedure die behandeld wordt overeenkomstig de regels van het Gerechtelijk Wetboek 
en waarin de onteigende al zijn middelen en zelfs nieuwe middelen mag voordragen.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het tweede onderdeel van het eerste middel
1. Krachtens artikel 16, tweede lid, van de wet van 26 juli 1962 betreffende de 

rechtspleging  bij  hoogdringende  omstandigheden  inzake de  onteigeningen  ten 
algemenen nutte, kan de vordering tot herziening ook gegrond zijn op de onre-
gelmatigheid van de onteigening.

2. De beslissing die tijdens de rechtspleging tot vaststelling van de voorlopige 
vergoeding genomen is over de regelmatigheid van de onteigening, heeft alleen 
gevolgen in het kader van de voorlopige vergoeding maar belet niet dat de ontei-
gende in het debat in herziening zijn bezwaren tegen de regelmatigheid van de 
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onteigening ten volle opnieuw kan laten gelden.
Oordelen dat de onteigende niet het recht heeft tijdens de herziening de excep-

ties te laten gelden die hij tijdens de rechtspleging tot vaststelling van de voorlo-
pige vergoeding al had opgeworpen, zou tot gevolg hebben dat het recht dat hem 
door de Grondwet  en het  genoemde artikel  16,  tweede  lid,  zonder beperking 
wordt gewaarborgd, zou worden uitgehold.

3. Het arrest, dat het door de eisers aangevoerde middel van gebrek aan open-
baar  nut  en  noodzaak  van  de  betwiste  onteigening  onontvankelijk  verklaart 
"ingevolge het gewijsde waarmede het vonnis van de rechtbank te Dendermonde 
van 11 december 1990 en het  arrest  van het  Hof van Cassatie zijn bekleed", 
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

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

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Bourgeois  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. van Ommeslaghe en Verbist.

Nr. 10

1° KAMER - 5 januari 2006

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - EERSTE RECHTER - HEROPENING DEBAT - DEVOLUTIEVE KRACHT - GEVOLG - 
RECHT VAN VERDEDIGING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - EERSTE RECHTER - 
HEROPENING DEBAT - HOGER BEROEP - DEVOLUTIEVE KRACHT - GEVOLG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BURGERLIJKE ZAKEN - EERSTE RECHTER – HEROPENING 
DEBAT - HOGER BEROEP - DEVOLUTIEVE KRACHT - GEVOLG

1º,2° en 3° Noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging noch artikel 
6.1 E.V.R.M. worden geschonden door de appelrechter die op grond van de devolutieve 
kracht  van het  hoger  beroep uitspraak doet  over  een betwisting  waarvoor  de eerste  
rechter enkel het debat had heropend. (Art. 1068, eerste lid Ger.W.)

(B. T. V.)
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ARREST

(A.R. C.05.0190.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 december 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 
13 mei 1955;

- het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest:
"Ontvangt het hoger beroep en het incidenteel beroep. Stelt vast dat de echtscheiding 

tussen: B. J.  , geboren te , wonende te ,en V.J.,  geboren te , wonende te ,  gehuwd te 
Antwerpen op ),  op verzoek van (eiser),  op grond van artikel  232,  eerste lid, van het  
Burgerlijk Wetboek werd voltrokken op 28/07/2003.

Bevestigt,  binnen  de  perken  van  het  hoger  beroep  en  het  incidenteel  beroep,  het 
bestreden vonnis wat de vaststelling van de datum van feitelijke scheiding van partijen 
betreft.

Zegt voor recht dat de datum van de feitelijke scheiding van partijen bepaald blijft op 7 
augustus 2000.

Zelf wijzend voor het overige, wijst (eiser's) vordering tot weerlegging of relativering 
van het schuldvermoeden af als ongegrond.

Zegt voor recht dat enkel (eiser) schuld heeft aan de feitelijke scheiding van partijen en 
aan het voorduren ervan en dat (verweerster) in principe recht heeft op een uitkering na 
echtscheiding.

Veroordeelt (eiser) tot betaling van een uitkering na echtscheiding, voorlopig begroot 
op vierhonderd vijftig euro nul eurocent (450,00 euro).

Vooraleer verder te oordelen.
Stelt onder voorbehoud van alle rechten van partijen aan als deskundige, de heer J. V., , 

bedrijfsrevisor,  met als opdracht, mits naleving van de formaliteiten voorgeschreven in 
het Gerechtelijk Wetboek, 'na partijen te hebben opgeroepen en na inzage van alle nuttige 
stukken, de werkelijke netto-belastbare en de netto-inkomsten en de vermogenstoestand 
van partijen te onderzoeken sedert 10/8/1968 en minstens sedert 1995 tot op heden, aan de 
hand van alle fiscale, boekhoudkundige, financiële en alle andere stukken en documenten 
die hij nodig acht, door partijen en/of alle derden, inclusief de fiscale en/of andere admini-
straties en banken en/of kredietinstellingen, op eerste eenvoudig schriftelijk verzoek te 
verschaffen, alsmede aan de hand van alle nuttige indiciën; na te gaan of de voorgehouden 
inkomsten in overeenstemming zijn met de indiciën en uitgaven van partijen; te bepalen 
over welk vermogen en/of inkomsten partijen dienen te beschikken om de door hen in de 
jaren 1968 tot en met 2000 gevoerde levensstandaard te kunnen aanhouden; partijen zo 
mogelijk te verzoenen, alle desbetreffende dienstige vragen te beantwoorden en van dit 
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alles een degelijk, beredeneerd en onder eed bevestigd verslag op te stellen, ter griffie van 
dit Hof neer te leggen binnen de zes maanden na zijn inwerkingstelling. Verstaat dat de 
aangestelde deskundige kan worden vervangen bij een overeenkomst tussen partijen, door 
hen ondertekend en bij het dossier van de rechtspleging gevoegd, zolang de deskundige 
van zijn aanstelling geen kennis heeft gekregen'.

Zegt dat (eiser) de betaling van de door de gerechtsdeskundige gevraagde provisies en 
erelonen dient voor te schieten.

Heropent omtrent de vaststelling van het definitief bedrag van de uitkering na echt-
scheiding de debatten op de terechtzitting van 11 januari 2003 om 9.50".

na vastgesteld te hebben op p. 3:
"Bij  het  bestreden  vonnis  van  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Tongeren  d.d. 

6/06/2003 (...) werden de debatten heropend naar de terechtzitting van 3/10/2003 voor de 
behandeling van de schuldvraag en van de uitkering na echtscheiding. Het beperkt hoger 
beroep werd ingesteld bij verzoekschrift ingediend op 18/7/2003 (...)".

op grond van de motieven op p. 5
"Door het hoger beroep tegen het bestreden vonnis, dat deels een eindvonnis en deels 

een vonnis alvorens recht te doen is, is het Hof, binnen de perken van dat hoger beroep en 
gebeurlijk van het incidenteel beroep, gevat  van het geschil  zelf (artikel  1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek), met alle feitelijke en juridische vragen die ermee samenhangen. 
Het recht om de zaak aan zicht te trekken is van openbare orde en onafhankelijk van de 
wil van partijen. Tengevolge van de devolutieve kracht van het hoger beroep moet het 
Hof het geschil  beslechten, ook de vorderingen waarover de eerste rechter de debatten 
heeft heropend, nu ook die vorderingen voorwerp zijn van het hoger beroep".

Grieven
Krachtens artikel 6, eerste lid, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke 
rechten recht op een eerlijk proces.

Dit recht op een eerlijk proces houdt in dat wanneer een partij, zoals eiser, krachtens de 
wet, meer bepaald de artikelen 232, eerste lid en 306, van het Burgerlijk Wetboek, geacht 
wordt  de  echtgenoot  te  zijn  tegen  wie  de  echtscheiding  is  uitgesproken  en  daarom 
gehouden is tot de uitkering na echtscheiding zoals bepaalt in artikel 301 van hetzelfde 
wetboek, over de dubbele aanleg dient te kunnen beschikken om dit vermoeden te zien 
weerleggen voor een rechter ten gronde, op straffe van de miskenning van zijn rechten 
van verdediging.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat het uitspraak moet doen over 
de vorderingen, waarvoor de eerster rechter de debatten had heropend, vermits dit een 
schending inhoudt van de rechten van verdediging van eiser, die slechts over één aanleg 
beschikt om het wettelijk schuldvermoeden en de er van afhangende vordering tot uitke-
ring na echtscheiding in het voordeel van verweerster te zien beslechten (Schending van 
het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van verdediging) en een proces oplevert 
dat  niet  eerlijk is in de zin van artikel  6 van het aangehaald Verdrag (Schending van 
artikel 6, eerste lid, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden).

III. BESLISSING VAN HET HOF
1.  Noch  het  algemeen  rechtsbeginsel  van  het  recht  van  verdediging  noch 

artikel 6.1. EVRM worden geschonden door de appelrechter die met toepassing 
van  artikel  1068,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  op grond  van  de 
devolutieve kracht van het hoger beroep uitspraak doet over een betwisting waar-
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voor de eerste rechter enkel het debat had heropend.
2. Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
mevr. Bourgeois  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 11

1° KAMER - 5 januari 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TUCHTZAKEN - ONPARTIJDIGHEID - ONAFHANKELIJKHEID - 
ORDE VAN ADVOCATEN - RAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING

2º ADVOCAAT - TUCHTZAKEN - ORDE VAN ADVOCATEN - RAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING 
- ONPARTIJDIGHEID - ONAFHANKELIJKHEID - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - ORDE 
VAN ADVOCATEN - RAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING

4º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
CASSATIEMIDDEL

5º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
CASSATIEMIDDEL

1º,2° en 3° Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van  
advocaten is samengesteld uit vier advocaten en een magistraat valt niet af te leiden dat 
dit rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6, §1 E.V.R.M.,  
noch dat het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter geschonden  
wordt1.  (Art.  6.1  E.V.R.M.  Art.  473  Ger.W.  en  algemeen  rechtsbeginsel  van  de 
onpartijdigheid van de rechter)

4º en 5° Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag 
te stellen die gebaseerd is op een onjuiste onderstelling van het cassatiemiddel over de 
inhoud van het recht2.

(E. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN)

ARREST

(A.R. D.05.0005.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass., 30 nov. 2000, A.R. D.00.0023.F, nr. 659.
2 Cass., 11 feb. 2005, A.R. C.04.0262.N, nr. 88.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 22 maart 2005 gewezen 
door de tuchtraad van beroep van de balies van het rechtsgebied van het Hof van 
Beroep te Antwerpen.

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden (EVRM), ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij 
wet van 13 mei 1955;

- de artikelen 10, 11 en 159 van de gecoördineerde Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter;
- algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van een internationale Verdragsregel met 

rechtstreekse werking boven een daarmee strijdige regel van nationaal recht.
Aangevochten beslissingen
Bij de bestreden beslissing werd de in eerste aanleg lastens eiser opgelegde tuchtstraf 

van 15 dagen schorsing bevestigd.
De tuchtraad van beroep oordeelde dat eiser, door zijn handelwijze die blijk gaf van een 

"flagrante belangenvermenging" zich had schuldig gemaakt aan een "ernstige inbreuk op 
een elementaire deontologische verplichting" en dat hij "duidelijk de beginselen van waar-
digheid,  rechtschapenheid en kiesheid  die  aan het  beroep van  advocaat  ten grondslag 
liggen, heeft geschonden".

Volgens de tuchtraad van beroep kan eiser evenmin ernstig volhouden dat hij aan de 
stafhouder steeds correcte informatie heeft gegeven.

De tuchtraad van beroep die de bestreden beslissing wees was samengesteld uit vier 
advocaten en één magistraat, tevens voorzitter van het tuchtcollege.

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van artikel 6.1 EVRM, en 159 van de Grondwet alsook van de algemene 

rechtsbeginselen van de onpartijdigheid van de rechter en van de voorrang van internatio-
naalrechtelijke regels boven daarmee strijdige regels van nationaal recht.

Artikel 6.1 EVRM en het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van 
de rechter, een grondregel van de rechtsbedeling (Cass., 31 mei 2000, A.C. 2000, 1026, 
nr. 338), vereisen ook een organieke of objectieve onpartijdigheid van de rechter bij de 
beoordeling waarvan ook rekening dient gehouden te worden met de samenstelling en 
organisatie van het betrokken rechtscollege.

In voorliggend geval werd eiser, conform de Belgische wet (artikel 473 Gerechtelijk 
Wetboek), berecht door een kamer bestaande uit vijf leden waarvan vier advocaten en één 
magistraat die het voorzitterschap waarnam.

Deze samenstelling waarbij alle "rechters" -behalve één beroepsmagistraat- advocaten 
zijn, d.i. gewezen of mogelijke tegenstrevers en "concurrenten" van eiser, biedt een grond 
van gewettigde twijfel  aan de vereiste organieke of objectieve onpartijdigheid van het 
betrokken tuchtcollege.

In zover deze gekritiseerde samenstelling steunt op een wetsbepaling van intern recht 
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die  strijdig  is  met  een  verdragsrechtelijke  bepaling  (artikel  6.1.  EVRM),  dienden  de 
betrokken "rechters" de toepassing van de desbetreffende nationale wetsbepalingen (arti-
kelen 472 t/m 476) Gerechtelijk Wetboek te weigeren op grond van de ambtshalve op te 
werpen onwettigheidsexceptie ex artikel 159 van de Grondwet en het algemeen rechtsbe-
ginsel van de voorrang van de verdragsrechtelijke regel.

Door te zetelen in de betwiste samenstelling en aldus de bestreden beslissing te wijzen, 
heeft de tuchtraad van beroep alle in het onderdeel ingeroepen wetsbepalingen en alge-
mene rechtsbeginselen geschonden.

Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet.
De in  het eerste onderdeel  gekritiseerde  samenstelling van de tuchtraad van  beroep 

zoals bepaald door de artikelen 472 t/m 476 Gerechtelijk Wetboek, meer bepaald artikel 
473  schendt  het  gelijkheidsbeginsel  (artikel  10  Grondwet)  en  het  discriminatieverbod 
(artikel 11 Grondwet). Deze ongelijkheid en discriminatie bestaan hierin dat wat de advo-
caten betreft, zij onderworpen zijn aan een tuchtcollege in beroep dat samengesteld is uit 
vijf personen waarvan vier beroepsgenoten en slechts één magistraat (artikel 473 Gerech-
telijk Wetboek) terwijl tuchtraden van beroep m.b.t. andere beroepen paritair zijn samen-
gesteld, nl. beroepsgenoten en magistraten waarvan een magistraat als voorzitter fungeert. 
In dit verband verwijst eiser naar volgende wettelijke bepalingen :

- i.v.m. geneesheren : artikel 12 van het Koninklijk Besluit nr. 79 van 10 november 
1967 betreffende de Orde der Geneesheren : paritair : vijf geneesheren - vijf magistraten.

- i.v.m. apothekers : artikel 12 van het Koninklijk Besluit nr. 80 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der Apothekers : paritair : vijf apothekers - vijf magistraten.

- i.v.m. architecten : artikel 28 van de Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde 
van Architecten : paritair : drie magistraten - drie architecten.

Voor deze fundamentele ongelijkheid van samenstelling van de tuchtraad van beroep 
waarbij alleen de advocaten niet onderworpen zijn aan een paritair samengestelde tucht-
raad van beroep doch aan een tuchtcollege dat, met uitzondering van één lid, bestaat uit 
beroepsgenoten, concurrenten in de dienstverlening, bestaat geen objectieve en redelijke 
verantwoording.

Dienvolgens zijn de bovenvermelde artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden.
Overeenkomstig artikel 26, §1-3° en §2 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op 

het Arbitragehof, staat het aan het Hof van Cassatie aan het Arbitragehof een prejudiciële 
vraag te stellen omtrent de door eiser opgeworpen schending van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet door artikel 473 Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de 

algemene,  provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in 
zoverre zij met de wetten overeenstemmen.

2. Die bepaling is vreemd aan het toetsen van de wettelijke bepalingen van de 
artikelen 472 tot en met 476 van het Gerechtelijk Wetboek aan voormeld artikel 
van de Grondwet.

3. Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
4. Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van 

advocaten is samengesteld uit vier advocaten en een magistraat valt niet af te 
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leiden dat  dit  rechtscollege niet  onafhankelijk  en onpartijdig is  in de zin van 
artikel 6, §1, van het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden. Deze samenstelling schendt evenmin het algemeen 
rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter.

5. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Beoordeling van het tweede onderdeel
6.  Het  onderdeel  preciseert  niet  hoe  en  waardoor  de  bestreden  beslissing 

artikel 159 van de Grondwet schendt.
7. Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
8. Het onderdeel gaat uit van de onderstelling dat, wat betreft de samenstelling 

van de tuchtraad van beroep, alleen de advocaten niet onderworpen zijn aan een 
paritair samengestelde tuchtraad van beroep.

9. Deze onderstelling is onjuist. 
10. Er bestaat dus geen reden een daarop gegronde vraag aan het Arbitragehof 

te stellen.
11. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Bourgeois  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 12

1° KAMER - 5 januari 2006

1º PAULIAANSE RECHTSVORDERING - SCHULDEISER - SCHULDVORDERING - TIJDSTIP - 
ONTSTAAN - VASTSTELLING - VEREISTEN

2º PAULIAANSE RECHTSVORDERING - BENADELING VAN DE RECHTEN VAN DE 
SCHULDEISERS - BEGRIP

1º  De  pauliaanse  vordering  kan  worden  ingesteld  door  een  schuldeiser  wiens 
schuldvordering  ontstaan is  voor  de  bestreden  handeling;  het  is  niet  vereist  dat  het 
bedrag  van  deze  schuldvordering  op  dat  tijdstip  reeds  is  bepaald1 of  dat  de 
schuldvordering werd vastgesteld in een rechterlijke beslissing. (Art. 1167 B.W.)

2º De benadeling van de rechten van de schuldeisers als bedoeld in artikel 1167 van het  
Burgerlijk Wetboek, kan erin bestaan dat de verhaalrechten van de schuldeisers door de 

1 Cass., 19 maart 1998, A.R. C.94.0422.N, nr. 156; zie Cass., 3 okt. 1985, A.R. 4461, nr. 62; H. DE 
PAGE,  Traité élémentaire de droit civil belge, t. III,  Brussel, Bruylant,  1967, 238, nr. 226; K. VAN 
RAEMDONCK, "De draagwijdte van de anterioriteitsvereiste als een van de toepassingsvoorwaarden van 
de Pauliaanse vordering", R.W. 1998-99, 1179.



Nr. 12 - 5.1.06 HOF VAN CASSATIE 41 

bestreden rechtshandeling worden bemoeilijkt2. (Art. 1167 B.W.)

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

ARREST

(A.R. C.04.0607.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel  20 van de Faillissementswet  van 8 augustus 1997 en voor zover als nodig, 

artikel 448 van de wet van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van 
betaling die boek III van het Wetboek van Koophandel vormt vóór haar opheffing door de 
wet van 8 augustus 1997.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de hogere beroepen van eiser en van beide partijen opge-

roepen tot bindendverklaring van het te wijzen arrest ongegrond en bevestigt het vonnis 
uitgesproken in eerste aanleg in al zijn beschikkingen.

Dit arrest verklaart bijgevolg:
"Op grond van artikel 1167 B.W. niet tegenstelbaar aan (verweerders) de door (eiser) 

gestelde rechtshandelingen met name:
- de akte van schenking dd. 11 december 1991 ten voordele van (de eerste partij opge-

roepen tot bindendverklaring van het te wijzen arrest), inhoudende de schenking van de 
onverdeelde helft in een woonhuis gelegen te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 70, gekend ten 
kadaster sectie B nr. 70/02/E, groot 06 a 01 ca.

- de akte van verkoop dd. 11 december 1991 ten voordele van (de tweede partij opge-
roepen tot bindendverklaring van het te wijzen arrest) inhoudende de verkoop van een 
perceel grond gelegen te 9280 Lebbeke, Baasrodestraat 27, gekend ten kadaster sectie B 
nr. 554/H, groot 05 a.

Voornoemde onroerende goederen maken ten aanzien van (verweerders) opnieuw deel 
uit van het vermogen van (eiser)".

Deze beslissing van het aangevochten arrest steunt enerzijds op de motieven die eigen 
zijn aan dit arrest, alsmede op de motieven van het vonnis uitgesproken in eerste aanleg 
dat de appelrechters overnemen, met name:

Motieven van het bestreden arrest:
"Beoordeling door het hof (van beroep)

2 R. VANDEPUTTE,  De overeenkomst, Brussel, Larcier, 1977, 360; R. KRUITHOF e.a., "Verbintenissen. 
Overzicht van rechtspraak 1981-1992", T.P.R. 1994, 689, nr. 364; W. VAN GERVEN - S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 142.
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De eerste rechter heeft een nauwkeurige, bij de in de rechtsleer en rechtspraak gangbare 
interpretatie aansluitende analyse gemaakt van de verschillende voorwaarden tot toepas-
sing van de pauliaanse vordering en vervolgens telkens die analyse getoetst aan de feite-
lijke elementen uit het dossier.

Het  hof  (van  beroep)  verwijst  naar  de  oordeelkundige  redengeving  van  de  eerste 
rechter, waarnaar integraal wordt verwezen en die volledig wordt bijgetreden.

Volledigheidshalve, zij het grotendeels herhalend, wenst het hof (van beroep) nog te 
benadrukken wat volgt.

Zeer terecht heeft de eerste rechter gesteld dat conform aan de rechtsleer en rechtspraak 
aan de anterioriteitsvoorwaarde is voldaan indien de oorzaak van de schuldvordering (de 
'Principe de la créance', zie RCJB 1975, 693) dateert van voor de bedrieglijke handeling. 
Het is niet noodzakelijk dat de schuldvordering reeds opeisbaar was op het ogenblik van 
de datum van de bestreden handeling.

Voldoende is dat de schuldvordering opeisbaar is op het ogenblik van de instelling van 
de pauliaanse vordering (...).

In casu is er onbetwistbaar anterioriteit: de oorzaak van de schuldvordering is gelegen 
in de bestuursfouten die (eiser) gemaakt heeft als bestuurder van de gefailleerde NV Dam 
Desatex en waaromtrent een aansprakelijkheidsprocedure werd opgestart bij dagvaarding 
d.d. 27.11.1991, wat  duidelijk voorafgaat aan de gewraakte  schenking en verkoop van 
11.12.1991. De schuldvordering was opeisbaar bij het instellen van de pauliaanse rechts-
vordering, in casu op 24.12.1998.

Zeer terecht nam de eerste rechter insgelijks de vervulling van de tweede voorwaarde 
aan, zijnde de benadeling van de schuldeiseres door de verarming van de schuldenaar.

De handeling waartegen de schuldeiser opkomt, moet tot een verarming van de schul-
denaar hebben geleid, d.w.z. een vermeerdering van zijn onvermogen en een verminde-
ring van zijn betaalkracht.

Dat is uiteraard het geval bij schenking.
Het  woord  'verarming'  heeft,  zoals R.  Vandeputte met  reden opmerkt  (De overeen-

komst, Brussel 1977, 360), een zeer bijzondere en zeer praktische betekenis: een schulde-
naar verarmt zich wanneer  hij een goed onttrekt aan de concrete vervolgingsmogelijk-
heden van zijn schuldeiser, zelfs indien de door hem gestelde daad, economisch gezien, 
geen vermindering van vermogen teweegbrengt. Voldoende is dat de concrete verhaalmo-
gelijkheden van de schuldeisers worden bemoeilijkt, wat niet alleen het geval is bij een 
vervreemding om niet van een onroerend goed, maar ook bij de omzetting van een derge-
lijk goed in geldsommen, gelet op de gemakkelijke manipuleerbaarheid van deze laatste, 
wat de beslagmogelijkheden van de schuldeisers bemoeilijkt (...).

In  casu ontsnappen de onroerende goederen ingevolge  de betwiste  handelingen aan 
uitvoeringsmaatregelen door de schuldeisers.

De vervreemdingen van de panden maken onbetwistbaar een verarming uit in hoofde 
van (eiser) en hebben zijn onvermogen verergerd.

Door zijn insolvabiliteit te bewerkstellingen beoogde hij zijn persoonlijk vermogen te 
vrijwaren na een eventuele veroordeling in de aansprakelijkheidsprocedure.

De schade van de schuldeiser, door de gewraakte daden van de schuldenaar, bestaat 
hier precies in het niet  meer  volle  betaling kunnen krijgen bij  niet  herroeping van de 
bestreden handelingen.

De eerste rechter oordeelde zeer terecht dat het bedrog in hoofde van de debiteur, D.G., 
vaststaat.

De eerste rechter sloot zich in zijn interpretatie aan bij het door het Hof van Cassatie 
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bevestigde, reeds overheersende objectieve theorie. Voor de toepassing van de gewone en 
faillissementspauliana volstaat het bewijs dat de handeling abnormaal is en de schulde-
naar handelt met de wetenschap dat de schuldeisers worden benadeeld (...).

Alleen reeds uit de chronologie der feitelijkheden kon de eerste rechter terecht besluiten 
dat in casu de betwiste rechtshandelingen een abnormaal karakter hebben en (eiser) heeft 
gepoogd voornoemde  onroerende goederen  te onttrekken  aan zijn schuldeisers  op een 
ogenblik dat hij met talrijke schuldvorderingen ingevolge de faling werd geconfronteerd".

Motieven van het vonnis uitgesproken in eerste aanleg waar het bestreden arrest naar 
verwijst:

"Ten gronde.
Conform art. 1167 BW kan een schuldeiser in eigen naam opkomen tegen rechtshande-

lingen die door zijn schuldenaar werden  verricht  met  bedrieglijke  benadeling van zijn 
rechten.

Dit middel werd door de wetgever aan de schuldeiser ter beschikking gesteld teneinde 
de inbaarheid van zijn vordering op de schuldenaar te vrijwaren en beoogt het bij elkaar 
houden van het vermogen van de schuldenaar.

1. De anterioriteitsvereiste
Een eerste voorwaarde waaraan de uitoefening van de actio pauliana is onderworpen is 

dat de schuldvordering van de schuldeiser reeds dient te bestaan op het ogenblik dat de 
bedrieglijke handeling werd gesteld.

Het wordt in de rechtspraak en rechtsleer algemeen aangenomen dat aan de anteriori-
teitsvoorwaarde is voldaan indien de oorzaak van de schuldvordering dateert van voor de 
betwiste rechtshandeling van de debiteur (...). Het wordt echter niet vereist dat de schuld-
vordering reeds opeisbaar dient te zijn voor de betwiste handeling (...); de opeisbaarheid 
dient te bestaan op het ogenblik dat de pauliaanse vordering wordt ingesteld wat in casu 
het geval was gezien voorliggende vordering werd ingeleid bij exploot betekend op 24 
december 1998, nadat (de verweerders) beschikten over een uitvoerbare titel, zijnde het 
arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 6 november 1997. Immers, het instellen van 
cassatieberoep  heeft,  in  tegenstelling  tot  wat  verweerders  voorhouden,  in  burgerlijke 
zaken geen schorsende kracht, behoudens de gevallen bij wet bepaald (art. 1118 Ger. W.).

De  NV  Dam  Desatex,  waarvan  (eiser)  bestuurder  was,  werd  bij  vonnis  dd.  30 
september 1991 in faling gesteld en (de verweerders) werden als curatoren (...) aangesteld.

Na dagvaarding uitgaande van (de verweerders) dd. 27 november 1991 werd (eiser) 
D.G. samen met D.F. en D.M.ingevolge het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te 
Dendermonde dd. 7 juni 1993 hoofdelijk aansprakelijk gesteld op grond van art. 63ter van 
de Vennootschapswet voor het passief van de faling NV Dam Desatex, in de mate dat het 
actief ontoereikend is om het passief te delgen, wat bij arrest van het Hof van Beroep te 
Gent dd. 6 november 1997 werd bevestigd.

Het is duidelijk dat de fouten van (eiser) D.G. in zijn hoedanigheid van bestuurder van 
de gefailleerde, gevolgd door een aansprakelijkheidsprocedure, de oorzaak van huidige 
schuldvordering zijn. Het kan dan ook niet ernstig betwist worden dat de oorzaak reeds 
bestond voor de betwiste handeling.

De betwiste  handelingen - verkoop van het woonhuis  en schenking van het perceel 
grond - geschiedden bij akte dd. 11 december 1991, kort na de inleidende dagvaarding 
van de aansprakelijkheidsprocedure en daags voor de inleidende zitting van de Rechtbank 
van Koophandel te Dendermonde dd. 12 december 1991.

Het bewijs van inning van de niet gedateerde cheque ten bedrage van 1.500.000 BEF., 
die thans bij de stukken werd gevoegd, toont evenmin aan dat de verkoop geruime tijd 
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voor de inleiding van de aansprakelijkheidsprocedure plaatsvond nu deze niet werd geda-
teerd en bovendien slechts op 31 december 1991 werd geïncasseerd, zijnde na de beteke-
ning van het dagvaardingsexploot. Deze concrete gegevens spreken bijgevolg de stelling 
van (eiser en beide partijen opgeroepen tot bindendverklaring van het te wijzen arrest) 
tegen dat de verkoopsovereenkomst  voor de inleidende dagvaarding zou zijn tot stand 
gekomen.

Aldus werd terdege aan de anterioriteitsvereiste voldaan.
2. Benadeling van de schuldeiser door de verarming van de schuldenaar.
De verarming in hoofde van de debiteur dient overeenkomstig de heersende rechtspraak 

en rechtsleer die eveneens door onderhavige rechtbank wordt beaamd te worden geïnter-
preteerd. Zo is er sprake van verarming ingeval een onroerend goed wordt onttrokken aan 
concrete  vervolgingsmogelijkheden  van  de  schuldeisers  door  het  vervreemden  ervan. 
Immers, een geldsom is minder gemakkelijk in beslag te nemen en kan eenvoudig aan de 
schuldeiser worden onttrokken (...).

Geconcretiseerd naar onderhavig dispuut ontsnapten de onroerende goederen ingevolge 
de betwiste handelingen aan eventuele uitvoeringsmaatregelen door de schuldeisers.

Het is duidelijk dat de vervreemding van de hiervoor vermelde panden een verarming 
hoofdens (eiser) uitmaken en zijn onvermogen hebben verergerd.

Door zijn insolvabiliteit  te bewerkstelligen beoogde hij zijn persoonlijk vermogen te 
vrijwaren na een eventuele veroordeling in de aansprakelijkheidsprocedure.

(De verweerders) kunnen tengevolge de betwiste handelingen hun vordering niet inte-
graal recupereren wat onbetwistbaar een benadeling in hun hoofde constitueert.

Deze voorwaarde is te dezen dan ook vervuld.
3. Bedrog van de schuldenaar.
Samen met de meerderheid in rechtspraak, bevestigd door het Hof van Cassatie (...) en 

rechtsleer, is ook de rechtbank van oordeel dat, om van bedrog sprake te zijn, het volstaat 
dat de gewraakte rechtshandeling een abnormaal karakter vertoont en dat de schuldenaar 
wist  dat hij hierdoor verarmde of zijn insolvabiliteit  vergrootte met benadeling van de 
schuldeisers.

(Eiser) heeft zich ontdaan van zijn onroerende goederen:
zijn onverdeelde helft in een woonhuis gelegen te Lebbeke, Stationsstraat 70 werd bij 

akte van schenking dd. 11 december 1991 geschonken aan zijn echtgenote, (eerste partij 
opgeroepen tot bindendverklaring van het te wijzen arrest) en een perceel grond gelegen 
te Lebbeke, Baasrodestraat 27 werd bij akte van verkoop van 11 december 1991 verkocht 
aan zijn schoondochter, (tweede partij opgeroepen tot bindendverklaring van het te wijzen 
arrest).

Er rijzen ernstige vragen over het waarom van deze handelingen die werden gesteld 
amper twee weken na de betekening van de dagvaarding in de aansprakelijkheidsproce-
dure op 27 november 1991 en daags voor de inleidende zitting van de Rechtbank van 
Koophandel te Dendermonde op 12 december 1991. Geen (van eiser en van beide partij 
opgeroepen  tot  bindendverklaring  van  het  te  wijzen  arrest)  kan  hierop  een  in  rechte 
afdoend antwoord formuleren.

De rechtbank kan uit de voornoemde vaststellingen - de chronologie der feitelijkheden 
kan geen toeval zijn en worden trouwens door (eiser en beide partijen opgeroepen tot 
bindendverklaring van het te wijzen arrest) niet met ernstige argumenten weerlegd - alleen 
besluiten dat de betwiste rechtshandelingen een abnormaal karakter vertonen en (eiser) 
heeft gepoogd voornoemde onroerende goederen te onttrekken aan zijn schuldeisers op 
een ogenblik dat hij met talrijke schuldvorderingen ingevolge de faling werd geconfron-
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teerd waarvoor hij ingevolge voornoemd vonnis hoofdelijke aansprakelijk werd gesteld. 
Zoals  reeds  hoger  uiteengezet  sub  1,  tonen  (eiser  en  beide  partijen  opgeroepen  tot 
bindendverklaring van het te wijzen arrest) op geen enkele wijze aan dat er reeds vroeger 
in de tijd een verkoopsovereenkomst zou zijn tot standgekomen en hun argumentatie is 
strijdig met de objectieve gegevens van het dossier.

Het bedrog in hoofde van de debiteur, D.G., staat bijgevolg vast.
(...)
Gezien aan alle vereisten voor de actio pauliana werd voldaan dient de rechtbank te 

besluiten tot de gegrondheid van de gestelde vordering.
Aldus zijn rechtshandelingen gesteld door (eiser), met name de akte van schenking dd. 

11 december 1991 en een akte van verkoop van dezelfde datum, niet tegenstelbaar aan (de 
verweerders) en de onroerende goederen, voorwerp van deze rechtshandelingen maken 
ten aanzien van aanleggers opnieuw deel uit van het vermogen van (eiser)".

Grieven
Eerste grief: schending van de artikelen 1167 van het Burgerlijk Wetboek, 20 van de 

Faillissementswet van 8 augustus 1997 en, voor zover als nodig, artikel 448 van de wet 
van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling die boek III van 
het Wetboek van Koophandel vormt,  vóór haar opheffing door de wet van 8 augustus 
1997.

De schuldeiser,  die  een  pauliaanse  vordering  bedoeld  in  de  artikelen  1167 van  het 
Burgerlijk Wetboek en 20 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (en, voor zover 
als nodig, artikel 448 van de wet van 18 april 1851) instelt, moet titularis zijn van een 
schuldvordering die dateert van vóór de datum waarop de aangevochten handeling werd 
verricht (= anterioriteitsvoorwaarde).

Deze voorwaarde brengt met zich mee dat de schuldvordering zeker moet zijn op het 
ogenblik van de bedrieglijke handeling.

In casu en zoals trouwens door eiser in zijn "syntheseconclusies in hoger beroep" inge-
roepen, blijkt  uit de overwegingen van het aangevochten arrest dat de betwiste hande-
lingen van 11 december 1991 dateren, dat de verweerders een aansprakelijkheidsvorde-
ring tegen eiser en zijn twee kinderen, in hun hoedanigheid van bestuurders van de gefail-
leerde vennootschap, bij dagvaarding dd. 27 november 1991 hebben ingesteld en dat de 
rechters slechts bij vonnis van 7 juni 1993 geoordeeld hebben dat de bestuurders hoofde-
lijk aansprakelijk waren voor het passief van de faling en hen veroordeeld hebben tot 
betaling van  een  provisioneel  bedrag.  Het  is  dus ten  vroegste  op  7 juni  1993 dat  de 
schuldvordering van de verweerders  zeker was.  Bijgevolg dateert zij niet van vóór de 
datum waarop de aangevochten handelingen werden verricht.

Door te stellen "de oorzaak van de schuldvordering is gelegen in de bestuursfouten die 
(eiser) gemaakt heeft als bestuurder van de gefailleerde NV Dam Desatex en waaromtrent 
een  aansprakelijkheidsprocedure  werd  opgestart  bij  dagvaarding  dd.  27.11.1991,  wat 
duidelijk voorafgaat aan de gewraakte schenking en verkoop op 11.12.1991", heeft het 
aangevochten arrest niet wettig kunnen beslissen dat de verweerders aan de anterioriteits-
voorwaarde voldeden. Het arrest heeft bijgevolg de bepalingen bedoeld in dit onderdeel 
van het middel geschonden.

(...)
Derde grief: schending van de artikelen 1167 van het Burgerlijk Wetboek, 20 van de 

Faillissementswet van 8 augustus 1997 en, voor zover als nodig, artikel 448 van de wet 
van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling die boek III van 
het Wetboek van Koophandel vormt,  vóór haar opheffing door de wet van 8 augustus 
1997.
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De schuldeiser,  die  een pauliaanse vordering  bedoeld in  de artikelen  1167 van  het 
Burgerlijk Wetboek en 20 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (en, voor zover 
als nodig, artikel 448 van de wet van 18 april 1851) instelt, moet aantonen dat hij door de 
verrichte handelingen werd benadeeld.

De handeling van de schuldenaar, waartegen diens schuldeiser opkomt, moet tot een 
verarming van de schuldenaar hebben geleid.

De vervanging van een vermogensbestanddeel door een ander, van gelijke waarde, of 
het louter bemoeilijken van de verhaalmogelijkheden van de schuldeisers, is op zichzelf 
geen verarming, en derhalve geen benadeling.

Na te hebben vastgesteld dat eiser aan de tweede partij opgeroepen tot bindendverkla-
ring van het te wijzen arrest een perceel grond had verkocht, stelt het bestreden arrest dat 
er verarming is in geval van vermeerdering van het onvermogen van de schuldenaar en 
vermindering van zijn betaalkracht, dat de verarming bestaat wanneer de schuldenaar "een 
goed onttrekt aan de concrete vervolgingsmogelijkheden van zijn schuldeiser, zelfs indien 
de door hem gestelde daad, economisch gezien, geen vermindering van vermogen teweeg-
brengt. Voldoende is dat de concrete verhaalmogelijkheden van de schuldeisers worden 
bemoeilijkt,  wat (...) het geval is (...) bij de omzetting van een dergelijk goed in geld-
sommen, gelet op de gemakkelijke manipuleerbaarheid van deze laatste, wat de beslag-
mogelijkheden van de schuldeisers bemoeilijkt" en dat de onroerende goederen in casu 
ingevolge  de  betwiste  handelingen  aan  uitvoeringsmaatregelen  door  de  schuldeisers 
ontsnappen, dat eiser "de vervreemdingen van de panden (...) onbetwistbaar een verar-
ming uit(maken) in hoofde van (eiser) en (...) zijn onvermogen (hebben) verergerd. Door 
zijn insolvabiliteit te bewerkstelligen beoogde hij zijn persoonlijk vermogen te vrijwaren 
na  een  eventuele  veroordeling  in  de  aansprakelijkheidsprocedure.  De  schade  van  de 
schuldeiser, door de gewraakte daden van de schuldenaar, bestaat hier precies in het niet 
meer volle betaling kunnen krijgen van bij niet herroeping van de bestreden handelingen".

Door het voorgaande te stellen, heeft het bestreden arrest niet wettig kunnen beslissen 
dat  de  tweede  voorwaarde  van  de  pauliaanse  vordering,  zijnde  de  benadeling  van  de 
schuldeiser, vervuld was. Dit arrest heeft bijgevolg de bepalingen bedoeld in dit onderdeel 
van het middel geschonden.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het eerste onderdeel
1.  De vordering  gegrond  op  artikel  1167 van  het  Burgerlijk  Wetboek  kan 

worden ingesteld door een schuldeiser wiens schuldvordering ontstaan is voor de 
bestreden handeling.

Het is niet vereist dat het bedrag van deze schuldvordering op dat tijdstip reeds 
is bepaald of dat de schuldvordering werd vastgesteld in een rechterlijke beslis-
sing.

2. Het onderdeel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
(...)
Beoordeling van het derde onderdeel
6.  De benadeling van de rechten van de schuldeisers  als bedoeld in artikel 

1167 van het Burgerlijk Wetboek, kan erin bestaan dat de verhaalrechten van de 
schuldeisers door de bestreden rechtshandeling worden bemoeilijkt.

7. Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
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(...)
Dictum,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. Maes en Wouters.

Nr. 13

1° KAMER - 5 januari 2006

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - OPZEGGING - 
UITWERKING - TERMIJN - BEPALING VAN DWINGEND RECHT - KORTERE TERMIJN - MOGELIJKHEID

De  wettelijke  bepaling  van  dwingend  recht  die  de  termijn  voor  de  uitwerking  van  de 
opzegging  van  de  verzekeringsovereenkomst  regelt,  verhindert  dat  de  partijen  een 
kortere opzeggingstermijn bedingen, maar staat er niet aan in de weg dat zij, nadat de  
opzeg is gegeven, een kortere opzeggingstermijn aanvaarden en aldus afstand doen van 
de  bij  de  wet  geboden  bescherming1.  (Art.  29,  §2  Wet  25  juni  1992  op  de 
landverzekeringsovereenkomst)

(AGF BELGIUM INSURANCE nv e.a. T. ANGLO-BELGE SPECIAL RISKS nv)

ARREST

(A.R. C.05.0051.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 september 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 en 29 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-

komst;

1 Zie Cass., 15 maart 1968,  A.C. 1968, 936; zie ook PH. COLLE, "La protection du consommateur 
d'assurance: loi impérative et clauses abusives", in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance  
terrestre, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1995, p. 3; zie G. BAETEMAN, "Les effets des dispositions 
légales impératives protégeant des intérêts privés", nota onder Cass., 6 dec. 1956, R.C.J.B. 1960, p. 
160; A. MEEÙS, "La notion de loi impérative et son incidence sur la procédure en cassation et sur 
l'office du juge", nota onder Cass., 17 maart 1986, R.C.J.B. 1988, p. 498 e.v.
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- artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt zich over niet gevorderde zaken 

uit te spreken;
- het beschikkingsbeginsel.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, doordat het beslist dat de brief van 12 april 1994 van de eiseressen 

tot beëindiging van de beroepsaansprakelijkheidspolis, door verweerster ondertekend, bij 
ontstentenis  van  regelmatige  minimum  opzegtermijn  van  een  maand  overeenkomstig 
artikel 29, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, geen 
uitwerking kan hebben en dat de periode van dekking tot 31 december 1994 doorliep, en 
derhalve  de  tussenvordering  in  vrijwaring  van  verweerster  lastens  eiseressen  deels 
gegrond verklaart en dit op grond van onder andere de volgende motieven:

"Het verweer van (de eiseressen) dat aan hun verbintenissen aangegaan in de verzeke-
ringsovereenkomst door hun mandataris ondertekend op 17 december 1992 en die jaar-
lijks werd verlengd, een einde is gekomen door opzegging ervan bij brief van 12 april 
1994 uitgaande van hun mandataris, de CV 'Cobegas' en dit overeenkomstig artikel II.C 
van de algemene polisvoorwaarden, is ongegrond. Overeenkomstig artikel II.C.2 van de 
algemene polisvoorwaarden, hebben (de eiseressen) het recht de polis op te zeggen door 
middel van een aangetekend schrijven houdende een opzeggingstermijn van 15 dagen te 
rekenen vanaf zijn verzending na elke aangifte van schadegeval, doch uiterlijk 30 dagen 
na de betaling van de vergoeding of de weigering van tussenkomst. Onder het nummer 7 
van kaft 2 van de (verweerster) wordt de brief van de CV Cobegas op 12 april aan de 
(verweerster) neergelegd, echter zonder bewijs van afgifte ter post. (...) Het hof, de andere 
taal  dan deze van  de rechtspleging waarin  voornoemde  brief werd  opgesteld,  machtig 
zijnde, leest de hierboven weergegeven inhoud van voornoemde brief als volgt: 'Betreft: 
Uw professionele  B.A.  Het directiecomité  heeft  tijdens haar  jongste  vergadering twee 
schadegevallen aangehaald, die aan ons door U werden aangegeven in de loop der voor-
bije maanden, zijnde het schadegeval nr. 2538/93 (ABSR/RH/Xanadu/Kobe Re) en het 
schadegeval nr. 2573/93 (ABSR/Diamond & Gems Corporation). Het spijt ons aldus uw 
polis te moeten opzeggen. Overeenkomstig artikel II - C van onze algemene voorwaarden, 
heeft deze opzeg gevolg na verloop van 15 dagen vanaf heden, namelijk op 27 april 1994. 
Daar U ons reeds Uw voorlopige premie en bijpremies voor het jaar 1994 betaalde, ten 
belope van 473.325 BEF, betalen wij u deze premie terug, pro rata het niet opgenomen 
deel,  namelijk  ten belope van 322.898 BEF, door overschrijving op rekening nummer 
320-0692136-14'.  De (verweerster)  dient  te  worden  gevolgd,  in  haar  stelling dat  deze 
beëindiging van haar beroepsaansprakelijkheid in kwestie, geen uitwerking kan hebben, 
bij ontstentenis van vermelding van de regelmatige opzegtermijn zoals vermeld in artikel 
29, §2, eerste lid, wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Artikel 29, 
§2, wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat 'Behoudens 
voor de in de artikelen 4, §2, 16 en 31, §1, tweede lid, bedoelde gevallen, heeft de opzeg-
ging eerst  uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten minste  een maand te 
rekenen van de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in 
geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte ter post. 
De termijn bedoeld in het eerste lid moet worden vermeld in de overeenkomst en herhaald 
in de opzegging'.  Overeenkomstig artikel 1 van de bijlage, daterende van 23 december 
1992  en  van  kracht  sedert  1  januari  1993,  bij  de  polis  beroepsaansprakelijkheid  van 
(verweerster) daterende van 17 december 1992, zijn de dwingende bepalingen van de wet 
van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en haar uitvoeringsbesluiten van 
toepassing op voornoemde aansprakelijkheidspolis van (verweerster). In de mate dat de 
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bepalingen  van  voornoemde  wet  en van  haar  uitvoeringsbesluiten  van  kracht  worden, 
heffen  zij  de  met  voornoemde  wet  en uitvoeringsbesluiten  strijdige bepalingen op,  en 
vervangen zij of vervolledigen zij deze contractuele bepalingen. (...) Overeenkomstig de 
bepalingen van het KB van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum van inwerking-
treding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-
komsten, en meer bepaald overeenkomstig artikel 3 van dit besluit, treedt artikel 29, §2, 
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst in werking op 1 januari 1993. 
Gezien ook op deze datum alsmede op 1 januari 1994 de beroepsaansprakelijkheidspolis 
van (verweerster) werd verlengd,  is voornoemd artikel  29, §2, overeenkomstig §1, van 
artikel 148 van dezelfde wet, van toepassing op 12 april 1994, zijnde de datum van de 
brief van de mandataris van (de eiseressen) in de zaak 1999/AR/3023, verenigd in het 
consortium 'Cobelias',  aan (verweerster).  Gelet  op het voorgaande vervangen de bepa-
lingen van artikel 29 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst de 
hiermee strijdige bepalingen van artikel II.C, en vullen zij deze aan als volgt: 'Cobelias 
heeft het recht de polis op te zeggen door middel van een ter post aangetekende brief, van 
een deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs, 
houdende een opzeggingstermijn van tenminste een maand te rekenen van de dag volgend 
op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende 
brief, te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte ter post'. Overeenkomstig artikel 3 
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst zijn de bepalingen van 
deze wet van dwingend recht tenzij uit de bewoordingen zelf blijkt dat de mogelijkheid 
wordt gelaten om er van af te wijken door bijzondere bepalingen. Uit de bewoordingen 
van het hierboven weergegeven artikel 29, §2, wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst blijkt niet dat daarin de mogelijkheid wordt gelaten om er van af te 
wijken door bijzondere bepalingen. Gezien, gelet op het voorgaande, de partijen bij de 
beroepsaansprakelijkheidspolis in kwestie niet in de mogelijkheid waren om in onderling 
akkoord af te wijken van voornoemd artikel 29, §2, kon (verweerster) ook niet uitdrukke-
lijk of stilzwijgend de uitwerking van de opzegtermijn van 15 dagen en met de verval-
datum van 27 april 1994, zoals die vermeld werden in de brief 12 april 1994, aanvaarden, 
noch door gebrek aan reactie op de opzegbrief,  noch door het premiesaldo voor 1994 
zonder protest in ontvangst te nemen. Uit de artikelen 29, §2, en artikel 30 van de wet van 
25 juni  1992 op de landverzekeringsovereenkomst  volgt  niet  dat  de  beëindiging  door 
opzegging slechts geldig is als de geadresseerde, met name de (verweerster), de opzeg-
brief  heeft  aanvaard.  Deze wetsbepalingen  eisen  echter  wel  dat  (verweerster)  in  staat 
wordt gesteld ervan kennis te nemen volgens de opgelegde modaliteiten, inclusief deze 
van de door artikel 29, §2, tweede lid, van voornoemde wet opgelegde vermelding van de 
opzeggingstermijn van lid 1 van voornoemd artikel in de opzegbrief, in weerwil van elk 
anders luidend beding.  In  deze zaak beschermen en verbinden voornoemde  wetsbepa-
lingen (de eiseressen) als verzekeraars en (verweerster) als verzekerde, op gelijke wijze, 
zonder wie ook van deze partijen toe te staan door eigen beëindiging de andere partij het 
voordeel ervan te doen verliezen. Gelet op het voorgaande stelt het hof dan ook vast dat 
de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst in kwestie, bij ontstentenis van regelma-
tige minimum opzegtermijn overeenkomstig artikel 29, §2, wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst,  geen uitwerking heeft  gehad.  Volledigheidshalve  wordt 
opgemerkt dat het bewijs van afgifte ter post door (de eiseressen) niet wordt voorgelegd, 
zodat ook de dag die volgt op deze afgifte niet kan worden bepaald om de regelmatige 
minimum opzegtermijn van artikel 29, §2, wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-
overeenkomst te laten ingaan".

Grieven 
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 29, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-
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overeenkomst kan de overeenkomst worden opgezegd bij een ter post aangetekende brief, 
bij  deurwaardersexploot  of door afgifte  van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
Krachtens §2 van dit artikel heeft, behoudens voor de in artikelen 4, §2, 16 en 31, §1, 
bedoelde gevallen, de opzegging eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van 
ten minste een maand te rekenen van de dag volgend op de betekening of de datum van 
het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die 
volgt op zijn afgifte ter post.

Krachtens artikel 3 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
zijn de bepalingen van deze wet  van dwingend recht,  tenzij  uit  de bewoordingen zelf 
blijkt dat de mogelijkheid wordt gelaten om er van af te wijken door bijzondere bedingen. 
Deze bepalingen zijn echter niet  van openbare orde,  overeenkomstig artikel  6 van het 
Burgerlijk Wetboek.

De door de regel van dwingend recht beschermde partij kan dus afstand doen van de 
wettelijke bescherming, maar enkel na het ontstaan van zijn rechten. De verzekerde kan 
aldus vrijwillig afstand doen van de hem bij artikel 29, §2, van de wet van 25 juni 1992 
geboden bescherming, nadat hem is kennisgegeven van de opzegging.

De brief van 12 april 1994 van de eiseressen tot beëindiging van de beroepsaansprake-
lijkheidspolis van verweerster vermeldt een opzegtermijn van 15 dagen met de verval-
datum van 27 april 1994.

Het bestreden arrest beslist dat, gezien het dwingende karakter van de wet van 25 juni 
1992, de partijen bij de beroepsaansprakelijkheidspolis in kwestie niet in de mogelijkheid 
waren  om  in  onderling  akkoord  af  te  wijken  van  voornoemd  artikel  29,  §2,  en  dat 
verweerster ook niet uitdrukkelijk of stilzwijgend de uitwerking van de opzegtermijn van 
15 dagen en de vervaldatum van 27 april 1994, zoals die vermeld werden in de brief van 
12 april 1994, kon aanvaarden, noch door gebrek aan reactie op de opzegbrief, noch door 
het premiesaldo voor 1994 zonder protest in ontvangst te nemen.

Het bestreden arrest, door te overwegen dat verweerster geen afstand kan doen van de 
haar bij artikel 29, §2, van de wet van 25 juni 1992 geboden bescherming, zelfs nadat hem 
is kennis gegeven van de opzegging, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schen-
ding van de artikelen 3 en 29 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-
komst).  Door de mogelijkheid van een dergelijke  afstand te weigeren,  daar waar  deze 
mogelijkheid slechts uitgesloten is ten aanzien van de bepalingen die van openbare orde 
zijn,  zoals  vermeld  in  artikel  6  van  het  Burgerlijk  wetboek,  doet  daarenboven  het 
bestreden arrest een verkeerde toepassing van deze wettelijke  bepaling (schending van 
deze bepaling).

Tweede onderdeel
Krachtens het artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, het algemeen rechtsbe-

ginsel  dat  de  rechter  verbiedt  zich  over  niet  gevorderde  zaken  uit  te  spreken  en  het 
beschikkingsbeginsel, kan de rechter geen betwisting zonder enig verband met de open-
bare orde opwerpen,  waarvan  de conclusies van de partijen het bestaan hebben uitge-
sloten.

De eiseressen voerden in conclusie aan dat: "zeer subsidiair, zelfs indien de vooropzeg-
termijn volgens de brief van 12 april 1994 te kort is, het uiteraard ondenkbaar is de opzeg 
als  dusdanig  nietig  te  verklaren  zoals  (verweerster)  het  pleit;  dat  het  hoogstens  zou 
kunnen  gezegd  worden  dat  de opzeg enkel  een maand na de brief  van 12 april  1994 
uitwerking heeft, namelijk op 12 mei 1994. Dat inderdaad niets toelaat de opzegging als 
onbestaande te beschouwen onder voorwendsel dat de opzegtermijn een maand in plaats 
van 15 dagen moest zijn; dat het hoogstens kan gezegd worden dat de polis ten laatste op 
12 mei 1994 een einde heeft genomen" (aangevulde syntheseconclusie, pagina 13).

Verweerster besloot eveneens in haar conclusie uitdrukkelijk tot de afgifte ter post van 
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de brief van de eiseressen op de datum van 12 april 1994 door staande te houden: "Dat in 
casu de opzegging die werd kenbaar gemaakt per aangetekend schrijven op 12 april 1994, 
pas geldig kon zijn op 12 mei 1994 op zijn vroegst, en niet vanaf 27 april 1994, zoals 
Sobegas CV beweert" (conclusie, bladzijde 12).

De partijen hebben bijgevolg in hun conclusie het geschil beperkt tot het duur van de 
opzegtermijn. Zij hebben daarentegen de afgifte ter post van de brief van de eiseressen op 
de datum van 12 april 1994 niet betwist.

Het bestreden arrest beslist echter dat het bewijs van afgifte ter post door de eiseressen 
niet wordt voorgelegd zodat de dag die volgt op deze afgifte niet kan worden bepaald om 
de regelmatige minimum opzegtermijn van artikel 29, §2, van de wet van 25 juni 1992 op 
de landverzekeringsovereenkomst te laten ingaan.

Het bestreden arrest werpt zodoende een uit het geding gesloten betwisting op, wat een 
schending uitmaakt van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen 
rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt zich over niet gevorderde zaken uit te spreken en 
van het beschikkingsbeginsel.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel  78, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 

zoals gewijzigd door de wet van 16 maart 1994.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, doordat het beslist dat de schade tijdens de duur van de verzeke-

ringsovereenkomst is voorgevallen en dat de waarborg van de beroepsaansprakelijkheids-
polis van verweerster zich overeenkomstig artikel 78, §1, van de wet van 25 juni 1992 op 
de landverzekeringsovereenkomst uitstrekt tot de vorderingen die na het einde van deze 
overeenkomst  werden  ingediend  en  derhalve  de  tussenvordering  in  vrijwaring  van 
verweerster lastens eiseressen deels gegrond verklaart.

Het verantwoordt deze beslissing onder andere met volgende overwegingen:
"Ter beoordeling in deze zaak ligt de vraag voor of de verzekeringspolis in kwestie 

dekking verleent wanneer  het tijdsverloop tussen fout en de schadevordering zich niet 
volledig binnen de duur van de verzekeringspolis voltrekt. Overeenkomstig artikel I, 1°, 
met betrekking tot de 'waarborg' en het 'voorwerp van de verzekering' van de polis date-
rende van 17 december 1992, is het verzekerde risico de buitencontractuele en contrac-
tuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid die (verweerster) door haar beroepsactiviteit als 
verzekeringsproducent  kan  oplopen,  binnen  de  territoriale  grenzen  van  de  polis  in 
kwestie. Wat de 'omvang van de waarborg' betreft, bepaalt artikel I, C, 3°, dat de 'waar-
borg geldt voor de vorderingen die uiterlijk een jaar na de stopzetting van het contract 
tegen  de  verzekerden  worden  ingesteld  op  basis  van  aansprakelijkheidsverwekkende 
feiten  die  zich  hebben  voorgedaan  tijdens  de  geldigheidsduur  van  de  waarborg.  Met 
andere woorden, van bij de aanvang van de verzekeringsovereenkomst in kwestie op 17 
december 1992, hadden (verweerster) en (de eiseressen) de dekkingsverplichting van (de 
eiseressen) voor ogen, die zich ook uitstrekte tot vorderingen die na het einde van de over-
eenkomst werden ingediend wanneer de 'schadeverwekkende gebeurtenis' zich in de loop 
van de verzekeringsovereenkomst  had voorgedaan.  Gelet  op de fout van (verweerster) 
zoals in huidig arrest vastgesteld, namelijk haar tussenkomst als verzekeringsproducent 
bij  de  totstandkoming  op  23  maart  1994  van  een  verzekeringsovereenkomst  met  een 
directe verzekeraar die hiervoor niet erkend was, situeert de schadeverwekkende gebeur-
tenis zich in de tijd op voornoemd tijdstip. In het tijdsverloop tussen voornoemd 'schade-
verwekkende gebeurtenis' van 23 maart 1994 en de vordering van een schadevergoeding 
door de raadsman van (Kashish Diamonds en Shaitur International) bij brief aan (verweer-
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ster) daterende van 29 juni 1996, treedt bij de inwerkingtreden op 4 mei 1994 van de wet 
van 16 maart 1994 (...) een wijziging van de artikelen 77 en 78 van de wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomst in, die in artikel 77 het begrip 'schadeverwek-
kende gebeurtenis' vervangt door 'voorvallen van de schade'. Daar waar de oorspronke-
lijke redactie van artikel 78 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-
komst aan (de eiseressen) als verzekeraars de verplichting oplegde om ook vorderingen te 
dekken die na het einde van de overeenkomst werden ingediend, wanneer de schadever-
wekkende gebeurtenis zich in de loop van de overeenkomst had voorgedaan, behelst de 
verzekeringswaarborg van de nieuwe tekst van artikel 78, §1, enkel schade die voorvalt 
tijdens de duur van de overeenkomst en strekt zij zich uit tot vorderingen die na het einde 
van de overeenkomst worden ingediend, ongeacht of de schadeverwekkende gebeurtenis 
zich voor de aanvang van de verzekeringsovereenkomst situeert. Het nieuwe artikel 78, 
§1, wet  van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst  behoudt de onbeperkte 
posterioriteitsdekking als algemene regel, maar opdat de verzekeraar dekking zou moeten 
verlenen wordt thans geëist dat de schade voorgevallen is tijdens de duur van de overeen-
komst. Voornoemde voorgevallen schade van 5 mei 1994 en 23 november 1994, vallen 
binnen de duur van de polis in kwestie gezien hoger werd vastgesteld dat deze eindigde 
op 31 december 1994. Het is namelijk op 5 mei 1994 en op 23 november 1994 dat (lees: 
de partijen opgeroepen in bindendverklaring) dienden te worden vergoed door de verzeke-
raar NV Kobe Reinsurance; vergoeding die er niet kwam door de foutieve medewerking 
van (verweerster) aan het totstandkomen op 23 maart 1994 van een verzekeringsovereen-
komst tussen (lees: de partijen opgeroepen in bindendverklaring) en Kobe NV als niet 
erkend directe verzekeraar, met alle risico 's van dien, onder meer het faillissement van 
deze laatste. (De eiseressen) kunnen dan ook niet worden gevolgd waar zij het voorvallen 
van de schade situeren op datum van het faillissementsvonnis van de NV Kobe Reinsu-
rance".

Grieven
Krachtens artikel 78, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-

komst, zoals gewijzigd door de wet van 16 maart 1994, slaat de verzekeringswaarborg op 
de schade voorgevallen tijdens de duur van de overeenkomst en strekt deze zich uit tot 
vorderingen die na het einde van deze overeenkomst worden ingediend.

Deze bepaling behoudt de onbeperkte posterioriteitsdekking als algemene regel, maar 
opdat de verzekeraar dekking zou moeten verlenen wordt thans geëist dat de schade voor-
gevallen is tijdens de duur van de overeenkomst. Bij gebrek aan een wettelijke definitie en 
bij ontstentenis aan een contractueel overeengekomen omschrijving in de verzekerings-
polis, dient het voorvallen van de schade dan begrepen te worden als het zich manifes-
teren van de schade. De aansprakelijkheid, als het te dekken risico in elke aansprakelijk-
heidsverzekering, is immers pas denkbaar wanneer het slachtoffer zich bewust is van het 
feit dat hij schade lijdt tengevolge van een fout of tekortkoming van de verzekerde. De 
door de aansprakelijkheidsverzekeringen gedekte schade is het verlies dat de verzekerde 
lijdt uit hoofde van de aantasting van zijn persoonlijk vermogen ingevolge een tegen hem 
ingestelde  aansprakelijkheidsvordering.  Het  slachtoffer  kan  slechts  een  aansprakelijk-
heidsvordering  tegen  de  verzekerde  instellen  en  in  deze  vordering  slagen,  indien  de 
aansprakelijkheidsvoorwaarden verenigd zijn. Het slachtoffer moet onder meer de door 
hem geleden schade en het oorzakelijk verband tussen deze schade en de daad van de 
verzekerde  aantonen.  De schade moet  zich dus noodzakelijkerwijze  op één of  andere 
manier gemanifesteerd hebben.

Het bestreden arrest situeert het voorvallen van de schade, hetzij op de datum van de 
schadegevallen waarvan Kashish Diamonds en Shaitur International het slachtoffer zijn 
geweest,  namelijk  op 5 mei  1994 en 23 november  1994,  hetzij  op de datum van  het 
totstandkomen van een verzekeringsovereenkomst tussen Kashish Diamonds en Shaitur 
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International en Kobe NV door de foutieve medewerking van verweerster, namelijk op 23 
maart 1994, terwijl er enkel sprake kon zijn van schade in hoofde van Kashish Diamonds 
en Shaitur International in het kader van de aansprakelijkheidsvordering tegen verweer-
ster,  vanaf  het  ogenblik  dat  gebleken  is  dat  Kobe  Reinsurance  niet  in  staat  zou  zijn 
geweest om de verzekeringspenningen te betalen.

Ten onrechte beslist aldus het bestreden arrest dat het voorvallen van de schade niet op 
de  datum van  het  faillissementsvonnis  van  de  NV Kobe  Reinsurance  kan  gesitueerd 
worden.

Het bestreden arrest, door het voorvallen van de schade vóór het zich manifesteren van 
de  schade  te  situeren,  schendt  zodoende  het  wettelijk  begrip  "voorgevallen  schade" 
(schending van voornoemd artikel 78, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het eerste middel
(...)
Beoordeling van het eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 29, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landver-

zekeringsovereenkomst  (hierna  "Landverzekeringswet"),  heeft  de  opzegging 
eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten minste een maand, te 
rekenen van de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbe-
wijs of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op 
de afgifte ter post.

2. Die wettelijke bepaling van dwingend recht verhindert dat de partijen in de 
verzekeringsovereenkomst een kortere opzeggingstermijn bedingen,  maar staat 
er niet aan in de weg dat de partijen, nadat de opzeg is gegeven, een kortere 
opzeggingstermijn  aanvaarden  en  aldus  afstand  doen  van  de  bescherming 
geboden door artikel 29, §2, voornoemd.

3. De appelrechters stellen vast dat:
- overeenkomstig artikel II.C.2 van de algemene polisvoorwaarden, de eise-

ressen het recht hebben de polis op te zeggen door middel van een aangetekend 
schrijven en met inachtname van een opzeggingstermijn van vijftien dagen te 
rekenen vanaf zijn verzending na elke aangifte van schadegeval, doch uiterlijk 
dertig dagen na de betaling van de vergoeding of de weigering van tussenkomst.

- de mandataris van de eiseressen bij brief van 12 april 1994 op grond van 
voormeld  artikel  II.C.2  de  verzekeringsovereenkomst  tussen  de  eiseressen  en 
verweerster heeft opgezegd met uitwerking na verloop van de opzeggingstermijn 
van vijftien dagen, nl. tegen 27 april 1994.

4. De appelrechters  oordelen dat gezien de partijen niet  in de mogelijkheid 
waren om in onderling akkoord af te wijken van artikel 29, §2, Landverzeke-
ringswet, " (verweerster) ook niet uitdrukkelijk of stilzwijgend de uitwerking van 
de opzeggingstermijn van vijftien dagen en met de vervaldatum van 27 april 
1994, zoals die vermeld werden in de brief van 12 april 1994, (kon) aanvaarden, 
noch door gebrek aan reactie op de opzegbrief, noch door het premiesaldo voor 
1994 zonder protest in ontvangst te nemen".

5. Door vervolgens te oordelen dat de beëindiging van de verzekeringsover-
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eenkomst  bij  ontstentenis  van regelmatige  minimum opzeggingstermijn,  over-
eenkomstig artikel 29, §2, Landverzekeringswet,  geen uitwerking heeft gehad, 
verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.

6. Het onderdeel is gegrond.
Beoordeling van het tweede onderdeel
7. Uit de appelconclusies van partijen blijkt dat zij het over eens waren dat de 

opzeg werd gegeven bij aangetekend schrijven van 12 april 1994 en er enkel 
betwisting bestond omtrent de datum waarop die uitwerking diende te krijgen, nl. 
27  april  1994  volgens  de  eiseressen  en  ten  vroegste  12  mei  1994  volgens 
verweerster.

8. Door te oordelen dat "het bewijs van afgifte bij de post door (de eiseressen) 
niet  wordt  voorgelegd,  zodat  ook  de  dag  die  volgt  op  deze  afgifte  niet  kan 
worden bepaald om de regelmatige minimum opzegtermijn van artikel 29, §2, 
Landverzekeringswet te laten ingaan",  werpen de appelrechters een betwisting 
op die door de partijen was uitgesloten en schenden zij artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek en miskennen ze het beschikkingsbeginsel.

9. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
10. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de tussenvor-

dering in vrijwaring van verweerster tegen de eiseressen en over de kosten van 
die vordering;

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

Houdt  de kosten  aan  en laat  de  uitspraak  daaromtrent  aan  de  feitenrechter 
over;

Verklaart het arrest bindend voor de in bindendverklaring opgeroepen partijen;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Bourgeois – Andersluidende conclusie2 van de h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. Mahieu en Wouters.

Nr. 14

1° KAMER - 5 januari 2006

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - BURGERLIJKE ZAKEN

De in artikel 38, §1 Ger.W. bepaalde wijze van betekening is ook van toepassing wanneer 

2 Het O.M. concludeerde dat het middel feitelijke grondslag miste.
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de geadresseerde een rechtspersoon is.  (Artt. 35, eerste lid, 38, §1, eerste lid en 44, 
eerste lid Ger.W.)

(DE NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS e.a. T. UNDICI ARCHI vzw)

ARREST

(A.R. C.05.0055.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 mei 2001 in laatste aanleg 

gewezen door de Vrederechter van het vijfde kanton te Antwerpen.
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 32, 35, 36, 38, §1 en 42, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het Vredegerecht van het vijfde kanton te Antwerpen zetelend in eerste en in laatste 

aanleg, heeft het derdenverzet van de eisers ontvankelijk doch ongegrond verklaard, onder 
meer op grond van volgende motieven:

"(...) dat wij bij middel van ons vonnis waartegen thans derdenverzet werd aangetekend 
middels het gedinginleidend exploot de dato 3 april 1997 de procedure niet rechtsgeldig 
verklaarden daar zij werd uitgevoerd, het inleidend exploot, op basis van artikel 38 Ger. 
W. en dit lastens een rechtspersoon;

(...) dat ingaande op de thans voorgebrachte stukken blijkt dat artikel 38 Ger. W. werd 
gewijzigd  bij  de wet  van  24 mei  1985 waarbij  de voorheen geldende  reglementering,  
welke voorzag in een noodzakelijke tussenkomst van ondermeer de gemeentelijke over-
heden, werd afgeschaft en waarbij in een nieuwe reglementering werd voorzien waarbij 
de gerechtsdeurwaarder in de mogelijkheid werd gesteld om de zogenaamde betekening 
'per depot' uit te voeren en dit overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in voor-
noemd artikel.

(...) dat artikel 38 Ger. W. in zijn context dient te worden gelezen samen met artikel 32 
e.a. Ger. W.;

(...) dat echter dient vastgesteld te worden dat de wetgever in artikel 38 Ger. W., in 
tegenstelling tot artikel 35, enkel melding heeft gemaakt van de woon- en/of verblijfplaats 
en met geen woord heeft gerept over de bepaling maatschappelijke en/of administratieve 
zetel;

Dat (de eisers) hieruit ten onrechte (afleiden) dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de 
omstandigheid  dat lastens rechtspersonen op rechtsgeldige wijze  kan worden betekend 
zoals voorzien in art. 38 Ger. W.;

Dat  de  door  (eiser)  aangehaalde  argumenten  terzake  de  wetsbepalingen  niet  weer-
leggen". 

Grieven
Krachtens artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek geschiedt de betekening, indien zij 

niet aan de persoon kan worden gedaan, aan de woonplaats of, bij gebreke van een woon-
plaats,  aan de verblijfplaats  van  de geadresseerde  en,  voor  een rechtspersoon,  aan de 
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maatschappelijke of de administratieve zetel.
Krachtens artikel 38, §1, van het Gerechtelijk Wetboek bestaat de betekening, ingeval 

het exploot in andere dan in strafzaken niet kan worden betekend zoals vastgesteld is in 
artikel  35, in het door de gerechtsdeurwaarder  achtergelaten aan de woonplaats of, bij 
gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, van een afschrift 
van het exploot onder gesloten omslag met vermelding van de gegevens bepaald in artikel 
44, eerste lid.

Artikel  38 van  het  Gerechtelijk  Wetboek bepaalt  de  wijze  van  betekenen  voor  alle 
zaken, andere dan strafzaken, wanneer niet kan worden betekend op grond van artikel 35 
van  het  Gerechtelijk  Wetboek.  Artikel  35 van  hetzelfde  wetboek,  waarnaar  artikel  38 
verwijst,  voorziet  in  de  betekening  aan  de  woon-  of  verblijfplaats  voor  natuurlijke 
personen  en  in  de  betekening  aan  de  maatschappelijke  of  administratieve  zetel  voor 
rechtspersonen en is derhalve niet beperkt tot betekening aan natuurlijke personen.

Artikel 42, 5°, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de betekeningen worden gedaan aan 
vennootschappen met rechtspersoonlijkheid op de maatschappelijke zetel, of bij gebreke 
daarvan, de bedrijfszetel, of als er geen is, aan de persoon of aan de woonplaats van een 
der beheerders, zaakvoerders of vennoten.

Uit de artikelen 35, 38 en 42, 5°, in onderling verband gelezen blijkt aldus dat de bete-
keningswijze bedoeld in artikel 38, §1, van het Gerechtelijk Wetboek niet beperkt is tot de 
betekening aan natuurlijke personen, maar van toepassing is op alle betekeningen bedoeld 
in artikel 35 behalve die in strafzaken, zodat de in artikel 38, §1, bedoelde betekening 
door achterlating van het exploot rechtsgeldig kan gebeuren ten opzichte van een rechts-
persoon.

Door te beslissen dat de betekening door achterlating, bedoeld in artikel 38, §1, van het 
Gerechtelijk Wetboek beperkt is tot betekening aan een woon- of verblijfplaats van een 
natuurlijke persoon met uitsluiting van de betekening aan de maatschappelijke of admini-
stratieve zetel van rechtspersonen, omdat de wetgever in artikel 38 enkel melding heeft 
gemaakt van de woon- en/of verblijfplaats en met geen woord heeft gerept over de bepa-
ling maatschappelijke en/of administratieve zetel en door op grond daarvan het derden-
verzet van de eisers ongegrond te verklaren, heeft het Vredegerecht van het vijfde kanton 
te Antwerpen zijn beslissing niet naar recht verantwoord (schending van alle bepalingen 
aangehaald in het middel).

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 35, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, geschiedt de 

betekening indien ze niet aan de persoon kan worden gedaan, aan de woonplaats 
of, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde 
en, voor een rechtspersoon, aan de maatschappelijke of de administratieve zetel.

2. Krachtens artikel 38, §1, eerste lid, van hetzelfde wetboek, bestaat de bete-
kening, ingeval het exploot in andere dan in strafzaken niet kan worden betekend 
zoals is vastgesteld in artikel 35, in het door de gerechtsdeurwaarder achterlaten 
aan de woonplaats of, bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de 
geadresseerde,  van  een  afschrift  van  het  exploot  onder  gesloten  omslag  met 
vermelding van de gegevens bepaald in artikel 44, eerste lid.

3. Uit de samenhang van voormelde bepalingen volgt dat de in artikel 38, §1, 
bepaalde wijze van betekening ook van toepassing is wanneer de geadresseerde 
een rechtspersoon is.

4. Het bestreden vonnis beslist met de reden dat artikel 38 van het Gerechtelijk 
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Wetboek geen melding maakt van een maatschappelijke en/of administratieve 
zetel, dat aan een rechtspersonen niet overeenkomstig artikel 38 van het Gerech-
telijk Wetboek kan worden betekend;

5. Het bestreden vonnis schendt zodoende dit artikel.
6. Het middel is gegrond.
Dictum,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

vernietigde vonnis;
Verklaart  het  arrest  bindend  voor  de  tot  bindendverklaring  opgeroepen 

partijen;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar de Vrederechter van het eerste kanton te Antwerpen, 

zitting houdende in laatste aanleg.

5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
mevr. Bourgeois –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis,  advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 15

1° KAMER - 5 januari 2006

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK - GEZAG VAN HET RECHTERLIJK GEWIJSDE - OMVANG

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - ARRONDISSEMENTSRECHTBANK - OMVANG VAN HET RECHTERLIJK GEWIJSDE

1º en 2° De redenen van een vonnis van de arrondissementsrechtbank hebben, wat de 
beoordeling van het geschil zelf betreft, geen gezag van gewijsde ten aanzien van de  
rechter naar wie de vordering wordt verwezen1. (Artt. 23 en 660 Ger.W.)

(VANDEN AVENNE OOIGEM nv T. VEEVOEDERS GEERINCKX bvba)

ARREST

(A.R. C.05.0080.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 6 september 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde.

1 Cass.,  25  juni  1990,  A.R.  8554,  nr.  623;  zie  J.  LAENENS,  "De  procedure  inzake 
bevoegdheidsincidenten voor de arrondissementsrechtbank", R.W. 1974-1975, 1537-1572.
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De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 19, 23, 24, 25, 639 en 660, van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel 

als nodig, artikel 591, enig lid, 18° (eerste), van hetzelfde wetboek;
- artikel 25 van het Wetboek van Koophandel;
-  het algemeen rechtsbeginsel  van de wilsautonomie der partijen,  zoals bevestigd in 

artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig de artikelen 1 en 17 van de wet van 1 april 1976 betreffende de 

verticale integratie in de sector van de dierlijke productie.
Aangevochten beslissingen
De vierde kamer van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde verklaart in het 

bestreden vonnis van 6 september 2004 eiseres' hoger beroep en verweersters incidenteel 
beroep ontvankelijk. De rechtbank van koophandel hervormt het bestreden vonnis daar 
waar het de aan verweerster toekomende ristorno's voor de jaren 1999 en 2000 voor een 
bedrag van 26.035,18 euro niet toekent en bevestigt het bestreden vonnis daar waar het 
aan eiseres de aankleven van de in rechte gevorderde facturen niet toekent.

Vervolgens veroordeelt de rechtbank van koophandel verweerster om aan eiseres, na 
compensatie van de in rechte gevorderde facturen en de haar toekomende ristorno's, de 
som van 4.004,36 euro, verhoogd met de gerechtelijke interesten, te betalen. De rechtbank 
van koophandel bevestigt het bestreden vonnis daar waar het de door eiseres gevorderde 
dioxinevergoedingen afwijst en veroordeelt verweerster om, wat de eindafrekening inko-
mensgarantie betreft, aan eiseres de som van 4.808,17 euro, verhoogd met de gerechte-
lijke interesten, te betalen. Wat de door verweerster gevorderde tekorten betreft, stelt de 
rechtbank van koophandel een deskundige aan met de in het beschikkend gedeelte van het 
bestreden vonnis neergelegde opdracht. Met betrekking tot de silo's heropent de rechtbank 
van koophandel de debatten en verleent voorbehoud voor wat de uitspraak over de kosten 
betreft.

De  rechtbank  van  koophandel  grondt  deze  beslissing  onder  meer  op  de  volgende 
motieven:

"I. Discussie of de wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector 
van de dierlijke productie van toepassing is.

De Arrondissementsrechtbank van Kortrijk heeft  in haar vonnis  van 4 juni 2002 de 
zaak naar de Vrederechter van het kanton Zele verzonden op basis van de overweging dat 
(verweerster) verbintenissen had opgenomen ten aanzien van (eiseres), verbintenissen die 
kaderen binnen de voornoemde wet van 1 april 1976, en dit feit, met name het opnemen 
van verbintenissen, voldoende was om de bepalingen van voornoemde wet van toepassing 
te verklaren.

Het  debat  is  dan  ook,  zoals  (verweerster)  terecht  voorhoudt,  daaromtrent  volledig 
uitgeput en (eiseres) kan daar niet meer op terugkomen in de huidige procedure.

II. Wat betreft de aankleven en de in rekening te brengen ristorno's voor de jaren 1999 
en 2000.

(...)
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2.1.4. De Arrondissementsrechtbank van Kortrijk heeft in haar vonnis van 4 juni 2002 
de zaak naar de Vrederechter van het kanton Zele verzonden op basis van de overweging 
dat (verweerster) verbintenissen had opgenomen ten aanzien van (eiseres), verbintenissen 
die kaderen binnen de voornoemde wet van 1 april 1976, en enkel dit feit voldoende was 
om de bepalingen van voornoemde wet van toepassing te verklaren.

Dit betekent dan ook dat, zoals door (verweerster) terecht wordt voorgehouden, de rela-
ties tussen partijen niet worden beheerst door de in deze procedure overlegde factuurvoor-
waarden, maar dat in het kader van de voornoemde wet van 1 april 1976 een afrekening 
tussen de partijen dient te worden opgesteld,  zodat moet blijken wie aan wie nog iets 
verschuldigd is, en kan er geen sprake zijn van de toepassing van verkoops- of factuur-
voorwaarden.

2.2.1. Stelt zich in deze een tweede probleem met name of (verweerster) al dan niet 
recht heeft op een ristorno voor de jaren 1999 en 2000 voor een bedrag van 26.035,19 
euro dat van de niet betwiste in rechte gevorderde 18 facturen mag worden afgetrokken.

(...)
2.2.6. (...)
Dat ten andere een ristorno als doel heeft een herstel van een te hoge prijs of een terug-

gave teneinde in deze (verweerster) toe te laten een marge ten nemen op leveringen die zij 
aan haar kwekers heeft doorgefactureerd, zodat in het kader van artikel 8 van de wet van 1 
april 1976 deze ristorno door de rechter kan worden toegekend of aangezien worden als 
de  correcte  prijs  die  moet  worden  gehanteerd,  zeker  gelet  op  het  "grootverbruik"  in 
hoofde van (verweerster), element dat niet kan worden betwist.

Dat dan ook dit onderdeel van het incidenteel hoger beroep als gegrond moet worden 
verklaard, en gelet op het feit dat (eiseres) de door (verweerster) gehanteerde cijfers niet 
betwist, én na compensatie van de hoofdvordering en van de tegenvordering is (verweer-
ster)  nog  aan  (eiseres)  verschuldigd  de  som van  30.039,54  euro  -  26.035,18  euro  = 
4.004,36 euro meer de gerechtelijke intresten.

(...)
III. Wat de eindafrekening inkomensgarantie betreft.
De bespreking van de eindafrekening kan worden opgedeeld in drie delen met name 1) 

de afrekening van de laatste kweekronden in de diverse contracten, 2) de vordering van 
(verweerster) tot betaling van de tekorten in de garanties voor de afrekeningen opgemaakt 
tijdens  de  dioxinecrisis,  en  3)  de  vordering  van  (eiseres)  tot  betaling  van  de  door 
(verweerster) ontvangen dioxinevergoeding.

(...)
3.2.1. Wat de discussie betreffende de afrekening van de laatste kweekrondes betreft, 

(...).
(...)
3.2.3. (...)
De rechtbank is van oordeel dat  (...) (eiseres) wat  dit  onderdeel van haar vordering 

betreft recht heeft op een bedrag van 4.808,17 euro te vermeerderen met de gerechtelijke 
intresten.

(...)"
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 639, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de arrondissements-

rechtbank die uitspraak doet over bevoegdheidsgeschillen die op vraag van de partijen of 
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ambtshalve door de rechter voor haar worden gebracht, niet bevoegd is inzake de rechts-
macht van de hoven en rechtbanken.

Luidens artikel 660, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek verwijst iedere beslissing 
betreffende de bevoegdheid, behalve wanneer het voorwerp van de vordering niet tot de 
bevoegdheid  van  de  rechterlijke  macht  behoort,  de  zaak  zo  nodig  naar  de  bevoegde 
rechter die zij aanwijst.  Het tweede lid van voormeld artikel 660 bepaalt verder dat de 
beslissing de rechter naar wie de vordering wordt verwezen bindt, met dien verstande dat 
zijn recht om over de rechtsgrond van de zaak te oordelen onverkort blijft.

Eiseres  dagvaardde  verweerster  op 10 oktober  2000 voor  de Rechtbank van  Koop-
handel te Kortrijk. Ter pleitzitting van 15 april 2002 werd de zaak overeenkomstig artikel 
639  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  naar  de  Arrondissementsrechtbank  van  Kortrijk 
verwezen, die bij vonnis van 4 juni 2002 de Vrederechter van het kanton Wetteren-Zele, 
afdeling Zele, als bevoegde rechter aanwees. De arrondissementsrechtbank oordeelde dat 
de wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke 
productie van toepassing was op het geding zodat de vrederechter van de woonplaats van 
verweerster bevoegd was.

De rechtbank van koophandel stelde in het bestreden vonnis vooreerst vast dat naar het 
vonnis van 4 juni 2002 van de Arrondissementsrechtbank van Kortrijk, op onderhavig 
geschil de wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector van de dier-
lijke productie van toepassing is (vonnis p. 2, in fine) en oordeelde vervolgens dat het 
debat  betreffende  de  toepasselijkheid  van  voormelde  wet  van  1  april  1976  derhalve 
volledig was uitgeput, zodat eiseres er niet langer op kon terugkomen.

Eiseres had in de beroepsprocedure echter aangevoerd dat de gegrondheid van zowel 
hoofd- als tegeneis niet diende te worden beoordeeld in het licht van voornoemde wet van 
1 april 1976, maar op grond van het handelsrecht.

Bovendien voerde eiseres aan dat het in de artikelen 23, 24 en 25 van het Gerechtelijk 
Wetboek bedoelde gezag van rechterlijk gewijsde van het vonnis van de arrondissements-
rechtbank zich beperkte tot de beslissing inzake de bevoegdheid.

De arrondissementsrechtbank is immers uitsluitend bevoegd om uitspraak te doen over 
geschillen van bevoegdheid.

Haar beslissing inzake de bevoegdheid bindt de rechter naar wie  de zaak verwezen 
wordt, met dien verstande dat zijn recht om over de rechtsgrond van de zaak te oordelen 
onverkort blijft.

De redenen van de arrondissementsrechtbank tot verwijzing van het geschil  op zich 
hebben geen gezag van rechterlijk gewijsde. De beslissing bindt de rechter enkel op het 
vlak van de bevoegdheid.

Het vonnis van 4 juni 2002 van de Arrondissementsrechtbank van Kortrijk had dan ook 
enkel gezag van gewijsde in zoverre het de vrederechter van het kanton Zele als bevoegde 
rechter aanwees,  maar niet betreffende de overwegingen en redenen die de arrondisse-
mentsrechtbank tot dat oordeel noopten.

De rechtbank van koophandel, als appèlrechter op het vonnis van de door de arrondis-
sementsrechtbank overeenkomstig artikel 591, enig lid, 18° (eerste) van het Gerechtelijk 
Wetboek bevoegd verklaarde vrederechter, beschikte derhalve nog steeds over een volle-
dige beoordelingsvrijheid betreffende de grond van de zaak en was dan ook bevoegd om 
na te gaan of voormelde wet van 1 april 1976 al dan niet van toepassing was op onder-
havig geschil, inzonderheid in het licht van artikel 1 van deze wet.

Door te oordelen dat het debat betreffende de vraag of de wet van 1 april 1976 betref-
fende de verticale integratie in de sector van de dierlijke productie op onderhavig geschil 
van toepassing is, volledig was uitgeput ingevolge de beslissing van de Arrondissements-
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rechtbank van Kortrijk van 4 juni 2002 en er niet meer op kon worden teruggekomen in 
de procedure ten gronde die aanleiding gaf tot het thans bestreden vonnis,  schendt de 
rechtbank van koophandel de artikelen 19, 23, 24, 25, 639, in fine, en 660, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek en voor zoveel als nodig artikel 1 van de genoemde wet van 1 
april 1976.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het eerste onderdeel van het middel
1. Artikel 660, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat iedere 

beslissing betreffende de bevoegdheid de rechter  bindt naar  wie de vordering 
wordt verwezen, met dien verstande dat zijn recht om over de rechtsgrond van de 
zaak te oordelen, onverkort blijft.

De redenen van de beslissing tot verwijzing hebben wat de beoordeling van 
het  geschil  zelf  betreft,  derhalve  ten aanzien van die rechter  geen  gezag van 
gewijsde.

2. De appelrechters oordelen dat, ingevolge de verzending door de arrondisse-
mentsrechtbank naar de eerste rechter op grond van een door die rechtbank in 
haar vonnis van 4 juni 2002 aangehaalde reden, het debat omtrent de vraag of de 
wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector van de dier-
lijke productie van toepassing is "volledig uitgeput (is) en (eiseres) daar(op) niet 
meer kan terugkomen in huidige procedure".

De appelrechters weigeren aldus bij de beoordeling van het geschil zelf na te 
gaan of de voornoemde wet van 1 april 1976 van toepassing is op de rechtsver-
houding tussen partijen.

Door aldus te oordelen schenden zij artikel 660, tweede lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek.

3. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet omtrent de ristor-

no's  ten voordele van verweerster  en de toepasselijkheid van de factuurvoor-
waarden  van eiseres,  verweerster  veroordeelt  tot  betaling van een bedrag van 
4.004,36 euro en beslist dat de wet van 1 april 1976 niet voorziet in de telastne-
ming door de integrator van expertisekosten;

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

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Gent, 
zitting houdende in hoger beroep.

5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
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de  h.  Londers  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Cornelis,  advocaat-generaal  met 
opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en Nelissen Grade.

Nr. 16

1° KAMER - 5 januari 2006

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - BESLAG TOT 
TERUGVORDERING - GRIFFIE VAN EEN GERECHT - EXPLOOT - BESTEMMELING

2º GRIFFIE. GRIFFIER - BESLAG TOT TERUGVORDERING - GRIFFIE VAN EEN GERECHT - 
EXPLOOT - BESTEMMELING - BETEKENING

3º BESLAG — ALGEMEEN - BESLAG TOT TERUGVORDERING - GRIFFIE VAN EEN GERECHT - 
EXPLOOT - BETEKENING

4º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - ONREGELMATIGHEID - 
NIETIGHEID

5º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - KRITIEK OP DE 
VORM VAN EEN PROCESHANDELING - VASTSTELLING VAN DE BODEMRECHTERS - NORMDOEL - 
ONTVANKELIJKHEID

1º,2° en 3° Wanneer een beslag tot terugvordering wordt gelegd ter griffie van een bepaald 
gerecht,  geldt  de  hoofdgriffier  als  bestemmeling  van  het  beslagexploot  en  dient  dit 
exploot aan hem betekend te worden. (Artt. 43, 3° en 4° en 175 Ger.W.)

4º De onregelmatigheid van de betekening doordat de identiteit en de hoedanigheid van de 
persoon voor wie het exploot bestemd is niet vermeld werd, kan niet tot nietigheid leiden  
als het doel dat de wet ermee beoogt bereikt werd, te weten als het afschrift van het  
exploot  aan die persoon kon ter  hand gesteld wordenen1.  (Artt.  43,  3° en 4° en 867 
Ger.W.)

5º Niet ontvankelijk, omdat het - al zou het gegrond zijn - niet tot cassatie kan leiden, is het  
cassatiemiddel dat steunt op een verzuim of een onregelmatigheid van de vorm of van de  
vermelding van een vorm van een proceshandeling, wanneer, uit de vaststellingen van 
de bodemrechters, blijkt dat de proceshandeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee 
beoogt, zodat dat verzuim of die onregelmatigheid niet tot nietigheid kan leiden2. (Art. 867 
Ger.W.)

(ALLROUND FORWARDING & LOGISTICS nv T. AHLERS BRIDGE-EIFFE-AHLERS LOGISTICS AND MARITIME 
SERVICES nv)

ARREST

(A.R. C.05.0193.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 september 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

1 Zie Cass., 18 dec. 2003, A.R. C.01.0150.N, nr. 657.
2 Ibid.
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Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 43, 3° en 4°, en 860, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, doordat het, door bevestiging van de bestreden beschikking, het 

derdenverzet van eiseres toelaatbaar maar ongegrond verklaart, ondermeer op grond van 
de volgende motieven: "(eiseres) betwist ten onrechte de regelmatigheid van het beslag, 
inroepend dat bij inbreuk op de art. 43, 3° en 4°, Ger. W. niet duidelijk de persoon is 
geïdentificeerd voor wie het exploot is bestemd alsook de identiteit en hoedanigheid van 
de persoon aan wie  het  afschrift  is  ter  hand gesteld:  immers  het  overgelegde  proces-
verbaal  van  beslag  tot  terugvordering  van  28  november  2001  vermeldt  duidelijk  dat 
gerechtsdeurwaarder J.H. zich op verzoek van Ahlers en Astra ten laste van AFL krach-
tens de bestreden beschikking van de beslagrechter begeven heeft naar de griffie van de 
Rechtbank  van  Koophandel  te  Antwerpen,  Gerechtsgebouw,  Stockmansstraat  te  2000 
Antwerpen waar hij het afschrift ter hand kon stellen, overeenkomstig artikelen 33 tot 35 
Ger. W. van 'V.P.hoofdgriffier'. In een afzonderlijk proces-verbaal van beslag tot terug-
vordering van dezelfde datum vermeldt dezelfde gerechtsdeurwaarder dat hij zich heeft 
begeven naar 'H.B., advocaat, in zijn hoedanigheid van sekwester ... kantoor houdend te 
2000 Antwerpen aan de Amerikalei 27, bus 8, waar hij het afschrift ter hand kon stellen 
overeenkomstig de artikelen 33 tot 35 Ger. W. aan hemzelf'. Er is bijgevolg geen vormge-
brek aan de beslagexploten,  zodat deze niet nietig te noemen zijn. Vervolgens zijn die 
beslagen samen met de uitgifte van de nu bestreden beschikking van 28 november 2001 
regelmatig aangezegd aan AFL".

Grieven
Luidens artikel 860, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan geen proceshande-

ling, wat de verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij, nietig worden verklaard 
indien de wet de nietigheid ervan niet duidelijk heeft bevolen.

Krachtens artikel  43,  3°  en 4°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek moet,  op straffe  van 
nietigheid, het exploot van betekening door de optredende gerechtsdeurwaarder onderte-
kend  zijn  en  de  identiteit  en  de  hoedanigheid  van  de  persoon  voor  wie  het  exploot 
bestemd is en van de persoon aan wie het afschrift ter hand gesteld is, vermelden.

Te dezen vermeldt het proces-verbaal van beslag tot terugvordering van 28 november 
2001  dat  de  gerechtsdeurwaarder  J.H.zich  op  verzoek  van  verweerster  ten  laste  van 
eiseres,  krachtens  de  beschikking  van  de  beslagrechter  bij  de  Rechtbank  van  Eerste 
Aanleg te Antwerpen van 28 november 2001, begeven heeft naar de griffie van de Recht-
bank  van  Koophandel  te  Antwerpen,  Gerechtsgebouw,  Stockmansstraat  te  2000 
Antwerpen, waar hij het afschrift ter hand kon stellen, overeenkomstig de artikelen 33 tot 
35 van het Gerechtelijk Wetboek, aan "V.P.hoofdgriffier".

Het proces-verbaal van beslag tot terugvordering vermeldt  aldus enkel de plaats (de 
griffie  van  de  Rechtbank  van  Koophandel  te  Antwerpen)  waar  de  documenten  zich 
bevinden en niet de identiteit en de hoedanigheid van de persoon voor wie het exploot 
bestemd is.

Het bestreden arrest heeft dus niet wettig kunnen beslissen dat er geen vormgebrek is 
aan de beslagexploten,  zodat deze niet nietig te noemen zijn (schending van de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling van het middel
1. Krachtens artikel 43, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, moet het exploot 

van betekening op straffe van nietigheid de naam, de woonplaats of bij gebreke 
van woonplaats, de verblijfplaats, en in voorkomend geval de hoedanigheid van 
de persoon voor wie het exploot bestemd is vermelden, en krachtens artikel 43, 
4°, van hetzelfde wetboek, tevens de naam, de woonplaats of bij gebreke van 
woonplaats, de verblijfplaats, en in voorkomend geval de hoedanigheid van de 
persoon aan wie het afschrift werd ter hand gesteld.

2. Krachtens artikel 175 van het Gerechtelijk Wetboek, staat de hoofdgriffier 
in voor de voorwerpen onder zijn bewaring of bewaking en is hij tegenover de 
partijen  verantwoordelijk  voor  de  overgelegde  stukken.  Hieruit  volgt  dat 
wanneer een beslag tot terugvordering wordt gelegd ter griffie van een bepaald 
gerecht,  de hoofdgriffier  geldt  als bestemmeling van het  beslagexploot en dit 
exploot aan hem dient betekend te worden.

3.  Uit  het  arrest  en  het  beroepen  vonnis,  waarvan  het  arrest  de  motieven 
uitdrukkelijk overneemt, blijkt dat:

-  bij  beschikking van 28 november 2001 door de beslagrechter  machtiging 
werd verleend tot het leggen van een beslag tot terugvordering op documenten 
en stukken die zich bevinden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te 
Antwerpen, Gerechtsgebouw, Stockmansstraat te 2000 Antwerpen;

- dit beslag tot terugvordering werd gelegd bij exploot van 28 november 2001;
- uit het proces-verbaal van beslag tot terugvordering blijkt dat de instrumente-

rende gerechtsdeurwaarder zich heeft begeven "naar de griffie van de Rechtbank 
van Koophandel te Antwerpen waar hij het afschrift ter hand kon stellen, over-
eenkomstig  de  artikelen  33  tot  35  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  van  'V.P., 
hoofdgriffier' ".

4. Uit die vaststellingen blijkt dat de betekening het doel heeft bereikt dat de 
wet ermee beoogde, zodat het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm of 
van de vermelding van een vorm van het beslagexploot, overeenkomstig artikel 
867 van het Gerechtelijk Wetboek niet tot nietigheid kan leiden.

5. Het arrest vermocht op grond van zijn vaststellingen zonder schending van 
de in het middel aangewezen wetsbepalingen te beslissen dat de beslagexploten 
niet "nietig te noemen zijn".

6. Het middel, ook al zou het gegrond zijn, kan niet tot cassatie leiden en is 
mitsdien niet ontvankelijk.

Dictum,

HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt eiseres in de kosten.

5 januari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht 
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– Advocaten: mrs. Gérard en Verbist.

Nr. 17

1° KAMER - 6 januari 2006

MIJNEN. GROEVEN. GRAVERIJEN - MIJNEN - CONCESSIE VAN EEN MIJN - DRAAGWIJDTE 
- GROND - EIGENDOMSRECHTEN

De concessie van een mijn scheidt alleen de mijn af van de bovengrond en laat alle overige  
rechten van de eigenaar van de grond intact1. (Art. 552, eerste en derde lid B.W.; Art. 1 
en 5 tot 7 W. 21 april 1810)

(CHARBONNAGES DU BONNIER nv, in vereffening T. ESPERANCE ET BONNE FORTUNE nv, in vereffening)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0195.F - C.03.0426.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 

C.03.0195.F, is gericht tegen het arrest van 17 december 2002 dat het Hof van 
Beroep te Bergen op verwijzing heeft gewezen ingevolge het arrest van het Hof 
van 16 juni 1994.

Het cassatieberoep, dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 
C.03.0426.F, is gericht tegen hetzelfde arrest en bovendien tegen het arrest, dat 
hetzelfde  hof  van  beroep  waarbij  de  zaak  aanhangig  was  gemaakt  ingevolge 
hetzelfde arrest van het Hof, had gewezen op 2 februari 1999.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
Tot staving van het  cassatieberoep  dat  op de algemene rol  is  ingeschreven 

onder het nummer C.03.0195.F voert eiseres een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 149 en 159 van de Grondwet; 
de artikelen 518, 544, 546, 551, 552, 712 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 1, 2, 5, 6, 7, 8, 19, 51, 53 en 56 van de wet van 21 april 1810 op de mijnen, 

groeven en graverijen, 1, 7 en 8 van het keizerlijk decreet van 3 januari 1813 betreffende 
de politie op de mijnontginning (welke bepalingen van kracht waren op 20 november 
1840 ten tijde van de toekenning van de betwiste concessie); 

de artikelen 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 72 en 76 van de wetten op de mijnen, groeven en 
graverijen,  gecoördineerd bij  koninklijk  besluit  van  15 september  1919 (die  artikelen, 
zoals ze van kracht waren vóór de opheffing ervan, wat de mijnen betreft, door artikel 70 
van het decreet van het Waalse Gewest van 7 juli 1988);

1 Zie Cass., 21 dec. 1961, Pas., I, 1962, 480 met concl. adv.-gen. P. MAHAUX, en Cass., 16 juni 1994, 
A.R. C.93.0142.F, nr. 315.
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- artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 juni 1974 op de uitgangen en de schachten 
van mijnen;

- artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "zegt voor recht dat de oorspronkelijke vorderingen ten aanzien 

van [eiseres] gegrond zijn op artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek" en het veroordeelt 
haar  bijgevolg  om aan  de verweerders  verschillende  vergoedingen  te  betalen  voor  de 
schade die zij hebben geleden ten gevolge van de instorting van een mijnschacht "Mavy 
IV" op 8 oktober 1982.

Het arrest steunt zijn beslissing op de volgende gronden:
"In casu lijdt het geen twijfel dat de litigieuze schacht vóór de instorting een gebouw 

was.  Uit  het  gerechtelijk  deskundigenonderzoek  kan  immers  worden  afgeleid  dat  die 
schacht werd gevormd door een door de mens gebouwde ringvormige muur. De slachtof-
fers van de instorting die op grond van artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek vergoe-
ding vorderen  van  hun schade,  dienen aan te tonen dat [eiseres]  eigenares  is  van  het 
gebouw, dat de schade is veroorzaakt door de instorting van het gebouw en dat die instor-
ting zelf het gevolg is van een gebrek aan onderhoud of een gebrek in de bouw ervan;

Ten onrechte betoogt [eiseres] dat het bewijs van de identiteit van de eigenaar van de 
betwiste schacht niet meer kan worden geleverd aan de hand van de weergave van de 
oude mijnschachten op de door de concessiehouders van Bonnier ondertekende plannen', 
omdat het hof [van beroep] in zijn arrest van 2 februari 1999 heeft beslist dat 'die weer-
gave  [...]  niet  relevant  is';  die  beslissing  van  het  hof  [van  beroep]  had immers  enkel 
betrekking op de verwerping van het middel dat [de verweerders] hadden afgeleid uit het 
onderzoek van die plannen met de bedoeling aan te tonen dat [eiseres] de gewezen eige-
naars van de mijnschacht 'Mavy IV' had opgevolgd, enerzijds, en derhalve met de bedoe-
ling de toepassing van de artikelen 58 en 76 van de gecoördineerde wetten op de mijnen, 
groeven en graverijen te verantwoorden, anderzijds;

Het gezag van het rechterlijk gewijsde van dit bijzonder dictum van het arrest van 2 
februari 1999 verbiedt niet dat dezelfde plannen nogmaals worden onderzocht teneinde na 
te gaan of de mijnschacht 'Mavy IV' gelegen was binnen de omgrenzing van de concessie 
die [aan eiseres] was verleend bij koninklijk besluit van 20 november 1840 en teneinde 
uitspraak te doen over de kwestie van de identiteit van de eigenaar van de betwiste mijn-
schacht;

Uit het geheel van de door de partijen neergelegde plannen en stukken - meer bepaald 
die welke door de [eerste verweerster] zijn neergelegd - en uit de omstandige toelichting 
van de gerechtsdeskundige Pel [...]volgt dat de mijnschacht 'Mavy IV' gelegen was binnen 
de  omgrenzing  van  de  bij  koninklijk  besluit  van  20  november  1840  aan  [eiseres] 
verleende concessie;

Zoals [de eerste verweerster] aangeeft, heeft de gerechtsdeskundige immers aangetoond 
dat de mijnschacht 'Mavy IV'  wel  degelijk die is welke te zien is op het plan van de 
bovengrond dat door de landmeter Malaise is opgemaakt  onder de titel 'Topografische 
kaart  van  de steenkoolmijn  van  Bonnier',  aangezien  voornoemde  landmeter,  door  een 
ellips te tekenen, de doorsnede weergaf van de schacht zoals hij die daadwerkelijk had 
gemeten.  De gerechtsdeskundige was van oordeel dat dit plan van de bovengrond wel 
degelijk het plan is dat gevoegd was bij het concessiebesluit van de Koning en dat de 
daarop getekende ellips de betwiste mijnschacht 'Mavy IV' voorstelde. Dat advies beves-
tigt  trouwens,  enerzijds,  het  advies  van het mijnbestuur en,  anderzijds,  dit  uitgebracht 
door de bestendige deputatie van de provincie Luik in haar besluit  van 12 juni 1986, 
waarin wordt vastgesteld dat de mijnschacht 'Mavy IV' door [eiseres] niet meer wordt 
gebruikt;
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Wat dat betreft worden de laattijdige ontkenningen [van eiseres] (cf. de op de terecht-
zitting van 24 september 2002 neergelegde samenvattende conclusie, blz. 21 tot 23) - die 
niet tijdens het deskundigenonderzoek zijn geformuleerd - niet gestaafd door ook maar 
enig redelijk bewijs van de onjuistheid van het oordeel van de gerechtsdeskundige. Het 
verhoor van de gerechtsdeskundige blijkt dus nutteloos te zijn;

De  concessie  van  een  mijn  -  die  enkel  de  eigendom overdraagt  van  de  binnen  de 
omgrenzing ervan gelegen delfstoffen samen met het recht ze te ontginnen - scheidt enkel 
de mijn van de bovengrond.  Overigens vormt de aldus van de bovengrond gescheiden 
mijn een nieuwe eigendom die door de burgerlijke wetten geregeld blijft [...]. Een mijn-
schacht  is  weliswaar  slechts  een toegang  tot  de  steenkoollagen  en valt  materieel  niet 
samen met de delfstoffen waarvan de eigendom door de concessie wordt verleend. Uit de 
aard zelf  van  de concessie van  een mijn  en van  het  recht dat  is  toegekend om de in 
concessie gegeven steenkoollagen te ontginnen, volgt evenwel dat alle mijnschachten die 
op het grondgebied van de concessie gelegen zijn, noodzakelijkerwijze horen bij de aan 
de mijnexploitant in concessie gegeven mijn en - uit dien hoofde - aan hem toebehoren, 
ook al heeft hij ze niet zelf gebouwd. Dat eigendomsrecht op de mijnschacht wordt niet 
hierdoor aangetast dat die mijnschachten - al dan niet - buiten gebruik waren vooraleer de 
concessie  werd  verleend,  aangezien  de  concessiehouder  voor  de  concessieverlenende 
overheid niet heeft verklaard af te zien van zijn concessie. In casu heeft [eiseres] niet defi-
nitief afgezien van de concessie vóór de instorting van de mijnschacht in 1982, zodat 
[eiseres] eigenares was van de mijnschacht 'Mavy IV'; 

De bepalingen van artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 november 1840 waarbij 
de ontginning van de mijn van Bonnier in concessie wordt gegeven en waarin wordt vast-
gesteld dat de mijnschachten,  gebouwen en andere, op de plannen van de bovengrond 
aangegeven  constructies,  deel  uitmaken  van  de  mijnontginning,  zijn  dus  wel  degelijk 
wettig". 

Grieven
Eerste onderdeel
De concessie van een mijn draagt enkel de eigendom over van de binnen de omgren-

zing ervan gelegen delfstoffen samen met het recht ze te ontginnen.  Aldus scheidt de 
concessie alleen de mijn af van de bovengrond en laat zij alle overige rechten van de eige-
naar van de grond intact. Hoewel de concessiehouder eigenaar is van de bouwwerken en 
constructies (en meer bepaald van de schachten) die hij zelf heeft opgericht of van die 
welke door vorige mijnexploitanten zijn opgericht, en die hij gebruikt of heeft gebruikt 
met het oog op zijn eigen ontginning, is hij geen eigenaar van de door vroegere mijnex-
ploitanten opgerichte bouwwerken, die reeds vóór de concessieakte buiten gebruik waren. 

Door te beslissen dat  "alle  mijnschachten die op het grondgebied  van  de concessie 
gelegen zijn, noodzakelijkerwijze horen bij de aan de mijnexploitant in concessie gegeven 
mijn en - uit dien hoofde - aan hem toebehoren, ook al heeft hij ze niet zelf gebouwd [en 
ook al] werden die mijnschachten vóór de concessie niet meer gebruikt op grond dat de 
concessiehouder voor de concessieverlenende overheid niet heeft verklaard af te zien van 
de mijnontginning", schendt het arrest derhalve de regels die zijn afgeleid, enerzijds, uit 
de artikelen van het Burgerlijk Wetboek en, anderzijds, uit de artikelen van de wet van 21 
april 1810 en van het keizerlijk decreet van 3 januari 1813, die bovenaan in het middel  
zijn aangegeven (en van kracht waren op het ogenblik van de toekenning van de litigieuze 
concessie op 20 november 1840), en die de omvang bepalen van het recht van eigendom 
van de concessiehouder van een mijn op de ondergrondse bouwwerken die binnen de 
omgrenzing van zijn concessie gelegen zijn. Derhalve verantwoordt het arrest niet naar 
recht de beslissing volgens  welke  eiseres  eigenares  was  van de litigieuze  mijnschacht 
"Mavy IV" en derhalve, krachtens artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk 
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was voor de door de instorting van die mijnschacht veroorzaakte schade (schending van 
alle bovenaan in het middel vermelde bepalingen, met uitzondering van de artikelen 149 
en 159 van de Grondwet en 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Artikel 8 van het keizerlijk decreet van 3 januari 1813 luidde als volgt:
"Het  is  iedere  eigenaar  verboden  een mijnexploitatie  in  haar  geheel  stop  te  zetten, 

indien zij niet voordien werd bezocht door de mijningenieur. De interne plannen worden 
door hem onderzocht;  hij  maakt  hiervan proces-verbaal  op waarin hij  de oorzaken ter 
kennis brengt die de stopzetting van de ontginning noodzakelijk kunnen maken".

Dat artikel sprak enkel van bestaande ontginningen en was niet van toepassing op de 
oude mijnschachten die  volledig buiten gebruik waren  op de dag waarop  de betwiste 
concessie werd verleend. Op de dag waarop de betwiste concessie werd verleend, name-
lijk 20 november 1840, legde geen enkele wettelijke of verordenende bepaling de conces-
siehouder enige procedure of vormvoorschrift  op voor de verklaring waarin hij afstand 
deed van de niet langer gebruikte ondergrondse bouwwerken die gelegen waren binnen de 
omgrenzing van zijn concessie. Uit geen enkele wettelijke of verordenende bepaling kon 
worden  afgeleid  dat,  bij  ontstentenis  van  een dergelijke  uitdrukkelijke  verklaring  van 
afstand,  de eigendom van  alle  oude,  binnen de omgrenzing  van  de concessie gelegen 
mijnschachten die buiten gebruik waren, van rechtswege aan de concessiehouder toeviel 
als toebehoren bij de eeuwigdurende eigendom van de mijn, die door de concessie was 
verleend.

Wat betreft artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 juni 1974 op de uitgangen en de 
schachten van  de mijnen,  dat  artikel  was  te  dezen niet  van  toepassing,  aangezien het 
dagtekent van meer dan één eeuw na de toekenning van de litigieuze concessie.

Bijgevolg  is  de  beslissing  volgens  welke  de  concessie  van  20  november  1840  de 
eigendom van de mijnschacht "Mavy IV" heeft overgedragen op eiseres, niet naar recht 
verantwoord waar het als grond aanvoert dat eiseres "voor de concessieverlenende over-
heid niet heeft verklaard af te zien van haar concessie" (schending van de bovenaan in het 
middel  aangegeven  artikelen 7 van de wet  van  21 april  1810 en 8 van het keizerlijk 
decreet van 3 januari 1813 en, voor zoveel nodig, van alle bepalingen van de wet van 21 
april 1810, van het keizerlijk decreet van 3 januari 1813 en van de gecoördineerde wetten 
op de mijnen, groeven en graverijen, die bovenaan in het middel vermeld staan, en van 
artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 juni 1974 op de uitgangen en schachten van 
mijnen).

Derde onderdeel
Voormelde reden volgens welke "de bepalingen van artikel 7 van het koninklijk besluit 

van 20 november 1840 waarbij de ontginning van de mijn [aan eiseres] in concessie wordt 
gegeven en waarin wordt vastgesteld dat de mijnschachten, gebouwen en andere op de 
plannen van de bovengrond aangegeven constructies deel uitmaken van de mijnontgin-
ning dus wel degelijk wettig zijn", kan betekenen ofwel dat het besluit van 20 november 
1840 niets heeft  toegevoegd aan de situatie die volgt  uit  de enkele toepassing van de 
wettelijke regels betreffende de omvang van het door de concessieakte aan de concessie-
houder verleende eigendomsrecht  (eerste interpretatie),  ofwel  dat in casu,  ongeacht  de 
strekking van de terzake toepasselijke bepalingen van de wet van 21 april 1810 en van het 
keizerlijk decreet van 3 januari 1813, eiseres alleen reeds op grond van het besluit van 20 
november 1840 de eigendom heeft verkregen van alle, op het plan van de bovengrond 
aangegeven mijnschachten, zelfs als deze reeds buiten gebruik waren op voormelde datum 
van 20 november 1840 (tweede interpretatie).

Indien  de hierboven aangehaalde reden van  het  arrest  in de tweede  betekenis  moet 
worden opgevat, miskent het arrest de regel volgens welke een individueel concessiebe-
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sluit  aan  de  concessiehouder  geen  uitgebreidere  rechten  kan  verlenen  dan  die  welke 
volgen uit de toepassing van de burgerlijke wetten en de algemene wetten en verorde-
ningen betreffende de mijnen, groeven en graverijen (schending van artikel 159 van de 
Grondwet en, voor zoveel nodig, van alle bovenaan in het middel aangegeven bepalingen, 
met uitzondering van de artikelen 149 van de Grondwet en 19, eerste lid, van het Gerech-
telijk Wetboek).

Vierde onderdeel
In het arrest alvorens recht te doen van 2 februari 1999 heeft het hof van beroep het 

volgende geoordeeld:
"[De verweerders] verklaren hun rechtsvordering te gronden op het koninklijk besluit 

van 20 november 1840 waarbij de concessie van Bonnier wordt verleend en waarin staat 
dat [eiseres] in de rechten van de vroegere exploitanten van de mijn van Bonnier treedt 
voor  de grond  waarvoor  [zij]  de  concessie  [...]  vraagt.  Het  koninklijk  besluit  van  20 
november 1840 kan geen overgang van concessie tussen privépersonen vaststellen - en 
nog minder scheppen -, aangezien geen enkele overeenkomst die overgang van rechten 
vaststelt [...]. De weergave van de oude mijnschachten op de door de concessiehouders 
van Bonnier ondertekende plannen is niet meer relevant [...]. Uit geen enkel gegeven kan 
worden afgeleid dat de concessiehouder van 1840 vrijwillig heeft ingestemd met de voor-
waarden voor de concessie of een bestek heeft ondertekend dat zou gelden als wet".

In dat arrest van 2 februari 1999 heeft het hof van beroep dus beslist dat "de weergave 
van de oude mijnschachten op de door de concessiehouders van Bonnier ondertekende 
plannen" geen toestand heeft geschapen "die zou gelden als wet", dat wil zeggen dat die 
weergave niet tot gevolg heeft gehad dat afgeweken werd van de regels in de wetten en de 
algemene verordeningen die van toepassing zijn op de mijnen, groeven en graverijen. Het 
hof [van beroep] heeft dus definitief uitspraak gedaan over de vraag of het individuele 
concessiebesluit van 20 november 1840 is afgeweken van de wet en de algemene verorde-
ningen die van toepassing zijn op de mijnen, groeven en graverijen. Het heeft aldus zijn 
rechtsmacht over die vraag volledig uitgeoefend.

Door te beslissen dat, ongeacht de strekking van de terzake toepasselijke bepalingen 
van de wet van 21 april 1810 en van het decreet van 3 januari 1813, eiseres alleen reeds 
op grond van het besluit van 20 november 1840 de eigendom heeft  verkregen van de 
oude, buiten gebruik zijnde mijnschachten die zijn weergegeven op het bij de concessie-
akte gevoegde plan (betekenis van de reden, die in het derde onderdeel is weergegeven 
volgens de tweede interpretatie die mogelijk is), doet het arrest bijgevolg uitspraak over 
een geschilpunt waarover het hof van beroep zich niet meer mocht uitspreken, daar het 
door een vroeger arrest dat in dezelfde zaak tussen dezelfde partijen was gewezen zijn 
rechtsmacht  over  dat  geschilpunt  reeds volledig  had uitgeoefend.  Het  hof  van  beroep 
miskent aldus de verbindende kracht van zijn arrest van 2 februari 1999 (schending van 
artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

Vijfde onderdeel
Teneinde de stelling van de eerste verweerster te weerleggen, volgens welke de verte-

genwoordigers van eiseres, door het bij de concessieakte van 20 november 1840 gevoegde 
plan  van  de  bovengrond  (waarop  een  punt  met  een  ellips  er  rond  was  getekend  die 
volgens de eerste verweerster de blinde mijnschacht Mavy voorstelde) te ondertekenen, 
hebben ingestemd met de overdracht van de eigendom van die oude, buiten gebruik zijnde 
mijnschacht, voerde eiseres in haar appelconclusie het volgende aan :

"Terwijl het voor de concessie [van eiseres] opgemaakte plan van de bovengrond geen 
melding maakt van de schacht Mavy, geeft het plan [van de eerste verweerster] nauw-
keurig de schacht Mavy en de schacht van Bonnier aan (het betreft hier een mijnschacht 
van Bonnier, die als laatste werd gebruikt voor de exploitatie van de oude vennootschap 
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Mavy, die gelegen was binnen de concessie van [de eerste verweerster] en die niets te 
maken had met de exploitatie van de concessie [van eiseres]). Indien het betoog van [de 
eerste verweerster] wordt gevolgd, zou de handtekening van de personen die overeenkomt 
met de concessie van Bonne Fortune op die plannen waarop de mijnschacht Mavy duide-
lijk staat aangegeven, de erkenning inhouden dat [de eerste verweerster] eigenares is van 
die oude mijnschacht".

Het bestreden arrest antwoordt niet op die conclusie en is derhalve niet regelmatig met 
redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet). 

(...)
BESLISSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest.
Er bestaat grond tot voeging.
Het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.03.0195.F
Het middel :
Eerste onderdeel :
Het arrest van het Hof van Beroep te Bergen van 2 februari 1999, waarnaar het 

bestreden arrest  van 17 december 2002 verwijst, stelt  vast dat de mijnschacht 
"Mavy IV",  waarvan  de instorting de schade heeft  veroorzaakt  waarvoor van 
eiseres vergoeding wordt gevorderd, "gelegen is binnen de omgrenzing van de 
concessie die [aan haar rechtsvoorganger] was verleend bij koninklijk besluit van 
20 november 1840", maar reeds lang vóór [die] concessieakte deel uitmaakt van 
een oude mijnontginning die op het einde van de achttiende eeuw was stopgezet" 
en het voegt  eraan toe "dat  tussen de gewezen mijnexploitanten van de acht-
tiende  eeuw en  de  concessiehouder  van 1840 geen  eigendomsovergang  heeft 
plaatsgevonden bij onderhandse akte".

Enerzijds bepaalt artikel 552, eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek 
dat de eigendom van de grond in zich de eigendom bevat  van hetgeen op en 
onder  de grond is,  en dat  de eigenaar  onder  de grond naar  goeddunken mag 
bouwen en graven en uit  die gravingen alle voortbrengsels mag halen die zij 
kunnen opleveren, behoudens de beperkingen voortvloeiende uit de wetten en 
verordeningen  betreffende  de  mijnen  en  uit  de  wetten  en  verordeningen  van 
politie.

Anderzijds volgt uit de artikelen 1 en 5 tot 7 van de wet van 21 april 1810 
betreffende de mijnen, groeven en graverijen, die van toepassing was ten tijde 
van de litigieuze concessie, dat de concessie van een mijn alleen de eigendom 
van de binnen de omgrenzing ervan gelegen delfstoffen overdraagt samen met 
het recht om ze te ontginnen.

De concessie scheidt alleen de mijn af van de bovengrond en laat alle overige 
rechten van de eigenaar van de grond intact.

De concessie van een mijn draagt bijgevolg aan de concessiehouder niet de 
eigendom over van bouwwerken die door vroegere mijnexploitanten zijn opge-
richt maar reeds vóór die concessie niet meer werden gebruikt.

Door te overwegen dat "uit de aard zelf van de concessie van een mijn en van 
het  recht  dat  is  toegekend  om  de  in  concessie  gegeven  steenkoollagen  te 
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ontginnen  [...],  volgt  dat  alle  mijnschachten  die  op  het  grondgebied  van  de 
concessie gelegen zijn, noodzakelijkerwijze horen bij de aan de mijnexploitant in 
concessie gegeven mijn en - uit dien hoofde - aan hem toebehoren, ook al heeft 
hij ze niet zelf gebouwd", en dat "dit eigendomsrecht [...] niet hierdoor wordt 
aangetast dat die mijnschachten - al dan niet - buiten gebruik waren vooraleer de 
concessie werd verleend, aangezien de concessiehouder voor de concessieverle-
nende overheid niet heeft verklaard af te zien van zijn concessie", verantwoordt 
het bestreden arrest van 17 december 2002 zijn beslissing dat eiseres eigenares 
was van de litigieuze mijnschacht en dat zij derhalve op grond van artikel 1386 
van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor de door de instorting van die 
mijnschacht veroorzaakte schade, niet naar recht. 

Dat onderdeel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing waartegen dit onderdeel opkomt, strekt zich 

uit tot de daaruit voortvloeiende beslissingen waarin het arrest het bedrag van de 
schade vaststelt en uitspraak doet over de kosten.

(...)
Dictum
Het Hof,
(...)
Uitspraak  doende  over  het  cassatieberoep  met  algemeen  rolnummer 

C.03.0195.F:
(....)
Vernietigt het bestreden arrest van 17 december 2002;
Beveelt  dat van het arrest  melding zal worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest;
Houdt  de  kosten aan  en  laat  de uitspraak  daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

6  januari  2006  –  1°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Draps.

Nr. 18

1° KAMER - 6 januari 2006

1º ERFDIENSTBAARHEID - ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG - NIET-UITOEFENING ERVAN 
GEDURENDE DERTIG JAAR - BEPERKT GEBRUIK - GEVOLG

2º RECHTSMISBRUIK - BEGRIP

1° Het beperkte gebruik van een erfdienstbaarheid gedurende een termijn van dertig jaar 
kan  tot  gevolg  hebben  dat  die  erfdienstbaarheid  gedeeltelijk  tenietgaat  en  dat  ze 
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bijgevolg  beperkt  wordt  tot  de  grenzen  waarbinnen  zij  werd  uitgeoefend;  mits  de 
materiële gesteldheid van de plaats de volledige uitoefening van de erfdienstbaarheid 
mogelijk  maakt,  kan de omstandigheid dat de eigenaar van het heersend erf,  die de 
erfdienstbaarheid uitoefent overeenkomstig zijn titel, en het gebruik ervan beperkt tot wat  
hij nodig heeft en wat hem past, evenwel niet worden beschouwd als een beperkt gebruik 
dat het gedeeltelijk tenietgaan van de erfdienstbaarheid tot gevolg kan hebben. (Art. 708 
B.W.)

2º Er is sprake van rechtsmisbruik wanneer de rechthebbende dat recht uitoefent zonder  
redelijk en afdoend belang, op een wijze die de perken van de normale uitoefening van  
zijn rechten door een voorzichtig en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat1.

(D. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0358.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 31 maart 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 697, 698, 701, 703, 704, 706 tot 708, 1134, inzonderheid derde lid, 1315, 

1319, 1320, 1322 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Met wijziging van het beroepen vonnis verklaart het bestreden vonnis de oorspronke-

lijke vordering van eiseres niet gegrond, veroordeelt haar in alle kosten van beide instan-
ties en verwerpt haar tussenvordering die ertoe strekt verweerster te doen veroordelen om 
haar een vergoeding te betalen wegens tergend en roekeloos geding

Het bestreden vonnis steunt die beslissingen op de volgende gronden:
"het staat vast dat de betrokken erfdienstbaarheid die op het erf van (verweerster) rust 

ten voordele van het erf van (eiseres), is gevestigd bij een notariële akte van 26 februari 
1936 waarin  de erfdienstbaarheid wordt  verdeeld tussen,  enerzijds,  het  huidig erf van 
(eiseres) en, anderzijds, het erf van een andere buur;

(...) dienaangaande is het zonder belang te weten of die akte een vestiging dan wel een 
erkenning van recht inhoudt, hoe de toestand vroeger was en welke rechten aan een ander 
erf zijn toegekend, aangezien uit voornoemde notariële akte en het erbij gevoegde plan de 
ligging van de betwiste erfdienstbaarheid ten opzichte van beide erven en de rechten van 
de thans gedingvoerende partijen daaromtrent nauwkeurig blijken;

in feite moet worden opgemerkt dat, blijkens het bij die notariële akte gevoegde plan, 
voornoemde erfdienstbaarheid 3 meter 30 breed is langs het eigendom van (eiseres), maar 

1 Zie Cass., 17 mei 2002, A.R. C.01.0101.F, nr. 302.
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verderop slechts ongeveer twee meter breed is op de plaats, waar ze uitsluitend naar het 
eigendom van het ander heersend erf loopt, waardoor het, zoals (verweerster) zegt, uitge-
sloten is dat de betrokken erfdienstbaarheid in de eerste plaats ten goede diende te komen 
van dat ander erf ter hoogte waarvan ze minder breed is; 

gelet  op de versmalling van die erfdienstbaarheid van overgang,  kan worden aange-
nomen dat het andere erf slechts een beperkte overgang geniet  in de mate  waarin ten 
aanzien van dat erf een geringere breedte is vastgesteld; daarentegen moet worden aange-
nomen dat de breedte van 3 meter 30 die is vastgesteld overal waar die erfdienstbaarheid 
langs het erf van (eiseres) loopt en de verlenging ervan tot ongeveer dertien meter voorbij 
de poort in de gemene muur, beantwoordt aan de oorspronkelijke wil daar een doorgang 
voor voertuigen mogelijk te maken tot achteraan dat erf, dat thans aan (eiseres) toebe-
hoort;

wat dat betreft strookt de vordering van (eiseres) met de titel waaruit haar erfdienst-
baarheid blijkt en verzwaart zij de erfdienstbaarheid niet;

volgens (verweerster) evenwel heeft hoe dan ook de betrokken erfdienstbaarheid moge-
lijk gedeeltelijk opgehouden te bestaan doordat ze meer dan dertig jaar niet werd uitgeoe-
fend voorbij de poort die in de gemene muur was aangebracht op ongeveer 13 meter van 
de openbare weg en die al meer dan dertig jaar de enige doorgang vormt naar het erf van 
(eiseres);

dienaangaande moet erop worden gewezen dat volgens de artikelen 703 en 706 van het 
Burgerlijk  Wetboek 'erfdienstbaarheden tenietgaan wanneer  de zaken zich in zodanige 
staat bevinden dat men daarvan geen gebruik meer kan maken' en 'een erfdienstbaarheid 
tenietgaat door het niet uitoefenen daarvan gedurende dertig jaren';

het tenietgaan van de betrokken erfdienstbaarheid kan beperkt zijn tot een gedeelte van 
de zate ervan maar voortbestaan voor het overige (cf. in die zin, Cass., 5 april 1990, A.C. 
1989-1990, nr. 471); 

het staat wat dat betreft aan (verweerster), eigenares van het dienend erf, om in voorko-
mend geval het bewijs te leveren dat de erfdienstbaarheid gedeeltelijk niet werd uitgeoe-
fend zoals zij aanvoert (op. cit.); 

wat  dat betreft  heeft  (eiseres) zelf  in haar conclusie aangegeven dat een poortje dat 
wegens het bestaan van de betwiste erfdienstbaarheid toegang verschafte tot de achterkant 
van  haar  erf  en waarvan  het  bestaan bevestigd  wordt  door  een  oude foto,  'door  haar 
ouders, die het erf vroeger bewoonden, was dichtgemaakt in de jaren 1950', dat is meer 
dan dertig jaar voor het instellen van deze rechtsvordering in september 2001;

die  bekentenis,  die  meermalen  herhaald  wordt  in  de  door  (eiseres)  zowel  in  eerste 
aanleg als in hoger beroep neergelegde conclusies, is in strijd met de verklaring dat de 
betrokken  doorgang  pas  later  niet  meer  werd  gebruikt;  die  verklaring  werd  afgelegd 
tijdens het plaatsbezoek door de eerste rechter; (eiseres) verklaarde daarin zonder uitleg of 
verwijzing dat 'het  gedeelte van de erfdienstbaarheid voorbij  de poort sedert ongeveer 
1983 niet meer wordt gebruikt';

(eiseres) vermeldt dat de betwiste erfdienstbaarheid enkel werd uitgeoefend voor het 
uitladen dat wellicht gebeurde ter hoogte van de bestaande poort, wat geenszins in strijd is 
met het feit dat de erfdienstbaarheid niet werd uitgeoefend voorbij de afstand die nodig 
was om met de achterkant van een voertuig te komen tot aan die enige doorgang die meer 
dan dertig jaar heeft bestaan; 

de  zogezegde  niet  nader  genoemde  manoeuvres  laten  niet  toe  te  beweren  dat  de 
erfdienstbaarheid werd uitgeoefend ter hoogte van de opening in de gemene muur die 
door  (eiseres)  wordt  verzocht  had  bijna  tien  meter  voorbij  de  poort  van  die  thans 
bestaande doorgang;
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door zelf elke doorgang naar de achterkant dicht te maken door middel van een afslui-
ting  die,  wat  dat  betreft,  een  materiële  hindernis  vormt  voor  de  uitoefening  van  de 
betwiste erfdienstbaarheid en door die toestand gedurende meer dan dertig jaar te laten 
voortbestaan,  hebben  de  rechtsvoorgangers  van  (eiseres)  die  erfdienstbaarheid  doen 
ophouden, in zoverre zij tot doel had een doorgang naar de achterkant van het erf moge-
lijk te maken;

ten onrechte heeft  de eerste rechter wat  dat betreft  aangenomen dat er geen enkele 
materiële hindernis bestaat voor de uitoefening van de thans betwiste erfdienstbaarheid, 
ofschoon de betonnen afsluiting die volgens (eiseres) door haar eigen ouders 'in de jaren 
1950' was geplaatst, wel degelijk een materiële hindernis vormt voor de uitoefening van 
de erfdienstbaarheid van overgang naar de achterkant van haar erf, die reeds meer dan 
dertig jaar bestond toen de zaak in september 2001 werd ingeleid, ook al is die hindernis 
niet aangebracht op de zate van de erfdienstbaarheid van overgang zelf, maar op één van 
de uiteinden ervan; 

in feite moet worden aangenomen dat de niet-uitoefening van een erfdienstbaarheid van 
overgang te wijten kan zijn aan een door een afsluiting ontstane hindernis die elke door-
gang belemmert, en dat (eiseres) wat dat betreft ten onrechte enkel rekening houdt met het 
feit dat de hindernis niet is aangebracht 'op' de zate van die erfdienstbaarheid;

gelet  op de bovenstaande  concrete  omstandigheden  van  de zaak moet  het  bewezen 
worden geacht dat sedert de doorgang naar de achterkant van het erf in de jaren 50 was 
afgesloten, het achterste gedeelte van de erfdienstbaarheid waar (eiseres) thans een door-
gang wenst te maken, helemaal niet meer werd gebruikt;

wat dat betreft vordert (eiseres) thans dat een doorgang wordt gemaakt op een plaats 
waar die erfdienstbaarheid al meer dan dertig jaar niet meer wordt uitgeoefend;

derhalve moet met toepassing van voormelde artikelen 703 en 706 van het Burgerlijk 
Wetboek  worden  aangenomen  dat  de  betwiste  erfdienstbaarheid  van  overgang  opge-
houden heeft  te bestaan voorbij  de plaats die voor het uitladen via de thans bestaande 
poort  werd  gebruikt  en  geen  toegang  meer  biedt  naar  de  achterkant  van  het  erf  van 
genoemde (eiseres) ter hoogte van de betonnen afsluiting waar zij thans een doorgang eist, 
maar  slechts  gedeeltelijk  blijft  bestaan,  namelijk  alleen  in  zoverre  zij  verder  wordt 
gebruikt voor een doorgang via de poort in de betrokken gemene muur; 

(verweerster) maakt zich niet schuldig aan rechtsmisbruik door te weigeren op de oprit 
van haar garage een doorgang te herstellen die al meer dan dertig jaar afgesloten was en 
waarvan  het  gebruik  haar  kennelijk  zou  hinderen  omdat  het  haar  meer  bepaald  zou 
beletten daar te parkeren zoals zij dat thans blijkbaar kan doen doordat de in 1936 geves-
tigde  betwiste  erfdienstbaarheid  niet  alleen  door  (eiseres)  en  haar  rechtsvoorgangers 
gedeeltelijk niet werd uitgeoefend, maar ook door de opeenvolgende eigenaars en bewo-
ners van het andere heersende erf klaarblijkelijk helemaal niet meer werd gebruikt;

de voordelen die (eiseres) zou halen uit het herstel van de tenietgegane erfdienstbaar-
heid verlenen haar nog geen recht daarop;

gelet  op de gegrondheid  van  het  hoger  beroep is  er  geen  enkele  reden om het  als 
tergend en roekeloos te beschouwen".

Grieven
Eerste onderdeel
De eigenaar van het dienend erf, die zich beroept op het gedeeltelijk tenietgaan van de 

erfdienstbaarheid, dient te bewijzen dat de erfdienstbaarheid gedurende dertig jaar gedeel-
telijk niet werd uitgeoefend.

Het bewijs dat de erfdienstbaarheid waarop verweerster zich beriep gedeeltelijk niet 
werd uitgeoefend diende dus door haar te worden geleverd.
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Het bestreden vonnis geeft dat trouwens toe.
Het beslist evenwel het volgende:
"gelet  op de bovenstaande concrete omstandigheden van de zaak moet  het bewezen 

worden geacht dat sedert de doorgang naar de achterkant van het erf in de jaren 50 was  
afgesloten, het achterste gedeelte van de erfdienstbaarheid waar (eiseres) thans een door-
gang wenst te maken, helemaal niet meer werd gebruikt"

en het baseert die beslissing op de volgende gronden:
"(eiseres) vermeldt dat de betwiste erfdienstbaarheid enkel werd uitgeoefend voor het 

uitladen dat wellicht gebeurde ter hoogte van de bestaande poort, wat geenszins in strijd is 
met het feit dat de erfdienstbaarheid niet werd uitgeoefend voorbij de afstand die nodig 
was om met de achterkant van een voertuig te komen tot aan die enige doorgang die gedu-
rende meer dan dertig jaar heeft bestaan;

(...) de zogezegde, niet nader genoemde manoeuvres laten niet toe te beweren dat de 
erfdienstbaarheid werd uitgeoefend ter hoogte van de opening in de gemene muur die 
door (eiseres) wordt geëist (had) bijna tien meter voorbij de poort van die thans bestaande 
doorgang".

Na te hebben beslist dat het bewijs daarvan door verweerster diende te worden gele-
verd, beslist het bestreden vonnis aldus dat het gedeeltelijk tenietgaan van de erfdienst-
baarheid bewezen is door de ongeloofwaardigheid van de beweringen van eiseres.

Zodoende:
1°  ontslaat  het  bestreden  vonnis  verweerster  in  strijd  met  de  wet  van  de  op  haar 

rustende bewijslast (schending van de artikelen 706 tot 708 en 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek );

2° bevat het bestreden vonnis een tegenstrijdige motivering, daar het verweerster van 
de bewijslast ontslaat na te hebben beslist dat dit bewijs op haar rustte, en is het wegens 
die tegenstrijdige motivering niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 
149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Het vonnis grondt zijn beslissing volgens welke "het vaststaat dat sedert de doorgang 

naar de achterkant van het erf in de jaren 50 gesloten was, het achterste gedeelte van de 
erfdienstbaarheid waar (eiseres) thans een doorgang wenst te maken, helemaal niet meer 
werd gebruikt", hierop dat 

"(eiseres)  zelf  in  haar  conclusie  heeft  aangegeven  dat  een  poortje  dat  dank  zij  de 
betrokken erfdienstbaarheid toegang verschafte tot de achterkant van haar erf en waarvan 
het bestaan bevestigd wordt door een oude foto, 'door haar ouders, die het erf vroeger 
bewoonden,  was  dichtgemaakt  in de jaren 1950',  dat  is  meer dan dertig jaar voor  het 
instellen van deze rechtsvordering in september 2001;

(...) die bekentenis, die meermalen herhaald wordt in de door (eiseres) zowel in eerste 
aanleg als in hoger beroep neergelegde conclusies, in strijd is met de verklaring dat de 
betrokken  doorgang  pas  later  niet  meer  werd  gebruikt;  die  verklaring  werd  afgelegd 
tijdens het plaatsbezoek door de eerste rechter; (eiseres) verklaarde daarin zonder uitleg of 
verwijzing dat 'het gedeelte van de erfdienstbaarheid vanaf de poort sedert ongeveer 1983 
niet meer wordt gebruikt'".

In haar conclusie waarnaar het bestreden vonnis verwijst had eiseres alleen gezegd dat:
"wat  het  erf  van  (eiseres)  betreft,  dat  recht  van  overgang  de bewoners  van dat  erf 

toegang verschafte tot de achterkant van het eigendom via een poort in de muur tussen 
laatstgenoemd eigendom en het dienend erf, en via een poortje dat eveneens in die muur 
was aangebracht, althans naar alle waarschijnlijkheid tot in de jaren 1950 toen de ouders 
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van (eiseres) die vroeger het aan haar toebehorende erf bewoonden, het hebben dichtge-
maakt;  er  dient  te  worden  opgemerkt  dat  die  muur  in  de  akte  van  verdeling  als  een 
gemene muur wordt omschreven"

en dat 
"(Eiseres trouwens de foto overlegt van het poortje (foto nr. 9/1 van haar dossier) dat 

ten voordele van haar erf heeft bestaan en dat bij haar weten door haar ouders, die het erf 
vroeger bewoonden, was dichtgemaakt in de jaren 1950".

Die  conclusie  is  geenszins  in  tegenspraak  met  de  bewering  van  eiseres  dat  "het 
achterste gedeelte van de erfdienstbaarheid voorbij  de poort sedert ongeveer  1983 niet 
meer wordt gebruikt".

Door te zeggen dat de in voormelde conclusie afgelegde bekentenis  in strijd is met 
voornoemde bewering, schrijft het bestreden vonnis derhalve aan die conclusie een beves-
tiging toe die daarin niet voorkomt, geeft het ervan aldus een uitlegging die onverenigbaar 
is met de bewoordingen ervan en miskent bijgevolg de bewijskracht ervan (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Derde onderdeel
Het bestreden vonnis beslist als volgt:
"gelet  op de bovenstaande concrete omstandigheden van de zaak moet het bewezen 

worden geacht dat sedert de doorgang naar de achterkant van het erf in de jaren 50 was 
afgesloten, het achterste gedeelte van de erfdienstbaarheid waar (eiseres) thans een door-
gang wenst te maken, helemaal niet meer werd gebruikt;

wat dat betreft vordert (eiseres) thans dat een doorgang wordt gemaakt op een plaats 
waar die erfdienstbaarheid al meer dan dertig jaar niet meer wordt uitgeoefend;

derhalve moet met toepassing van voornoemde artikelen 703 en 706 van het Burgerlijk 
Wetboek  worden  aangenomen  dat  de  betwiste  erfdienstbaarheid  van  overgang  opge-
houden heeft  te bestaan voorbij  de plaats die voor het uitladen via de thans bestaande 
poort  werd  gebruikt  en  geen  toegang  meer  biedt  naar  de  achterkant  van  het  erf  van 
genoemde (eiseres) ter hoogte van de betonnen afsluiting waar zij thans een doorgang eist, 
maar  slechts  gedeeltelijk  blijft  bestaan,  namelijk  alleen  in  zoverre  zij  verder  wordt 
gebruikt voor een doorgang via de poort in de betrokken gemene muur",

het baseert die beslissing op de volgende gronden:
"door zelf elke doorgang naar de achterkant van het erf dicht te maken door middel van 

een afsluiting die, wat dat betreft, een materiële hindernis vormt voor de uitoefening van 
de betwiste erfdienstbaarheid en door die toestand gedurende meer dan dertig jaar te laten 
voortbestaan,  hebben  de  rechtsvoorgangers  van  (eiseres)  die  erfdienstbaarheid  doen 
ophouden in zoverre zij tot doel had een doorgang naar de achterkant van het erf mogelijk 
te maken;

ten onrechte heeft  de eerste rechter wat  dat betreft  aangenomen dat er geen enkele 
materiële hindernis bestaat voor de uitoefening van de thans betwiste erfdienstbaarheid, 
ofschoon de betonnen afsluiting, die, volgens (eiseres), door haar eigen ouders 'in de jaren 
1950' was geplaatst, wel degelijk een materiële hindernis vormt voor de uitoefening van 
de erfdienstbaarheid van overgang naar de achterkant van haar erf die reeds meer dan 
dertig jaar bestond toen de zaak in september 2001 werd ingeleid, ook al is die hindernis 
niet aangebracht op de zate van de erfdienstbaarheid van overgang zelf, maar op één van 
de uiteinden ervan;

in feite moet worden aangenomen dat de niet-uitoefening van een erfdienstbaarheid van 
overgang te wijten kan zijn aan een door een afsluiting ontstane hindernis die elke door-
gang belemmert en dat (eiseres) wat dat betreft ten onrechte enkel rekening houdt met het 
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feit dat de hindernis niet is aangebracht 'op' de zate van die erfdienstbaarheid".
1.  Ook  al  bepaalt  artikel  703  van  het  Burgerlijk  Wetboek  dat  "erfdienstbaarheden 

tenietgaan  wanneer  de  zaken  zich  in  zodanige  staat  bevinden  dat  men  daarvan  geen 
gebruik meer kan maken", toch mag het feit dat een erfdienstbaarheid gedeeltelijk niet kan 
worden uitgeoefend niet worden gelijkgesteld met de onmogelijkheid om haar volledig uit 
te oefenen.

Derhalve  kan  het  bestaan  van  een  materiële  hindernis  die  zich,  zoals  in  casu,  niet 
bevindt op de zate van de erfdienstbaarheid maar op de scheiding tussen beide ervan, niet 
tot gevolg hebben dat de erfdienstbaarheid gedeeltelijk tenietgaat.

Door in tegengestelde zin te beslissen, schendt het bestreden vonnis de artikelen 703 en 
704 van het Burgerlijk Wetboek.

2.  De omstandigheid dat een niet-voortdurende erfdienstbaarheid,  zoals de betwiste, 
gedurende  dertig  jaar  gedeeltelijk  niet  wordt  uitgeoefend,  doet  die  erfdienstbaarheid 
alleen gedeeltelijk tenietgaan, indien de gedeeltelijke niet-uitoefening ervan het gevolg is 
van een materiële hindernis die de volledige uitoefening ervan belet.

Wanneer daarentegen de eigenaar van het heersend erf het gebruik van de erfdienst-
baarheid vrijwillig beperkt door haar uit te oefenen overeenkomstig zijn titel, alsook in 
zoverre hij die nodig heeft en het hem past, behoudt hij zijn recht voor het geheel. 

Gesteld al dat het bewezen is - quod non - dat eiseres en haar rechtsvoorgangers de 
betwiste  erfdienstbaarheid  al  dertig  jaar  niet  meer  hebben  gebruikt  omdat  het  poortje 
gesloten  is,  dan  nog  zou  die  beperking  van  de  uitoefening  van  de  erfdienstbaarheid 
berusten op een vrijwillige keuze hunnerzijds, daar geen enkele materiële hindernis hen 
ooit heeft belet te lopen op de gehele lengte van de zate van de erfdienstbaarheid.

Daaruit  volgt  dat  het  bestreden  vonnis  niet  wettig  heeft  kunnen  beslissen  dat  het 
bestaan van een betonnen afsluiting op de scheiding tussen beide erven een materiële 
hindernis vormde die de volledige uitoefening van de erfdienstbaarheid (en niet het volle-
dige nut ervan) belette en het niet wettig daaruit heeft kunnen afleiden dat die erfdienst-
baarheid gedeeltelijk tenietgegaan was doordat ze wegens het bestaan van die afsluiting 
gedurende meer dan dertig jaar gedeeltelijk niet werd uitgeoefend (schending van de arti-
kelen 703, 704 en 706 tot 708 van het Burgerlijk Wetboek). 

Vierde onderdeel
Eiseres had in haar samenvattende conclusie aangevoerd dat de door haar gevorderde 

opening in de gemene muur de betwiste erfdienstbaarheid niet verzwaarde.
Het bestreden vonnis geeft dat toe.
Eiseres had bovendien in dezelfde samenvattende conclusie het volgende aangevoerd:
"2. Een bijkomende poort in de gemene muur zou niet esthetisch zijn en verweerster 

zou niet meer kunnen zitten in haar tuin die reeds klein is:
(Eiseres) vraagt zich vooreerst af waarom een tweede poort in de gemene muur 'esthe-

tisch totaal onverantwoord' zou zijn, zoals verweerster aanvoert.
Tevens vraagt zij zich af om welke redenen die opening, waarin uiteraard een poort zou 

komen, (verweerster) zou beletten in alle rust in haar tuin te lopen, te meer daar tussen de 
doorgang en de tuin van (verweerster) een haag staat die elk eventueel uitzicht op haar 
tuin beperkt.

Naast het feit dat de redenen van de weigering ongegrond zijn, moet zij tevens als een 
misbruik  van  recht  worden  beschouwd,  daar  het  voordeel  dat  verweerster  daaruit  wil 
halen, helemaal niet in verhouding staat tot de daartegenover staande last die de weigering 
meebrengt  voor  (eiseres),  namelijk  het  feit  dat  zij  achteraan  haar  woning  niet  kan 
beschikken over een parkeerplaats, terwijl zij daartoe de nodige ruimte bezit.
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Die last bestaat in casu wel degelijk vooral daar de parkeerproblemen heel reëel zijn in 
de omgeving van de Laurent Delvauxstraat te Nijvel.

De geplande opening zou ten slotte het voordeel bieden dat de wagen van (eiseres) niet 
opnieuw zou worden gestolen zoals dat gebeurde op 25 november 1999.

Het is immers bekend dat het Hof van Cassatie als beginsel heeft aangenomen dat elk 
recht kan worden misbruikt en dat van een dergelijk misbruik sprake is wanneer dat recht 
wordt uitgeoefend zonder redelijk en afdoend belang, met name wanneer de aan derden 
berokkende schade niet in verhouding staat tot het door de rechthebbende nagestreefde 
voordeel.

Die beginselen zijn ook van toepassing op de uit mandeligheid voortvloeiende rechten, 
meer bepaald op het op artikel 675 van het Burgerlijk Wetboek gegronde recht waarover 
iedere  onverdeelde  mede-eigenaar  van  een gemene  muur  beschikt  om zich ertegen  te 
verzetten dat een opening wordt gemaakt zonder zijn toestemming". 

Eiseres  betoogde  aldus  subsidiair  dat  verweerster  zich  schuldig  maakte  aan  rechts-
misbruik toen zij weigerde opnieuw een bijkomende poort voor voertuigen aan te brengen 
in de gemene muur, daar dit misbruik werd gekenmerkt door een wanverhouding tussen 
het voordeel dat voor verweerster voortvloeide uit het behoud van de plaats in de staat 
waarin zij zich bevond en de nadelen die voor eiseres voortvloeiden uit dat behoud.

Het bestreden vonnis verwerpt dat betoog alleen op de volgende gronden:
"(verweerster) maakt zich niet schuldig aan rechtsmisbruik door te weigeren op de oprit 

van haar garage een doorgang te herstellen die sedert meer dan dertig jaar afgesloten was 
en waarvan het gebruik haar kennelijk zou hinderen omdat het haar meer bepaald zou 
beletten daar te parkeren zoals zij dat thans blijkbaar kan doen doordat de in 1936 geves-
tigde  betwiste  erfdienstbaarheid  niet  alleen  door  (eiseres)  en  haar  rechts-voorgangers 
gedeeltelijk niet werd uitgeoefend, maar ook door de opeenvolgende eigenaars en bewo-
ners van het andere heersend erf klaarblijkelijk helemaal niet meer werd gebruikt; 

de voordelen die (eiseres) zou halen uit het herstel van de tenietgegane erfdienstbaar-
heid verlenen haar nog geen recht daarop".

Die beslissing is niet naar recht verantwoord en niet regelmatig met redenen omkleed.
Per definitie zelf immers brengt de vestiging of de nieuwe vestiging van een erfdienst-

baarheid "hinder" voor het dienend erf teweeg.
Het bestaan van die hinder kan derhalve op zich geen reden zijn om aan te nemen dat 

verweerster, door zich te verzetten tegen de oorspronkelijke vordering van eiseres, haar 
rechten niet  zonder redelijk  en afdoend belang heeft  uitgeoefend  op een wijze  die  de 
perken van de normale uitoefening van die rechten door een voorzichtig en zorgvuldig 
persoon kennelijk te buiten gaat.

Het bestreden vonnis had dus, zoals het daartoe was aangezocht door bovenvermelde 
conclusie,  moeten nagaan  of,  gelet  op alle  omstandigheden  van  de zaak,  het  door  de 
weigering  van  verweerster  aan  eiseres  berokkende  nadeel  niet  buiten  alle  verhouding 
stond tot het voordeel, dat laatstgenoemde zou verkrijgen doordat de "hinder" die voor 
haar zou voortvloeien uit het aanbrengen van een tweede opening in de gemene muur, zou 
worden voorkomen.

Door dat niet na te gaan:
1°  is  het  bestreden  vonnis  niet  naar  recht  verantwoord  (miskenning  van  het  in  het 

middel vermelde algemeen rechtsbeginsel en schending van de artikelen 697, 698, 701, 
1134, derde lid, en 1382 van het Burgerlijk Wetboek );

2° stelt  het  bestreden vonnis het Hof althans in de onmogelijkheid het aan het Hof 
opgedragen  wettigheidstoezicht  uit  te  oefenen  en  is  het  derhalve  niet  regelmatig  met 
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redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel:
Het  bestreden  vonnis  zegt  dat  het  feit  dat  de  betwiste  erfdienstbaarheid 

gedeelte-lijk niet is uitgeoefend gedurende meer dan dertig jaar voor het instellen 
van de vordering, wordt bewezen door de bekentenis van eiseres die "zelf in haar 
conclusie  heeft  aangegeven  dat  een  poortje  dat  wegens  het  bestaan  van  de 
betwiste  erfdienstbaarheid  toegang  verschafte  tot  de  achterkant  van  haar  erf, 
'door haar ouders, die het erf vroeger bewoonden, was dichtgemaakt in de jaren 
1950'.

Het onderdeel  dat betoogt dat volgens het bestreden vonnis het  gedeeltelijk 
tenietgaan van de erfdienstbaarheid bewezen wordt door de ongeloofwaardigheid 
van de beweringen van eiseres, mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel:
Het bestreden vonnis zegt niet dat de in het middel vermelde conclusie in strijd 

is met de bewering van eiseres dat het achterste gedeelte van de erfdienstbaar-
heid tot ongeveer 1983 verder werd gebruikt, maar het beslist dat die bewering 
terzijde kan worden geschoven door het bewijs van de gedeeltelijke niet-uitoefe-
ning van de erfdienstbaarheid gedurende dertig jaar, dat volgt uit de herhaalde-
lijke bekentenis van eiseres dat de opening die toegang verschafte tot de achter-
kant van haar eigendom, in de jaren vijftig werd dichtgemaakt.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Derde onderdeel:
Het bestreden vonnis grondt  de beslissing dat  de betwiste erfdienstbaarheid 

van  overgang  gedeeltelijk  is  tenietgegaan  niet  hierop  dat  men  daarvan  geen 
gebruik meer kan maken in de zin van de artikelen 703 en 704 van het Burgerlijk 
Wetboek.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Voor het overige bepaalt artikel 708 van het Burgerlijk Wetboek dat de wijze 

van gebruik van een erfdienstbaarheid verjaart evenals de erfdienstbaarheid zelf 
en op gelijke manier.

Uit  die  bepaling  volgt  dat  het  beperkte  gebruik  van  een  erfdienstbaarheid 
gedurende een termijn van dertig jaar tot gevolg kan hebben dat ze gedeeltelijk 
tenietgaat en dat ze bijgevolg beperkt wordt tot de grenzen waarbinnen ze werd 
uitgeoefend.

Mits de materiële gesteldheid van de plaats de volledige uitoefening van de 
erfdienstbaarheid mogelijk maakt, kan de omstandigheid dat de eigenaar van het 
heersend erf, die de erfdienstbaarheid uitoefent overeenkomstig zijn titel, en het 
gebruik  ervan  beperkt  tot  wat  hij  nodig heeft  en  wat  hem past,  niet  worden 
beschouwd  als  een  beperkt  gebruik  dat  het  gedeeltelijk  tenietgaan  van  de 
erfdienstbaarheid tot gevolg kan hebben.

Het bestreden vonnis stelt vast "dat een poortje dat door de betwiste erfdienst-
baarheid toegang verschafte tot de achterkant [van het erf van eiseres] [...] 'door 
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haar ouders, die het erf vroeger bewoonden, was dichtgemaakt in de jaren 1950', 
dat is meer dan dertig jaar vóór het instellen van de rechtsvordering in september 
2001".

Het oordeelt "dat de rechtsvoorgangers van [eiseres], door zelf elke doorgang 
naar de achterkant van het erf dicht te maken door middel van een afsluiting die, 
wat  dat  betreft,  een  materiële  hindernis  vormt  voor  de  uitoefening  van  de 
betwiste erfdienstbaarheid en door die toestand gedurende meer dan dertig jaar te 
laten voortbestaan, die erfdienstbaarheid hebben doen ophouden in zoverre zij tot 
doel had een doorgang naar de achterkant van het erf mogelijk te maken". 

Op grond van die vermeldingen  beslist  het  bestreden  vonnis  wettig  dat  de 
erfdienstbaarheid  gedeeltelijk  is  tenietgegaan  doordat  ze gedurende  meer  dan 
dertig jaar gedeeltelijk niet werd uitgeoefend.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel:
Het bestreden vonnis vermeldt "dat (verweerster) zich niet schuldig maakt aan 

rechtsmisbruik door te weigeren op de oprit van haar garage een doorgang te 
herstellen die al meer dan dertig jaar afgesloten was en waarvan het gebruik haar 
kennelijk  zou  hinderen  omdat  het  haar  meer  bepaald  zou  beletten  daar  te 
parkeren zoals zij dat blijkbaar thans kan doen doordat de betwiste erfdienstbaar-
heid gedeeltelijk niet wordt uitgeoefend" en "dat de voordelen die eiseres zou 
halen uit het herstel van de tenietgegane erfdienstbaarheid, haar nog geen recht 
daarop verlenen".

Aldus weegt het bestreden vonnis de in het geding zijnde belangen tegenover 
elkaar af en gaat het na of verweerster, door zich te verzetten tegen het herstel 
van de erfdienstbaarheid,  haar  recht  niet  uitoefent  zonder redelijk en afdoend 
belang  en  op  een  wijze  die  de  perken  van  de  normale  uitoefening  van  haar 
rechten door een voorzichtig en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat.

Door de gegevens te vermelden waarop het bestreden vonnis zijn beslissing 
grondt, omkleedt het die beslissing regelmatig met redenen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

6  januari  2006  –  1°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  Fettweis  –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Genicot,  advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.

Nr. 19

1° KAMER - 6 januari 2006
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ANATOCISME - RUIMTELIJKE ORDENING - VLAAMS GEWEST - WAARDEVERMINDERING - 
VERGOEDING - GELDSCHULD - BEGRIP

Anatocisme is van toepassing op de interest op de vergoeding, die verschuldigd is aan de  
eigenaar van een goed dat in waarde verminderd is ten gevolge van de toepassing van 
het  Vlaamse  decreet  op  de  ruimtelijke  ordening,  aangezien  die  vergoeding  wordt  
berekend op het tijdstip, volgens de criteria en binnen de in het decreet aangegeven  
perken, en de eigenaar enkel recht heeft op een geldsom die wordt berekend op de aldus 
in  de  wet  bepaalde  wijze1.  (Art.  1154 B.W.;  Art.  35  Decr.  betreffende  de  ruimtelijke 
ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec. 1998)

(T. e.a. T. VLAAMS GEWEST)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0439.F).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest,  op 22 oktober 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 35 van het Vlaams decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd 

op 22 oktober 1996;
- artikelen 171 en 196, §4, van het Vlaams decreet van 18 mei 1999 houdende organi-

satie van de ruimtelijke ordening.
Aangevochten beslissingen
Na de bestreden vonnissen van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 27 juni 

1991  te  hebben  bevestigd  waarbij  verweerder  werd  veroordeeld  tot  betaling  van  de 
bedragen van 8.346.452 BEF en 4.014.558 BEF, vermeerderd met de gerechtelijke inte-
rest en de kosten, onder voorbehoud van enkele verbeteringen betreffende de verdeling 
van die bedragen onder de eisers, verwerpt het Hof van Beroep te Brussel de vordering tot 

1 Zie concl. van het O.M. in Pas. 2006, nr. 19.
Het O.M. was van oordeel dat de omschrijving van het begrip geldschuld als de vergoeding voor 
schade ten gevolge van een verbintenis, zelfs van een verbintenis om te doen of niet te doen, wanneer 
het bedrag van de vergoeding, vooraf bij wet of bij overeenkomst tussen de partijen is vastgesteld, 
ofwel in de vorm van een vast bedrag ofwel op grond van een bepaalde berekeningsgrondslag, en 
bijgevolg niet aan het oordeel van de rechter is overgelaten (zie onder meer J.T. 2005, p. 535, nrs. 35 
en 36, en de verwijzingen aldaar), niet strookt met de specifieke aard van de litigieuze vergoeding, 
die in casu verschuldigd was op grond van artikel 35 van het Vlaamse decreet van 22 oktober 1996. 
Het zesde lid van dat artikel bepaalt immers dat de vergoeding wordt verminderd of geweigerd indien 
eiser  in  dezelfde  streek  andere  goederen  bezit,  die  voordeel  halen  uit  een  plan  of  uit  werken 
uitgevoerd door de openbare besturen. Uit dat gegeven kon dus worden afgeleid dat de rechter een - 
noodzakelijkerwijs vergelijkende - beoordelingsbevoegdheid bezat, zodanig dat de aard van de aldus 
toegekende vergoeding wellicht minder beantwoordde aan de hierboven vastgestelde criteria voor 
een  geldschuld  dan  aan  de  criteria  voor  het  begrip  waardeschuld  waarop  artikel  1154  van  het 
Burgerlijk Wetboek derhalve niet van toepassing was.
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kapitalisatie van de interesten met toepassing van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek 
op de volgende gronden:

"De [eisers] vorderen de kapitalisatie van de interesten met toepassing van artikel 1154 
van het Burgerlijk Wetboek.

Het tussenarrest van 9 oktober 2002 heeft daarover geen uitspraak gedaan.
Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de vergoedingen die 

worden toegekend met toepassing van de wet van 29 maart 1962 en van het decreet van 
22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke  ordening (vgl.  Cass.,  21 februari  2003, nr. 
C.02.0294.N, met betrekking tot de toepassing van [het] artikel 1154 van het Burgerlijk 
Wetboek op de toekenning van onteigeningsvergoedingen). 

Die vordering van de [eisers] is derhalve ongegrond".
Grieven
Volgens artikel 35 van het Vlaamse decreet op de ruimtelijke ordening is schadever-

goeding  door  de  overheid  verschuldigd  wanneer  het  bouw-  of  verkavelingsverbod 
volgend uit een plan dat bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik 
waarvoor een goed dient of normaal bestemd is.

Het recht op vergoeding ontstaat ofwel bij overdracht van het goed ofwel bij de weige-
ring van een bouw- of verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief 
stedenbouwkundig attest.

Die vergoeding kan enkel worden gevorderd onder de in dat artikel 35 bepaalde voor-
waarden,  en  zij  moet  worden  berekend  volgens  de  in  die  bepaling  voorgeschreven 
methode. Zij strekt niet tot volledige schadeloosstelling van de betrokkene.  Deze moet 
meer bepaald de uit het bouw- of verkavelingsverbod voortvloeiende waardevermindering 
van het goed zonder vergoeding ondergaan tot beloop van twintig procent van die waarde.

Volgens die bepaling moet de vergoeding worden vastgesteld op grond van het verschil 
tussen, enerzijds, de waarde die het goed bezat op het ogenblik van de aankoop, aangepast 
tot op de dag waarop het recht op vergoeding ontstaat en vermeerderd met de lasten en 
kosten voor de inwerkingtreding van het plan, en, anderzijds, de waarde die het goed bezit 
op het ogenblik waarop het recht op vergoeding ontstaat na de inwerkingtreding van het 
plan.

Die vergoeding is dus een geldschuld en geen waardeschuld die door de rechter moet 
worden geraamd op de dag van de uitspraak van zijn vonnis.

Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vervallen interesten van kapitalen 
interest kunnen opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke aanmaning, ofwel ten 
gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning of de overeenkomst betrek-
king heeft op interesten die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd zijn.

Geen enkele wetsbepaling staat eraan in de wet dat de vervallen gerechtelijke interesten 
op de vergoeding die wordt  gevorderd op grond van het bovenaangehaalde artikel  35, 
worden gekapitaliseerd overeenkomstig artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek.

Het arrest dat weigert  artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen op die 
interesten, schendt aldus artikel 35 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerde Vlaamse 
decreet betreffende de ruimtelijke ordening (waarvan de toepassing op het geschil voort-
vloeit uit de artikelen 176 en 196, §4, van het Vlaamse decreet van 18 mei 1999 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening) en artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, aangevoerd door verweerder 

en hieruit afgeleid dat het arrest artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek niet 
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vermeldt onder de wetsbepalingen waarvan het de schending aanvoert:
Het middel verwijt het arrest niet dat het de eisers de in artikel 1153 van het 

Burgerlijk Wetboek bedoelde interesten op de hun verschuldigde vergoeding niet 
toekent, maar dat het hun het recht op samengestelde interest ontzegt op grond 
dat artikel 1154 van dat wetboek niet van toepassing is op die vergoeding.

De vermelding dat die enige bepaling geschonden werd zou, indien het middel 
gegrond zou zijn, voldoende grond opleveren tot cassatie.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel:
De vergoeding, bedoeld in artikel 35 van het Vlaamse decreet van 22 oktober 

1996 betreffende de ruimtelijke ordening, wordt berekend op het tijdstip, volgens 
de criteria en binnen de perken als aangegeven in die wetsbepaling.

In de in die bepaling bedoelde gevallen heeft de eigenaar van een goed dat in 
waarde verminderd is,  enkel  recht  op een geldsom die wordt berekend op de 
aldus in de wet bepaalde wijze.

Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op de interesten, 
die op dat bedrag verschuldigd zijn.

Door in een andere zin te beslissen, schendt het arrest voormeld artikel 1154.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering van de eisers tot 

toekenning van samengestelde interest afwijst en uitspraak doet over de kosten;
Beveelt  dat van het arrest  melding zal worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt  de  kosten  aan  en  laat  de  uitspraak  daaromtrent  over  aan  de  feiten-

rechter; 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen. 

6  januari  2006  –  1°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  Batselé  –  Andersluidende conclusie  van de h.  Genicot,  advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Geinger.

Nr. 20

3° KAMER - 9 januari 2006

KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - BEËINDIGING - 
UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN OF ERNSTIGE TEKORTKOMINGEN - KENNISGEVING - VORM - 
VEREISTE

De kennisgeving bij  gerechtsdeurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief  
van uitzonderlijke omstandigheden of ernstige tekortkomingen ter rechtvaardiging van de 
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beëindiging  van  een  handelsagentuurovereenkomst  zonder  opzegging  of  voor  het 
verstrijken van de termijn kan vervangen worden door een akte die evenwel alleen als  
gelijkwaardig kan worden beschouwd wanneer blijkt dat hij binnen de gestelde termijn ter  
kennis van de ontslagen agent is gebracht, zonder dat vereist is dat zulks uit de akte zelf  
kan worden afgeleid. (Art. 19, derde en vierde lid, Wet 13 april 1995)

(ELSO bvba e.a. T. MERCATOR BANK nv)

ARREST

(A.R. C.04.0037.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 30 oktober 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 14 november 2005 verwezen 

naar de derde kamer.
De eisers voeren in een verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 18, §3, 19, derde en vierde lid, 20 en 21 van de wet van 13 april 1995 

betreffende de handelsagentuurovereenkomst.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep verklaart verweersters hoger beroep gedeeltelijk gegrond en bijge-

volg de oorspronkelijke vordering van eisers tot betaling van een verbrekingsvergoeding, 
een uitwinningsvergoeding en een bijkomende schadevergoeding ongegrond.

Het hof van beroep beslist aldus op volgende gronden :
"Op  1  november  1999  werd  een  nieuwe  agentuurovereenkomst  afgesloten  tussen 

(verweerster) en (eiseres), de vennootschap waarbinnen (eiser) zijn activiteiten wenste uit 
te voeren, en op 15 november 1999 droeg BVBA Lieven Bernaers (die ook een agent-
schap te Zwijndrecht uitbaatte en haar activiteiten tot dit laatste wenste te beperken) haar 
agentschap te Sinaai over aan (eiseres).

Op 27 april 2000 voerde (verweerster) een boekhoudcontrole door in het agentschap 
van (eiseres) en stelde vast dat (eiser) (of (eiseres) : geen van de partijen maakt het onder-
scheid tussen (eiser) en (eiseres) op 14 februari 2000 een aan (verweerster) toebehorend 
bedrag van 2.231,04 euro (90.000 BEF) had opgenomen bedrag dat werd teruggestort (op 
28 maart 2000 volgens (eiseres), op 31 maart 2000 volgens (verweerster), op het ogenblik 
dat (eiseres) van (verweerster) een kaskrediet had bekomen. In een door (eiser) op 27 april 
2000 geschreven verklaring, legde hij uit dit te hebben gedaan 'om tot de kasfaciliteit op 
(eiseres) in orde was, de privé-nood aan liquiditeiten tijdelijk te lenigen'.

Op 2 mei 2000 beëindigde (verweerster) de overeenkomst op grond van die feiten, die 
zij als een inbreuk op artikel 5.5 van de overeenkomst van 1 november 1999 beschouwt 
en die, volgens haar, tot gevolg hadden dat het vertrouwen, om (eiseres) haar nog verder 
te laten vertegenwoordigen, volledig zoek was.

(...)
Krachtens artikel 19, derde lid, van deze wet kunnen alleen de ernstige tekortkomingen 
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waarvan kennis is gegeven bij gerechtsdeurwaarder-exploot of bij ter post aangetekend 
schrijven verzonden binnen zeven werkdagen na de beëindiging worden aangewend ter 
rechtvaardiging van de beëindiging zonder opzegging.

Het is niet bewezen dat (verweerster) haar brief van 2 mei 2000 waarin zij de overeen-
komst  beëindigde  en daarin  meteen  de redenen bekendmaakte,  per  aangetekende  post 
verstuurde. Volgens de stukken die zij voorlegt, verstuurde zij op 2 mei 2000 één aangete-
kende zending naar (eiser), waarvoor zij portkosten betaalde ten bedrage van 200 BEF. 
(Eiseres) legt een grote bruine omslag, uitgaande van (verweerster) voor, op 2 mei 2000 
naar (eiser) verstuurd en waarop voor 200 BEF portkosten werden betaald en tevens een 
op 27 april  2000 gedateerde  brief  waarbij  de  verzending  van  een  aantal  effecten  per 
aangetekende post wordt aangekondigd. Niet aannemelijk is, hetzij dat (verweerster) van 
een grote bruine omslag gebruik zou hebben gemaakt om een aangetekend schrijven van 2 
blz. te versturen, hetzij dat de opzegbrief zonder meer in de omslag voor het versturen van 
effecten zou zijn bijgestoken.

Omdat  de hoger  vermelde  vormvereiste  niet  op straffe  van nietigheid werd voorge-
schreven, is het hof (van beroep) het echter met de eerste rechter eens, dat de verzending 
per  aangetekende  post  of  de  betekening  bij  gerechtsdeurwaardersexploot  kan  worden 
vervangen door een gelijkwaardige akte, mits het bewijs wordt geleverd dat binnen de in 
artikel 19, derde lid, gestelde termijn kennis werd gegeven van de ingeroepen tekortko-
ming.

Uit het bovenstaande blijkt dat de kennisgeving door (verweerster) en de kennisname 
door  (eiseres)  op  2  mei  2000  vaststaat,  wat  meebrengt  dat  (verweerster)  zich  mag 
beroepen op de in dit schrijven aangegeven redenen.

(...)
2.1.4.  Nu het  (hof van  beroep),  anders  dan de eerste  rechter het  deed,  oordeelt  dat 

(verweerster) terecht de overeenkomst zonder opzegtermijn beëindigde en dat zij dit op 
regelmatige wijze deed, is de vordering van (eisers) ongegrond,  in de mate waarin zij 
strekt tot het bekomen van een verbrekingsvergoeding, een uitwinningsvergoeding en een 
bijkomende schadevergoeding".

Grieven
Overeenkomstig artikel,  19,  derde lid, van de wet  van 13 april  1995 betreffende de 

handelsagentuurovereenkomst  kunnen  alleen  de  uitzonderlijke  omstandigheden  of  de 
ernstige tekortkomingen waarvan kennis is gegeven bij gerechtsdeurwaarderexploot of bij 
een ter post aangetekende brief, verzonden binnen zeven werkdagen na de beëindiging, 
worden aangevoerd ter rechtvaardiging van de beëindiging zonder opzegging of vóór het 
verstrijken van de termijn. Krachtens het vierde lid van dezelfde wetsbepaling kan niette-
genstaande enig hiermee strijdig beding vóór het einde van de overeenkomst hiervan niet 
worden afgeweken ten nadele van de handelsagent.

Overeenkomstig artikel  18, § 3,  van dezelfde wet,  is  de partij  die de overeenkomst 
beëindigt zonder de wettelijke opzeggingstermijn in acht te nemen, gehouden de andere 
partij  een opzeggingsvergoeding  te  betalen.  Krachtens artikel  20 van  de wet  heeft  de 
handelsagent na beëindiging van de overeenkomst recht op een uitwinningsvergoeding, 
wanneer hij de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of de zaken met bestaande 
klanten aanzienlijk heeft uitgebreid en dit de principaal nog aanzienlijke voordelen kan 
opleveren, ingeval de principaal de overeenkomst niet heeft beëindigd vanwege een aan 
de agent  te  wijten  ernstige  tekortkoming overeenkomstig artikel  19 van  de wet.  Voor 
zover de handelsagent recht heeft op de uitwinningsvergoeding bepaald in artikel 20 van 
de  wet  en  het  bedrag  van  die  vergoeding  de  werkelijk  geleden  schade  niet  volledig 
vergoedt,  kan de handelsagent,  mits  hij  de werkelijke  omvang van de geleden schade 
bewijst,  krachtens  artikel  21  van  de  wet  boven  deze  vergoeding  schadeloosstelling 



86 HOF VAN CASSATIE 9.1.06 - Nr. 20 

verkrijgen.
In hun appelconclusie voeren de eisers aan dat artikel 19, derde lid, van de Handels-

agentuurwet niet de beëindiging van de overeenkomst, maar wel de kennisgeving van de 
ernstige tekortkoming die aan de beëindiging ten grondslag ligt, bij gerechtsdeurwaarder-
exploot of aangetekende brief oplegt, dat die wetsbepaling van dwingend recht is en dat 
elke  beëindiging zonder  kennisgeving  van  die  tekortkoming  bij  aangetekende  brief  of 
gerechtsdeurwaarderexploot weliswaar niet nietig, maar wel onrechtmatig is, vermits bij 
ontstentenis van een aangetekende brief of gerechtsdeurwaarderexploot  geen enkel  feit 
door de rechtbank in aanmerking kan worden genomen met het oog op de beoordeling van 
de onmiddellijke beëindiging.

Het  hof  van  beroep  acht  het  niet  bewezen  dat  verweerster  een  aangetekende  brief 
verstuurde, maar beslist dat de verzending per aangetekende post kan worden vervangen 
door een gelijkwaardige akte,  mits wordt  bewezen dat tijdig kennis is gegeven van de 
ingeroepen tekortkoming, op de grond dat de verzending per aangetekende brief niet op 
straffe  van nietigheid is voorgeschreven.  Het hof van beroep beslist op grond van die 
argumenten dat verweerster zich mag beroepen op de redenen die in de gewone brief van 
2 mei 2000 zijn aangegeven ter rechtvaardiging van de beëindiging van de overeenkomst 
zonder opzegging.

De appelrechters beslissen aldus in strijd met de ratio legis en de duidelijke bewoor-
dingen  van  artikel  19,  derde lid,  van  de wet  van 13 april  1995 dat  de  uitzonderlijke 
omstandigheden of de ernstige tekortkomingen die ter rechtvaardiging van de beëindiging 
zonder opzegging worden ingeroepen, bij een "gelijkwaardige akte" mogen worden ter 
kennis gebracht van de handelsagent.

De appelrechters verantwoorden derhalve hun beslissing dat verweerster de overeen-
komst  tussen partijen op regelmatige wijze  beëindigde,  niet naar recht (schending van 
artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagen-
tuurovereenkomst)  en  beslissen  bijgevolg  ook  niet  naar  recht  dat  de  oorspronkelijke 
vordering van eisers tot betaling van een verbrekingsvergoeding, een uitwinningsvergoe-
ding en een bijkomende schadevergoeding ongegrond is (schending van de artikelen 18, § 
3, 20 en 21 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het middel
1. Artikel 19, derde lid, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handels-

agentuurovereenkomst, bepaalt dat alleen de uitzonderlijke omstandig-heden of 
de ernstige tekortkomingen waarvan kennis is gegeven bij gerechtsdeurwaarders-
exploot of bij een ter post aangetekende brief, verzonden binnen zeven werk-
dagen na de beëindiging, kunnen worden aangevoerd ter rechtvaardiging van de 
beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn.

Volgens  artikel  19,  vierde  lid,  van  dezelfde  wet,  kan  van  dit  artikel  niet 
worden afgeweken ten nadele van de handelsagent voor het einde van de over-
eenkomst, niettegenstaande enig hiermee strijdig beding.

2. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de kennisgeving bij gerechtsdeur-waar-
dersexploot of  bij  een ter post  aangetekende brief  beoogt  de betrokken partij 
nauwkeurig in te lichten omtrent de tegen haar aangevoerde bezwaren.

Die vormvereiste, welke niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven, kan 
worden vervangen door een gelijkwaardige akte.

De  vervangende  akte  kan  evenwel  alleen  als  gelijkwaardig  worden 



Nr. 20 - 9.1.06 HOF VAN CASSATIE 87 

beschouwd, wanneer blijkt dat hij binnen de gestelde termijn ter kennis van de 
ontslagen agent is gebracht. Het is niet vereist dat de tijdige kennisgeving uit de 
akte zelf kan worden afgeleid.

3. De appelrechters stellen in feite vast dat:
- verweerster op 27 april 2000, naar aanleiding van een boekhoudcontrole, de 

feiten heeft  ontdekt die aanleiding hebben gegeven tot de beëindiging van de 
agentuur;

- verweerster bij brief van 2 mei 2000, waarvan niet is bewezen dat hij per 
aangetekende post werd verstuurd, de agentuurovereenkomst heeft beëindigd en 
de redenen van de beëindiging heeft vermeld;

- de kennisgeving door verweerster en de kennisname door eiseres, op 2 mei 
2000 vaststaan.

Door vervolgens te oordelen dat verweerster zich mag beroepen op de in dit 
schrijven aangegeven redenen,  schenden de appelrechters  artikel  19, derde en 
vierde lid, van de wet van 13 april 1995 niet.

4. Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
5. Voor het overige, is het middel in zoverre het schending aanvoert van de 

artikelen 18, §3, 20 en 21, van de voormelde wet, afgeleid uit de vergeefs aange-
voerde schending van de overige in het middel aangewezen wetsbepalingen.

6. Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

9 januari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Verbist en De Gryse.

Nr. 21

3° KAMER - 9 januari 2006

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERGOEDINGSPLICHT - VERKEERSONGEVAL 
- MOTORRIJTUIG - BETROKKENHEID - BEGRIP - DRAAGWIJDTE

Een  motorrijtuig  is  betrokken  bij  een  verkeersongeval  indien  zijn  aanwezigheid  enig 
verband houdt met de totstandkoming van het verkeersongeval; hieruit volgt dat voor de 
betrokkenheid  niet  verreist  is  dat  er  een  oorzakelijk  verband  bestaat  tussen  de 
aanwezigheid van het voertuig en het ongeval1. (Art. 29bis, W.A.M.-wet 1989)

(ETHIAS, onderlinge verzekeringsvereniging T. AXA BELGIUM nv, t.a.v. V.)

1 Cass., 9 jan. 2004, A.R. C.02.0194.F, nr. 11, met concl. adv.-gen. WERQUIN.
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ARREST

(A.R. C.04.0519.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 12 februari 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 12 december 2005 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 29 bis, in het bijzonder §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen,  zoals  van  kracht  na de 
wijziging bij wet van 19 januari 2001.

Aangevochten beslissingen
In het aangevochten vonnis van 12 februari 2004 verklaart de Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Brussel, na in het beschikkend gedeelte van het bestreden vonnis alle anderslui-
dende en meer  omvattende  besluiten als  niet  terzake  en/of  overbodig  van  de hand te 
hebben gewezen, het door verweerster tegen het vonnis, gewezen door de Politierecht-
bank te Brussel op 17 oktober 2002, ingestelde hoger beroep ontvankelijk en gegrond, 
vernietigt het bestreden vonnis met betrekking tot de gegrondheid van de oorspronkelijk 
vordering van de heer V.D.S. ten aanzien van verweerster en verklaart de oorspronkelijke 
hoofdvordering ten aanzien van verweerster ontvankelijk doch wijst ze af als ongegrond. 
De rechtbank van Eerste Aanleg verklaart tevens het door de heer V.D.S. ingestelde inci-
denteel beroep ontvankelijk en deels gegrond, veroordeelt eiseres tot betaling van de som 
van  125.000  EUR ten  provisionele  titel,  te  vermeerderen  met  gerechtelijke  intresten, 
bevestigt het bestreden vonnis voor het overige (d.w.z. in zoverre een medische expertise 
werd  bevolen)  en  verwijst  de  zaak  overeenkomstig  artikel  1068  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek terug naar de eerste rechter.

De rechtbank stoelt deze beslissing op volgende gronden:
"De betwisting tussen partijen heeft betrekking op het bepalen van de aansprakelijk-

heden en het regelen van de burgerlijke belangen naar aanleiding van een verkeersongeval 
op 17 maart 2001, omstreeks 6 uur 's ochtends, op de Keizer Karellaan te Brussel, waarbij 
betrokken waren:

- de heer L. V.D.S.;
- een personenwagen Ford Focus, bestuurd door de heer M.F., verzekerd bij OMOB, 

thans Ethias.
Er waren geen getuigen van het ongeval. Er werd een strafdossier opgesteld, dat zonder 

gevolg werd gerangschikt. Op basis van de gegevens in het strafdossier kunnen de feiten 
als volgt worden gereconstrueerd:

De heer M. reed op de Keizer Karellaan, komende van Brussel, in de richting van Gent.
De heer L. V.D.S. had zijn voertuig Renault 25 geparkeerd op de rechterkant van de 

rijbaan, gezien van uit de door de heer M.gevolgde rijrichting. De wagen was weliswaar 
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onregelmatig  geparkeerd  daar  deze  zich  bevond  vlak  voor  de  verkeerslichten  op  de 
rijstrook voorbehouden voor de weggebruikers die naar rechts wensen af te draaien aan 
het kruispunt. De heer V.D.S. werd toen hij zich naast zijn voertuig bevond aangereden 
door de wagen van de heer M..

Hij verklaarde: (vrije vertaling): 'Gekomen ter hoogte van n° 84 van de Keizer Karel-
laan,  waar een voertuig geparkeerd stond, werd ik verrast  door een betrekkelijk  lichte 
aanrijding, die echter barsten veroorzaakte op het rechtergedeelte van mij(n) voorruit, dit 
gezien, vanuit de binnenkant van de cabine van mijn voertuig. (...) Ik benadruk eveneens 
dat op deze plaats, hetzij in het kruispunt gevormd door de Keizer Karellaan en de Beeck-
mansstraat, de driekleurige verkeerslichten zich in de groene fase bevonden voor de rich-
ting die ik volgde'.

De heer M. heeft dan rechtsomkeer gemaakt en diende vast te stellen dat er zich in het 
midden van het kruispunt van de Keizer Karellaan en de Beeckmansstraat een persoon op 
de weg bevond. De verbalisanten hebben vastgesteld dat de heer V.D.S. 20 meter verder 
dan de plaats van de aanrijding was terecht gekomen.

De  verzekeringsmaatschappij  Ethias  meent  dat  beide  motorvoertuigen  werden 
betrokken in het ongeval en de eerste rechter derhalve terecht beiden solidair veroordeelde 
ten opzichte van de heer V.D.S..

(...) 
Beoordeling.
(...)
Artikel 29bis W.A.M.-wet: betrokkenheid.
Artikel 29 bis, §1, W.A.M.-wet bepaalt:
Bij  een  verkeersongeval  waarbij  een  of  meer  motorrijtuigen  betrokken  zijn,  op  de 

plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de 
schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorvoertuigen, alle schade 
geleden door  de slachtoffers  en hun rechthebbenden en voortvloeiend  uit  lichamelijke 
letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de 
verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de 
motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.

En verder in §5:
De regels betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid blijven van toepassing op 

alles wat niet uitdrukkelijk bij dit artikel wordt geregeld.
Alhoewel  derhalve  de  verzekeraars  van  de  betrokken  motorvoertuigen  solidair 

gehouden zijn tot regeling van de schade, onafhankelijk van een latere regres-vordering 
op basis van de aansprakelijkheid, dient vast te staan dat de motor-voertuigen betrokken 
zijn. Enkel de verzekeraars van de betrokken motorvoertuigen zijn gehouden tot (provisi-
onele)vergoeding van de schade. De betrokkenheid is met andere woorden een toepas-
singsvoorwaarde van de wet ten aanzien van de diverse verzekeraars.

(...)
Vervolgens dient vast te staan dat het voertuig in kwestie, zijnde een onreglementair 

geparkeerd voertuig, betrokken kan zijn in de zin van artikel 29 bis W.A.M.-wet.
Uit de parlementaire voorbereidingswerken betreffende artikel 29bis W.A.M.-wet blijkt 

dat het niet noodzakelijk is dat het voertuig op het ogenblik van het ongeval in beweging 
is om de betrokkenheid van het voertuig aan te nemen. Het voertuig moet wel aan het 
verkeer  deelnemen.  Daarenboven  moet  de  verzekeraar  slechts  tussenkomen  indien  de 
schadeveroorzaking  verband  houdt  met  de  deelneming  van  het  motorrijtuig  aan  het 
verkeer.  In  het licht van de vereiste deelname van het verkeer,  dient dan nagegaan te 
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worden of in casu het voertuig al dan niet als betrokken dient beschouwd te worden. Of 
het voertuig al dan niet reglementair  geparkeerd stond, doet daarbij niet terzake. In de 
(Franse) rechtspraak werd allereerst het criterium geformuleerd van een vereiste 'hinde-
rende rol' door het geparkeerde voertuig. Indien aangetoond wordt dat het voertuig het 
verkeer gehinderd heeft, wordt aangenomen dat het voertuig betrokken was. Omwille van 
het feit dat het voor het slachtoffer soms moeilijk was om aan te tonen dat het voertuig in 
kwestie een hinderende rol had gespeeld, is het Franse Hof van Cassatie van deze recht-
spraak afgestapt en oordeelt zij thans dat het slachtoffer moet aantonen dat het voertuig 
'een of andere rol' heeft  gespeeld bij  de tot  standkoming van het ongeval.  De loutere 
aanwezigheid van het voertuig is echter niet voldoende; het slachtoffer moet nog steeds 
een bijkomende band aantonen tussen het voertuig en het verkeersongeval.

De heer V.D.S. stelt dat  beide voertuigen betrokken waren bij het ongeval  en haalt 
rechtspraak  aan  dewelke  zijn  standpunt  staaft.  Er  dient  evenwel  opgemerkt,  dat  hoe 
subtiel  het  onderscheid  ook  moge  voorkomen,  er  een  onderscheid  dient  gemaakt  te 
worden  tussen  de  situatie  waarbij  de  bestuurder  aan  het  in-  of  uitstappen  is  en  deze 
waarbij  hij zich naast zijn voertuig bevindt. Er kan in casu niet worden voorgehouden 
(hetgeen de heer V.D.S. ook niet doet) dat de deur van het voertuig openstond. De recht-
bank is van oordeel, op basis van de beperkte gegevens die beschikbaar zijn, dat de heer 
M.zeker in eerste instantie de heer V.D.S. aanreed en niet diens voertuig. Het voertuig 
heeft in elk geval dus niet op deze wijze een rol gespeeld. De rechtbank is dan ook van 
oordeel dat in huidig geval er niet kan besloten worden dat het verkeersongeval zich ook 
zou voorgedaan hebben zonder de aanwezigheid van het voertuig in kwestie. Het is de 
plaats van de heer V.D.S. op de weg die de aanleiding is geweest van het ongeval, onafge-
zien van de aansprakelijkheden, en niet deze van het geparkeerde voertuig. Het feit dat er 
bloedsporen op de wagen zijn teruggevonden speelt daar geen rol. Het is niet omdat er 
contact is geweest tussen de voetganger en de wagen, dat de wagen betrokken was in het 
ongeval, dat hij een bepaalde rol heeft gespeeld bij het totstandkomen van het ongeval (en 
niet bij het totstandkomen van de schade). De stelling dat de heer V.D.S. geplet werd 
tegen het voertuig wordt door de rechtbank niet aangenomen, althans niet voor vaststaand. 
De heer V.D.S. werd immers 20 meter verder teruggevonden, waaruit moet worden afge-
leid dat hij werd meegesleept door het voertuig van de heer M., minstens door een voer-
tuig.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat het hoger beroep van de NV Axa Belgium 
gegrond  voorkomt,  in  de mate  dat  het  bestreden vonnis  alvorens  te  oordelen over  de 
betrokkenheid,  deze  partij  veroordeelde  tot  tussenkomst  in  de  expertise  en  solidair 
gehouden hield tot betaling van een provisie.

Samenloop artikel 29bis W.A.M.-wet en artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
De  heer  V.D.S.  baseert  in  besluiten  zijn  vordering  zowel  op  artikel  1382  van  het 

Burgerlijk Wetboek. als op artikel 29bis van de W.A.M. wet. In de aanvullende conclusie 
vraagt hij evenwel akte te nemen dat hij in deze procedure enkel een vordering instelt op 
basis van artikel 29bis W.A.M.-wet.

De discussie omtrent de aansprakelijkheid komt inderdaad slechts in tweede orde aan 
bod. In casu zal deze discussie echter met betrekking tot de schade voortvloeiend uit de 
lichamelijke letsels van de heer V.D.S., waarvoor in deze procedure vergoeding gevor-
derd, zelfs niet dienen gevoerd te worden aangezien de rechtbank van oordeel is dat het 
voertuig van de heer V.D.S. niet betrokken was in het ongeval. De op grond van artikel 
29bis W.A.M.-wet betalende verzekeraar, wiens verzekerde niet aansprakelijk zou geacht 
worden, kan zich immers enkel wenden tot de aansprakelijke derden. Is er slechts een 
zwakke  weggebruiker  en  is  deze  tevens  de  enige  aansprakelijke  voor  het  ongeval  in 
gemeen recht, dan kan de verzekeraar zijn subrogatierecht op grond van artikel 29bis, §4, 
niet  uitoefenen.  In  geval  van  gedeelde  aansprakelijkheid,  zal  eveneens  enkel  Ethias 
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gehouden zijn, aangezien er slechts één betrokken motorvoertuig is"(vonnis, p. 3-8).
Grieven
1.1 Luidens artikel  149 van de gecoördineerde Grondwet is elk vonnis met redenen 

omkleed.
Deze  bepaling  verplicht  de  rechter  te  antwoorden  op  alle  regelmatig  aangevoerde, 

precieze en terzake dienende middelen in besluiten van partijen.
1.2 Naar luid van artikel  29bis,  §1,  van wet  van 21 november 1989 betreffende  de 

verplichte  aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,  zoals van kracht  na de 
wijziging bij wet van 19 januari 2001, wordt bij een verkeersongeval waarbij een of meer 
motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, met uitzondering 
van  de  stoffelijke  schade  en  de  schade  geleden  door  de  bestuurder  van  elk  van  de 
betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden 
en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden,  met  inbegrip van de kledij-
schade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, 
de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.

2.  De  rechtbank  wijst  in  het  aangevochten  vonnis  de  tegen  verweerster  ingestelde 
vordering af en veroordeelt verweerster derhalve niet, zoals door eiseres werd gevorderd, 
solidair met eiseres tot vergoeding van het slachtoffer op grond van artikel 29bis van de 
wet van 21 november 1989, om reden dat het door verweerster verzekerde voertuig van de 
heer V.D.S. niet in het verkeersongeval was betrokken.

3. Een voertuig is "betrokken" in een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis van de 
wet van 21 november 1989 wanneer het één of andere wijze een rol heeft gespeeld, of op 
één of andere manier is tussengekomen bij de totstandkoming van het verkeersongeval.

Een motorrijtuig is betrokken bij een verkeersongeval wanneer zijn rijwijze, gedrag of 
aanwezigheid  één van  de redenen is  die  het  ongeval  verklaren.  Het  is  niet  betrokken 
indien het in geen enkel opzicht bijgedragen heeft tot het ontstaan van het verkeerson-
geval.

De  betrokkenheid  van  het  voertuig  veronderstelt  dus  een  zekere  relatie  tussen  het 
motorrijtuig  en  het  ongeval.  De  betrokkenheid  wordt  beoordeeld  ten  aanzien  van  het 
ongeval,  niet  ten aanzien van de schade.  Een motorrijtuig kan in een verkeersongeval 
betrokken zijn zonder oorzaak van de schade te zijn.

Om betrokken  te  zijn  in  een verkeersongeval  is  niet  vereist  dat  het  motorrijtuig in 
beweging is; ook een, al dan niet reglementair, geparkeerd voertuig kan betrokken zijn.

Om tot  betrokkenheid  van  een  motorrijtuig  te  besluiten  dient  vast  te  staan dat  het 
verkeersongeval zich niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan indien het motorrij-
tuig niet zou aanwezig geweest zijn. De vaststelling dat een motorrijtuig niet de aanlei-
ding van het ongeval was, volstaat dus niet om de betrokkenheid van dit motorrijtuig uit te 
sluiten, indien de rechter niet tevens vaststelt dat het ongeval zich op dezelfde wijze zou 
hebben voorgedaan indien het motorrijtuig niet aanwezig ware geweest.

Wanneer  er een contact  is  geweest  tussen het  motorrijtuig en het  slachtoffer,  is  dit 
motorrijtuig  ontegensprekelijk  in  het  verkeersongeval  betrokken.  Doch  ook  zonder 
contact kan er betrokkenheid zijn, wanneer het voertuig één of andere rol heeft gespeeld 
in het ongeval, of op één of andere manier in het ongeval is tussengekomen.

4. Eiseres voerde in haar syntheseconclusie in hoger beroep (pp. 5-6) aan dat de betrok-
kenheid van het door verweerster verzekerde voertuig volgt uit het feit :

-  enerzijds,  dat  er  een materieel  contact  is  geweest  tussen het lichaam van  de heer 
V.D.S. en zijn voertuig, hetgeen blijkt uit de bloedsporen,

- anderzijds, dat de heer V.D.S. zijn voertuig op een onregelmatige wijze had gepar-



92 HOF VAN CASSATIE 9.1.06 - Nr. 21 

keerd en, indien hij zijn voertuig elders zou hebben geparkeerd, hij elders zou zijn uitge-
stapt en elders de baan zou zijn overgestoken, zodat de aanrijding zich niet zou hebben 
voorgedaan.

5.1 De rechtbank van eerste aanleg stelt in het aangevochten vonnis (p. 7, eerste alinea) 
terecht vast dat :

- het niet noodzakelijk is dat het voertuig op het ogenblik van het ongeval in beweging 
is om de betrokkenheid ervan aan te nemen,

- het voertuig wel aan het verkeer moet deelnemen en in het licht van de deel-name aan 
het verkeer dient te worden nagegaan of in casu het voertuig al dan niet als betrokken 
dient te worden beschouwd,

- de (Franse) rechtspraak niet langer aanneemt dat een voertuig betrokken is wanneer 
wordt aangetoond dat het het verkeer gehinderd heeft, doch het Franse Hof van Cassatie 
thans oordeelt dat het slachtoffer moet aantonen dat het voertuig "een of andere rol" heeft 
gespeeld bij de totstandkoming van het ongeval,

- de loutere aanwezigheid van het voertuig echter niet voldoende is en het slachtoffer 
een bijkomende band tussen het voertuig en het verkeersongeval moet aantonen.

5.2 De rechtbank wijst de vordering om verweerster solidair met eiseres te veroordelen 
tot vergoeding van de door de heer V.D.S. geleden schade af, vaststellende:

a)  -  dat  er  een  onderscheid  moet  worden  gemaakt  tussen  de  situatie  waarbij  de 
bestuurder aan het in- of uitstappen is en deze zich naast zijn voertuig bevindt,

- dat niet kan worden voorgehouden dat de deur van het voertuig openstond,
- dat zij, op basis van de beperkte gegevens die beschikbaar zijn, van oordeel is dat de 

heer M.zeker in eerste instantie de heer V.D.S. aanreed en niet diens voertuig,
- zodat het voertuig in elk geval niet op deze wijze een rol heeft gespeeld,
b) dat in huidig geval niet kan worden besloten dat het verkeersongeval zich ook zou 

hebben voorgedaan zonder de aanwezigheid van het voertuig in kwestie,
c) dat de plaats van de heer V.D.S. op de weg aanleiding is geweest van het ongeval, en 

niet deze van het geparkeerd voertuig,
d) - dat het feit dat er bloedsporen op de wagen zijn teruggevonden geen rol speelt,
- dat het niet is omdat er contact is geweest tussen de voetganger en de wagen dat de 

wagen  betrokken  was  in  het  ongeval,  dat  hij  een bepaalde rol  heeft  gespeeld  bij  het 
totstandkomen van het ongeval,

- dat de stelling dat de heer V.D.S. geplet werd tegen het voertuig niet wordt aange-
nomen, nu hij immers 20 meter verder werd teruggevonden, waaruit moet worden afge-
leid dat hij werd meegesleept door het voertuig van de verzekerde van eiseres, minstens 
door een voertuig (vonnis, pp. 7-8).

De  beslissing  van  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Brussel  is,  zoals  hierna  zal 
blijken, op geen van deze motieven naar recht verantwoord.

6.1 De omstandigheid dat de deur van het geparkeerde motorrijtuig van de heer V.D.S. 
niet openstond en heer M."zeker in eerste instantie" de heer V.D.S. en niet diens voertuig 
aanreed (waardoor niet wordt uitgesloten dat, na de aanrijding met de heer V.D.S., ook 
zijn  voertuig  werd  aangereden)  en  het  voertuig  niet  "op  deze  wijze"  een  rol  in  het 
verkeersongeval heeft gespeeld, sluit niet uit dat het voertuig op een andere wijze een rol 
heeft gespeeld.

Door eiseres werd immers, zoals hiervoren uiteengezet sub nr. 4, uiteenzetting die hier 
als uitdrukkelijk herhaatd wordt aangezien, aangevoerd dat het geparkeerde voertuig een 
rol had gespeeld in het verkeersongeval (en dus betrokken was), enerzijds, doordat er een 
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materieel contact was tussen het slachtoffer en het voertuig en, anderzijds, doordat het 
ongeval zich niet zou hebben voorgedaan zonder de aanwezigheid van het voertuig op de 
plaats van de aanrijding daar indien het slachtoffer zijn voertuig elders zou geparkeerd 
hebben, hij elders zou zijn uitgestapt en overgestoken.

Op grond van de vaststelling dat de deur van het voertuig niet openstond en de verze-
kerde van eiseres in eerste instantie het slachtoffer en niet diens voertuig aanreed, zodat 
het voertuig niet "op deze wijze" een rol heeft gespeeld, kon de rechtbank, zonder beant-
woording van de aangehaalde precieze en terzake dienende middelen in besluiten van 
eiseres, niet wettig beslissen dat het door verweerster verzekerde voertuig niet betrokken 
was in het verkeersongeval  (schending van artikel  29bis van de wet  van 21 november 
1989  betreffende  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen,  zoals 
van kracht na de wijziging bij  wet  van 19 januari 2001) en was het bestreden vonnis 
evenmin  regelmatig  gemotiveerd  (schending  van  artikel  149  van  de  gecoördineerde 
Grondwet).

6.2 De aangevochten beslissing is evenmin naar recht verantwoord op grond van de 
vaststelling dat de plaats van de heer V.D.S. op de weg en niet deze van het geparkeerde 
voertuig de aanleiding is geweest van het ongeval.

Om te besluiten tot de betrokkenheid van het voertuig in het verkeersongeval is niet 
relevant dat dit voertuig de aanleiding, of de enige aanleiding, van het verkeersongeval 
zou zijn geweest. De omstandigheid dat de plaats van de voetganger op de weg en niet 
deze van het voertuig als aanleiding voor het verkeersongeval dient te worden aangezien, 
sluit geenszins uit dat het geparkeerde motorrijtuig één of andere rol heeft gespeeld bij de 
totstandkoming van het verkeersongeval.

Betrokkenheid van een motorrijtuig bij een verkeersongeval kan slechts worden uitge-
sloten indien blijkt dat het motorrijtuig niet op één of andere wijze een rol heeft gespeeld 
bij het verkeersongeval, m.a.w. wanneer blijkt dat het ongeval zich op dezelfde wijze te 
hebben voorgedaan zonder dit motorrijtuig. Dit blijkt niet uit de loutere vaststelling dat 
het voertuig niet de aanleiding van het ongeval was.

Door te beslissen dat het  door verweerster  verzekerde  voertuig niet  bij  het  ongeval 
betrokken was daar de plaats van het slachtoffer op de weg en niet deze voertuig aanlei-
ding was van het ongeval,

- zonder na te gaan of het ongeval zich ook zou hebben voorgedaan zonder de aanwe-
zigheid van het geparkeerde voertuig,

- en meer bepaald zonder te antwoorden op de precieze en terzake dienende middelen 
in besluiten van eiseres, luidens welke de aanrijding zich zonder de aanwezigheid van het 
voertuig niet zou hebben voorgedaan daar de heer V.D.S., indien hij zijn voertuig elders 
zou hebben geparkeerd, elders zou zijn uitgestapt en elders de baan zou zijn overgestoken,

verantwoordt de rechtbank van Eerste Aanleg zijn beslissing niet naar recht (schending 
van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals van kracht na de wijziging bij wet van 19 
januari 2001) en is het bestreden vonnis evenmin regelmatig gemotiveerd (schending van 
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

6.3.1 De beslissing wordt niet naar recht verantwoord door de vaststelling dat de bloed-
sporen op de geparkeerde  wagen  geen rol spelen daar het niet  is  omdat  er contact is 
geweest tussen de voetganger en de wagen, dat de wagen betrokken was in het ongeval, 
dat hij een bepaalde rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het verkeersongeval.

Wanneer er bij het verkeersongeval contact is tussen het slachtoffer en een motorrijtuig, 
staat immers vast dat dit motorrijtuig in het verkeersongeval betrokken is. Het feit dat er 
contact zou zijn geweest tussen het slachtoffer en zijn geparkeerde wagen is derhalve wel 
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degelijk relevant.
6.3.2 Door vast te stellen dat "het (niet is) omdat er contact is geweest tussen de voet-

ganger en de wagen,  dat de wagen betrokken was in het ongeval",  stelt de rechtbank, 
impliciet doch zeker, vast dat er een contact is geweest tussen het slachtoffer en de door 
verweerster verzekerde wagen. De vaststelling luidens welke niet vaststaand is dat de heer 
V.D.S. "geplet werd tegen het voertuig" sluit geenszins uit dat er materieel contact (op een 
andere wijze dan door geplet te worden) is geweest.

Nu de rechtbank vaststelt dat er contact is geweest tussen het slachtoffer en de door 
verweerster verzekerde wagen, is de beslissing luidens welke dit motorrijtuig niet in het 
verkeersongeval was betrokken, niet naar recht verantwoord (schending van artikel 29bis 
van de wet van 21 november 1989 betreffende verplichte aansprakelijk-heidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, zoals van kracht na de wijziging bij wet van 19 januari 2001).

6.3.3 Indien er dient te worden aangenomen dat de rechtbank niet vaststelt of er al dan 
niet contact is geweest tussen het slachtoffer en het door verweerster verzekerde motorrij-
tuig, nu dit gegeven volgens de rechtbank geen rol speelt om te beoordelen of het motor-
rijtuig in het ongeval betrokken was, schendt de rechtbank eveneens artikel 29bis van de 
wet van 21 november 1989, daar uit het materieel contact tussen het slachtoffer en het 
motorrijtuig wel degelijk volgt dat dit motorrijtuig in het verkeersongeval betrokken is. 
Tevens schendt de rechtbank artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet door niet te 
antwoorden  op  de  hiervoren  sub  4  aangehaalde  relevante  en  precieze  middelen  in 
besluiten van eiseres, uiteenzetting die hier als uitdrukkelijk herhaald wordt aangezien, 
luidens welke uit de bloedsporen op de wagen blijkt dat er materieel contact was tussen 
het slachtoffer en de wagen, zodat deze in het ongeval betrokken was.

6.4 De vaststelling luidens welke "niet kan besloten worden dat het verkeersongeval 
zich ook zou voorgedaan hebben zonder de aanwezigheid van het voertuig in kwestie", 
impliceert  tenslotte noodzakelijk  dat het  door  verweerster  verzekerde  motorrijtuig wel 
degelijk één of andere rol heeft  gespeeld bij de totstandkoming van het ongeval  en er 
derhalve bij betrokken was in de zin van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989.

Door op deze grond te beslissen dat het door verweerster verzekerde voertuig niet in het 
verkeersongeval was betrokken, schendt de rechtbank ontegensprekelijk artikel 29 bis van 
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheids-verzekering 
inzake motorrijtuigen, zoals van kracht na de wijziging bij wet van 19 januari 2001.

7. Er dient derhalve te worden besloten dat de rechtbank op grond van hoger aange-
haalde vaststellingen in het bestreden vonnis, rekeninghoudend met de precieze en terzake 
dienende  middelen  in  besluiten  van  eiseres,  niet  wettig  kon  besluiten  dat  het  door 
verweerster verzekerde voertuig niet in het ongeval betrokken was.

De middelen in besluiten van eiseres werden geenszins beantwoord door de beslissing 
in het dispositief van het vonnis (p. 9, in medio), luidens welke de rechtbank "alle anders-
luidende en meeromvattende besluiten van de hand (wijst)  als niet terzake en/of over-
bodig".

Vooreerst blijkt uit deze overweging geenszins waarom de aanvoeringen in besluiten 
niet terzake en/of overbodig zijn en wordt de beslissing aldus niet regelmatig met redenen 
omkleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

Bovendien volgt uit de hiervoren aangehaalde uiteenzetting sub nrs. 3, 4 en 6, uiteen-
zetting die hier uitdrukkelijk als hernomen wordt aangezien, dat de litigieuze middelen in 
besluiten van eiseres wel degelijk terzake dienend en niet overbodig zijn bij de beoorde-
ling van de betrokkenheid van het door verweerster verzekerde voertuig en van de toepas-
selijkheid van artikel 29 bis van de wet van 21 november 1989, zodat de rechtbank deze 
wetsbepaling  schendt  door de middelen in  besluiten van eiseres  als niet  terzake  en/of 
overbodig te verwerpen.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Gronden van niet-ontvankelijkheid
1. Verweerster werpt op dat het middel slechts opkomt tegen beslissingen van 

het bestreden vonnis die haar vreemd zijn.
2. Het bestreden vonnis oordeelt dat de betrokkenheid in de zin van artikel 

29bis van de W.A.M.-wet een toepassingsvoorwaarde van de wet is ten aanzien 
van de verzekeraars en dat de discussie omtrent de aansprakelijkheid voor het 
ongeval tussen eiseres en verweerster niet dient te worden gevoerd nu de recht-
bank oordeelt dat het voertuig van L. V.D.S. niet betrokken was in het ongeval in 
de zin van artikel 29bis van de W.A.M.-wet.

Deze beslissing is een gevolg van de in cassatie aangevochten beslissing tot 
afwijzing van de vordering van L. V.D.S. tegen verweerster op grond van artikel 
29bis van de W.A.M.-wet.

Een eventuele cassatie kan gevolgen hebben op de beslissing van de weder-
zijdse vorderingen van eiseres en verweerster omtrent de aansprakelijkheid voor 
het ongeval.

3. Die grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
4. Verweerster werpt op dat  het middel opkomt tegen de beslissing dat het 

door eiseres verzekerde voertuig bij het ongeval  betrokken was in de zin van 
artikel 29bis van de W.A.M.-wet en dat deze beslissing verantwoord blijft  op 
grond van een in cassatie niet aangevochten reden.

5. Eiseres voert geen middel aan tegen die beslissing.
6. De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Beoordeling van het middel
7.  De  loutere  aanwezigheid  van  een  motorrijtuig  op  het  ogenblik  van  een 

verkeersongeval  volstaat  niet  om te  besluiten  dat  dit  motorrijtuig  als  bij  het 
verkeersongeval betrokken is in de zin van artikel 29bis van de W.A.M.-wet.

Een  motorrijtuig  is  betrokken  in  de  zin  van  die  wetsbepaling  indien  zijn 
aanwezigheid enig verband houdt met de totstandkoming van het verkeerson-
geval.

8. Hieruit volgt dat voor de betrokkenheid van het motorrijtuig niet vereist is 
dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid van het voertuig 
en het ongeval.

9. Het bestreden vonnis oordeelt dat het door verweerster verzekerde voertuig 
geen bij het ongeval betrokken voertuig was in de zin van artikel 29bis van de 
W.A.M.-wet op grond dat er "in huidig geval niet kan besloten worden dat het 
verkeersongeval zich ook zou hebben voorgedaan zonder de aanwezigheid van 
het voertuig in kwestie" en neemt aldus aan dat er een oorzakelijk verband moest 
bestaan;

Het bestreden vonnis schendt aldus artikel 29bis van de W.A.M.-wet.
10. Het middel is gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt dat de vordering van L. 

V.D.S. tegen verweerster op grond van artikel 29bis van de W.A.M.-wet onge-
grond is en in zoverre het uitspraak doet over de wederzijdse vorderingen van 
eiseres en verweerster omtrent de aansprakelijkheid voor het ongeval en over de 
kosten;

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

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over;

Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te 
Leuven, zitting houdende in hoger beroep.

9 januari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Boes –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advo-
caten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 22

3° KAMER - 9 januari 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALGEMEEN - SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF 
REGLEMENTAIRE VERPLICHTING - CRITERIUM

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - WERKGEVER - ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDINGEN EN RECHTEN

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - WERKGEVER - VERZEKERAAR - ARBEIDSONGEVAL - WETTELIJKE EN 
REGLEMENTAIRE VERPLICHTINGEN - DRAAGWIJDTE

1º Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit  
dat schade in de zin van art. 1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de  
strekking van de overeenkomst,  de wet of  het  reglement,  de te verrichten uitgave of  
prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden 
of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten1.

2º De Belgische Staat is verplicht de vergoedingen en de rechten die voortvloeien uit de  
wet  van  3  juli  1987  betreffende  de  preventie  van  of  de  schadevergoedingen  voor  
arbeidsongevallen,  voor  ongevallen  op  de  weg  naar  en  van  het  werk  en  van 
beroepsziekten in de overheidssector, te betalen. (Artt. 1 en 14, §2 Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel)

3º  In  de  mate  een  wettelijke  of  reglementaire  norm  een  werkgever  die  optreedt  als  
verzekeraar, verplicht sommen te betalen waarvan het bedrag groter is dan wat hij als  
werkgever zou hebben betaald voor gepresteerde diensten, heeft deze norm tot strekking 
dat die sommen definitief ten laste blijven van die werkgever; die werkgever lijdt door  
nakoming  van  die  verplichting  geen  schade  die  hij  kan  terugvorderen  van  de 

1 Zie Cass., 4 maart 2002, A.R. C.01.0284.N, nr. 154.
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aansprakelijke derde. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; Artt. 1 en 14, §2 Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel)

(AVERO BELGIUM INSURANCE nv t/. BELGISCHE STAAT - Minister van Leefmilieu en Pensioenen t.a.v. Vlaamse 
Gemeenschap)

ARREST

(A.R. C.05.0007.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 1 april 2004 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 13 december 2005 verwezen 

naar de derde kamer.
De eiseres voert in een verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 14, §3, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 

schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, in de versie zoals het bestond vóór het 
werd opgeheven bij wet van 21 december 1994 en, voor zover als nodig, in de versies 
zoals het bestond nadat het opnieuw werd ingevoegd bij wet van 20 december 1995.

Aangevochten beslissing
De rechtbank van eerste aanleg verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond en 

bevestigt het vonnis van de politierechtbank waarbij eiseres werd veroordeeld tot betaling 
van de som van 896.627 BEF (22.226,82 euro) aan verweerder.

De rechtbank beslist aldus op volgende gronden:
"De  vordering  van  (verweerder)  heeft  betrekking  op  de  arbeidsongevallenrente  die 

(verweerder) sinds 1 maart  1995 aan mevrouw L'Hoest toekent wegens haar blijvende 
invaliditeit van 6 pct.

(Eiseres) stelt dat de rechtbank moet bepalen wat de getroffene in gemeen recht voor 
dezelfde  schade  had  kunnen  vorderen  indien  het  ongeval  geen  arbeidsongeval  was. 
Volgens (eiseres) heeft het slachtoffer geen inkomstenverlies geleden en wordt voor een 
lichte graad van invaliditeit meestal geen kapitalisatieberekening toegepast doch enkel een 
forfaitaire vergoeding uitgekeerd. (Eiseres) stelt 805,65 euro per punt voor.

De wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector voorziet in artikel 14, 
§3, voor de overheid in een van rechtswege indeplaatsstelling in alle rechten, vorderingen 
en  rechtsmiddelen  van  de  getroffene.  De  door  (verweerder)  uiteengezette  berekening 
gebeurde op grond van een wettelijke bepaling, met name artikel 4, §1, van de wet van 3 
juli 1967 (waarbij rekening wordt gehouden met een vermindering van de rente omdat het 
in casu een ongeschiktheid van meer dan 5 pct. en minder dan 10 pct. betreft).

De vordering van (verweerder) steunt niet alleen op artikel 14, §3, van de wet van 13 
juli 1967 maar tevens op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek (zie dagvaarding en 
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beroepsakte). Volgens cassatierechtspraak sluit het bestaan van een contractuele, wette-
lijke of reglementaire verplichting niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de 
overeenkomt,  de wet  of het reglement,  de te verrichten uitgaven of prestatie definitief 
voor rekening moet blijven van diegenen die zich ertoe heeft verbonden of die ze inge-
volge de wet of het reglement moet verrichten (...).

In casu blijkt duidelijk dat de arbeidsongevallenrente die overeenkomstig de wettelijke 
verplichtingen wordt uitbetaald door de Belgische Staat niet in ruil komt voor arbeidspres-
taties en bijgevolg een schade uitmaakt. Deze wettelijke verplichting moet niet definitief 
ten laste blijven van de Belgische Staat".

Grieven
Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is degene door 

wiens schuld schade ontstaat, gehouden alle door zijn onrechtmatige daad veroorzaakte 
schade te vergoeden.

Het bestaan van een wettelijke verplichting tot het vestigen van een kapitaal verhindert 
het ontstaan van schade in de zin van die wetsbepalingen, ingeval blijkens de inhoud van 
de wet waaruit de verplichting tot het vestigen van een kapitaal ontstaat, de te verrichten 
uitgave definitief ten laste moet blijven van diegene op wie de wettelijke verplichting tot 
het vestigen van een kapitaal rust.

Overeenkomstig het eerste lid van artikel 14, §3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende 
de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector brengt de toepas-
sing van deze wet van rechtswege mee dat de rechtspersonen die de last van een arbeids-
ongevallenrente  dragen,  in  alle  rechten,  vorderingen  en  rechtsmiddelen  treden die  het 
slachtoffer kan doen gelden tegen de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval op de 
weg naar en van het werk en zulks tot het bedrag van de rente en vergoedingen door deze 
rechtspersoon betaald en van het bedrag gelijk aan het kapitaal dat die renten vertegen-
woordigt.

Krachtens deze wetsbepaling kan de gesubrogeerde rechtspersoon geen andere rechten 
uitoefenen dan het slachtoffer tegen de aansprakelijke had kunnen doen gelden en kan 
deze rechtspersoon van de aansprakelijke niet meer vorderen dan de vergoeding die in 
gemeen recht aan de getroffene toekomt en die dezelfde schade dekt.

De omvang van de vordering van de gesubrogeerde rechtspersoon tegen de aansprake-
lijke of zijn verzekeraar wordt aldus beperkt enerzijds tot het bedrag van de arbeidsonge-
vallenrente en van het kapitaal dat die rente vertegenwoordigt en anderzijds tot het bedrag 
van de gemeenrechtelijke schadevergoeding. De gesubrogeerde rechtspersoon kan slechts 
aanspraak maken op het kleinste van beide bedragen.

In haar appelconclusie voert eiseres aan dat verweerders vordering beperkt is tot het 
bedrag dat  het  slachtoffer  van  de aansprakelijke  kan  vorderen,  dat  het  slachtoffer  ten 
hoogste aanspraak kan maken op een forfaitaire schadevergoeding van 4.833,93 euro en 
dat  verweerders  schade overeenkomstig  artikel  1382 van  het  Burgerlijk  Wetboek niet 
bestaat in de betaling van de arbeidsongevallenrente.

De rechtbank van eerste aanleg stelt vast dat verweerders vordering niet alleen op de 
wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidson-
gevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector berust, maar tevens op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek steunt.

De rechtbank overweegt dat de arbeidsongevallenrente niet in ruil komt voor arbeids-
prestaties en bijgevolg een schade uitmaakt en dat de wettelijke verplichting tot betaling 
van de rente niet definitief ten laste moet blijven van verweerder.
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De rechtbank  bevestigt  op  die  gronden  het  vonnis  van  de  politierechtbank  waarbij 
eiseres tot betaling van een som van 22.226,82 euro aan verweerder wordt veroordeeld 
zonder na te gaan of het door verweerder gevorderde bedrag de aan het slachtoffer toeko-
mende schadevergoeding niet overtrof.

De appelrechters verklaren verweerders vordering integraal gegrond zonder na te gaan 
of het door verweerder gevorderde bedrag de aan het slachtoffer toekomende schadever-
goeding niet overtreft en schenden derhalve zowel artikel 14, §3, van de wet van 3 juli  
1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector 
(zoals in het middel gepreciseerd) dat de vordering van de rechtspersoon die de last van 
een arbeidsongevallenrente draagt, beperkt tot het bedrag dat krachtens het gemeen recht 
aan het slachtoffer toekomt, als de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek die 
het  kapitaal  dat  krachtens  een wettelijke  bepaling moet  worden  uitbetaald,  slechts  als 
schade beschouwen, indien en voor zover blijkens de desbetreffende wetsbepaling de te 
verrichten uitgave niet definitief ten laste moet blijven van diegene op wie de wettelijke 
verplichting tot het vestigen van een kapitaal rust.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Bindendverklaring
1. De Vlaamse Gemeenschap werpt een middel van niet-ontvankelijkheid op 

van de vordering tot bindendverklaring tegen haar ingesteld.
2.  De  Vlaamse  Gemeenschap  neemt  nochtans  uitdrukkelijk  aan  "dat  een 

gebeurlijke cassatie op eiseres' voorziening derhalve de beslissing van de recht-
bank  van  eerste  aanleg  met  betrekking  tot  de  Vlaamse  Gemeenschap  kan 
treffen".

3. Het middel moet wegens innerlijke tegenstrijdigheid worden verworpen.
Beoordeling van het middel
4. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, is degene 

die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze schade inte-
graal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de 
toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien die daad waarover hij zich 
beklaagt, niet was gesteld. 

5. Krachtens de artikelen 1 en 14, §2, van de wet van 3 juli 1967 betreffende 
de preventie  van of  de schadevergoeding  voor arbeidsongevallen,  voor onge-
vallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheids-
sector,  is  de Belgische  Staat  verplicht  de vergoedingen  en rechten  die voort-
vloeien uit deze wet te betalen.

6. Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting 
sluit niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 of 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek ontstaat, tenzij wanneer blijkens de inhoud of de strekking van de over-
eenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief 
voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze 
ingevolge de wet of het reglement moet verrichten.

7. In de mate een wettelijke of reglementaire norm een werkgever die optreedt 
als verzekeraar, verplicht sommen te betalen waarvan het bedrag groter is dan 
wat hij als werkgever zou hebben betaald voor gepresteerde diensten, heeft deze 
norm tot strekking dat die sommen definitief ten laste blijven van die werkgever. 
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Die werkgever lijdt door de nakoming van die verplichting geen schade die hij 
kan terugvorderen van de aansprakelijke derde.

8.  Het  bestreden  vonnis  oordeelt  dat  de  arbeidsongevallenrente  niet  in  ruil 
komt voor arbeidsprestaties en bijgevolg dat de wettelijke verplichting een rente 
te betalen niet definitief ten laste moet blijven van de Belgische Staat.

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

vernietigde beslissing;
Verklaart dit arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst  de  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Leuven,  zitting 

houdende in hoger beroep.

9 januari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Boes –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advo-
caten: mrs. Nelissen Grade, Claeys Boúúaert en Geinger.

Nr. 23

3° KAMER - 9 januari 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - WERKGEVER - OVERGANG 
VAN ONDERNEMING - WERKGEVER-VERVREEMDER - VOORDEELTOEKENNING - LOONBESTANDDEEL - 
TOEKENNING DOOR DERDE - GEVOLG

2º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - OVERGANG VAN ONDERNEMING - 
WERKGEVER-VERVREEMDER - VOORDEELTOEKENNING - LOONBESTANDDEEL - TOEKENNING DOOR 
DERDE - GEVOLG

1º  en  2°  Wanneer  voordeeltoekenningen  bestaande  uit  loonbestanddelen  vóór  de 
overdracht  van  de  onderneming  of  een  gedeelte  ervan  aan  een  werknemer  van  de 
onderneming gebeuren - niet door de werkgever-vervreemder maar door een derde die 
ten aanzien van de werknemer niet de hoedanigheid heeft die de werkgever had - dient 
de rechter vast te stellen dat de last van het voordeel door de werkgever-vervreemder 
werd  gedragen zij  het dat  de toekenning ervan door de tussenkomst  van een derde  
gebeurde.  (Art.  20,  3°  Arbeidsovereenkomstenwet;  Art.  7  C.A.O.  nr.  32bis  van 7 juni 
1985, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 1985)

(DELTA LLOYD LIFE nv e.a. T. S.)

ARREST

(A.R. S.03.0122.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 juni 2003 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 2, 3°, 7 en 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 

1985 gesloten in de Nationale Arbeidsraad betreffende het behoud van de rechten van de 
werknemers  bij  wijziging  van  werkgever  ingevolge  de  overgang  van  ondernemingen 
krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overge-
nomen worden  bij  overname  van  activa  na faillissement  of  gerechtelijk  akkoord  door 
boedelafstand, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juli 1985, in 
de versie zoals laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quater van 
19 december 1989 gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot wijziging van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985, betreffende het behoud van de rechten 
van de werknemers  bij  wijziging  van werkgever  ingevolge  de overgang  van onderne-
mingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die 
overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord 
door boedelafstand,  algemeen verbindend verklaard  bij  koninklijk  besluit  van  6 maart 
1990 en vóór de wijziging van die collectieve arbeidsovereenkomst door de collectieve 
arbeidsovereenkomst  nr.  32quinquies  van  13  maart  2002,  gesloten  in  de  Nationale 
Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 
1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werk-
gever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling 
van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na 
faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 14 maart 2002.

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van verweerster, het hoger beroep van verweerster gegrond, en veroordeelt het eiseressen 
in  solidum  tot  de  betaling  aan  verweerster  van  het  nettobedrag  van  6.388,32  euro 
vermeerderd met de gerechtelijke interest, en tot de kosten van beide instanties, op grond 
van onder meer de volgende motieven:

"(Verweerster) trad op 14 april 1987 als productiebeheerster in dienst van de NV Ohra 
Verzekeringen  (thans (eerste  eiseres))  mits  een  schriftelijke  arbeidsovereen-komst  van 
onbepaalde duur ondertekend op 1 april 1987;

Bij authentieke leningsakte van 26 mei 1989 stond de NV Ohra Leven (thans de NV 
Ohra Belgium) aan (verweerster) en haar echtgenoot een hypothecaire lening toe voor een 
bedrag van 91.720,60 euro (3.700.000 BEF) aan een vaste en gunstige rentevoet van 5,5 
pct. of een afbetaling van 569,81 euro per maand;

(...)
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Artikel 8 van de voormelde leningsakte bepaalt dat:
'Bij beëindiging van het dienstverband van (verweerster) met schuldeiseres, anders dan 

ten  gevolge  van  overlijden,  blijvende  invaliditeit  of  pensionnering  en  ontbinding  van 
schuldeiseres, zal het geldende rentepercentage worden aangepast aan de geldende markt-
rente die door de schuldeisers op het ogenblik van het ondertekenen van deze akte gehan-
teerd wordt

De rente bedraagt acht percent per jaar'.
(...)
Zoals door het Hof van Beroep te Gent in zijn voormeld tussenarrest van 23 februari 

2000 aangemerkt wordt dient inderdaad uit de concrete gegevens van de zaak te worden 
afgeleid  dat  met  het  woord  "Schuldeiseres"  niet  de  NV Ohra  Leven  bedoeld  wordt, 
waarmee (verweerster) nooit door een arbeidsovereenkomst verbonden was, maar wel de 
NV Ohra Verzekeningen als werkgeefster van (verweerster),  en dient hieruit inderdaad 
eveneens te worden besloten dat kwestieuze notariële leningsakte een standaardakte is, in 
eerste instantie bedoeld voor de werknemers van de NV Ohra Leven maar vervolgens 
uitgebreid tot de werknemers van haar zusteronderneming de NV Ohra Verzekeringen, 
welke ondernemingen zoals in voormeld vonnis van 21 december 1994 van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Dendermonde dan ook terecht beschouwd worden als deel uitma-
kend van dezelfde groep,  zonder dat uiteraard van 'dezelfde werkgever'  kan gesproken 
worden;

Het is dan ook zo dat, juist door de arbeidsovereenkomst die (verweerster) met de NV 
Ohra Verzekeningen verbond, zij kon genieten van een door de NV Ohra Leven voorde-
lige rentevoet, of is zowel de oorzaak als de voorwaarde (sine qua non) van het door de 
NV Ohra Leven toegekende voordeel gelegen in deze arbeidsovereenkomst, zodat deze 
preferentiële  rentevoet  als  een  krachtens  de  arbeidsovereenkomst  verworven  voordeel 
dient te worden beschouwd, dat daarom nog niet ab initio in de arbeidsovereenkomst dient 
te  worden  voorzien,  maar  gaandeweg de uitvoering  ervan  kan  verworven  worden  als 
tegenprestatie voor geleverde arbeid zonder dewelke dit voordeel als een loutere gunst 
zou dienen te worden gekwalificeerd wat economisch niet kan worden verantwoord.

Gezien dit verworven voordeel grotendeels bestond op het tijdstip van de overname van 
de  NV Ohra  Verzekeningen  door  tweede  eiseres  dient  in  casu  toepassing  te  worden 
gemaakt  van de C.A.O. nr.  32bis van 7 juni 1985 algemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 25 juni 1985 en meer bepaald artikel 7 dat stelt dat 'De rechten en 
verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de over-
gang in de zin van artikel 1, 1°, bestaande arbeidsovereenkomsten, gaan door deze over-
gang op de verkrijger over';

(...)
Artikel 8 van de C.A.O. nr. 32bis bepaalt verder dat 'de vervreemder en de verkrijger in 

solidum zijn gehouden tot betaling van de op het tijdstip van de overgang in de zin van 
artikel 1, 1°, bestaande schulden, die uit de op dat tijdstip bestaande arbeidsovereenkom-
sten voortvloeien', zodat (verweerster) dan ook terecht de veroordeling in solidum vordert 
van de vervreemder en de verkrijger;

Gezien het voordeel van (verweerster) verworven werd krachtens de arbeidsovereen-
komst  en  hieraan  met  aangetekend  schrijven  van  14  december  1995  een  einde  werd 
gesteld door (tweede eiseres) met ingang van 31 december 1995 mits een compenserende 
opzeggingsvergoeding gelijk aan een opzeggingstermijn van zes maanden, kan (verweer-
ster), ondanks de beëindiging uitging vanwege (tweede eiseres) haar rechten op betaling 
van inkomstenverlies slechts laten gelden voor de periode van 1 juli 1992 tot 30 juni 1996 
of  beperkt  zich haar  vordering tot  48 maanden wat  neerkomt  op 133,09 euro x 48 = 
6.388,32 euro netto vermeerderd met de gerechtelijke intresten (...)". (vijfde blad, midden, 
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6 de blad, laatste alinea, achtste blad, tweede alinea, en negende blad, eerste, derde en 
laatste alinea, van het arrest)

Het arbeidshof beslist aldus, onder verwijzing naar een arrest van het Hof van Beroep 
te Gent van 23 februari 2000, dat met het woord "Schuldeiseres" in de leningsakte van 26 
mei 1989 niet de naamloze vennootschap Ohra Leven wordt bedoeld, maar de naamloze 
vennootschap Ohra Verzekeringen.

Het arbeidshof leidt daaruit af dat de leningsakte een standaardakte is die van de werk-
nemers  van de NV Ohra Leven  werd uitgebreid naar de zusteronderneming NV Ohra 
Verzekeringen en dat het dan ook zo is dat verweerster een door de naamloze vennoot-
schap Ohra Leven toegekende voordelige rentevoet kon genieten juist door de arbeids-
overeenkomst die haar met de naamloze vennootschap Ohra Verzekeringen verbond en 
dat zowel de oorzaak als de voorwaarde van het door de naamloze vennootschap Ohra 
toegekende  voordeel  gelegen  zijn  in  die  arbeidsovereenkomst,  zodat  de  preferentiële 
rentevoet als een krachtens de arbeidsovereenkomst verworven voordeel dient beschouwd 
te worden, dat gaandeweg de uitvoering ervan kan verworven worden als tegenprestatie 
voor geleverde arbeid.

Grieven
1. 1. Eerste onderdeel 
Ten eerste
De notariële akte die op 26 mei 1989 werd verleden voor notaris V.R . met standplaats 

te N., waarin de lening aan verweerster en haar echtgenoot werd toegestaan, bepaalt:
"(...)
VERSCHENEN: 
Enerzijds:
De Naamloze Vennootschap 'OHRA LEVEN, NV', gevestigd te Brussel, Grensstraat, 2, 

ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder nummer 451. 735.
(...)
Verder 'Schuldeiseres' te noemen.
(...)
LENING:
Schuldenaars  erkennen  van  schuldeiseres  de  som  van  DRIE  MILJOEN  ZEVEN 

HONDERD DUIZEND FRANK ontvangen te hebben als lening op interest. 
VOORWAARDEN:
1.- De schuldenaars verbinden zich voormelde som terug te betalen aan Schuldeiseres 

binnen de vijf en twintig jaar vanaf heden (...)
Vanaf zes en twintig mei negentienhonderd negenentachtig ten einde de regelmatige 

betaling  van  de  interesten  en  bijbehoren,  evenals  de  volledige  samenstelling  van  het 
geleende kapitaal, verbinden de schuldenaars zich tot het betalen aan de Schuldeiseres van 
(...).

8.- Bij beëindiging van het dienstverband van (verweerster) met Schuldeiseres, anders 
dan tengevolge van overlijden, blijvende invaliditeit of pensionering en ontbinding van 
Schuldeiseres, zal het geldende rentepercentage worden aangepast aan de geldende markt-
rente die door de Schuldeiseres op het ogenblik van ondertekening van deze akte gehan-
teerd wordt. De rente bedraagt acht per cent per jaar.

(...)
(...) verklaren schuldenaars ten behoeve van schuldeiseres recht van eerste hypotheek te 
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verlenen  op  de  hieronder  beschreven  goederen  (...)"  (leningsakte  van  26  mei  1989, 
uittreksel uit de aanhef en de voorwaarden 1 en 8). 

De partijen en de instrumenterende notaris wijzen in de aanhef van de leningsakte aldus 
ondubbelzinnig de (toenmalige)  naamloze vennootschap Ohra Leven,  nader geïdentifi-
ceerd door haar zetel en inschrijvingsnummer in het handelsregister, aan als "Schuldei-
seres".

De leningsakte bevat geen andere omschrijving van het begrip "Schuldeiseres" en noch 
uit de vaststellingen van het arbeidshof, noch uit enig ander stuk waarop het Hof acht mag 
slaan, blijkt dat enige andere akte een andere omschrijving van het begrip "Schuldeiseres" 
zou bevatten.

Door te beslissen dat met het woord "Schuldeiseres" in voorwaarde 8 van de lenings-
akte van 26 mei 1989 niet de naamloze vennootschap Ohra Leven bedoeld wordt, maar de 
naamloze  vennootschap  Ohra  Verzekeringen,  geeft  het  arbeidshof  aan  dat  woord  een 
uitlegging die niet verenigbaar is met de omschrijving die aan dat woord wordt gegeven in 
de leningsakte en schendt het de bewijskracht van die akte.

Ten tweede
Artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt de rechter uitspraak te doen bij wege 

van algemene en als regel geldende beschikking. De rechter mag zijn beslissing dan ook 
niet op steunen op de uitspraak van een andere rechter zonder de redenen te vermelden 
waarom hij zich naar die uitspraak schikt.

Door op grond van de enkele verwijzing naar een arrest van het Hof van Beroep te Gent 
van 23 februari 2000 te beslissen dat met het woord "Schuldeiseres" in de leningsakte van 
26 mei  1989 de naamloze vennootschap  Ohra Verzekeringen  wordt  bedoeld,  kent  het 
arbeidshof aan dat arrest de waarde toe van een algemene en als regel geldende beschik-
king.

Ten derde
Zoals blijkt uit het gebruik van de woorden "Het is dan ook zo dat..." en "zodat" in de 

laatste alinea van het achtste blad van het arrest, berust de beslissing van het arbeidshof 
dat de door de naamloze vennootschap Ohra Leven toegekende voordelige rentevoet moet 
worden  beschouwd als een voordeel  verworven  krachtens  de arbeidsovereenkomst  die 
verweerster met de naamloze vennootschap Ohra Verzekeringen verbond, uitsluitend op 
de in dit onderdeel aangevochten beslissing dat met het woord "Schuldeiseres" niet de 
naamloze  vennootschap  Ohra  Leven  wordt  bedoeld,  maar  de  naamloze  vennootschap 
Ohra Verzekeringen als werkgeefster.

De  beslissing  van  het  arbeidshof  dat  verweerster  haar  rechten op betaling van  een 
inkomstenverlies kan laten gelden voor de periode van 1 juli 1992 tot 30 juni 1996, zodat 
eiseressen  in  solidum worden  veroordeeld  tot  betaling  aan  verweerster  van  een  netto 
bedrag van 6.388,32 euro, berust op haar beurt op de overweging dat het voordeel van 
verweerster verworven werd krachtens de arbeidsovereenkomst  en daaraan met ingang 
van 31 december 1995 een einde werd gemaakt met een compenserende opzeggingsver-
goeding gelijk aan een opzeggingstermijn van zes maanden.

Het arbeidshof schendt de bewijskracht van de leningsakte van 26 mei 1989, geeft aan 
het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 23 februari 2000 waarnaar het verwijst de 
draagwijdte van een algemene en als regel geldende beschikking en beslist niet wettig dat 
de door de naamloze vennootschap Ohra Leven toegekende voordelige rentevoet als een 
krachtens de arbeidsovereenkomst  verworven voordeel dient te worden beschouwd dat 
grotendeels bestond op het tijdstip van de overname van de naamloze vennootschap Ohra 
Verzekeringen door tweede eiseres, zodat toepassing dient te worden gemaakt van artikel 
7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis en het veroordeelt dan ook niet wettig 
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eiseressen in solidum tot betaling aan verweerster van 6.388,32 euro vermeerderd met de 
gerechtelijke interest en de kosten van beide instanties (schending van alle in de aanhef 
van het middel vermelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 20, 3°, van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

1.2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 

betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever 
ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de 
rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillisse-
ment of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, gaan de rechten en verplichtingen welke 
voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang van de onderne-
ming of van een gedeelte van de onderneming bestaande arbeidsovereenkomsten, door 
deze overgang op de verkrijger over. Artikel 8 van dezelfde collectieve arbeidsovereen-
komst voegt daaraan toe dat de vervreemder en de verkrijger in solidum zijn gehouden tot 
de betaling van de schulden die op het tijdstip van de overgang bestaan.

Krachtens artikel 2, 3°, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis moet voor de 
toepassing van die collectieve arbeidsovereenkomst onder vervreemder worden verstaan, 
de natuurlijke of rechtspersoon die ingevolge een overgang in de zin van artikel 1 van de 
collectieve  arbeidsovereenkomst  nr.  32bis de hoedanigheid van  werkgever  verliest  ten 
aanzien van  de werknemers  van de onderneming die overgaat  of  het  gedeelte  van de 
onderneming dat overgaat. Opdat een recht of een verplichting door de overgang van een 
onderneming of van een gedeelte van de onderneming krachtens artikel 7 van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis zou overgaan op de verkrijger, moet het dus gaan om 
een recht dat de overdrager als werkgever genoot of om een verplichting waartoe de over-
drager als werkgever op grond van de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeids-
overeenkomsten was gehouden ten aanzien van de werknemers van de onderneming die 
of het gedeelte van de onderneming dat overgaat.

Krachtens artikel  20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten  rust  de  uit  de  arbeidsovereenkomst  voortvloeiende  verplichting  het  loon  te 
betalen, op de werkgever.

De toekenningen die vóór de overdracht gebeuren aan een werknemer van de onderne-
ming die of van het gedeelte van de onderneming dat overgaat, door een persoon die ten 
aanzien  van  die  werknemer  niet  de  hoedanigheid  van  werkgever  heeft,  kunnen  geen 
verplichtingen zijn welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de 
overgang bestaande arbeidsovereenkomsten.

Het  arbeidshof  overweegt  dat  in  de  leningsakte  met  het  woord  "Schuldeiseres"  de 
rechtsvoorgangster van eerste eiseres wordt bedoeld, met name "de NV Ohra Verzeke-
ringen als werkgeefster van (verweerster)", het beslist dat de leningsakte een standaard-
akte is die van de werknemers van de NV Ohra Leven werd uitgebreid naar de zusteron-
derneming NV Ohra Verzekeringen en, vervolgens, dat het dan ook zo is dat verweerster 
een door de naamloze vennootschap Ohra Leven toegekende voordelige rentevoet kon 
genieten  door  de  arbeidsovereenkomst  die  haar  met  de  naamloze  vennootschap  Ohra 
Verzekeringen verbond en dat zowel de oorzaak als de voorwaarde van het door de naam-
loze vennootschap Ohra toegekende voordeel gelegen zijn in die arbeidsovereenkomst, 
zodat  de  preferentiële  rentevoet  als  een  krachtens  de  arbeidsovereenkomst  verworven 
voordeel dient beschouwd te worden, dat gaandeweg de uitvoering ervan kan verworven 
worden als tegenprestatie voor geleverde arbeid.

Uit  die  overwegingen  en  de  bijkomende  overweging  van  het  arbeidshof  dat  het 
verworven voordeel grotendeels bestond op het tijdstip van de overname van de naamloze 
vennootschap Ohra Verzekeringen door tweede eiseres, volgt niet dat de verplichting het 
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voordeel te betalen voor de vervreemder, zijnde de naamloze vennootschap Ohra Verze-
keringen, voortvloeide uit de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereen-
komsten.

Het arbeidshof beslist niet wettig dat toepassing moet worden gemaakt van artikel 7 
van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis (schending van alle in de aanhef van het 
middel vermelde bepalingen, met uitzondering van artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1234 en 1271 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 7 en 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 

gesloten in de Nationale Arbeidsraad betreffende het behoud van de rechten van de werk-
nemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens 
overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden 
bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, alge-
meen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 25 juli 1985, in de versie zoals 
laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quater van 19 december 
1989 gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot wijziging van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985, betreffende het behoud van de rechten van de werk-
nemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens 
overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden 
bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, alge-
meen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 maart 1990 en vóór de wijziging 
door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies van 13 maart 2002, gesloten in 
de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis 
van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging 
van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot 
regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van 
activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 14 maart 2002.

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart  het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van verweerster, na te hebben vastgesteld dat:
-  verweerster  op 14 april  1987 in  dienst  trad van  de naamloze  vennootschap  Ohra 

Verzekeringen,  thans eerste eiseres, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
(5de blad, derde alinea, van het arrest),

- bij authentieke leningsakte van 26 mei 1989 de naamloze vennootschap Ohra Leven, 
thans de naamloze vennootschap Ohra Belgium, aan verweerster en haar echtgenoot een 
hypothecaire lening toestond aan een vaste en gunstig rentevoet van 5,5 pct. of een afbeta-
ling van 569,81 euro per maand (5de blad, vierde alinea, van het arrest),

- tweede eiseres met ingang van 1 juli 1992 een groot deel van de verzekeringsporte-
feuille overnam, samen met het personeel, waaronder verweerster (5de blad, voorlaatste 
alinea, van het arrest),

- de rentevoet vanaf 26 juli 1992 werd opgetrokken tot 8 pct., wat neerkomt op een 
maandelijkse  afbetaling van 703,36 euro (6de blad,  eerste  alinea en 7de blad,  tweede 
alinea van het arrest),

het hoger beroep van verweerster gegrond, en veroordeelt het eiseressen in solidum tot 
de betaling aan verweerster van het nettobedrag van 6.388,32 euro vermeerderd met de 
gerechtelijke  interest  en de  kosten  van  beide  instanties,  op grond  van  onder  meer  de 
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volgende motieven:
"Artikel 8 van de voormelde leningsakte bepaalt dat:
'Bij beëindiging van het dienstverband van (verweerster) met schuldeiseres, anders dan 

ten gevolge van overlijden, blijvende invalididiteit of pensionnering en ontbinding van 
schuldeiseres, zal het geldende rentepercentage worden aangepast aan de geldende markt-
rente  die  door  de  schuldeiseres  op  het  ogenblik  van  de ondertekening  van  deze  akte 
gehanteerd wordt.

De rente bedraagt acht percent per jaar'.
(...)
Zoals door het Hof van Beroep te Gent in zijn voormeld tussenarrest van 23 februari 

2000 aangemerkt wordt dient inderdaad uit de concrete gegevens van de zaak te worden 
afgeleid  dat  met  het  woord  "Schuldeiseres"  niet  de  NV  Ohra  Leven  bedoeld  wordt, 
waarmee (verweerster) nooit door een arbeidsovereenkomst verbonden was, maar wel de 
NV Ohra verzekeningen als werkgeefster van (verweerster) (...)

(...)
Het is dan ook zo dat, juist door de arbeidsovereenkomst die (verweerster) met de NV 

Ohra Verzekeningen verbond, zij kon genieten van een door de NV Ohra Leven voorde-
lige rentevoet, of is zowel de oorzaak als de voorwaarde (sine qua non) van het door de 
NV Ohra Leven toegekende voordeel gelegen in deze arbeidsovereenkomst, zodat deze 
preferentiële  rentevoet  als  een  krachtens  de  arbeidsovereenkomst  verworven  voordeel 
dient te worden beschouwd, dat daarom nog niet ab initio in de arbeidsovereenkomst dient 
te  worden  voorzien,  maar  gaandeweg  de  uitvoering  ervan  kan  verworven  worden  als 
tegenprestatie voor geleverde arbeid zonder dewelke dit voordeel als een loutere gunst 
zou dienen te worden gekwalificeerd wat economisch niet kan worden verantwoord".

"Gezien dit verworven voordeel grotendeels bestond op het tijdstip van de overname 
van de NV Ohra Verzekeningen door tweede eiseres dient in casu toepassing te worden 
gemaakt  van de C.A.O. nr. 32 bis van 7 juni 1985 algemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 25 juni 1985 en meer bepaald artikel 7 dat stelt dat 'De rechten en 
verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de over-
gang, in de zin van artikel 1, 1°, bestaande arbeidsovereenkomsten gaan door deze over-
gang op de verkrijger over";

Uiteraard kan van deze imperatieve bepalingen niet worden afgeweken door onderlinge 
overeenkomst  die  de  in  voormelde  artikel  7  voorziene  rechten  en  verplichtingen  zou 
beperken;

Artikel 8 van de C.A.O. nr. 32bis bepaalt verder dat "de vervreemder en de verkrijger 
zijn in solidum gehouden tot betaling van de op het tijdstip van de overgang, in de zin van 
artikel 1, 1°, bestaande schulden, die uit de op dat tijdstip bestaande arbeidsovereenkom-
sten voortvloeien", zodat appellante dan ook terecht de veroordeling in solidum vordert 
van de vervreemder en de verkrijger;

Gezien het voordeel van (verweerster) verworven werd krachtens de arbeidsovereen-
komst  en  hieraan  met  aangetekend  schrijven  van  14  december  1995  een  einde  werd 
gesteld door (tweede eiseres) met ingang van 31 december 1995 mits een compenserende 
opzeggingsvergoeding gelijk aan een opzeggingstermijn van zes maanden, kan (verweer-
ster), ondanks de beëindiging uitging vanwege (tweede eiseres) haar rechten op betaling 
van inkomstenverlies slechts laten gelden voor de periode van 1 juli 1992 tot 30 juni 1996 
of beperkt  zich haar vordering tot  48 maanden wat  neerkomt  op 133,09 euro x 48 = 
6.388,32  euro  netto,  vermeerderd  met  de  gerechtelijke  intresten  (...)".  (zesde  blad 
onderaan, zevende blad bovenaan, achtste en negende blad van het arrest)

Het arbeidshof stelt aldus vast dat:
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- verweerster van de voordelige rentevoet bij de naamloze vennootschap Ohra Leven 
kon  genieten  door  haar  arbeidsovereenkomst  met  de  zusteronderneming  naamloze 
vennootschap Ohra Verzekeringen;

- in de leningsakte tussen de NV Ohra Leven en verweerster is bedongen dat bij het 
einde van het dienstverband van verweerster met de NV Ohra Verzekeringen, de rente zou 
worden aangepast, behoudens een aantal uitzonderingen.

Grieven
1. Eerste onderdeel
De partijen bij een overeenkomst zijn jegens elkaar gehouden tot datgene waartoe zij 

zich hebben verbonden.
De persoon die geen partij is bij de arbeidsovereenkomst, maar die zich op grond van 

een overeenkomst verbindt tot toekenning aan de werknemer van een voordeel dat zijn 
oorzaak vindt in de arbeidsovereenkomst, kan in de overeenkomst waarbij dat voordeel 
wordt toegekend, geldig bedingen dat het recht op het voordeel voor de toekomst vervalt 
wanneer de dienstbetrekking eindigt met degene die de werkgever is op het ogenblik van 
de toekenning.

Bij een wijziging van werkgever ingevolge de overgang van een onderneming gaan de 
rechten en verplichtingen die voor de vervreemder voortvloeien uit de arbeidsovereen-
komsten die op het tijdstip van de overgang bestaan, door de overgang op de verkrijger 
over krachtens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever 
ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de 
rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillisse-
ment of gerechtelijk akkoord door boedelafstand en eindigt de dienstbetrekking met de 
vervreemder voor de toekomst ingevolge schuldvernieuwing, overeenkomstig de artikelen 
1234 en 1271 van het Burgerlijk Wetboek.

De verplichting die bestaat in de toekenning aan een werknemer door een derde die 
bedongen heeft dat het recht op de toekenning vervalt bij het einde van de dienstbetrek-
king met de vervreemder, neemt aldus een einde door de overgang van de onderneming 
van de vervreemder op de verkrijger. Aangezien de verplichting niet meer bestaat op het 
ogenblik van de overgang, gaat ze niet over op de verkrijger.

Het  arbeidshof  kan  niet  wettig  beslissen  dat  verweerster  een  recht  op betaling  van 
inkomstenverlies (wegens het niet meer toekennen van de voordelige rentevoet bedongen 
in de leningsakte van 26 mei 1989) kan laten gelden voor de periode van 1 juli 1992 tot 30 
juni 1996, dit is voor een periode na de overdracht van de onderneming, op 1 juli 1992, 
van de rechtsvoorgangster van eerste eiseres aan tweede eiseres en kan op die grond niet 
wettig eiseressen in solidum veroordelen tot betaling van die vergoeding (schending van 
alle in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen).

2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 

betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever 
ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de 
rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillisse-
ment of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, gaan door de overgang van een onder-
neming  of  een  gedeelte  van  een  onderneming  de  rechten  en  plichten  die  voor  de 
vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsover-
eenkomsten,  over  op de verkrijger.  Artikel  8 van  dezelfde  collectieve  arbeidsovereen-
komst bepaalt dat de vervreemder en de verkrijger in solidum zijn gehouden tot de beta-
ling van de schulden die op het tijdstip van de overgang bestaan, met uitzondering van de 



Nr. 23 - 9.1.06 HOF VAN CASSATIE 109 

schulden uit hoofde van aanvullende regimes van sociale voorzieningen.
Uit die bepalingen volgt dat de vervreemder bevrijd is van de verplichtingen die uit de 

arbeidsovereenkomst van de overgenomen werknemers voortvloeien na de overgang.
Het arbeidshof stelt vast dat de voordelige rentevoet die verweerster genoot bij de toen-

malige NV Ohra Leven, als een krachtens de arbeidsovereenkomst verworven voordeel 
moet worden beschouwd.

Het arbeidshof stelt tevens vast dat de toekenning van de voordelige rentevoet zich uit 
in het toestaan van een maandelijkse afbetaling van 569,81 euro in plaats van 703,36 euro 
en dus een maandelijkse verbintenis is, die tenietgaat door de maandelijkse toekenning 
van de voordelige rentevoet.

Derhalve is er slechts een schuld, bestaande in de toekenning van de voordelige rente-
voet, zodra de maandelijkse toekenning ervan eisbaar is en dat zolang die niet is toege-
kend.

Uit de vaststellingen van het arbeidshof blijkt dat de voordelige rentevoet eerst vanaf 
26  juli  1992  niet  meer  werd  toegekend.  Hieruit  volgt  dat  de  schuld  bestaande  in  de 
toekenning van de voordelige rentevoet eerst ontstond na de overgang van onderneming, 
op 1 juli 1992. 

Conclusie:
Het arbeidshof kan niet wettig eerste eiseres in solidum met tweede eiseres veroordelen 

tot betaling van een vergoeding voor inkomstenverlies voor de periode van 1 juli 1992 tot 
30 juni 1996, dit is voor een periode na de overdracht van de onderneming, op 1 juli 1992, 
van de rechtsvoorgangster van eerste eiseres aan tweede eiseres (schending van alle in de 
aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen, artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
uitgezonderd).

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 20, 3°, en 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van verweerster, het hoger beroep van verweerster gegrond, en veroordeelt het eiseressen 
in solidum tot betaling aan verweerster van het nettobedrag van 6.388,32 euro zijnde het 
inkomstenverlies van verweerster over de periode van 1 juli 1992 tot 30 juni 1996, op 
grond van onder meer de volgende motieven:

"Bij authentieke leningsakte van 26 mei 1989 stond de NV Ohra Leven (thans de NV 
Ohra Belgium) aan (verweerster) en haar echtgenoot een hypothecaire lening toe voor een 
bedrag van 91.720,60 euro (3.700.000 BEF) aan een vaste en gunstige rentevoet van 5,5 
pct. of een afbetaling van 569,81 euro per maand;

(...)
Artikel 8 van de voormelde leningsakte bepaalt dat:
'Bij beëindiging van het dienstverband van (verweerster) met schuldeiseres, anders dan 

ten  gevolge  van  overlijden,  blijvende  invaliditeit  of  pensionnering  en  ontbinding  van 
schuldeiseres, zal het geldende rentepercentage worden aangepast aan de geldende markt-
rente die door de schuldeisers op het ogenblik van het ondertekenen van deze akte gehan-
teerd wordt

De rente bedraagt acht percent per jaar'.
(...)
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Gezien het voordeel van (verweerster) verworven werd krachtens de arbeidsovereen-
komst  en  hieraan  met  aangetekend  schrijven  van  14  december  1995  een  einde  werd 
gesteld door (tweede eiseres) met ingang van 31 december 1995 mits een compenserende 
opzeggingsvergoeding gelijk aan een opzeggingstermijn van zes maanden, kan (verweer-
ster), ondanks de beëindiging uitging vanwege (tweede eiseres) haar rechten op betaling 
van een inkomstenverlies slechts laten gelden voor de periode van 1 juli 1992 tot 30 juni 
1996 of beperkt zich haar vordering tot 48 maanden wat neerkomt op 133,09 euro x 48 = 
6.388,32 euro netto, vermeerderd met de gerechtelijke intresten gezien appellante geen 
enkele vertraging in de procedure kan verweten worden". (5de blad, derde laatste alinea, 
6de blad, onderaan en 7de blad bovenaan en 9de blad, laatste alinea, van het arrest).

Grieven
Het arbeidshof stelt vast dat:
- bij leningsakte van 26 mei 1989 aan verweerster een gunstige interestvoet werd toege-

kend tot de beëindiging van het dienstverband van verweerster;
- de arbeidsovereenkomst tussen verweerster en tweede eiseres werd beëindigd op 31 

december 1995 met betaling van een opzeggingsvergoeding gelijk aan een opzeggingster-
mijn van zes maanden.

Het arbeidshof overweegt dat verweerster "haar rechten op betaling van een inkomsten-
verlies" kan laten gelden voor de periode van 1 juli 1992 tot 30 juni 1996 en veroordeelt 
dienvolgens eiseressen in solidum tot betaling van een bedrag van 6.388,32 euro voor een 
periode van 48 maanden.

Ten eerste
Loon in de arbeidsrechtelijke zin is de tegenprestatie van arbeid die ter uitvoering van 

een arbeidsovereenkomst wordt verricht. De werknemer kan ingevolge zijn arbeidsover-
eenkomst ook recht hebben verworven op voordelen die niet de tegenprestatie van arbeid 
zijn, wanneer dat recht ontstaat op basis van een overeenkomst, de wet, een collectieve 
arbeidsovereenkomst, een eenzijdige verbintenis of het gebruik.

Vanaf de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, die de stopzetting van het presteren 
van arbeid impliceert,  eindigt het  recht op loon voor de periode na de beëindiging en 
vervalt,  behoudens  anders  luidend  beding,  de  bron  van  het  recht  op  de  voordelen 
verworven krachtens de arbeidsovereenkomst die niet de tegenprestatie zijn van arbeid.

Het  arbeidshof  stelt  niet  vast  dat  enige  rechtsbron  verweerster  recht  geeft  op  de 
gunstige interestvoet na het einde van haar dienstbetrekking.

Ten tweede
De  opzeggingsvergoeding  die  wordt  betaald  naar  aanleiding  van  het  onregelmatig 

ontslag dekt alle schade die voortvloeit uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
zonder dringende reden of de inachtneming van een opzeggingstermijn.

Het arbeidshof kan dan ook niet bij wijze van schadevergoeding verweerster een bedrag 
toekennen voor het inkomstenverlies dat zij leed door de stopzetting van de toekenning 
van de gunstige rentevoet ingevolge de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op 31 
december 1995.

Het bestreden arrest kon niet wettig eiseressen veroordelen tot de betaling van "een 
inkomstenverlies" voor de periode tussen 31 december 1995 en 30 juni 1996 (schending 
van alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het tweede onderdeel van het eerste middel
1.  Krachtens  artikel  20,  3°,  van  de  Arbeidsovereenkomstenwet,  berust  de 
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verplichting tot het betalen van het loon op de werkgever.
2. Krachtens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 

juni 1985, gaan de rechten en verplichtingen,  die voor de vervreemder voort-
vloeien  uit  de  op  het  tijdstip  van  de  overgang  in  de  zin  van  artikel  1,  1°, 
bestaande overeenkomsten, door deze overgang op de verkrijger over.

3. Het arrest oordeelt dat:
- de NV Ohra Leven bij authentieke leningsakte van 26 mei 1989 aan verweer-

ster en haar echtgenoot een hypothecaire lening toestond voor een bedrag van 
91.720,60 euro (3.700.000 BEF) aan een vaste en gunstige rentevoet van 5,5 pct. 
en dat, juist omwille van de arbeidsovereenkomst die verweerster met een andere 
onderneming  van  dezelfde  groep,  de  NV  Ohra  Verzekeringen,  verbond,  zij 
zolang deze arbeidsovereenkomst met laatstgenoemde onderneming duurde kon 
genieten van de voor haar voordelige rentevoet.

-  de preferentiële  rentevoet  niet  alleen  dient  te  worden  beschouwd als  een 
krachtens de arbeidsovereenkomst verworven voordeel, dat weliswaar niet in de 
arbeidsovereenkomst was bedongen, maar dat gaandeweg de uitvoering van de 
overeenkomst verworven werd als tegenprestatie voor de geleverde arbeid.

-  het  geldelijk  voordeel,  verbonden aan  de gunstige  rentevoet,  bij  de over-
dracht van de onderneming (of een gedeelte ervan) een verplichting uitmaakte 
die met toepassing van artikel  7 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst  nr. 
32bis van de Nationale Arbeidsraad op de overnemer, tweede eiseres, was over-
gegaan.

4. Het onderdeel voert aan dat het arrest niet aldus kon oordelen omdat:
- krachtens artikel 20, 3°, van de Arbeidsovereenkomst de uit de arbeids-over-

eenkomst voortvloeiende verplichting om loon te betalen op de werkgever rust;
- de voordeeltoekenningen die voor de overdracht van de onderneming of een 

gedeelte  ervan  aan  verweerster  gebeurden,  niet  door  haar  werkgever-
vervreemder, maar door een derde, te dezen de zusteronderneming van de werk-
gever, die ten aanzien van verweerster niet de hoedanigheid had van werkgeef-
ster, niet zonder meer verplichtingen konden uitmaken voor de werkgever, als 
bedoeld in artikel  7 van de collectieve arbeidsovereenkomst  nr.  32bis van de 
Nationale Arbeidsraad.

5. Het arrest vermocht niet het door de NV Ohra Leven bij leningsakte toege-
kende voordeel van de gunstige rente als loonbestanddeel ten laste van de NV 
Ohra Verzekeringen in aanmerking te nemen zonder vast te stellen dat de last 
van dit voordeel door de NV Ohra Verzekeringen als werkgever werd gedragen, 
zij het dat de toekenning ervan door tussenkomst van een derde gebeurde.

Door aldus te  beslissen schendt  het  arrest  de in het  onderdeel  aangewezen 
wettelijke bepalingen.

6. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart;
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

9 januari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 24

3° KAMER - 9 januari 2006

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - HERSTELWET 10 FEB. 1981 - 
SOLIDARITEITSBIJDRAGEN - OVERHEDEN EN DIENSTEN - PERSONEELSLEDEN - DRAAGWIJDTE

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - HERSTELWET 10 FEB. 1981 - 
PERSONEELSLEDEN - OVERHEDEN EN DIENSTEN - BEZOLDIGINGEN - SOLIDARITEITSBIJDRAGEN - 
INNING - BEWIJSLAST - DRAAGWIJDTE

1º De personeelsleden van de in artikel  1,  §3 van de Herstelwet van 10 februari  1981 
opgesomde overheden en diensten, zijn personeelsleden of titularissen van politieke of  
openbare  mandaten,  rechtstreeks  of  onrechtstreeks  bezoldigd  ten  laste  van  de 
Rijksbegroting  of  van  een  publiekrechtelijk  persoon  op  wie  de  bepalingen  van  de  
voormelde wet toepasselijk zijn. (Art. 1, §3 Herstelwet 10 feb. 1981 tot invoering van een 
solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd 
door de openbare sector).

2º Opdat de solidariteitsbijdrage zou verschuldigd zijn, is niet vereist dat door de R.S.Z. ook 
het bewijs wordt geleverd dat de bezoldiging van de personeelsleden bedoeld in artikel 1, 
§3 van de Herstelwet van 10 februari 1981, ten laste is van de Rijksbegroting of van een 
publiekrechtelijk rechtspersoon. (Art. 1, §§1, 2 en 3 Herstelwet 10 feb. 1981 tot invoering 
van een solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks 
bezoldigd door de openbare sector).

(R.S.Z. T. A.B.C. MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIALE WONINGSBOUW burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 
c.v.b.a.)

ARREST

(A.R. S.05.0039.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 1 april 2004 en 9 december 

2004 ingevolge het arrest van het Hof van 22 maart 1999 op verwijzing gewezen 
door het Arbeidshof te Brussel.

Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, inzonderheid §1, §2, eerste streep, en §3, 5 en 11, van de Herstelwet  

van 10 februari 1981 tot invoering van solidariteitsbijdragen ten laste van de personen 
rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd door de openbare sector, vóór zijn opheffing bij 
wet van 22 juli 1993, artikel 5 zoals gewijzigd bij koninklijk besluit nr.404 van 18 april 
1986 en artikel 11 zoals gewijzigd bij koninklijk besluit nr.440 van 11 augustus 1986 en 
bij wet van 7 november 1987.

Aangevochten beslissingen
Nadat het bestreden tussenarrest van 1 april 2004 de debatten heropende om partijen 

toe  te  laten  standpunt  in  te  nemen  aangaande  de  kwestie  of  de  personeelsleden  van 
verweerster rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd zijn ten laste van de Rijksbegroting 
of van een publiekrechtelijk persoon, zijnde de toepassingsvoorwaarde van de Herstelwet 
van 10 februari 1981, oordeelde het bestreden eindarrest van 9 december 2004 dat niet 
was bewezen dat het personeel van verweerster rechtstreeks of onrechtstreeks was bezol-
digd  ten  laste  van  de  Rijksbegroting  of  van  een  publiekrechtelijk  persoon zodat,  met 
vernietiging van het vonnis van de eerste rechter, de vordering van eiser tot betaling van 
solidariteitsbijdragen ongegrond werd verklaard, hierbij overwegend dat:

"Het is duidelijk dat als eerste voorwaarde om onder toepassing van de bepalingen van 
de herstelwet van 10 februari 1981 te vallen men te maken moet hebben met personeels-
leden zelfs aangeworven bij arbeidsovereenkomsten, bezoldigd door de Staat of door één 
van de overheden bedoeld in paragraaf 3.

Daarenboven  moeten  deze  personeelsleden  rechtstreeks  of  onrechtstreeks  bezoldigd 
worden ten laste van de Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon.

In verband met de rechtstreekse of onrechtstreekse bezoldiging ten laste van de Rijks-
begroting of van een publiekrechtelijk persoon verwijst het (arbeids)hof samen met het 
Auditoraat-generaal naar het advies van de Raad van State bij artikel 7 van het koninklijk 
besluit nr. 38 van 11 november 1967 (Belgisch Staatsblad, 14 november 1967): 'de door 
de Nationale Maatschappij voor de huisvesting erkende maatschappijen alsook die welke 
door de Nationale Maatschappij voor de kleine landeigendommen erkend zijn, lijken wel 
degelijk instellingen van openbaar nut te zijn. Dat volgt uit verschillende elementen.

Volstaan kan worden met te wijzen op enkele daarvan: 
Die maatschappijen zijn belast met het vervullen van een opdracht van algemeen nut 

die door de wet is bepaald ... Hun geldmiddelen betrekken zij in hoofdzaak uit leningen 
die hun door de Nationale Maatschappij voor de huisvesting en door de Nationale Maat-
schappij voor de kleine landeigendommen worden toegestaan. Zij  krijgen die leningen 
tegen  een  rentevoet  die  merkelijk  lager  ligt  dan  die  welke  de  Staat  voor  zijn  eigen 
leningen betaalt ...'.

Het (arbeids)hof stelt vast dat (eiser) niet bewijst dat (verweerster) dergelijke goedkope 
leningen heeft gekregen.

Uit de stukken neergelegd door (verweerster) nopens de ontvangen subsidies blijkt dat 
pas vanaf het jaar 1988 de uitkeringen van de subsidies zijn begonnen (voor de verwer-
ving van gronden) met een belofte van toelage van 12 juli 1988 van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap en de toezegging op 11 augustus 1988 en dat blijkens de verkla-
ring van de Heer V.D.H., commissaris, van 1 juli 2004 slechts vanaf 1995 er woongele-
genheden zijn bijgekomen deels met subsidies.
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(Eiser) toont niet aan dat aan (verweerster) in de periode waarop de vordering betrek-
king heeft namelijk het eerste kwartaal 1987 tot en met het tweede kwartaal 1988 subsi-
dies werden toegekend door de overheid.

De rechtstreekse, noch de onrechtstreekse bezoldiging ten laste van een publiekrechte-
lijk persoon of de Rijksbegroting van de personeelsleden van (verweerster) zijn bewezen.

De verwijzing door (eiser) naar artikel 10, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 
10 december 1970, houdende de Huisvestingscode waarin gewezen wordt op het maat-
schappelijk doel van de Nationale maatschappij voor de Huisvesting en onder andere het 
'voorschieten'  van geld aan de erkende maatschappij  is irrelevant  en toont geen recht-
streekse of onrechtstreekse bezoldiging van de personeelsleden van (verweerster) aan.

Terecht adviseert de heer substituut-generaal in zijn schriftelijk advies van 7 oktober 
2004  dat  zijn  ambt  bijgevolg  slechts  kan  vaststellen  dat  (eiser)  inderdaad geen  enkel 
element  aanbrengt  waaruit  zou  kunnen  blijken  dat  personeelsleden  van  (verweerster) 
rechtstreeks  of  onrechtstreeks  bezoldigd  werden  ten  laste  van  een  publiekrechterlijk 
persoon of  de Rijksbegroting  zoals  vereist  opdat  de Herstelwet  van  10 februari  1981 
toepassing zou kunnen vinden.

Nu deze voorwaarde niet is voldaan moet het (arbeids)hof geen verder onderzoek doen 
naar  wat  nu  precies  onder  personeelsleden  zoals  bedoeld  in  artikel  1,  §2,  van  de 
Herstelwet van 10 februari 1981 wordt verstaan namelijk personeel door de Staat of door 
één  van  de  overheden  bedoeld  bij  paragraaf  3  bezoldigd,  noch  wat  onder  overheden 
bedoeld bij paragraaf 3 wordt verstaan.

Nu in repliekbesluiten stellen dat (verweerster) als publiekrechtelijk persoon in de zin 
van artikel 1, §1, van de vermelde herstelwet moet worden aanzien en dat de bezoldiging 
van haar personeelsleden dus ten laste is van een publiekrechtelijk persoon in de zin van 
de  herstelwet  namelijk  (verweerster)  zelf,  kan  door  het  (arbeids)hof  niet  als  ernstig 
worden aanvaard, gezien (eiser) steeds heeft voorgehouden dat (verweerster) voldoet aan 
de omschrijving gegeven door artikel 1, §3, c), en/of artikel 1, §3, j), van de Herstelwet 
van 10 februari 1981". (arrest van 9 december 2004, p.4-5).

Grieven
Krachtens artikel 1, §1, van de Herstelwet van 10 februari 1981 tot invoering van een 

solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd 
door de openbare sector, zijn de bepalingen van deze wet toepasselijk op de personeels-
leden  en titularissen van  één of  meer  politieke  of  openbare  mandaten  rechtstreeks  of 
onrechtstreeks  bezoldigd  ten laste  van  de  Rijksbegroting  of  van  een  publiekrechtelijk 
persoon.

In de zin van deze wet wordt verstaan onder personeelslid het vast, stagedoende, tijde-
lijk of hulppersoneelslid, zelfs aangeworven bij arbeidsovereenkomst,  door de Staat of 
door één van de overheden bedoeld bij paragraaf 3 bezoldigd (zie artikel 1, §2, eerste 
streep).

De overheden en diensten bedoeld in paragraaf 3 zijn de volgende:
a) het Rijk, met daarin begrepen de rechterlijke macht, de Raad van State, het Leger, de 

Rijkswacht;
b) de Gemeenschappen en de Gewesten;
c) de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen;
d)  de provincies,  verenigingen  van  provincies,  de  instellingen ondergeschikt  aan de 

provincies;
e)  de  gemeenten,  de  verenigingen,  agglomeraties  en  federaties  van  gemeenten,  de 

instellingen  ondergeschikt  aan  de  gemeenten,  de  instellingen  van  openbaar  nut  die 
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afhangen van de verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, de openbare 
centra voor  maatschappelijk welzijn  alsook de verenigingen  van openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn;

f) de Franse Commissie voor de Cultuur, de Nederlandse Commissie voor de Cultuur, 
en de Verenigde Commissies voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie;

g) de wateringen en de polders;
h) de gesubsidieerde vrije onderwijsinrichtingen, met daarin begrepen het universitair 

onderwijs;
i) de diensten voor  school- en beroepsoriëntering en de vrije  psycho-medico-sociale 

centra;
j) elke instelling van Belgisch recht die voldoet aan collectieve noodwendigheden van 

lokaal of algemeen belang, en aan welker oprichting of bijzondere leiding het overwicht 
van de openbare overheid vastgesteld wordt (zie artikel 1, §3).

Uit de voorgaande bepalingen volgt dat de personeelsleden die overeenkomstig artikel 
1, §2, worden aangeworven en bezoldigd door de overheden en diensten bedoeld in artikel 
1,  §3,  worden  geacht rechtstreeks of onrechtstreeks te zijn bezoldigd ten laste van de 
Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon.

De derde paragraaf van artikel 1 van de Herstelwet van 10 februari 1981 geeft immers 
aan in welke gevallen er sprake is van een rechtstreekse of onrechtstreekse bezoldiging 
ten laste van de Rijksbegroting  of  van  een publiekrechtelijk  rechtspersoon,  met  name 
wanneer het personeel wordt bezoldigd door één van de overheden of diensten opgesomd 
in deze bepaling.

De  overheden  en  diensten  vernoemd  in  artikel  1,  §3,  zijn  met  andere  woorden  de 
publiekrechtelijke personen bedoeld in artikel 1, §1, en vormen samen de openbare sector 
waarvan sprake in de titel van de Herstelwet.

Aan de voorwaarde van de rechtstreekse of onrechtstreekse bezoldiging ten laste van de 
Rijksbegroting  of  van  een  publiekrechtelijk  persoon  is  derhalve  voldaan  wanneer  de 
personeelsleden worden  bezoldigd  door  de openbare  sector  zoals  die  in  artikel  1,  §3, 
nader is omschreven.

In die zin was het voor eiser dan ook geenszins tegenstrijdig om in haar repliekbe-
sluiten aan te  voeren dat  verweerster,  enerzijds,  een instelling is zoals  omschreven  in 
artikel  1,  §3,  c) en/of j),  van de Herstelwet  van 10 februari  1981,  en,  anderzijds,  een 
publiekrechtelijk persoon uitmaakt in de zin van artikel 1, §1 van voornoemde wet die ten 
laste van haarzelf het personeel bezoldigde.

Voor de toepassing van de Herstelwet van 10 februari 1981 wordt dus geenszins als 
bijkomende voorwaarde gesteld dat eiser, die overeenkomstig artikel 5 belast is met de 
inning en de invordering van de solidariteitsbijdragen, het bewijs moet voorleggen dat de 
overheden en diensten bedoeld in artikel 1, §3, hun personeel ook daadwerkelijk bezol-
digen  met  geldmiddelen  ten  laste  van  de  Rijksbegroting  of  van  een  publiekrechtelijk 
persoon.

Het specifieke bewijs dat verweerster zijn personeel bezoldigde met gelden afkomstig 
van goedkope leningen, toegekend door de Nationale Maatschappij voor Huisvesting, van 
overheidssubsidies  of  van  weddetoelagen  van  de  Vlaamse  Gemeenschap,  diende door 
eiser derhalve niet te worden geleverd om verweerster aan het toepassingsgebied van de 
Herstelwet van 10 februari 1981 te kunnen onderwerpen.

Hieruit volgt dat het bestreden tussenarrest van 1 april 2004 niet wettig aan eiser het 
bewijs heeft kunnen opleggen dat het personeel van verweerster rechtstreeks of onrecht-
streeks  werd  bezoldigd  ten  laste  van  de  Rijksbegroting  of  van  een  publiekrechtelijk 
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persoon, en het bestreden eindarrest van 9 december 2004 niet wettig de vordering van 
eiser tot betaling van solidariteitsbijdragen ongegrond heeft kunnen verklaren om reden 
dat eiser dit bewijs niet heeft geleverd, zonder na te gaan of verweerster een overheid of 
dienst is in de zin van artikel 1, §3 (schending van alle in de aanhef van het middel aange-
haalde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het eerste middel
1. Artikel 1, §1, van de Herstelwet van 10 februari 1981 tot invoering van een 

solidariteitsbijdrage  ten  laste  van  de  personen  rechtstreeks  of  onrechtstreeks 
bezoldigd  door  de  openbare  sector  bepaalt  dat  de  bepalingen  van  deze  wet 
toepasselijk zijn op de personeelsleden en titularissen van één of meer politieke 
of openbare mandaten rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd ten laste van de 
Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon.

Artikel 1, §2, van dezelfde wet bepaalt dat onder personeelslid wordt verstaan 
het  vast,  stagedoende,  tijdelijk  of  hulppersoneelslid,  zelfs  aangeworven  bij 
arbeidsovereenkomst, door de Staat of door één van de overheden bedoeld bij 
paragraaf 3 bezoldigd.

Artikel 1, §3, van dezelfde wet somt de overheden en diensten op.
2. Uit deze bepalingen volgt dat de personeelsleden van de in artikel 1, §3, 

opgesomde overheden en diensten personeelsleden zijn of titularissen van poli-
tieke of openbare  mandaten rechtstreeks  of onrechtstreeks  bezoldigd ten laste 
van de Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon op wie de bepalingen 
van de voormelde wet toepasselijk zijn.

Opdat de solidariteitsbijdrage zou verschuldigd zijn, is niet vereist dat ook het 
bewijs wordt geleverd dat de bezoldiging van die personeelsleden ten laste is van 
de Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon.

3.  De arresten onderzoeken niet  of verweerster  al  dan niet een overheid is, 
bedoeld  in  paragraaf  3,  wiens  personeel  krachtens  de  voormelde  bepalingen 
aangezien wordt als het in paragraaf 1 bedoeld personeel, dit om reden dat het 
bewijs  niet  is  geleverd  dat  het  personeel  van verweerster  ten laste  is  van de 
Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon.

4. Aldus heeft het arrest van 1 april 2004 eiser niet wettig opgelegd het bewijs 
te leveren dat het personeel van verweerster rechtstreeks of onrechtstreeks werd 
bezoldigd ten laste van de Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon 
en heeft het arrest van 9 december 2004 de vordering van eiser tot betaling van 
solidariteitsbijdragen niet wettig ongegrond verklaard om reden dat eiser voor-
meld bewijs niet levert. 

Zodoende  schenden  deze  arresten  de  in  het  middel  aangewezen  wettelijke 
bepalingen.

5. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten van 1 april 2004 en 9 december 2004, behalve 

in  zoverre  het  arrest  van  9  december  2004  het  hoger  beroep  ontvankelijk 
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verklaart.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

vernietigde arrest van 1 april 2004 en van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 
9 december 2004.

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.

9 januari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. De Bruyn en Simont.

Nr. 25

2° KAMER - 10 januari 2006

1º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - VERDOVENDE MIDDELEN - MISDRIJF - STRAFBAARSTELLING - BESTRAFFING - 
GEVOLG

2º MISDRIJF — ALLERLEI - VERDOVENDE MIDDELEN - BESTRAFFING - STRAFBAARSTELLING

3º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - VERDOVENDE MIDDELEN - MISDRIJF - CANNABIS - PERSOONLIJK GEBRUIK - 
BESTRAFFING - GEVOLG - ANDERE MISDRIJVEN

4º MISDRIJF — ALLERLEI - VERDOVENDE MIDDELEN - MISDRIJF - CANNABIS - PERSOONLIJK 
GEBRUIK - BESTRAFFING - GEVOLG - ANDERE MISDRIJVEN

5º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - VERDOVENDE MIDDELEN - TEELT VAN CANNABIS - VERKOOP - ANDERMANS 
GEBRUIK - STRAFBAARSTELLING - GRONDSLAG

6º MISDRIJF — ALLERLEI - VERDOVENDE MIDDELEN - TEELT VAN CANNABIS - VERKOOP - 
ANDERMANS GEBRUIK - STRAFBAARSTELLING - GRONDSLAG

1º en 2° De bestraffingschaal van de artikelen 26bis, 2°, 3° en 4° van het koninklijk besluit 
van  31 december  1930 doet  geen afbreuk  aan de strafbaarheid  van misdrijven  met  
betrekking tot cannabis1. (Artt. 2bis en 2ter Drugwet; Artt. 26bis, 2°, 3°, 4° en 28 K.B. 31 
dec. 1930)

3º en 4° De artikelen 26bis, 2° en 28 van het koninklijk besluit van 31 december 1930 die  
een minder zware straf stellen op de invoer, vervaardiging, vervoer, aanschaf en bezit 
van slaap- en verdovende middelen die betrekking hebben op cannabis alsmede op de 
teelt  van  cannabisplanten  voor  persoonlijk  gebruik,  doen  geen  afbreuk  aan  de 
strafbaarheid  van  andere  dan  voor  persoonlijk  gebruik  gepleegde  misdrijven  met  
betrekking tot cannabis2. (Artt. 2bis en 2ter Drugwet; Artt. 26bis, 2°, 3°, 4° en 28 K.B. 31 
dec. 1930)

5º en 6° De teelt van cannabis voor verkoop en de teelt van cannabis voor andermans 

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
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gebruik  is  strafbaar  op  grond van artikel  2bis  Drugswet  en  artikel  26bis,  4°  van het  
koninklijk besluit van 31 december 19303. (Art. 2bis Drugwet; Artt. 26bis, 4° en 28 K.B. 31 
dec. 1930) 

(S. e.a.)

Advocaat-generaal M. Timperman heeft in substantie gezegd:
De vraag in deze aan de orde is te weten of het telen van cannabis voor andermans 

gebruik strafbaar  is  of niet.  Het uitgangspunt  van eisers is  dat  zulks  niet  het  geval  is 
(eerste onderdeel van het enige middel), en dat hoe dan ook de incriminatie4 niet beant-
woordt aan de vereisten van het legaliteitsbeginsel (tweede onderdeel). De appèlrechters 
oordeelden daar anders over.

De Koning heeft met betrekking tot de bestaande drugsmisdrijven in artikel 26bis van 
het K.B. van 31 december 1930 een indeling ingevoerd die alleen betrekking heeft op het 
invoeren  van  een gradatie  in  de bestraffing  van  bestaande inbreuken,  waarvan  artikel 
26bis, 2° de eerste en laagste categorie vernoemt. De in dat artikel opgesomde inbreuken 
betreffen,  zoals blijkt  uit  het  ‘verslag aan de Koning’  en het advies  van de Raad van 
State5, allen misdrijven gerelateerd aan een persoonlijk gebruik. De derde categorie zoals 
omschreven  in  artikel  26bis,  4°  betreft  dan  dezelfde  misdrijven  die  voor  een  ander 
oogmerk dan eigen gebruik zijn gepleegd, en hieronder valt het verbouwen van cannabis, 
ander dan voor persoonlijk gebruik, zoals dat reeds strafbaar was sedert de wijziging van 
artikel 2bis §1 Drugswet door artikel 4 de Wet van 14 juli 1994 (B.S. 26 september 1994). 
De ten laste gelegde feiten zijn dus wél strafbaar.

Ik  denk  bovendien  dat,  anders  dan  wordt  aangevoerd,  de  hele  structuur  of  de 
verhouding van de artikelen 1 en 2bis van de Drugswet met de artikelen 26bis en 28 van 
het  K.B.  van  31  december  1930  impliceren  dat  de  strafbaarstelling  duidelijk  en 
nauwkeurig genoeg blijft om te voldoen aan de eisen van het legaliteitsbeginsel. 

Nu  het  middel  in  zijn  ontwikkeling  incriminatie  (strafbaarstelling)  en  penalisatie 
(bestraffing)  lijkt  te  verwarren  zijn  de  grieven  in  zoverre  niet  ontvankelijk  wegens 
onnauwkeurigheid  en dient  de  prejudiciële  vraag  aan  het  Arbitragehof  die  betrekking 
heeft op de niet duidelijke strafbaarheid van het verbouwen van hennep voor ander dan 
persoonlijk gebruik niet te worden gesteld.

Conclusie: verwerping

ARREST

(A.R. P.05.0812.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 3 mei 2005.
De beide eisers voeren elk in een memorie die aan dit arrest zijn gehecht, een 

gelijkluidend middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het eerste onderdeel van het middel 

3 Ibid.
4 Artikel 26bis, 4° K.B. 31 december 1930.
5 B.S. 2 juni 2003.
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1. Het artikel 1 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen 
van  giftstoffen,  slaapmiddelen  en  verdovende  middelen,  psychotrope  stoffen, 
ontsmettingstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden 
voor  illegale  vervaardiging  van  verdovende  middelen  en  psychotrope  stoffen 
(hierna genoemd: Drugwet), zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 3 mei 
2003,  machtigt  de  koning,  bij  een  besluit  vastgesteld  in  ministerraad,  in  het 
belang van de hygiëne bepaalde regelen uit  te vaardigen en er toezicht op te 
houden. 

Het artikel 2bis, § 1, eerste lid, Drugwet, zoals gewijzigd bij artikel 7, 1° en 2°, 
van de voornoemde wet van 3 mei 2003, stelt de overtreding van de bepalingen 
van de krachtens die wet uitgevaardigde koninklijke besluiten met betrekking tot 
de slaapmiddelen, verdovende middelen en de andere psychotrope stoffen die 
afhankelijkheid  kunnen  teweegbrengen  en  waarvan  de  lijst  door  de  Koning 
wordt vastgesteld alsmede met betrekking tot de verbouw van planten waaruit 
deze  stoffen  kunnen worden  getrokken,  strafbaar  naar  gelang  van  het  onder-
scheid gemaakt in het artikel 2bis, § 1, tweede lid, en van de categorieën vastge-
steld door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in ministerraad. 

Het artikel 2bis, § 1, tweede lid, Drugwet, ingevoegd bij artikel 7, 3°, van de 
voornoemde wet van 3 mei 2003, bepaalt dat de Koning, bij een besluit vastge-
steld na overleg in de ministerraad, een onderscheid kan maken tussen de stoffen 
opgesomd in de lijst bedoeld in het eerste lid.

Het artikel  26bis, 2°, 3° en 4°, van het koninklijk besluit van 31 december 
1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en 
betreffende de risicobeperking en therapeutisch advies, ingevoegd bij artikel 2 
van het koninklijk besluit van 16 mei 2003, bepaalt:

"2°  eerste  categorie:  de  misdrijven  van  invoer,  vervaardiging,  vervoer, 
aanschaf  en bezit  van slaap-  en verdovende middelen,  alsmede van teelt  van 
cannabisplanten bedoeld in artikel 1, eerste lid, 15°, voor persoonlijk gebruik;

3° tweede categorie: de misdrijven van de eerste categorie die gepaard gaan 
met de verzwarende omstandigheden bedoeld in artikel 2bis van de wet van 24 
februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en 
verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die 
kunnen  worden  aangewend  voor  de  illegale  vervaardiging  van  verdovende 
middelen en psychotrope stoffen, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1975, 14 juli 
1994, 4 april 2003 en 3 mei 2003;

4° derde categorie: de inbreuken op de voornoemde wet van 24 februari 1921, 
andere dan bedoeld in de categorieën 1 en 2."

Het  artikel  28 van het  vermelde  koninklijk  besluit  van 31 december  1930, 
vervangen bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003, bepaalt:

"§  1.  Overtreding  van  de  bepalingen  van  dit  besluit  wordt  gestraft  met  de 
straffen bepaald in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van 
de giftstoffen,  slaapmiddelen en verdovende middelen,  ontsmettingsstoffen en 
antiseptica en van de stoffen die kunnen worden aangewend voor de illegale 
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, zulks onvermin-
derd die gesteld in het Strafwetboek.
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§ 2. Onverminderd § 1:
1° worden de misdrijven van de eerste categorie omschreven in artikel 26bis 

die betrekking hebben op cannabis  gestraft  met de straffen  bepaald in artikel 
2ter, 1° tot 3°, van de wet bedoeld in § 1;

2° worden de misdrijven van de eerste categorie omschreven in artikel 26bis 
die  betrekking  hebben  op  cannabis  die  gepaard  gaan  met  openbare  overlast 
gestraft met de straffen bepaald in artikel 2ter, 4°, van de wet bedoeld in § 1;

3° worden de misdrijven van de eerste categorie omschreven in artikel 26bis, 
2°,  die  betrekking  hebben  op  andere  slaap-  en  verdovende  middelen  dan 
cannabis en de misdrijven van de tweede en de derde categorie omschreven in 
artikel  26bis,  3°  en  4°  gestraft  met  de  straffen  bepaald  in  artikel  2bis  van 
dezelfde wet."

2.  Het  bestreden  arrest  veroordeelt  en straft  de  eisers  wegens  de  teelt  van 
cannabis, extracta, resinae, tincturae, bestemd voor de verkoop en voor ander-
mans gebruik, als zijnde een misdrijf van de derde categorie.

3. Cannabis, extracta, resinae, tincturae is een stof welke krachtens het artikel 
1,  eerste  lid,  15°, van het  koninklijk besluit van 31 december 1930 onder de 
toepassing van dit besluit valt. 

4.  De bestraffingschaal  van de artikelen 26bis,  2°,  3° en 4°, en 28 van het 
koninklijk besluit van 31 december 1930 doet geen afbreuk aan de strafbaarheid 
van  misdrijven  met  betrekking  tot  cannabis.  Alleen  stelt  artikel  26bis,  2°  en 
artikel  28,  §2,  een  minder  zware  straf  op  de  invoer,  vervaardiging,  vervoer, 
aanschaf en bezit van slaap- en verdovende middelen die betrekking hebben op 
cannabis alsmede op de teelt van cannabisplanten voor persoonlijk gebruik. Dit 
sluit elk ander feit dan dit voor persoonlijk gebruik uit.

De desbetreffende wetsbepalingen zijn zo uitdrukkelijk, nauwkeurig en duide-
lijk dat desomtrent niet de minste twijfel kan bestaan.

5.  Het  arrest  oordeelt  dat  "teelt  van  cannabis  voor  verkoop"  en  "teelt  van 
cannabis voor andermans gebruik" strafbaar is op grond van artikel 2bis Drugwet 
en  artikel  26bis,  4°,  van  het  koninklijk  besluit  van  31  december  1930.  Het 
schendt  niet  de  artikelen  7.1  EVRM,  15.1  IVBPR,  12,  tweede  lid,  en  14 
Grondwet, noch de artikelen 1 en 2bis Drugwet en artikel 26bis van het konink-
lijk besluit van 31 december 1930.

6. Het onderdeel kan dus niet worden aangenomen. 
Beoordeling van het tweede onderdeel van het middel
7. In zoverre het onderdeel uitgaat van de onderstelling dat het bestreden arrest 

de artikelen 7.1 EVRM, 15.1 IVBPR, 12, tweede lid, en 14 Grondwet, 1 en 2bis 
Drugwet en 26bis van het koninklijk besluit van 31 december 1930 schendt, kan 
het om de redenen vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel niet worden 
aangenomen.

8. Voor het overige verwart  het onderdeel strafbaarheid en bepaling van de 
straf en is het in zoverre bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk. 

Het Hof is dan ook niet gehouden het Arbitragehof de in het onderdeel opge-
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worpen prejudiciële vraag te stellen betreffende de niet-duidelijke strafbaarheid 
van "het verbouwen en onderhouden van een hennepplantage, anders dan voor 
persoonlijk gebruik" .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
9. De beslissing op de strafvordering is overeenkomstig de wet gewezen met 

inachtneming van de substantiële en op straffe  van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen. 

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

10 januari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. J. Kerkhofs, Gent en T. Van Maldergem, Gent.

Nr. 26

2° KAMER - 10 januari 2006

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
ONDERZOEKSHANDELING MET BETREKKING TOT GOEDEREN - VERZOEK TOT OPHEFFING - HOGER 
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - ONTVANKELIJKHEID - BESLISSING - 
GEVOLG

Tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zich enkel uitspreekt over 
het  verzoek  tot  opheffing  van  een  handeling  van  het  onderzoek  met  betrekking  tot  
goederen van de verzoeker, staat geen onmiddellijk cassatieberoep open, ook al zou dit  
arrest het verzoek ten onrechte niet ontvankelijk hebben verklaard1 (Artt. 61quater en 416 
Sv.)

(UNITED INDUSTRIAL DIAMONDS nv)

ARREST

(A.R. P.05.1337.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 oktober 2005.
De eiseres voert in een memorie drie middelen aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

1 Cass., 16 mei 2000, A.R. P.00.0296.N, nr. 299; Cass., 16 dec. 2003, A.R. P.03.1298.N, nr. 652.
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II. FEITEN
1.  De  eiseres  heeft  in  een  verzoekschrift,  overeenkomstig  artikel  61quater 

Wetboek van Strafvordering, de onderzoeksrechter te Antwerpen de opheffing 
gevraagd van de blokkering van 20.000.000 frank (495.787,05 euro) met intrest, 
op de rekening nr. 640-0646700-44 op haar naam bij de Deposito- en Consigna-
tiekas. Dit bedrag was op 11 juni 1997, ingevolge de door de onderzoeksrechter 
gestelde voorwaarde daartoe, gestort als zekerheidstelling voor de opheffing van 
het beslag op een stock diamanten in een bankkluis. 

2.  Bij  beschikking  van  1  augustus  2005  heeft  de  onderzoeksrechter  de 
gevraagde opheffing van de blokkering afgewezen op grond dat de wet voorziet 
in de teruggave of de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen goederen. De 
eiseres is van deze beschikking in hoger beroep gekomen.

3.  Het  arrest  verklaart  het  hoger  beroep  ontvankelijk,  wijzigt  de  bestreden 
beschikking en wijst het verzoek ab initio af als niet-ontvankelijk. 

Deze beslissing is gegrond op een tweevoudige redengeving. 
Eerst overweegt het arrest dat het beslag dateert van vóór de wet van 12 maart 

1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporings-
onderzoek en het gerechtelijk onderzoek, zodat het artikel 61quater Wetboek van 
Strafvordering niet toepasselijk is. 

Vervolgens overweegt het arrest dat, ook vóór de wet van 12 maart 1998, de 
onderzoeksrechter  kon  overgaan  tot  opheffing  van  een  beslag  en  deze  kon 
koppelen aan bepaalde voorwaarden. De consignatie dient hier derhalve aange-
zien te worden als de voorwaarde tot de opheffing van het beslag en niet als 
afzonderlijk beslag bij equivalent, waarvoor in 1997 nog geen wettelijke grond-
slag bestond. Daar de wet niet  voorziet  in een procedure tot  opheffing of tot 
wijziging van de voorwaarden, opgelegd bij een gehele of gedeeltelijke ophef-
fing van het beslag, dat slechts aan bod kan komen tijdens een later stadium van 
de rechtspleging, diende de onderzoeksrechter het verzoek als niet ontvankelijk 
af te wijzen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
6. Het artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat tegen 

voorbereidende  arresten  of  arresten  van  onderzoek  of  tegen  in  laatste  aanleg 
gewezen  vonnissen  van  dezelfde  soort  eerst  cassatieberoep  openstaat  na  het 
eindarrest of het eindvonnis. Het tweede lid, in zijn versie van vóór de inwer-
kingtreding van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtsple-
ging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, 
stelde dat de vorige bepaling niet toepasselijk is op arresten of vonnissen inzake 
bevoegdheid.

Dit artikel 416 Wetboek van Strafvordering, in zijn vroegere versie, liet niet 
toe vóór  de eindbeslissing onmiddellijk  cassatieberoep  in  te  stellen  tegen  het 
arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  dat  zich  uitspreekt  over  het 
lichten of het niet lichten van een beslag door de onderzoeksrechter. 
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7. Het artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering in zijn versie van 
na de inwerkingtreding van de wet van 12 maart 1998, heeft de mogelijkheden 
van een onmiddellijk cassatieberoep tegen voorbereidende arresten of arresten 
van onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort, 
uitgebreid. 

Het gewijzigde artikel 416 Wetboek van Strafvordering laat, evenmin als de 
oude versie ervan, toe onmiddellijk cassatieberoep in te stellen tegen het arrest 
van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  dat  zich  enkel  uitspreekt  over  de 
opheffing van een handeling van het onderzoek met betrekking tot de goederen 
van de verzoeker, ook al zou dit arrest dit verzoek ten onrechte niet ontvankelijk 
hebben verklaard. 

8.  Het  cassatieberoep  is  derhalve  bij  toepassing  van  de  huidige  versie  van 
artikel 416 Wetboek van Strafvordering niet ontvankelijk.

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

10 januari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brussel.

Nr. 27

2° KAMER - 10 januari 2006

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VERZOEK TOT 
OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING - HOGER BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEK OF DE IN BESLAG GENOMEN GOEDEREN IN AANMERKING KOMEN 
VOOR VERBEURDVERKLARING - REGELMATIGHEID VAN HET BESLAG - ONTVANKELIJKHEID

Er  staat  geen  onmiddellijk  cassatieberoep  open  tegen  het  arrest  van  de  kamer  van  
inbeschuldigingstelling dat oordeelt over de vraag of in beslag genomen goederen al dan 
niet  in  aanmerking  komen  voor  een  verbeurdverklaring  op  grond  van  artikel  42  
Strafwetboek,  en  aldus  geen  uitspraak  doet  over  de  regelmatigheid  van  de 
onderzoeksmaatregel  maar  enkel  over  de  gegrondheid  ervan1.  (Art.  42,  Sw.;  Art. 
61quater, 235bis en 416 Sv.)

(TANYMMO nv)

ARREST

(A.R. P.05.1372.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass., 16 mei 2000, A.R. P.00.0296.N, nr. 299.
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Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 oktober 2005.

De eiseres voert in een memorie twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht .
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd .
II. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De kamer van inbeschuldigingstelling doet enkel uitspraak met toepassing 

van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering wanneer zij de regelmatigheid 
van het haar voorgelegde strafonderzoek en van de ermee gepaard gaande straf-
vordering onderzoekt, dit is wanneer zij uitspraak doet over onregelmatigheden, 
verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvor-
dering of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking of over een grond van 
niet-ontvankelijkheid  of  van  verval  van  de  strafvordering.  Zij  kan  dat  doen 
wanneer zij het hoger beroep tegen een beschikking van de onderzoeksrechter 
genomen met toepassing van artikel  61quater  Wetboek van Strafvordering,  te 
beoordelen heeft. 

2.  Wanneer  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  uitspraak  doet  over  het 
verzoek tot het opheffen van een onderzoekshandeling, zonder evenwel bij die 
gelegenheid onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 
131, § 1, voormeld of een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de 
strafvordering te onderzoeken, doet zij enkel uitspraak met toepassing van artikel 
61quater maar niet van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering. 

3. Het arrest doet uitspraak over het hoger beroep tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter  waarbij  het  verzoek  van  eiseres  tot  het  opheffen  van  een 
onderzoekshandeling,  ingesteld  met  toepassing  van  artikel  61quater  Wetboek 
van Strafvordering, wordt afgewezen. Die beslissing is geen eindbeslissing.

4. In zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt over de eerbiedi-
ging van het recht van verdediging in het kader van de rechtspleging met toepas-
sing  van  artikel  61quater  Wetboek  van  Strafvordering,  doet  het  arrest  geen 
uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, van dat wetboek.

5. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de kamer van inbeschuldi-
gingstelling voor het overige enkel te oordelen had over de vraag of de inbeslag-
genomen goederen al dan niet in aanmerking komen voor een verbeurdverkla-
ring op grond van artikel 42 Strafwetboek. 

Het arrest oordeelt dat deze goederen in aanmerking komen voor dergelijke 
verbeurdverklaring. Aldus doet het arrest geen uitspraak over de regelmatigheid 
van  de  onderzoeksmaatregel  van  het  beslag  maar  enkel  over  de  gegrondheid 
ervan. Die beslissing is evenmin een uitspraak met toepassing van artikel 416, 
tweede lid, wetboek van Strafvordering.

6. Het cassatieberoep is niet ontvankelijk. 
Beoordeling van de middelen
7. De middelen houden geen verband met de ontvankelijkheid van het cassa-
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tieberoep en behoeven derhalve geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 januari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. T. Afschrift, Brussel.

Nr. 28

2° KAMER - 10 januari 2006

VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - 
INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING VOOR HET VONNISGERECHT - UITSTEL VAN DE BEHANDELING 
MET HET OOG OP MOGELIJKE HERKWALIFICATIE - GEVOLG

Een  uitstel  met  het  oog  op  een  mogelijke  herkwalificatie  is  geen  beslissing  om  de  
behandeling van de zaak uit te stellen met het oog op het verrichten van bijkomende 
onderzoeksdaden met betrekking tot het ten laste gelegde feit die de verjaring opnieuw 
doet lopen1. (Art. 24, eerste lid, 1°, tweede streepje, V.T., Sv.)

(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1409.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep,  van de 

Correctionele Rechtbank te Ieper van 22 september 2005.
De eiser  D P voert  in een verzoekschrift  dat  aan dit  arrest  is  gehecht,  een 

middel aan.
De eiseres Cado International legt een memorie neer.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van de memorie van Cado International
1. De eiseres heeft op 9 januari 2006 een memorie neergelegd ter griffie van 

het Hof, dit is zowel minder dan acht dagen voor de terechtzitting als na verloop 
van meer dan twee maanden sedert de dag waarop de zaak op de algemene rol is 
ingeschreven.

1 Art. 24 Voorafgaande Titel Sv. zoals vervangen bij art. 3 wet 11 dec. 1998, B.S. 16 dec. 1998 
(inwerkingtreding 16 dec. 1998) en van toepassing tot aan zijn vervanging bij artikel 3 wet 16 juli 
2002, B.S. 5 sept. 2002 (inwerkingtreding 1 sept. 2004).
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2. De memorie is niet ontvankelijk (artikel 420bis Wetboek van Strafvorde-
ring).

Beoordeling van het middel van D P
3. D P werd veroordeeld wegens een inbreuk op de artikelen 6 en 11, 3°, van 

het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende het vervoer van gevaarlijke 
goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. 
De op dat misdrijf toepasselijke straf wordt bepaald in artikel 29, § 2, Wegver-
keerswet.

Overeenkomstig  artikel  68  Wegverkeerswet  verjaart  de  voormelde  inbreuk 
door  verloop  van  een  jaar,  te  rekenen  van  de  dag  waarop  de  overtreding  is 
begaan. 

4. Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat het feit waaraan de 
eiser schuldig wordt bevonden, zich heeft voorgedaan op 14 maart 2003.

5. Voor het nazicht van de verjaring van de voormelde overtreding, gepleegd 
op 14 maart 2003, zijn de artikelen 22, 23 en 24 Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering van toepassing, dit laatste artikel meer bepaald in zijn versie 
zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot wijziging, wat de verja-
ring van de strafvordering betreft, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering.

6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
* de verjaring gestuit werd door het kantschrift van 3 februari 2004, uitgaande 

van het openbaar ministerie;
* de zaak op de door de wet bepaalde wijze bij de Politierechtbank te Ieper 

werd ingeleid op 31 januari 2005;
* de partijen op die datum gehoord werden in hun vordering en verweer en de 

zaak vervolgens werd uitgesteld naar de terechtzitting van 28 februari 2005 voor 
mogelijke herkwalificatie.

7. Overeenkomstig artikel 24, eerste lid, 1°, Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering wordt de verjaring geschorst vanaf de dag van de zitting waarop 
de strafvordering op de door de wet bepaalde wijze bij het vonnisgerecht wordt 
ingeleid. Een uitstel met het oog op een mogelijke herkwalificatie is geen beslis-
sing de behandeling van de zaak uit te stellen met het oog op het verrichten van 
bijkomende onderzoeksdaden met betrekking tot het ten laste gelegde feit in de 
zin van artikel 24, eerste lid, 1°, tweede streepje, Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering, die de verjaring opnieuw doet lopen.

8. Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering 
9. De beslissingen op de strafvordering zijn gewezen met inachtneming van de 

substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen en over-
eenkomstig de wet.

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

10 januari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal –  Advocaten: mrs. B. Heens, Ieper, A. de le Court, Brussel en A. de le Court, 
Brussel.

Nr. 29

2° KAMER - 11 januari 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING 
- REGELMATIGHEID - TOEZICHT - VERPLICHTING - ONREGELMATIGHEID VAN EEN ONDERZOEKSDAAD 
- GEVOLG

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
RECHTSPLEGING - REGELMATIGHEID - TOEZICHT - VERPLICHTING - ONREGELMATIGHEID VAN EEN 
ONDERZOEKSDAAD - GEVOLG

3º ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - OPDRACHT - 
BESCHIKKING - MOTIVERINGSPLICHT - OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE - GRENZEN VAN ZIJN 
OPDRACHT - GRENZEN VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - VOLDOENDE GEGEVENS

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - OPDRACHT 
- BESCHIKKING - MOTIVERINGSPLICHT - OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE - GRENZEN VAN 
ZIJN OPDRACHT - GRENZEN VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - VOLDOENDE GEGEVENS

5º ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - OPDRACHT - 
BESCHIKKING - REDENGEVING - INFORMATIE AAN DEGENE WAARBIJ DE HUISZOEKING WORDT 
UIGEVOERD - DRAAGWIJDTE

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - OPDRACHT 
- BESCHIKKING - REDENGEVING - INFORMATIE AAN DEGENE WAARBIJ DE HUISZOEKING WORDT 
UIGEVOERD - DRAAGWIJDTE

7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - OPDRACHT 
- BESCHIKKING DIE REGELMATIG MET REDENEN IS OMKLEED - VERMELDING VAN DE MISDRIJVEN DIE 
DE HUISZOEKING RECHTVAARDIGEN - VERBALISANTEN - ONTDEKKING VAN AANWIJZINGEN MET 
BETREKKING TOT ANDERE MISDRIJVEN - REGELMATIGHEID

1º en 2° De bevoegdheid van het vonnisgerecht om te oordelen of het bewijs dat met  
behulp van een onregelmatige huiszoeking is verkregen al  dan niet  het recht op een  
eerlijk proces in het gedrang brengt, ontslaat de kamer van inbeschuldigingstelling niet 
van de verplichting om het toezicht uit te oefenen waartoe zij is verplicht en staat haar 
niet  toe  om een  onderzoekshandeling  in  overeenstemming  met  de  wet  te  verklaren 
wanneer dit niet het geval is1. (Art. 235bis, Sv.)

3º en 4° De motiveringsvereiste van een beschikking tot  huiszoeking is vervuld met de 
vermelding  van het  misdrijf  dat  men  op  het  oog  heeft  alsook  van de  plaats  en  het  

1 Zie Cass., 24 nov. 1999, A.R. P.99.1524.F, nr. 628; 28 maart 2000, A.R. P.00.0464.N, nr. 208; 6 
sept.  2000,  A.R.  P.00.1325.F,  nr.  447;  3  okt.  2001,  A.R.  P.01.1303.F,  nr.  522;  zie  Ann JACOBS, 
"Perquisitions et droits de défense", noot onder Hof Mensenrechten, 9 dec. 2004, Rev. dr. pén., 2005, 
p. 903 e.v., inz. p. 925, nr. 5.5.
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voorwerp van de huiszoeking; ofschoon het niet noodzakelijk is om een gedetailleerde 
weergave  van de feiten  op  te  maken,  noch om de op  te  sporen  zaken  in  detail  te 
beschrijven, is het evenwel noodzakelijk dat de officier van gerechtelijke politie die met 
de onderzoeksopdracht  is belast over de nodige gegevens beschikt  die hem moeten  
toelaten  te  weten  over  welk  misdrijf  het  onderzoek  wordt  gevoerd  en  welke  nuttige 
opsporingen en inbeslagnemingen hij daartoe kan verrichten zonder de grenzen van het  
gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te buiten te gaan2. (Art. 89bis, Sv.)

5º  en  6°  Een  beschikking  tot  huiszoeking  is  regelmatig  met  redenen  omkleed,  als  de  
vermeldingen die zij bevat, degene bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd voldoende 
gegevens verschaffen over de vervolgingen die aan de handeling ten oorsprong liggen, 
zodat hij de wettigheid ervan kan nagaan3. (Art. 89bis, Sv.)

7º Wanneer een beschikking tot huiszoeking regelmatig met redenen is omkleed, houdt ze 
niet op dit te zijn, louter door het feit dat de verbalisanten tijdens de verrichting ervan 
binnen  de  grenzen  die  door  het  bevel  zijn  bepaald,  aanwijzingen  ontdekken  met  
betrekking tot andere misdrijven dan diegene die de zoeking verantwoordden4.

(D. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1371.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 oktober 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiser voert  een middel  aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij beschikking van 30 juni 2005 heeft de raadkamer van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Brussel B. D. naar de correctionele rechtbank verwezen wegens 
vrijwillige brandstichting van een bewoond pand met de omstandigheid dat de 
brand bij nacht werd gesticht (telastlegging A), bedreiging onder een bevel of 
onder een voorwaarde (telastleggingen B.1 tot B.4), vernieling van een afsluiting 
(telastlegging C), huisvredebreuk (telastlegging D) en overtreding van de Wet 
van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, den handel in en het dragen van 
wapenen en op den handel in munitie (telastlegging E).

Die laatste telastlegging betreft  een granaat  die in de woonplaats van B. D. 
werd gevonden ten gevolge van een bevel tot huiszoeking dat de onderzoeks-
rechter te Brussel op 27 april 1998 tegen hem heeft uitgevaardigd. Voor de raad-
kamer heeft eiser een conclusie neergelegd waarin hij met name de nietigheid 
van  voormeld  bevel  aanvoert.  Aangezien  de  beschikking  tot  verwijzing  dit 
middel heeft afgewezen, heeft eiser het opnieuw voor de kamer van inbeschuldi-
gingstelling opgeworpen, die met het bestreden arrest de beroepen beschikking 

2 Ibid.
3 Zie Cass., 13 feb. 2001, A.R. P.99.0739.N, nr. 86, met noot get. J.d.J.
4 Zie Hof Mensenrechten, 9 dec. 2004, Rev. dr. pén., 2005, p. 898 e.v., inz. p. 901, nr. 47. 
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heeft bevestigd, mits een wijziging wat de datum van de telastleggingen betreft.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Redengeving
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die uitspraak 

doet over de regelmatigheid van het bevel tot huiszoeking van 27 april 1998 :
Over het middel :
Tweede onderdeel :
Over de tegen het onderdeel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid die 

uit zijn gebrek aan belang is afgeleid :
Verweerder voert aan dat de onregelmatigheid van het bevel tot huiszoeking, 

ook al  wordt  ze bewezen,  niet  tot  vernietiging kan leiden vermits het aan de 
bodemrechter staat om, na een debat op tegenspraak, te oordelen of het aldus 
geleverde bewijs al dan niet het recht op een eerlijk proces in het gedrang brengt. 

De  beoordelingsbevoegdheid  die  hier  aan  het  vonnisgerecht  is  toegekend 
ontslaat de kamer van inbeschuldigingstelling niet van de verplichting om het 
toezicht uit te oefenen waartoe zij krachtens artikel 235bis van het Wetboek van 
Strafvordering gehouden is  en staat  haar  niet  toe een onderzoekshandeling in 
overeenstemming met de wet te verklaren, wanneer dit niet het geval is;

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over de gegrondheid van het onderdeel :
Eiser verwijt het arrest dat het de nietigheid van het bevel tot huiszoeking van 

27 april 1998 niet vaststelt. Hij voert aan dat de beschikking onvoldoende nauw-
keurig  het  voorwerp  van  de  huiszoeking  vermeldt,  zodat  de  speurders  zijn 
woning haast onbeperkt hadden kunnen doorzoeken en hij niet in staat zou zijn 
geweest om ter plaatse de wettigheid van hun onderzoeken na te gaan.

Het bekritiseerde bevel vaardigt een gerechtelijk officier af om een huiszoe-
king bij B. D. te verrichten "om er alle voorwerpen en stukken met betrekking tot 
onderhavig onderzoek op te sporen en in beslag te nemen". Het dossier waarnaar 
aldus wordt  verwezen is  dat  wat bij  de onderzoeksrechter  onder  het  nummer 
174/96 aanhangig is gemaakt, op vordering van het openbaar ministerie van 10 
september 1996 in zake eiser, wegens vrijwillige brandstichting, bedreiging en 
huisvredebreuk. De voormelde telastleggingen zijn evenwel niet in het bevel tot 
huiszoeking overgenomen.

Een bevel  tot  huiszoeking  moet  met  redenen  omkleed  zijn.  Dit  vereiste  is 
vervuld door de vermelding van het misdrijf dat men op het oog heeft alsook van 
de plaats en het voorwerp van de huiszoeking. Weliswaar is het niet noodzakelijk 
om een gedetailleerde weergave van de feiten op te maken, noch om de op te 
sporen zaken in detail te beschrijven. Het is evenwel noodzakelijk dat de officier 
van gerechtelijke politie die met de onderzoeksopdracht is belast over de nodige 
gegevens  beschikt  die  hem moeten  toelaten  te  weten  over  welk  misdrijf  het 
onderzoek wordt gevoerd en welke nuttige opsporingen en inbeslagnemingen hij 
daartoe kan verrichten zonder de grenzen van het gerechtelijk onderzoek en van 
zijn opdracht te buiten te gaan.
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Die vermeldingen  moeten  overigens  diegene  bij  wie  de  huiszoeking  wordt 
uitgevoerd voldoende informatie  aanreiken over de telastleggingen die aan de 
oorsprong van de actie liggen, zodat hij de wettigheid ervan kan nagaan.

Wanneer  die  voorwaarden  vervuld  zijn,  is  de  beschikking  regelmatig  met 
redenen omkleed en houdt ze niet op dit te zijn louter door het feit dat de verbali-
santen tijdens de uitvoering ervan binnen de grenzen  die door het  bevel  zijn 
bepaald,  aanwijzingen  met  betrekking  tot  andere  misdrijven  ontdekken  dan 
diegene die de huiszoeking verantwoordden. 

Wanneer  evenwel  het  bevel  tot  huiszoeking,  zoals  te  dezen,  geen  enkel 
misdrijf vermeldt dat de draagwijdte ervan nader bepaalt, beantwoordt de verwij-
zing,  alleen  naar  "het  onderhavige  onderzoek" en het  nummer waaronder  het 
dossier in het kabinet van de onderzoeksmagistraat is geïnventariseerd, niet aan 
de hierboven beschreven verplichting tot motivering.

Door te oordelen dat er geen grond is om dit gebrek te bestraffen om de enige 
reden dat de regelmatigheid van het bevel kan worden nagegaan in het licht van 
alle gegevens die aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen en het liti-
gieuze bevelschrift steunt op een dossier dat regelmatig bij de onderzoeksrechter 
aanhangig is gemaakt, verantwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling haar 
beslissing niet naar recht.

In dat opzicht is het onderdeel gegrond.
Er is geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel, dat niet tot ruimere 

vernietiging kan leiden.
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die, voor het 

overige, de beroepen beschikking bevestigt :
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is in overeenstemming met de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de regelma-

tigheid van het bevel tot huiszoeking dat op 27 april 1998 is uitgevaardigd;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de 

andere helft ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, kamer van 

inbeschuldigingstelling. 

11 januari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h.  de Codt –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Loop,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. J. Vossen, Brussel, J. Castiaux, Brussel en F. Piret, Brussel.
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Nr. 30

2° KAMER - 11 januari 2006

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - INVERDENKINGGESTELDE DIE OP 
DE VLUCHT IS EN ZICH VERBORGEN HOUDT - VERTEGENWOORDIGING - DRAAGWIJDTE

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN 
DE RECHTSPLEGING - INVERDENKINGGESTELDE DIE OP DE VLUCHT IS EN ZICH VERBORGEN HOUDT - 
VERTEGENWOORDIGING - RECHT VAN VERDEDIGING - DRAAGWIJDTE

1º en 2° Een inverdenkinggestelde ziet niet af van zijn recht van verdediging alleen maar  
omdat hij op de vlucht is en zich verborgen houdt; artikel 223 Sv. staat hem toe om zich  
voor de kamer van inbeschuldigingstelling te laten vertegenwoordigen met inachtneming 
van  de  regels  die  gelden  inzake  verschijning  voor  de  raadkamer  en  het  algemeen 
rechtsbeginsel  van  eerbiediging  van  het  recht  van  verdediging  is  onlosmakelijk  
verbonden met  de  regels  van de rechtspleging  op  tegenspraak  die  in  dit  artikel  zijn  
bepaald; door in de vertegenwoordiging te voorzien heeft  de wetgever gewild dat de 
vertegenwoordigde  persoon  zijn  verweer  daadwerkelijk  kan  voeren.  (Algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1544.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft een conclusie neergelegd. 
Eiser voert  een middel aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Op  de  terechtzitting  van  11  januari  2006  heeft  raadsheer  Frédéric  Close 

verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Redengeving
Over het middel :
Eiser, die op de vlucht is en zich verborgen houdt, maakte het voorwerp uit 

van een Europees aanhoudingsbevel dat door de onderzoeksrechter te Brussel bij 
verstek werd uitgevaardigd.

Vóór de terechtzitting waarop de regeling van de rechtspleging door de kamer 
van inbeschuldigingstelling aanhangig was, had geen enkele raadsman zich doen 
kennen om hem te vertegenwoordigen. Op die terechtzitting heeft de kamer van 
inbeschuldigingstelling  zijn  raadslieden  de  toestemming  gegeven  om  hem te 
vertegenwoordigen  en  zij  hebben  om  een  verdaging  van  de  zaak  verzocht 
"teneinde het dossier te kunnen inzien opdat [eiser] zijn recht van verdediging 
zou kunnen uitoefenen" en de voldoende aanwijzingen van schuld die het open-
baar  ministerie  tegen  hem  aanvoert  te  beantwoorden.  Het  arrest  weigert  die 
verdaging en zegt "dat geen enkele miskenning van het recht van verdediging 
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kan worden afgeleid uit de weigering van het hof [van beroep] om de verdaging 
toe  te  kennen  waarom  een  inverdenkinggestelde  die  op  de  vlucht  is  en  zich 
verborgen  houdt  en  die  door  zijn  raadslieden  wordt  vertegenwoordigd,  heeft 
verzocht".

Een inverdenkinggestelde ziet evenwel niet af van zijn recht van verdediging 
alleen maar omdat hij op de vlucht is en zich verborgen houdt. Artikel 223 van 
het Wetboek van Strafvordering staat hem toe om zich voor de kamer van inbe-
schuldigingstelling te laten vertegenwoordigen met inachtneming van de regels 
die  gelden  inzake  verschijning voor  de raadkamer  en  het  algemeen  rechtsbe-
ginsel  van  eerbiediging  van  het  recht  van  verdediging  is  onlosmakelijk 
verbonden met de regels van de rechtspleging op tegenspraak die in dit artikel 
zijn  bepaald.  Door  in  de  vertegenwoordiging  te  voorzien  heeft  de  wetgever 
gewild  dat  de  vertegenwoordigde  persoon  zijn  verweer  daadwerkelijk  kan 
voeren.

Door het verzoek tot verdaging alleen om bovenvermelde reden te verwerpen, 
miskent  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  het  recht  van  verdediging  van 
eiser.

In zoverre is het middel gegrond.
Dictum

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

vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-
gingstelling, anders samengesteld.

11 januari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. de Close –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. P. Chomé, Brussel, D. De Quévy, Brussel en O. Bastyns, Brussel.

Nr. 31

1° KAMER - 12 januari 2006

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - GESCHONDEN WETSBEPALINGEN - GEWIJZIGDE WETSBEPALING - 
ONTVANKELIJKHEID

Niet ontvankelijk is het middel dat zich beroept op schending van de gewijzigde tekst van 
een  wetsbepaling,  terwijl  de  oorspronkelijke  tekst  van  die  bepaling  op  het  geschil 
toepasselijk is en de wijziging invloed kan hebben op de gegrondheid van het middel1.  
(Art. 1080 Ger.W.)

1 Cass., 18 sept. 1992, A.R. F.1944.N, nr. 622.
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(V. en B. T. PNP-PIETTE EN PARTNERS VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ nv)

ARREST

(A.R. C.04.0151.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 november 2003 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
-  artikel  29bis,  §1,  eerste  lid,  van  de  wet  van  21  november  1989  betreffende  de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd bij de wet van 
30 maart 1994 en gewijzigd bij de wetten van 13 april 1995 en van 19 januari 2001.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de eisers namens de huwgemeenschap 

om verweerster te veroordelen tot betaling van een provisie van 2.478,94 euro de vorde-
ring  van  de  eisers  om  verweerster  te  veroordelen  tot  betaling  van  een  provisie  van 
1.239,47 euro en de vordering van de eisers om verweerster te veroordelen tot betaling 
van een provisie van 2.478,94 euro met aanstelling van een geneesheer deskundige, onge-
grond, op de volgende gronden:

1. Er bestaat betwisting over de feitelijke gegevens van het ongeval. Op basis van de 
eigen verklaring, onmiddellijk na het ongeval, van de tweede eiseres in het strafdossier 
neemt de rechtbank aan dat de tweede eiseres niet zelf, maar enkel de rem van haar fiets 
in aanraking is gekomen met de geparkeerde personenwagen. De beschrijvingen van het 
ongeval door de verbalisanten zijn niet éénduidig. Bij de aanvang van het proces-verbaal 
stellen ze dat "een fietser gevallen is tegen de achterkant van een reglementair geparkeerd 
voertuig", maar op de tweede pagina van het PV. stellen ze: "Bij dit manoeuvre raakt ze 
de achterkant van de fiets van haar echtgenoot, en komt ten val. Haar fiets belandt tegen 
het reglementair geparkeerd voertuig van M.". De verbalisanten hebben het ongeval uiter-
aard niet zien gebeuren, net zo min trouwens als de eigenaar van de wagen. Alhoewel de 
eerste eiser bij het ongeval aanwezig was, werd hij niet verhoord. De rechtbank steunt 
zich op de eigen verklaring van de tweede eiseres, die als slachtoffer beter dan wie ook 
weet hoe het ongeval gebeurd is.

2. Op grond van het bekende artikel 29bis vorderen de eisers van verweerster vergoe-
ding van hun schade voortvloeiend uit de lichamelijke letsels van de tweede eiseres. Om 
te slagen in hun vordering, dienen de eisers aan te tonen, primo, dat de geparkeerde wagen 
van de verzekerde van verweerster "betrokken" was bij dit ongeval, en, secundo, dat de 
schade waarvan zij vergoeding vorderen, te wijten is aan de tussenkomst van die wagen.

3. Naar het oordeel van de rechtbank is het contact tussen de wagen en de fiets van de 
tweede eiseres voldoende om aan te nemen dat de wagen "betrokken" was in het ongeval. 
Evenwel dienen de eisers eveneens aan te tonen dat de schade waarvan zij vergoeding 
vorderen, te wijten is aan de tussenkomst van die wagen. Dit is niet het geval, aangezien 
de tweede eiseres zelf nooit in contact is gekomen met de wagen. Zij viel op (de) grond 
waarbij zij haar linkerknie brak. Dat zou niet anders geweest zijn, indien de wagen daar 
niet had gestaan. 



134 HOF VAN CASSATIE 12.1.06 - Nr. 31 

Uit het bovenstaande volgt dat de eerste rechter de vordering van de eiseres terecht als 
ongegrond heeft afgewezen, zodat het hoger beroep ongegrond is.

Grieven
Bij  een  verkeersongeval  waarbij  een  of  meer  motorrijtuigen  betrokken  zijn  op  de 

plaatsen  bedoeld  in  artikel  2,  §1,  van  de  wet  van  21  november  1989  betreffende  de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, wordt, met uitzondering 
van  de  stoffelijke  schade  en  de  schade  geleden  door  de  bestuurder  van  elk  van  de 
betrokken motorrijtuigen, ingevolge het artikel 29bis, §1, eerste lid, van de aangehaalde 
wet van 21 november 1989 alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechtheb-
benden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met inbegrip van de 
kledijschade,  hoofdelijk vergoed door de verzekeraars  die de aansprakelijkheid van de 
eigenaar,  de  bestuurder  of  de houder  van  de motorrijtuigen  overeenkomstig  deze wet 
dekken.

Het slachtoffer dat op grond van het artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 
november 1989 vergoeding vordert voor de schade ingevolge een verkeersongeval dient 
te bewijzen dat een motorrijtuig betrokken was bij dat verkeersongeval. Hij dient echter 
niet te bewijzen dat de schade zelf veroorzaakt werd door het betrokken motorrijtuig.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de eisers op grond van het artikel 29bis, §1, van de 
wet van 21 november 1989 vergoeding vorderen van de schade voortvloeiend uit de licha-
melijke  letsels  van  de  tweede  eiseres  ingevolge  een  verkeersongeval.  Het  bestreden 
vonnis  stelt  tevens vast  dat  de geparkeerde wagen  van de verzekerde  van verweerster 
betrokken was in dit ongeval.

Het bestreden vonnis heeft echter ten onrechte beslist dat de eisers om te slagen in hun 
vordering, ook moeten aantonen dat de schade waarvan zij vergoeding vorderen te wijten 
is aan tussenkomst van die wagen en het heeft die vordering dan ook ten onrechte afge-
wezen omdat dit bewijs niet geleverd was, omdat de tweede eiseres zelf nooit in contact is 
gekomen met de wagen maar op de grond viel waarbij zij haar linkerknie brak hetgeen 
niet anders zou geweest zijn indien de wagen daar niet had gestaan.

De  eisers  dienden  immers  enkel  te  bewijzen  dat  de  wagen  van  de  verzekerde  van 
verweerster betrokken was bij het verkeersongeval zonder dat zij ook moesten aantonen 
dat de schade waarvan zij vergoeding vorderden veroorzaakt werd door die wagen. Nu de 
appèlrechters uitdrukkelijk vaststelden dat die wagen betrokken was bij het verkeerson-
geval,  hebben zij de vordering van de eisers ten onrechte afgewezen omdat de schade 
ingevolge  het verkeersongeval  niet  veroorzaakt  werd  door  een contact met  die wagen 
maar door de val op de grond (schending van artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 
21 november 1989).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel
1.  Verweerster  voert  aan  dat  het  middel  niet  ontvankelijk  is,  nu  het  zich 

beroept op een schending van artikel 29bis W.A.M.-wet, zoals gewijzigd bij wet 
van 19 januari 2001, hoewel de vorige versie van die bepaling op het geschil 
toepasselijk is en de wijziging invloed kan hebben op de gegrondheid van het 
middel.

2. Blijkens zijn bewoordingen, wijst het middel als geschonden wetsbepaling 
artikel 29bis, §1, eerste lid, W.A.M.-wet aan, zoals onder meer gewijzigd door 
de wet van 19 januari 2001, dat bepaalt: "Bij een verkeersongeval waarbij een of 
meer  motorrijtuigen  betrokken  zijn,  op  de  plaatsen  bedoeld  in  artikel  2,  §1, 
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wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de 
bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de 
slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijk letsel of het 
overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verze-
keraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van 
de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken".

3.  Het middel  verwijt  aan het  vonnis ten onrechte te hebben beslist  dat  de 
eisers om te slagen in hun vordering ook moeten aantonen dat de schade waarvan 
zij  vergoeding  vorderen,  veroorzaakt  werd  door  het  bij  het  verkeersongeval 
betrokken motorrijtuig.

4. Gelet op de datum van het ongeval, dit is 10 juli 1999, dient artikel 29bis 
W.A.M.-wet te worden toegepast in de versie die van kracht was vóór de wijzi-
ging bij de wet van 19 januari 2001.

5.  In  deze  vroegere  en  te  dezen  toepasselijke  versie  van  artikel  29bis,  §1, 
eerste lid, W.A.M.-wet, is er anders dan in de gewijzigde versie, geen sprake van 
"alle  schade  geleden  door  de  slachtoffers  en  hun rechthebbenden",  maar  van 
"alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden".

6. Deze wijziging van artikel 29bis, §1, eerste lid, W.A.M.-wet kan invloed 
hebben op de gegrondheid van het middel, meer bepaald wanneer de te dezen 
toepasselijke versie ervan aldus zou moeten geïnterpreteerd worden dat er een 
oorzakelijke verband moet zijn tussen de schade en het betrokken zijn van het 
voertuig.

7. De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen.
Dictum

Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

12 januari 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
Houtekier en van Eeckhoutte.

Nr. 32

1° KAMER - 12 januari 2006

1º RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER - AMBTSPLICHTEN - TEKORTKOMING - GEWOONLIJK 
VERZUIM HET BERAAD TE BEËINDIGEN

2º RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER - AMBTSPLICHTEN - TEKORTKOMING - 
TUCHTONDERZOEK - WEIGERING TE ANTWOORDEN

1º De magistraat die, nu hij eraan schuldig wordt bevonden gewoonlijk, zonder opgave van  
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redenen op het zittingsblad en zonder de eerste voorzitter van het hof van beroep op de 
hoogte te brengen, te verzuimen zijn beraad te beëindigen binnen de wettelijke termijnen,  
en bijgevolg verwarring heeft gezaaid bij heel wat rechtzoekenden, tekortgekomen is aan  
de vereiste collegialiteit en de werking van de rechtbank heeft verstoord, verzuimt zijn  
ambtsplichten,  zodat  tegen  hem  de  tuchtstraf  van  zes  maanden  schorsing  wordt  
uitgesproken1. (Artt. 404 en 405 Ger.W.; Art. 34 W. 7 juli 2002)

2º  De  magistraat  die,  tijdens  de  tegen  hem  ingestelde  tuchtvordering,  weigert  te  
antwoorden  aan  de  door  de  eerste  voorzitter  van  het  hof  van  beroep  aangewezen 
raadsheer-onderzoeker omdat hij de procedure bekritiseert, begaat geen fout en verzuimt  
bijgevolg zijn ambtsplichten niet2. (Artt. 404 en 405 Ger.W.; Art. 34 W. 7 juli 2002)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. X.)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.05.0013.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het Hof van Cassatie is in algemene vergadering bijeengekomen overeenkom-

stig artikel 426 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij de wet 
van  7  juli  2002 tot  wijziging  van  het  tweede  deel,  boek II,  titel  V,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht.

Het openbaar ministerie heeft op 4 november 2005 een conclusie ter griffie 
neergelegd.

Meesters Thierry Levy, advocaat bij de balie van Parijs, en Bernard Mouffe, 
advocaat bij de balie van Brussel, hebben op 30 december 2005 een conclusie ter 
voornoemde griffie neergelegd.

Op de terechtzitting van 5 januari 2006 heeft raadsheer Jean de Codt verslag 
uitgebracht en heeft eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq de ontzet-
ting van X. uit zijn ambt van rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. 
gevorderd. X. is verschenen nadat hij bij gerechtsbrief was opgeroepen om op 
die terechtzitting te verschijnen.

Hij  werd  in  openbare  terechtzitting  ondervraagd,  met  de  bijstand  van  zijn 
raadslieden.

II. VORDERINGEN
De vorderingen van de procureur-generaal bij het Hof luiden als volgt :
"Aan het Hof van Cassatie,
De procureur-generaal bij dit Hof,
Overwegende  dat  de  heer  X.,  ...,  bij  koninklijk  besluit  van  ...  juli  1990 is 

benoemd tot  rechter  in  de Rechtbank van Eerste  Aanleg te Y.;  dat  hij  op ... 
augustus 1990 de bij de wet voorgeschreven eed heeft afgelegd op de openbare 
terechtzitting van de vakantiekamer van het Hof van Beroep te Z.; 

1 Zie de verwijzingen in de, in het onderstaande arrest weergegeven, schriftelijke vordering van de 
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie; art. 404 Ger.W. vóór de wijziging ervan bij W. 7 juli 
2002, en art. 405 Ger.W. na de wijziging ervan bij W. 7 juli 2002; betreffende de toepassing van art. 
6.1, E.V.R.M., zie noot J.F.L. onder Cass., 27 juni 2003, algemene vergadering, A.R. D.03.0013.F, 
nr. 382.
2 Ibid.



Nr. 32 - 12.1.06 HOF VAN CASSATIE 137 

Overwegende dat uit de stukken van de tegen hem ingestelde tuchtprocedure 
blijkt dat rechter X. sedert 1991 al maanden, zonder gegronde redenen, verzuimt 
de zaken te berechten die hij in beraad genomen heeft;

Overwegende dat die zware tekortkomingen in de uitoefening van zijn ambt 
onder meer blijken uit de volgende stukken:

- stuk 1-01-1 (brief van 11 oktober 1995 van de procureur des Konings bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. aan de procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Z., en de bijlage);

- stuk 1-01-3 (brief van 16 november 1995 van de voorzitter van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Y. aan de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Z.);

- stuk 1-02-4 (brief van 26 oktober 1999 van de voorzitter van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Y. aan de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Z., en 
de twee bijlagen waaronder de brief van rechter X. van 21 oktober 1999 aan de 
voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y.); 

-  stuk 1-02-6, eerste  bijlage (brief  van de voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Y. van 3 december 1999 aan rechter X.);

- stuk 1-02-7 (brief van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Y. van 18 februari 2000 aan de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Z., en 
de bijlage);

- stuk 1-03, eerste en tweede bijlage (brief van 26 januari 2004 van de procu-
reur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. aan mevrouw de 
procureur-generaal  bij  het  Hof  van  Beroep  te  Z.  en  tabel  "11e  correctionele 
kamer - verdagingen voor vonnis");

- stuk 1-05 (brief van 16 februari 2004 van de voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Y. aan de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Z., en de 
bijlagen betreffende de "achterstand in het beraad");

- stuk 5, de bijlagen 24 (brief van 9 februari 1993 van de voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. aan rechter X.), 37 (brief van 1 december 
1994 van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. aan rechter 
X.),  55 (brief  van 6 november 1995 van rechter  X. aan de voorzitter  van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Y.), 71 (brief van 17 oktober 1996 van rechter 
X. aan de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y.), 75 (brief van 21 
september 1998 van rechter X. aan de voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Y.), 87 (brief van 23 juni 1999 van de voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Y. aan rechter X.), 124 (brief van 15 april 2002 van Mr. DE 
BONDT aan de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. en bijge-
voegde  stukken),  127  (brief  van  de  voorzitter  van  de  Rechtbank  van  Eerste 
Aanleg te Y. van 28 augustus 2002 aan Mr. SION en bijgevoegd stuk), 136 (brief 
van 23 januari  2003 van rechter  X.  aan  de voorzitter  van  de Rechtbank van 
Eerste  Aanleg te Y.),  141 (brief  van 17 april  2003 van de voorzitter  van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. aan rechter X), 148 (brief van 3 maart 2004 
van rechter X. aan de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y.) en 
150  (brief  van  1  april  2004 van  de  voorzitter  van  de  Rechtbank van  Eerste 
Aanleg te Y. aan rechter X.); 
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- stuk 26 (brief van 20 september 2004 van de voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Y. aan de voorzitter van het Hof van Beroep te Z. GODIN, die 
met het onderzoek is belast);

- stuk 34 (proces-verbaal van het verhoor van 20 oktober 2004 van de heer H., 
ere-ondervoorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y., door de voorzitter 
van het Hof van Beroep te Z., die met het onderzoek is belast);

Overwegende dat rechter X. herhaaldelijk tot de orde werd geroepen;
Overwegende dat de voorzitter van het Hof van Beroep te Z. op 3 september 

2004 en 21 december 2004 rechter X. heeft ondervraagd naar aanleiding van het 
tuchtonderzoek (stukken 25 en 60);  dat  rechter  X. tijdens die twee ondervra-
gingen zijn plicht tot loyaliteit en waarheidsgetrouwheid waartoe hij jegens de 
tuchtoverheid gehouden is, niet is nagekomen door telkenmale het stilzwijgen te 
bewaren betreffende de hem ten laste gelegde feiten (vgl. procureur-generaal J. 
du Jardin, De toetsing van de wettelijkheid van het tuchtrecht in de beroepsorden 
door het Hof van Cassatie, rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van 
het Hof op 1 september 2000, Brussel, 2000, p. 45, in fine);

Overwegende dat het geheel van die feiten wijst op een gebrek aan beroeps-
ethiek, dat de geloofwaardigheid van de rechterlijke macht in ernstige mate in 
het gedrang brengt;

Overwegende  derhalve  dat  de  heer  X.,  voornoemd,  zijn  ambtsplichten 
verzuimd heeft; dat hij niet meer waardig is deel te nemen aan de uitoefening 
van de rechterlijke macht (zie Cass., 22 september 1989, algemene vergadering, 
AR. 8740, nr.  52; vlg.  Cass., 22 september 1989, algemene vergadering,  AR. 
6883, nr. 51);

Gelet  op  de  artikelen  152,  tweede  lid,  van  de  gecoördineerde  Grondwet 
(1994), 404, 409, 417 tot 420, 422 tot 426 van het Gerechtelijk Wetboek, voor de 
wijziging ervan bij de wet van 7 juli 2002, 405 van het Gerechtelijk Wetboek, 
voor en na de wijziging ervan bij de wet van 7 juli 2002, 34 van de wet van 7 juli 
2002 tot  wijziging van het  tweede deel,  boek II,  titel  V van het  Gerechtelijk 
Wetboek betreffende de tucht en tot intrekking van de wet van 7 mei 1999 tot 
wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van 
het  Gerechtelijk  Wetboek,  25  van  de  wet  van  22  december  2003  houdende 
diverse bepalingen en 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden.

Vordert  dat  het  aan  het  Hof,  in  algemene  vergadering,  moge  behagen  om, 
uitspraak  doende  in  openbare  terechtzitting  en  na  onderzoek,  de  heer  X.  te 
ontzetten uit zijn ambt van rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y., en 
hem te veroordelen in de kosten.

Brussel, 30 juni 2005.
Voor de procureur-generaal,
De eerste advocaat-generaal,
(get.) J. F. Leclercq"
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Motivering
1. Aan rechter X. wordt verweten dat hij zijn ambtsverplichtingen verzuimd 

heeft doordat hij sedert 1991 al maanden, zonder gegronde redenen, verzuimt de 
zaken te berechten  die hij  in beraad  genomen heeft.  Er  wordt  hem eveneens 
verweten dat hij de plicht tot loyaliteit en waarheidsgetrouwheid jegens de tucht-
overheid  niet  is  nagekomen  door,  op  3  september  en  21  december  2004,  te 
weigeren te antwoorden aan de raadsheer-onderzoeker die was aangesteld door 
de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Z.

2. Luidens artikel 34 van de wet van 7 juli 2002 blijven de artikelen 404 tot 
427 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van artikel 405, zoals van 
toepassing voor de volledige inwerkingtreding van deze wet, van toepassing op 
alle tuchtvorderingen waarin de betrokkene werd gehoord voordat deze wet in 
werking trad. Deze is pas in werking getreden op 14 februari 2005, dus na het 
verhoor van de vervolgde magistraat. Daaruit volgt dat de vroegere rechtspleging 
van toepassing blijft.

De aan rechter X. verweten vertragingen werden onder meer afgekeurd in een 
brief van 7 oktober 1999 van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Z. 
waarbij  de eerste voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Z.  wordt 
gelast  ze aan de betrokkene mee te delen "als laatste waarschuwing vóór een 
tuchtvervolging, tenzij hij liever nu ontslag neemt".

Gelet op die waarschuwing en op de ondervragingen waarvan X. desondanks 
het  voorwerp  bleef  met  betrekking  tot  dezelfde  tekortkomingen,  vermag  de 
vervolgde magistraat niet aan te voeren dat hij, vooraleer hij voor verhoor werd 
ontboden, geen weet zou hebben gehad van de hem verweten grieven.

3. X. vraagt dat het Hof, alvorens recht te doen, beveelt dat de griffie van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. alle registers overlegt van de beslissingen die 
gewezen  zijn  door  de  kamers  waarin  hij  sinds  16  juli  1990  zitting  heeft 
gehouden. Hij zegt dat zijn verzoek daartoe werd geweigerd. Hij houdt staande 
dat hij dankzij die registers zou kunnen aantonen dat de hem verweten vertra-
gingen uitzonderlijk en betrekkelijk zijn en dat hij de oorzaken ervan zou kunnen 
aantonen.

Er bestaat geen grond om die onderzoeksmaatregel te bevelen. Aan de hand 
van de gegevens van het dossier kan het Hof de omvang van de verweten vertra-
gingen  meten.  Overigens  kunnen  de  registers  waarvan  de  overlegging  wordt 
gevraagd "het onzeker verloop van de procedure, de complexiteit van het geval 
of het gebrek aan eensgezindheid in de rechtspraak" die worden aangevoerd, niet 
bewijzen. Ten slotte heeft de bewering dat de aan X . verweten grieven ook voor 
andere  leden  van  de  rechtbank  zouden  kunnen  gelden,  geen  weerslag  op  de 
berechting van de tegen hem ingestelde tuchtvordering. 

4.  X.  betwist  de  vertragingen  waarop  de  tuchtbevordering  betrekking heeft 
niet, maar hij wijst erop dat ze zeldzaam zijn en dat ze nu eens te maken hebben 
met de werkdruk, dan weer met "een meningsverschil met het openbaar minis-
terie", nu eens met zijn gezondheidstoestand, dan weer met de complexiteit van 
de zaken.

5. Artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek legt de rechter de verplichting op 
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om, ondanks de duisternis of de onvolledigheid van de wet, uitspraak te doen 
over de hem toevertrouwde zaken. Artikel 770 van dat wetboek omschrijft die 
verplichting nader door te vermelden dat het vonnis moet worden uitgesproken 
binnen een maand na het sluiten van de debatten.

Overschrijding van die termijn is weliswaar geen tekortkoming aan de ambts-
plichten. Voornoemd artikel 770 bepaalt immers in het derde lid dat, indien de 
uitspraak niet binnen die termijn kan geschieden, de oorzaak van de vertraging 
op het zittingsblad wordt vermeld, en in het vierde lid dat, indien de rechter het 
beraad langer dan drie maanden aanhoudt, hij dat moet laten weten aan de eerste 
voorzitter van het hof van beroep.

Die  bepalingen  geven  de  magistraat  evenwel  niet  het  recht  zijn  vonnissen 
herhaaldelijk en zonder reden te verdagen. 

6. X. is bij koninklijk besluit van ... juli 1990 benoemd tot rechter in de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Y.. Hij heeft op ... augustus 1990 de bij de wet voor-
geschreven eed afgelegd op de openbare terechtzitting van de eerste kamer van 
het Hof van Beroep te Z..

Uit het dossier van het tuchtonderzoek blijkt dat er van 17 mei 1991 tot 2 juni 
2005 tegen rechter X. geregeld klachten zijn gekomen vanwege de partijen, de 
balie  of het  openbaar  ministerie  waarbij  hem de ongewone vertragingen,  met 
name bij de uitspraak van zijn vonnissen, werden verweten.

Uit die klachten en de daardoor uitgelokte vermaningen blijkt dat rechter X., 
door gewoonlijk, zonder opgave van redenen en zonder de eerste voorzitter van 
het hof van beroep op de hoogte te brengen, te verzuimen zijn beraad te beëin-
digen  binnen  de  wettelijke  termijnen,  verwarring  heeft  gezaaid  bij  heel  wat 
rechtzoekenden,  tekortgekomen is aan de vereiste collegialiteit  en de werking 
van de rechtbank heeft verstoord.

Noch de herhaalde adviezen, eisen en aansporingen gedurende veertien jaar 
door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y., die dikwijls onbe-
antwoord  zijn  gebleven,  noch  de  waarschuwing  voor  tuchtvervolging  die  de 
eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Z. hem op 19 oktober 1999 heeft 
toegezonden, noch de hulp die X. van zijn collega's gekregen heeft, noch het feit 
dat genoemde magistraat andere kamers toegewezen kreeg, noch de verminde-
ring van zijn werklast hebben hem ertoe gebracht zich op duurzame wijze van 
zijn plichten te kwijten.

Door aldus te handelen heeft X. zijn ambtsplichten ernstig verzuimd.
7. Daarentegen bestaat er geen grond om de grief betreffende het gebrek aan 

loyaliteit  en oprechtheid jegens de tuchtoverheid in aanmerking te nemen. De 
weigering om te antwoorden aan de raadsheer-onderzoeker die werd aangewezen 
door de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Z., was gegrond op kritiek op 
de procedure.  Die kritiek is slechts een verweermiddel en geen fout. X. heeft 
tijdens zijn verhoor van 31 augustus 2005 de nodige uitleg gegeven aan de raads-
heer-onderzoeker die door de eerste voorzitter van het Hof was aangewezen.

8. De hierna vastgestelde straf houdt rekening met de noodzaak om rechter X. 
ervan bewust te maken dat zijn gedrag de belangen van de rechtzoekenden kan 
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schaden. Zij houdt eveneens rekening met de kwaliteiten die zijn ambtsgenoten 
hem toeschrijven en die hem in staat  zouden moeten stellen om iets aan zijn 
tekortkomingen te doen en het vertrouwen van de maatschappij in zijn geschikt-
heid om het recht te wijzen, te herstellen. 

Dictum
HET HOF,
Uitspraak  doende op tegenspraak,  na behandeling van de zaak in  openbare 

terechtzitting, 
Gelet op artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden;
Gelet op artikel 152, tweede lid, van de Grondwet;
Gelet op artikel 34 van de wet van 7 juli 2002 tot wijziging van het tweede 

deel,  boek II,  titel  V,  van het  Gerechtelijk  Wetboek betreffende  de tucht,  en 
artikel 25 van de wet van 22 december 2003 houdende diverse bepalingen;

Gelet op artikel 405 van het Gerechtelijk Wetboek alsook de artikelen 404, 
409, 417 tot 420 en 422 tot 426 van genoemd wetboek, vóór de wijziging ervan 
bij de wet van 7 juli 2002;

Spreekt tegen X., rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y., de tucht-
straf uit van zes maanden schorsing;

Veroordeelt hem in de kosten.

12 januari 2006 – Algemene vergadering – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Verslaggever:  de h. de Codt –  Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie  van de  h. Leclercq, 
eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T. Levy, Parijs en B. Mouffe, Brussel.

Nr. 33

1° KAMER - 13 januari 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
ALGEMEEN - BEREKENING VAN DE BELASTING - VOORAFBETALING - VERREKENING - 
FAILLISSEMENT - TEGENWERPELIJKHEID AAN DE GEZAMENLIJKE SCHULDEISERS

De verrekening  van een voorafbetaling,  die  zonder  bedrog is  gedaan  en vooraleer  de 
schuldenaar  zijn  betalingen  heeft  gestaakt,  op  de  belasting  die  na  het  vonnis  van  
faillietverklaring  is  ingekohierd,  kan  aan  de  gezamenlijke  schuldeisers  worden 
tegengeworpen1. (Artt. 157 en 175 W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën T. FAILLISEMENT CAGIF GESTION ET INVESTIGATION bvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0003.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.33



142 HOF VAN CASSATIE 13.1.06 - Nr. 33 

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 mei 2004 gewezen door het 
Hof van Beroep te Bergen.

Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn memorie twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is 

gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 16 en 17 van de faillissementswet van 8 augustus 1997;
- artikel 157 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 172 van de Grondwet;
- de artikelen 64 tot 71 en 142 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot 

uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Met  bevestiging  van  het  beroepen  vonnis  veroordeelt  het  arrest  eiser  om  aan 

verweerder, in diens hoedanigheid van curator van het op 1 april 1998 verklaarde faillisse-
ment  van  de  besloten  vennootschap  met  beperkte  aansprakelijkheid  Cagif  gestion  et 
investigation,  250.000  BEF (6.197,34  euro)  te  betalen,  vermeerderd  met  intrest,  welk 
bedrag op 8 april 1997 aan eiser is betaald door de failliete vennootschap als voorafbeta-
ling  op  de  vennootschapsbelasting,  aanslagjaar  1998  (1997),  zulks  op  de  volgende 
gronden:

"dat de voorafbetaling geen betaling van een schuld is en geen onverschuldigde beta-
ling; dat de belastingplichtige die een voorafbetaling doet, bewust kiest om een nog niet-
bestaande belasting te betalen om de in de belastingwetten bedoelde vermeerdering te 
vermijden (artikelen 157 e.v.,  Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; Bergen, 16 
november 1988, J.T., 1989, p. 309);

dat (verweerder) terugbetaling wil krijgen van de door de failliete vennootschap gedane 
voorafbetaling en aanvoert dat de Belgische Staat de schuldvordering van de teruggave 
van die voorafbetaling, waarvan hij beweert houder qualitate qua te zijn, niet kan verge-
lijken met de belastingschuld die ingekohierd is na het faillissement;

(...)
dat de belastingplichtige, eerst en vooral, zelfs na het verstrijken van de termijnen, recht 

heeft op de terugbetaling van de voorafbetalingen indien geen enkele aanslag rechtsgeldig 
is ingekohierd of indien ze meer bedragen dan de ingekohierde aanslag, aangezien die 
voorafbetalingen, in dat opzicht, de kenmerken vertonen van een onverschuldigde beta-
ling;

(...)
dat  vervolgens,  de curator in casu niet  pleit  dat  de voorafbetaling hem zou moeten 

worden terugbetaald omdat de nadien ingekohierde aanslag laattijdig zou zijn geweest of 
minder bedragen dan 250.000 BEF;

dat de vordering tot terugbetaling van de voorafbetaling in werkelijkheid geformuleerd 
is met toepassing van de regels van het faillissement, en meer bepaald van het beginsel 
van de gelijkheid van de schuldeisers, dat van openbare orde is,  en waarvan de belas-
tingwet in dit geval niet is afgeweken;

dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen:
- enerzijds, de voorafbetaling die geen betaling is van een reeds ontstane en nog niet 



Nr. 33 - 13.1.06 HOF VAN CASSATIE 143 

vervallen  belastingschuld,  aangezien die  schuld niet  bestaat  op het  tijdstip  waarop  de 
voorafbetaling wordt gedaan (die schuld ontstaat immers pas bij de afkondiging van de 
begrotingswet) maar een gewoon voorschot op een toekomstige schuld die bestemd is, 
ofwel  om  te  worden  teruggegeven  aan  de  belastingplichtige  die  daartoe  binnen  een 
bepaalde termijn een aanvraag heeft ingediend, ofwel om naderhand te worden verrekend 
met een aanslag, ofwel om aan de belastingplichtige te worden teruggegeven indien en 
voor zover die schuld niet rechtsgeldig zou ontstaan;

- en, anderzijds, de verrekening van die voorafbetaling met de aanslag die de daadwer-
kelijke betaling van de belastingschuld vormt;

in deze zaak werd de voorafbetaling gedaan vóór het faillissement, terwijl de verreke-
ning van de voorafbetaling met de aanslag na het faillissement is gebeurd;

dat, gelet op het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers, en inzonderheid op 
artikel 8 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, alle betalingen, verrichtingen en 
handelingen die door de gefailleerde zijn verricht sinds de dag van de faillietverklaring 
niet aan de gezamenlijke schuldeisers kunnen worden tegengeworpen;

dat de verrekening van de voorafbetaling met de aanslag die is ingekohierd na het fail-
lissement bijgevolg niet kan worden tegengeworpen aan de curator in zoverre hij de geza-
menlijke schuldeisers vertegenwoordigt;

dat hieruit volgt dat de voorafbetaling die, vóór het faillissement, niet aangewend is 
kunnen worden voor de betaling van een belastingschuld van de failliete vennootschap, en 
die,  na  het  faillissement,  evenmin  daartoe  rechtsgeldig  kan  worden  aangewend,  geen 
bestaansreden  meer  heeft  en  aan  de  gezamenlijke  schuldeisers  moet  worden  terugge-
geven;

dat (verweerder) aldus bewijst dat er voor de failliete vennootschap een schuldvorde-
ring tot terugbetaling van die voorafbetaling bestaat (...);

dat (eiser) aanvoert dat de voorafbetaling 'wel degelijk de betaling vormt van een niet 
vervallen schuld' aangezien [de] artikelen 157 en 159 van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen 1992 met de datum van de voorafbetaling rekening houden bij de berekening 
van eventuele verhogingen bij de inkohiering van de aanslag en aangezien artikel 68 van 
het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992 op de voorafbetalingen de regels toepast die vervat liggen in de arti-
kelen 139, § 3, en 142 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de betaling van de aanslag en 
het bewijs van die betaling;

de voorafbetaling krijgt echter pas het kenmerk van een betaling nadat de belasting-
schuld is ontstaan en wanneer  de voorafbetaling rechtsgeldig verrekend  werd  met  die 
schuld, ook al wordt de betaling geacht, volgens de bijzondere regels van de belastingwet-
geving, voor de berekening van de vermeerdering en de interest, terug te werken tot op 
het tijdstip van de voorafbetaling;

dat, in deze zaak, die verrekening, gelet op de regels van openbare orde van het faillis-
sement  die  de  gelijkheid  tussen  de  schuldeisers  verzekeren,  niet  rechtsgeldig  kon 
gebeuren na het vonnis van faillietverklaring".

In  substantie  beslist  het  hof  van  beroep  dat  de  voorafbetaling  niet  kan  worden 
beschouwd als de betaling van een niet vervallen belastingschuld, aangezien de betaling 
van de schuld pas gebeurt op het tijdstip van de verrekening van de voorafbetaling met de 
verschuldigde belasting. 

Ook al  dateert  de litigieuze voorafbetaling van voor  de faillietverklaring,  toch is de 
verrekening van die voorafbetaling met de verschuldigde belasting na dat vonnis gebeurd.

Zij is dus onbestaand, of zij kan op zijn minst niet aan de curator qualitate qua worden 
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tegengeworpen.
Grieven
1. Eerste onderdeel

Geen  enkele  wetsbepaling  verbiedt  dat  de  belastingadministratie  een voorafbetaling 
verrekent die voor het vonnis van faillietverklaring is ontvangen, en bovendien, in deze 
zaak, vóór het begin van de verdachte periode, met een aanslag die gevestigd is na dat 
vonnis.

Het hof van beroep baseert zijn beslissing ten onrechte op artikel 16 van de faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997, waarvan het eerste lid luidt als volgt: " Te rekenen van de 
dag  van  het  vonnis  van  faillietverklaring  verliest  de  gefailleerde  van  rechtswege  het 
beheer over al zijn goederen, zelfs over de goederen die hij mocht verkrijgen terwijl hij 
zich in staat van faillissement bevindt. Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van 
de gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf de dag van het vonnis, 
kunnen niet aan de gezamenlijke schuldeisers worden tegengeworpen".

In beginsel slaat artikel  16 niet op de handelingen die de schuldenaar heeft  verricht 
vóór de ontneming van het beheer, behalve ingeval van bedrieglijke handeling (hetgeen 
hier uitgesloten is).

De  failliete  vennootschap  heeft  na  het  vonnis  van  faillietverklaring  evenwel  geen 
enkele bestuurshandeling verricht, geen enkele betaling gedaan ten voordele van eiser. De 
litigieuze  voorafbetaling  is  wel  degelijk  vóór  de  staking  van  de  betalingen  gedaan. 
Evenmin heeft eiser sinds die datum enige betaling aan de failliete vennootschap gedaan.

Op  de  dag  van  het  faillissement  worden  de  niet-vervallen  schulden  als  vervallen 
beschouwd en kunnen de betalingen die gedaan zijn voor het staken van de betalingen aan 
de gezamenlijke schuldeisers worden tegengeworpen.

Bijgevolg zijn de artikelen 16 e.v. van de faillissementswet van 8 augustus 1997 niet 
van toepassing op de voorafbetalingen die de toekomstige gefailleerde heeft verricht vóór 
de verdachte periode.

Een voorafbetaling stemt overeen met een bedrag dat in het bijzonder wordt voorbe-
houden voor de betaling van een belasting m.b.t. een welbepaald aanslagjaar. Buiten de 
termijn waarin de artikelen 70 en 71 van het koninklijk  besluit  tot  uitvoering van het 
Wetboek  van  de  inkomstenbelastingen  1992  voorzien,  kan  de  belastingplichtige  de 
bestemming ervan niet meer wijzigen. Hij kan er zich evenmin tegen verzetten, bij voor-
beeld, in het kader van het recht van de tenuitvoerlegging

Een voorafbetaling is wel  degelijk  een betaling,  aangezien de belastingadministratie 
rekening houdt met de datum van de betaling ervan om de eventuele verhogingen bij de 
inkohiering van de belasting te berekenen.

Hier werd de voorafbetaling gedaan op 8 april 1997, dus lang voor de faillissementsver-
klaring op 1 april 1998, en eveneens lang voor het begin van de verdachte periode dat op 
1 oktober 1997 is vastgesteld.

En  de  rechtsvordering  van  de  curator  tot  terugbetaling  van  een  voorafbetaling  zou 
kunnen leiden tot  een verzwaring van het passief,  aangezien de belasting,  indien geen 
voorafbetaling was gedaan, verhoogd zou moeten worden.

Voorts, in deze zaak, aangezien de aanslagtermijn verstreken was, staat de beslissing 
om de voorafbetaling terug te geven gelijk met een belastingvrijstelling, wat uitdrukkelijk 
verboden wordt door artikel 172, tweede lid, van de Grondwet dat luidt als volgt: "Geen 
vrijstelling of vermindering van belasting kan worden ingevoerd dan door een wet".

Betreffende de datum die in aanmerking moet  worden genomen als betalingsdatum, 
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verwijst artikel 68 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het 
Wetboek  van  de  inkomstenbelastingen  1992,  met  betrekking  tot  voorafbetalingen, 
uitdrukkelijk naar artikel 142, eerste lid, van dat koninklijk besluit, luidens hetwelk beta-
lingen, voor stortingen via een postkantoor en voor overschrijvingen, uitwerking hebben 
op de datum die  door  de Post  als  bevrijdende  datum op het  rekeninguittreksel  wordt 
vermeld.

Bijgevolg is 8 april 1997 en niet het tijdstip waarop de aanslag is ingekohierd de enige 
datum die als betalingsdatum in aanmerking kan komen.

Daarentegen bevestigt artikel 157 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
dat de voorafbetaling (en niet  de latere "verrekening" ervan bij  de berekening van de 
belasting) geldt als onmiddellijke betaling van de belasting waarop zij betrekking heeft.

"In zover de belasting op winst, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders niet als voor-
heffing is geheven of in het jaar waarin het inkomen wordt verkregen niet bij voorafbeta-
ling is voldaan, wordt ze vermeerderd met een bedrag dat wordt vastgesteld zoals bepaald 
in deze onderafdeling".

Voorts preciseert artikel 167:
"De Koning bepaalt de voorwaarden en de regels van uitvoering van de artikelen 157 

tot 166 en stelt vast welke de belastingplichtigen hiervan op straffe van verval in acht 
moeten nemen".

De Koning heeft de voorwaarden en regels bepaald die de belastingplichtige op straffe 
van verval moet in acht nemen wanneer hij de bestemming van een voorafbetaling wil 
wijzigen (zie de artikelen 64 tot 71 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot 
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

De fiscale schuldvordering vertoont evenwel een bijzonder kenmerk: zij kan enkel op 
de wijze die is vastgesteld in de begrotingswet ontstaan, worden gewijzigd of teloorgaan, 
zodat,  in  belastingzaken,  schuldvergelijking,  schuldvernieuwing  en  kwijtschelding  van 
schulden in de regel uitgesloten zijn.

De artikelen 70 en 71 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering 
van  het  Wetboek van  de inkomstenbelastingen  1992 zijn  van  openbare  orde zodat  ze 
eveneens van toepassing zijn op de curator van het faillissement.

Er  dient  tevens  op  gewezen  dat  de  voorafbetalingen  in  dit  geval  geen  overschot 
vertonen.

Er moet inderdaad gelet worden op de eigen kenmerken van de voorafbetaling en op 
het belang om in die materie te verwijzen naar het overeenstemmende aanslagjaar.

De toepasbare regels verschillen naargelang er een toewijzing gebeurt in het kader van 
een  aanslagprocedure  (voor  hetzelfde  aanslagjaar),  dan  wel  een  verrekening  met  een 
belasting betreffende een ander aanslagjaar, of een ander soort belasting die een invorde-
ringsmaatregel vormt.

De litigieuze verrichting bestaat niet in een verrekening, met toepassing van artikel 166 
van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, van een overschot betreffende een aanslagjaar met een belas-
tingschuld betreffende een ander aanslagjaar of een ander soort belasting.

Zodra er een voorafbetaling voor een welbepaald aanslagjaar een overschot vertoont, 
hebben de toepasselijke wetsbepalingen betrekking op de aanslagprocedure en niet op de 
invordering van de belasting.

De bijzondere  bepalingen  van  de belastingwet,  die  van  openbare  orde zijn,  moeten 
worden nageleefd en, voor zover de voorafbetaling wordt aangewend voor de belasting-
schuld betreffende het aanslagjaar waarvoor zij gedaan is, kunnen de artikelen 16 en 17 
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van de wet van 8 augustus 1997 in geen geval de terugbetaling van een voorafbetaling 
verantwoorden.

Op de dag van de faillietverklaring was de voorafbetaling door de gefailleerde trouwens 
definitief geworden, aangezien de bij de artikelen 70 en 71 van het koninklijk besluit van 
27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vast-
gestelde termijnen reeds verstreken waren.

In zoverre de voorafbetalingen, vóór de datum van de faillietverklaring aan de gefail-
leerde en aan zijn schuldeisers konden worden tegengeworpen, kunnen ze aan de geza-
menlijke schuldeisers worden tegengeworpen en kan de curator er geen terugbetaling van 
krijgen.

Derhalve oordeelt het bestreden arrest ten onrechte dat de belastingplichtige op het tijd-
stip  van het  faillissement  een schuldvordering tegen  de Staat  had (schending van  alle 
aangewezen wettelijke bepalingen).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Een voorafbetaling van belastingen is een voorschot dat in mindering wordt 

gebracht van een later vast te stellen belasting op het totale inkomen van een 
natuurlijke persoon of een vennootschap. Voor zelfstandigen is zij een middel 
om  de  in  artikel  157  van  het  Wetboek  van  de  inkomstenbelastingen  1992 
bedoelde  belastingverhoging  te  vermijden  en  voor  belastingplichtigen  in  het 
algemeen, de manier om de in de artikelen175 tot 177 van dat wetboek bedoelde 
bonificaties te verkrijgen.

De terugbetaling van een voorafbetaling kan slechts worden verkregen, ofwel 
volgens de voorwaarden  bedoeld in de artikelen 70 en 71 van het  koninklijk 
besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen 1992, ofwel in zoverre het betaalde bedrag hoger is dan de rechts-
geldig gevestigde aanslag. Die beide onderstellingen hebben niets met deze zaak 
te maken.

De verrekening van een voorafbetaling die zonder bedrog is gedaan, en voor-
aleer  de  schuldenaar  zijn  betalingen  heeft  gestaakt,  kan  aan  de  gezamenlijke 
schuldeisers worden tegengeworpen.

Het arrest stelt vast dat "de b.v.b.a Cagif op 8 april 1997 een voorafbetaling 
van  belastingen  [van  250.000  BEF]  heeft  gedaan  die  in  mindering  wordt 
gebracht van de vennootschapsbelasting die zou verschuldigd zijn op de inkom-
sten van 1977 [lees: 1997], aanslagjaar1998; dat zij failliet werd verklaard bij 
een vonnis van 1 april 1998; dat 1 oktober 1997, bij een ander vonnis van 18 mei 
1998, vastgesteld is als de definitieve datum van de staking der betalingen; dat 
de  Belgische  Staat  twee  schuldvorderingen  heeft  ingediend  voor  een  totaal 
bedrag  van  [1.080.258  BEF];  dat  de  vennootschapsbelasting  betreffende  het 
aanslagjaar 1998 intussen werd ingekohierd [...] rekening houdend met de voor-
afbetaling" en dat de curator de terugbetaling van de voorafbetaling vordert.

Door zijn beslissing dat "de voorafbetaling [...] geen bestaansreden meer heeft 
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en aan de gezamenlijke schuldeisers moet worden teruggegeven" te gronden op 
het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers, en inzonderheid op artikel 16 
van de faillissementswet van 8 augustus 1997, is het arrest niet naar recht verant-
woord.

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

vernietigde arrest.
Houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

13  januari  2006  –  1°  Kamer  –  Voorzitter: de  h.  Echement,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: Mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 34

1° KAMER - 13 januari 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — TUCHTZAKEN — BELANG - VERSCHEIDENE 
TENLASTELEGGINGEN - EEN ENKELE TUCHTSTRAF - MIDDEL BETREFFENDE ÉÉN VAN DE 
TENLASTELEGGINGEN - ONTVANKELIJKHEID

2º APOTHEKER - TUCHTZAKEN - VERSCHEIDENE TENLASTELEGGINGEN - EEN ENKELE 
TUCHTSTRAF - CASSATIEMIDDEL BETREFFENDE EEN VAN DE TENLASTELEGGINGEN - 
ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Wanneer voor twee tenlasteleggingen een enkele tuchtstraf wordt opgelegd, kan  
het cassatiemiddel dat slechts op een van die tenlasteleggingen slaat, terwijl  de straf  
door de andere naar recht verantwoord blijft, niet tot cassatie leiden; het vertoont dus 
geen belang en is bijgevolg niet ontvankelijk1.

(D. T. ORDE VAN APOTHEKERS)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.05.0003.F)

II. CASSATIEMIDDELEN
Eisers voert in haar memorie twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepaling
Artikel 458 van het Strafwetboek.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2005, nr. 34
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Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing legt eiseres de schorsing op van het recht om het beroep van 

apotheker uit te oefenen tijdens ten minste negen maanden, op grond 
" Dat [zij] evenwel de regelmatigheid van die reglementen betwist heeft maar ermee 

ingestemd heeft de lijst te bezorgen van de instellingen buiten haar gemeente of aangren-
zende gemeenten waar [zij] leveringen heeft gedaan;

[...] Dat de provinciale raad van de Orde tot driemaal toe [eiseres], respectievelijk op 23 
januari, 23 februari en 28 maart 2002, gewezen heeft op de verbintenissen die [zij] was 
aangegaan, echter tevergeefs;

[...] Dat eiseres op 29 maart 2002 aan de leden van de Orde heeft geschreven dat zij, 
aangezien zij slechts titularis was van de apotheek in de rue Hayenneux, 25, te Herstal, 
bijgevolg niet kon ingaan op het verzoek dat haar was gedaan;

Dat het haar bovendien belangrijk leek de wettelijke basis te kennen op grond waarvan 
de Orde haar het beroepsgeheim mocht doen schenden;

[...] Dat [eiseres], die zich uitdrukkelijk ertoe verbonden had de gevraagde documenten 
te bezorgen in het kader van regelmatig gevoerd geheim onderzoek, in deze zaak, weinig 
goede redenen heeft om het beroepsgeheim aan te voeren;

[...] Dat de raad van beroep terecht erop gewezen heeft dat eisers ermee had ingestemd 
de onderzoekers de lijst te bezorgen van de door haar apotheek bevoorrade rusthuizen 
maar niet die van haar klanten;

[...] Dat uit geen enkel van de gegevens van de zaak blijkt dat de provinciale raad van 
de Orde de feiten slecht zou hebben beoordeeld door te stellen dat [eiseres] geneesmid-
delen leverde aan de beheerders van de rusthuizen,  die ze,  wellicht,  aan de bewoners 
bezorgden;

Dat voorts moeilijk te begrijpen valt hoe het bekendmaken van de naam van de rust-
huizen  zou  indruisen  tegen  het  beroepsgeheim,  aangezien  de  verschijnende  apotheker 
gehouden is tot loyaliteit jegens de overheden van de orde, die eveneens door het beroeps-
geheim zijn gebonden".

Grieven
Artikel 458 van het Strafwetboek bepaalt: " Geneesheren, heelkundigen, officieren van 

gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun 
staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekend-
maken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte of voor een parlementaire 
onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht 
die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot 
zes maanden en met geldboete van honderd BEF tot vijfhonderd BEF".

het onderzoek van het dossier ten laste van eiseres steunt op een onwettig of ongrond-
wettig koninklijk besluit.

De tuchtrechter mocht dus tegen eiseres geen onderzoek instellen.
Laatstgenoemde  kan  dus niet  worden  gestraft  om het  onderzoek van  het  dossier  te 

hebben "verhinderd".
Eiseres ziet hoe dan ook niet in op welke wettelijke grondslag zij, zelfs aan verweerder 

van wie zij afhangt, de lijst van "haar klanten" zou moeten bezorgen.
Er  dient  op gewezen  dat  eiseres  levert  aan patiënten die  met  name in  een rusthuis 

verblijven; eiseres levert niet aan de rusthuizen maar aan de patiënten die er verblijven; 
het zijn de voorschriften van die patiënten die door eiseres worden behandeld.

De bestreden beslissing heeft  tevens de feiten  slecht  beoordeeld door te stellen dat 
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eiseres geneesmiddelen leverde aan de beheerders van de rusthuizen die, wellicht, ervoor 
zorgen dat ze aan de bewoners worden bezorgd; de feiten van de zaak zijn niet van dien 
aard.

Eiseres moet het beroepsgeheim bewaren jegens haar patiënten die vertrouwen in haar 
hebben, zo niet komt zij terecht in de artikel 458 van het Strafwetboek bedoelde toestand.

Er bestaat geen wettelijke grondslag om eiseres te verplichten de lijst te bezorgen van 
de des instellingen "bevoorraad" door de apotheek waarvan eiseres, ten tijde van de feiten 
titularis was. De bestreden beslissing schendt bijgevolg artikel 458 van het Strafwetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
2. Tweede middel
De  door  verweerder  opgeworpen  grond  van  niet-ontvankelijkheid  van  het 

middel: het middel vertoont geen belang.
De bestreden beslissing legt  eiseres  voor twee tenlasteleggingen een enkele 

tuchtstraf op.
Aangezien  het  middel,  dat  slechts  op  een  van  die  tenlasteleggingen  slaat, 

terwijl  de straf  door de andere naar  recht  verantwoord  blijft,  niet  tot  cassatie 
leidt, vertoont het geen belang.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

13  januari  2006  –  1°  Kamer  –  Voorzitter: de  h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 35

3° KAMER - 16 januari 2006

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — ALGEMEEN 
- PUBLIEKRECHTELIJK RECHTSPERSOON - WERKGEVER - GETROFFENE - FOUT VAN EEN DERDE - 
KOSTEN - UITKERINGEN - WETTELIJKE, VERORDENENDE OF OVEREENGEKOMEN VERPLICHTINGEN - 
GEVOLG

Een  publiekrechtelijke  persoon  die,  t.g.v.  de  fout  van  een  derde,  krachtens  wettelijke, 
verordenende of overeengekomen verplichtingen, kosten moet doen of uitkeringen moet 
toekennen  aan  de  getroffene  of  aan  zijn  rechtverkrijgenden,  heeft  recht  op  een  
vergoeding, in zoverre hij daardoor schade lijdt1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

1 Zie Cass., 9 april 2003, A.R. P.03.0049.F, nr. 235; 10 april 2003, A.R. C.01.0329.F, nr. 245; 3 dec. 
2003, A.R. P.03.0367.F, nr. 614; 23 feb. 2004, A.R. C.03.0188.F, nr. 94, en de verwijzingen in noot 
1, p. ...
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(Europese Gemeenschap T. Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars; in aanwezigheid van A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0252.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op 16 december  2003 is 

gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
De  eerste  voorzitter  heeft  de  zaak  bij  beschikking  van  27  december  2005 

verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiser voert in zijn verzoekschrift de volgende drie middelen aan.
(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 85bis, inzonderheid §4, van het statuut van de ambtenaren van de Europese 

Gemeenschappen, toegevoegd bij artikel 10 van de verordening (EEG, Euratom, CECA) 
nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de 
ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op 
de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast dat eiseres, op grond van artikel 85bis van het statuut van 

de  ambtenaren  van  de  Europese  Gemeenschappen,  van  verweerster  de  terugbetaling 
vordert van alle uitgaven die zij gedaan heeft ten behoeve van de minderjarige dochter 
van één van haar ambtenaren die overleden was aan de gevolgen van een ongeval, veroor-
zaakt door verweersters  verzekerde.  Vervolgens doet het bestreden arrest het beroepen 
vonnis teniet dat aan eiseres de terugbetaling had toegekend van alle uitgaven die zij ten 
behoeve van de dochter van de getroffene had gedaan, en kent het eiseres, die in de plaats 
was getreden van de rechten van de dochter van de getroffene,  met wijziging van dat 
vonnis slechts twee bedragen van 147.305,97 euro en 47.900,87 euro toe, waarop laatstge-
noemde,  naar  gemeen  recht,  aanspraak  had  kunnen  maken  als  vergoeding  voor  het 
"economisch verlies" ten gevolge van het overlijden van haar moeder.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
"[Eiseres] betoogt ten onrechte dat zij, in zoverre de uitgaven die zij gedaan heeft ten 

behoeve  van  [de  tot  bindendverklaring  van  het  arrest  opgeroepen  partij],  niet  gedekt 
werden door de vergoedingen waarop zij volgens de subrogatie recht heeft, de terugbeta-
ling van die uitgaven zou kunnen vorderen in het kader van een rechtstreekse vordering 
overeenkomstig artikel 85bis van het statuut van de ambtenaren; immers, zelfs al is het 
litigieuze ongeval daadwerkelijk de oorzaak van de uitgaven, toch strekken die uitgaven 
niet  tot vergoeding van de door dat ongeval  veroorzaakte  schade, maar  vormen zij  de 
uitvoering, door [eiseres], van de verplichtingen die voor haar voortvloeien uit het statuut 
van haar ambtenaren; die eigen rechtsgrond staat tussen de fout en de schade en verbreekt 
het oorzakelijk verband tussen beide".
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Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 85bis, §1, van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen 

bepaalt  dat  wanneer  het  overlijden,  een  ongeval  of  een  ziekte  van  een  in  dit  statuut 
bedoelde persoon aan een derde te wijten is, de Gemeenschappen, voor zover er voor hen 
uit de schadebrengende gebeurtenis op grond van dit statuut verplichtingen voortvloeien, 
van rechtswege in alle rechten en rechtsvorderingen van die persoon of zijn rechtverkrij-
genden ten aanzien van de aansprakelijke derde treden.

Die bepaling belet evenwel niet dat de Gemeenschappen een rechtstreekse vordering 
kunnen instellen (artikel 85bis, §4, van dat statuut).

Krachtens dit statuut kan eiseres bijgevolg van de derde die aansprakelijk is voor het 
ongeval dat het overlijden van een van haar ambtenaren heeft veroorzaakt, de vergoeding 
vorderen van de schade die zij persoonlijk lijdt door de fout van die derde, wegens de 
uitgaven  die  zij  met  toepassing  van  het  statuut  van  de  ambtenaren  van  de  Gemeen-
schappen heeft moeten doen.

Dat recht kan niet  worden  ingeperkt  of  belemmerd  door interne bepalingen van  de 
Lidstaat waarin eiseres de vergoeding van haar persoonlijke schade vordert.

In tegenstelling tot wat de appelrechters beslissen, doet het overigens niet ter zake dat 
de uitgaven van eiseres niet strekken tot vergoeding van de door het ongeval veroorzaakte 
schade, aangezien eiseres niet de vergoeding van de door de getroffene geleden schade 
vordert, doch de vergoeding van haar eigen schade.

Daarenboven kan de omstandigheid dat eiseres uitgaven heeft gedaan ter uitvoering van 
het statuut van de ambtenaren van de Gemeenschappen, geen "eigen rechtsgrond" vormen 
die tussen de schade van eiseres en de fout van de derde-aansprakelijke komt, aangezien 
artikel  85bis, § 4, van dat statuut uitdrukkelijk bepaalt dat eiseres het recht heeft  haar 
uitgaven rechtstreeks terug te vorderen van de derde-aansprakelijke.

Het bestreden arrest kan bijgevolg niet naar recht beslissen dat eiseres niet het recht 
heeft  om van  verweerster  de  terugbetaling  te  vorderen  van  de  uitgaven  die  zij  heeft 
gedaan ten behoeve van de dochter van de getroffene, welke niet gedekt worden door de 
vergoedingen waarop zij volgens de subrogatie recht heeft (schending van artikel 85bis, 
inzonderheid §4, van het statuut van de ambtenaren van de Gemeenschappen).

Tweede onderdeel
Het bestaan van een wettelijke of verordenende verplichting sluit schade in de zin van 

artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek niet uit, tenzij uit de draagwijdte van de wet of 
van de verordening blijkt dat die toekomstige uitgave of prestatie definitief ten laste moet 
blijven van degene die deze moet dragen krachtens de wet of de verordening.

De persoon die wegens de fout van een derde, krachtens een wettelijke of verordenende 
verplichting die hij moet nakomen, uitgaven moet doen of uitkeringen moet toekennen ten 
behoeve van de getroffene,  heeft  bijgevolg recht op schadevergoeding,  voor  zover  hij 
hierdoor schade lijdt en uit de inhoud of de opzet van de wet of de verordening blijkt dat 
die toekomstige uitgave of uitkering niet ten laste moet blijven van degene die deze moet 
uitbetalen krachtens de wet of de verordening.

Artikel 85bis, §4, van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen 
bepaalt uitdrukkelijk dat de subrogatie waarover eiseres beschikt krachtens de eerste para-
graaf van dezelfde bepaling, haar niet kan worden tegengeworpen om haar het recht te 
ontzeggen om tegen de derde-aansprakelijke een rechtstreekse vordering in te stellen tot 
vergoeding van de eigen schade die zij geleden heeft ten gevolge van de uitgaven die zij 
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heeft of zal moeten doen ten behoeve van een van haar ambtenaren of van zijn rechtver-
krijgenden.

Het bestreden arrest beperkt zich tot de vaststelling dat die uitgaven zijn gedaan ter 
uitvoering, door eiseres, van de verplichtingen die voor haar voortvloeien uit het statuut 
van haar ambtenaren,  en dat die eigen rechtsgrond tussen de fout  en de schade komt, 
waardoor het oorzakelijk verband tussen beide verbroken wordt. 

Te dezen stelt het hof van beroep niet vast (1°) dat eiseres door haar uitgaven, die niet 
gedekt zijn door de subrogatie, geen persoonlijke schade heeft  geleden of (2°) dat die 
uitgaven definitief ten laste van eiseres moesten blijven, gelet op de inhoud of de opzet 
van de bepalingen van het statuut van de ambtenaren van de Gemeenschappen. Het hof 
verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar recht om eiseres het recht te ontzeggen 
om van verweerster de terugbetaling te verkrijgen van de uitgaven die zij heeft gedaan ten 
behoeve  van  de  [tot  bindendverklaring  van  het  arrest  opgeroepen  partij],  welke  niet 
gedekt worden door de vergoedingen waarop de subrogatie haar recht geeft (schending 
van  artikel  85bis,  §4,  van  het  statuut  van  de  ambtenaren  van  de  Europese  Gemeen-
schappen en van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Derde middel 
Tweede onderdeel
Over de door verweerster  tegen dat  onderdeel  opgeworpen  grond van niet-

ontvankelijkheid : het middel is nieuw :
Het middel, zelfs al houdt het geen verband met een dwingende bepaling of 

met een bepaling die de openbare orde raakt, is niet nieuw wanneer het, zoals te 
dezen, kritiek uitoefent op een reden die de rechter opgeeft ter verantwoording 
van zijn beslissing.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over de gegrondheid van dit onderdeel :
Een publiekrechtelijke persoon die ten gevolge  van de fout  van een derde, 

krachtens wettelijke, verordenende of overeengekomen verplichtingen, uitgaven 
moet doen of uitkeringen moet toekennen aan de getroffene of aan zijn rechtver-
krijgenden, heeft recht op een vergoeding, in zoverre hij daardoor schade lijdt.

Het bestaan van een dergelijke verplichting sluit niet uit dat er schade bestaat 
in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij uit de wet, verorde-
ning of overeenkomst volgt dat de betaling definitief ten laste moet blijven van 
degene die op grond daarvan tot betaling gehouden is.

Het arrest, dat niet vaststelt dat eiseres geen persoonlijke schade geleden heeft 
door  uitgaven  te  doen  die  niet  door de  subrogatie  worden  gedekt  of  dat  die 
uitgaven definitief ten haren laste moesten blijven, verantwoordt zijn beslissing 
niet naar recht om eiseres het recht te ontzeggen om van verweerster de terugbe-
taling van die uitgaven te verkrijgen.

Het onderdeel is gegrond.
De andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede en het derde onderdeel van 
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het eerste middel, van het tweede onderdeel van het tweede middel en van het 
eerste  onderdeel  van  het  derde  middel,  die  niet  kunnen  leiden  tot  ruimere 
cassatie.

De vordering tot bindendverklaring van het arrest
Eiseres heeft belang bij de bindendverklaring van dit arrest aan de partij die te 

dien einde voor het Hof in het geding is opgeroepen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het bij het gegrond verklaren van de 

hoofdvordering, uitspraak doet over de vordering van eiseres tegen verweerster 
en uitspraak doet over de kosten van die vordering.

Verklaart het arrest bindend ten aanzien van C.B.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

16  januari  2006  –  3°  Kamer  –  Voorzitter: de  h.  Echement,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De Gryse.

Nr. 36

3° KAMER - 16 januari 2006

1º VERZEKERING — LEVENSVERZEKERING - DERDENBEDING - GEVOLGEN

2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
T.A.V. DERDEN - DERDENBEDING - LEVENSVERZEKERING

1º  en  2°  Inzake  levensverzekeringen,  die  een  beding  ten  behoeve  van  een  derde  
impliceren, verkrijgt de derde-begunstigde, gewoon door het feit van zijn aanwijzing, een  
eigen  en  rechtstreeks  recht  op  de  verzekeringsprestaties  en  kunnen  de 
verzekeringnemer noch, in de regel, zijn erfgenamen, enig recht op die prestaties doen 
gelden1. (Art. 1121 B.W.)

(M. T. G.K.C. nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0302.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op  27  oktober  2003  is 

gewezen door het Hof van Beroep te Luik.

1 Zie Cass., 13 jan. 1967 (A.C., 1967, 577); 4 jan. 1988, A.R. 8086, nr. 266.
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De eerste  voorzitter  heeft  de  zaak  bij  beschikking  van  27  december  2005 
verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. MIDDELEN
Eiseres voert in haar verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart  het hoger beroep van verweerster gegrond en zegt dat 

eiseres noch de hoedanigheid noch het belang heeft om de uitvoering in haar voordeel te 
vorderen van de overlijdensverzekeringsovereenkomst die H.V. had gesloten en waarvan 
zij de begunstigde niet is, op grond dat:

"De vordering tot dekking van [eiseres] tegen [verweerster]
In haar hoedanigheid van erfgename van H.V., haar echtgenoot, heeft [eiseres] belang 

om een vordering in te stellen tot uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, teneinde 
het passief van de nalatenschap niet te verzwaren indien de verzekeraar het kapitaal zou 
uitbetalen aan Krefima, de begunstigde van de overeenkomst, of aan zijn kredietverzeke-
raar, de naamloze vennootschap Gerling de Namur.

[Eiseres] heeft echter geen subjectief recht en kan dus niet vorderen om [verweerster] te 
veroordelen  teneinde haar  te  vrijwaren  voor  de veroordelingen  die  tegen  haar  zouden 
worden uitgesproken in het voordeel van de naamloze vennootschap Gerling Namur, die 
geen partij is in dit geding maar gesubrogeerd is in de rechten van de naamloze vennoot-
schap Krefima, begunstigde van de overeenkomst  die gesloten werd op het hoofd van 
H.V., indien deze kwam te overlijden vóór de volledige terugbetaling van het krediet. Ze 
heeft immers geen enkele hoedanigheid om dit te doen.

Zij kan niet vorderen om de verzekeraar te doen veroordelen tot betaling van een derde 
die geen partij is in het geding, aangezien haar rechtsvordering niet kan uitgelegd worden 
als een zijdelingse rechtsvordering - [eiseres] is niet de schuldeiser van Krefima of van 
diens verzekeraar - en, evenmin als een rechtsvordering tot vrijwaring, aangezien zij niet 
de  begunstigde  van  de  overlijdensverzekering  is;  zij  heeft  daarenboven  geen  enkele 
bevoegdheid om de naamloze vennootschap Krefima te vertegenwoordigen.

De procedure die tegen haar is ingeleid voor de vrederechter te G., vindt haar oorsprong 
in het feit dat zij als medeschuldenaar optrad in de lening die bij Krefima was gesloten. 
Ook haar hoedanigheid van erfgename van haar echtgenoot verantwoordt die rechtsvorde-
ring.

De vordering van [eiseres] is dus niet ontvankelijk, in zoverre deze strekt tot veroorde-
ling van [verweerster] om haar 'te dekken voor de bedragen die verschuldigd zijn aan de 
naamloze vennootschap Gerling de Namur'.

Het hoofdberoep is dus gegrond, maar het incidenteel beroep en de tussenvordering van 
[eiseres] zijn dat niet".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel



Nr. 36 - 16.1.06 HOF VAN CASSATIE 155 

Hoewel, krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, de rechtsvordering slechts 
ontvankelijk is indien eiser het belang en de hoedanigheid heeft om op te treden, valt het 
begrip hoedanigheid meestal samen met het begrip belang, dat er nauw mee verwant is.

Het arrest vermeldt in zijn redenen dat eiseres de hoedanigheid heeft van erfgename 
van H.V., haar echtgenoot, en leidt hieruit af dat zij belang heeft om een vordering tot 
uitvoering van de verzekeringsovereenkomst in te stellen.

Het arrest sluit evenwel uit dat eiseres het belang en de hoedanigheid heeft om op te 
treden, op grond dat, integendeel, de naamloze vennootschap Krefima de begunstigde is 
van de overlijdensverzekeringsovereenkomst van wijlen H.V.

Welnu, eiseres is,  zoals zij in conclusie aanvoerde en zoals het arrest vermeldt,  ook 
opgetreden in haar hoedanigheid van erfgename van haar overleden echtgenoot.

In  die hoedanigheid heeft  eiseres de rechten uit de overeenkomst  verkregen,  en met 
name het recht om de geldigheid van de verzekeringsovereenkomst te doen erkennen en te 
vorderen dat verweerster haar overeengekomen dekking zou geven.

Het hof van beroep, dat erop wijst dat eiseres handelt in de hoedanigheid van wettelijke 
erfgename van haar echtgenoot en op grond daarvan belang heeft om een vordering tot 
uitvoering van de overeenkomst in te stellen, schendt bijgevolg de artikelen 17 en 18 van 
het Gerechtelijk Wetboek, door te verklaren dat eiseres noch het belang noch de hoeda-
nigheid heeft om de uitvoering, in haar voordeel, te vorderen van de overlijdensverzeke-
ringsovereenkomst die H.V. had gesloten en waarvan zij de begunstigde niet is.

Aldus schendt het arrest de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek en is is het 
derhalve niet naar recht verantwoord.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede onderdeel
Eiseres  vordert,  zowel  ten  persoonlijke  titel  als  in  haar  hoedanigheid  van 

erfgename,  dat  de  dekking  van  een  levensverzekeringsovereenkomst,  die  bij 
verweerster is gesloten door haar vooroverleden echtgenoot, in haar voordeel zou 
worden erkend en uitgevoerd.

Inzake levensverzekeringen, die een beding ten behoeve van een derde impli-
ceren, verkrijgt de derde-begunstigde, gewoon door het feit van zijn aanwijzing, 
een eigen en rechtstreeks recht op de verzekeringsprestaties en kunnen de verze-
keringnemer noch, in de regel, zijn erfgenamen, enig recht op die prestaties doen 
gelden.

Het arrest, dat oordeelt dat eiseres niet de begunstigde van de verzekerings-
overeenkomst  is,  verantwoordt  zijn  beslissing  dat  eiseres  geen  hoedanigheid 
heeft om de uitvoering ervan in haar voordeel te vorderen, naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

16 januari 2006 – 3° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelings-



156 HOF VAN CASSATIE 16.1.06 - Nr. 36 

voorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de h.  Leclercq,  eerste  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Kirkpatrick.

Nr. 37

3° KAMER - 16 januari 2006

1º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - SUBJECTIEF RECHT - 
UITVOERENDE MACHT - GEBONDEN BEVOEGDHEID - GEVOLG

2º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - GEBONDEN BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF 
RECHT - GEVOLG

3º VREEMDELINGEN - VREEMDELING TOEGELATEN OM TE VERBLIJVEN - VREEMDE 
ECHTGENOOT - VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN - AANVRAAG - BESLISSING - MINISTER - 
DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - GEBONDEN BEVOEGDHEID - AFWEZIGHEID - SUBJECTIEF RECHT - 
AFWEZIGHEID

1º en 2° Opdat een partij  zich t.a.v.  de administratieve overheid kan beroepen op een  
subjectief  recht, moet de bevoegdheid van die overheid volledig gebonden zijn1.  (Artt. 
144 en 145 Gw. 1994)

3º Wanneer de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, of zijn gemachtigde, uitspraak doet over  
een aanvraag tot toelating om meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, ingediend 
door een vreemdeling die de echtgenoot is van een tot een verblijf in het Rijk toegelaten 
of gemachtigde vreemdeling of van een tot vestiging aldaar gemachtigde vreemdeling,  
heeft  hij  geen  volledig  gebonden  bevoegdheid  maar  beschikt  hij  over  een 
beoordelingsmarge; de echtgenoot-eiser beschikt bijgevolg niet over een subjectief recht  
op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk2. (Artt. 2, 3, 10, eerste lid, 4°, 11 en 
12bis Vreemdelingenwet)

(B.S., Minister van Binnenlandse Zaken T. I.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0057.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 4 mei 2004 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 20 december 2005 naar 

de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. MIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift de volgende drie middelen aan.

1 Zie concl. de H. VELU, toen adv.-gen., Cass., 10 april 1987, Ver. K., A.R. 5590-5619, nr. 477, inz. 
p. 1068; zie ook Cass., 22 dec. 2000, A.R. C.99.0164.N, nr. 720.
2 Zie Cass., 12 dec. 2005, A.R. C.04.0157.F, nr. 659; vlg. artt. 64 en 69, Vreemdelingenwet.
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1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 144 en 145 van de Grondwet;
- artikel 14 van de gecoördineerde wetten van 12 februari 1973 op de Raad van State;
- de artikelen 2, 3, 10, eerste lid, 4°, 11, 12bis, 63, 64, 69 en 71, zoals het van toepas-

sing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 1 september 2004, van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt de beslissing van 15 oktober 2003, waarbij de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te  Luik [eiser]  veroordeelt  om [verweerster]  een verblijfskaart  van 
meer dan drie maanden te overhandigen binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de 
betekening van het vonnis, op straffe van een dwangsom van 50 euro per dag vertraging, 
na te hebben overwogen dat de rechtbank bevoegd was om van de zaak kennis te nemen, 
op grond dat :

"I. De bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde :
Wat de beginselen betreft, stemt het hof [van beroep] volledig in met de desbetreffende 

beslissing van  de eerste  rechter,  die  zich overigens  baseert  op een arrest  van het  hof 
(Benakouche t/  Belgische  Staat  2000/RG/356,  van  23 oktober  2000).  Het  feit  dat  het 
arrest Benakouche betrekking had op een vreemdeling die de echtgenoot was van een 
Belg, en niet, zoals te dezen, een vreemdeling die de echtgenoot is van een vreemdeling 
van buiten de EG, verandert niets aan die beginselen; als de Administratie zich in een situ-
atie  van  gebonden  bevoegdheid  bevindt  en  een  verblijfstitel  moet  afgeven  omdat 
(verweerster) voldoet aan de wettelijke voorwaarden om in België te verblijven en dus 
over een subjectief verblijfsrecht beschikt, pleegt zij een feitelijkheid door die titel niet te 
overhandigen en zijn de rechtbanken van de rechterlijke orde bevoegd om die feitelijkheid 
te doen ophouden.

II. Het bestaan van een verblijfsrecht :
Er  moet  dus  worden  onderzocht  of  (verweerster)  over  dat  subjectief  verblijfsrecht 

beschikt.
Te dezen wordt artikel 10 van de wet van 15 december 1980 door (verweerster) aange-

voerd. Dat artikel bepaalt dat "onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12, 
zijn van rechtswege tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk toegelaten : 
(...) 4°) de vreemdeling die de echtgenoot is van een tot een verblijf in het Rijk toegelaten 
of gemachtigde vreemdeling of van een tot vestiging aldaar gemachtigde vreemdeling en 
die met deze komt samenleven". Daarenboven moeten ze beiden 18 jaar oud zijn.

De heer  B.,  die  gemachtigd  is  om in België  te  verblijven,  is  op 15 mei  2003 met 
(verweerster) gehuwd. Ze zijn beiden ouder dan 18 jaar. Vervolgens moet nog de voor-
waarde van het samenleven beoordeeld worden.

Met betrekking tot dat laatste punt betwist [eiser] het bestaan van een subjectief recht, 
op grond dat alleen de Administratie, met uitsluiting van de rechterlijke macht, bevoegd is 
om te beslissen of er al dan niet sprake is van samenleven.  Aan die voorwaarde moet 
worden voldaan om het verblijfsrecht toe te kennen. Hij meent immers dat dit verblijfs-
recht pas ontstaat als de echtgenoten daadwerkelijk samenleven, dat dit feit vastgesteld 
moet  worden  bij  politie-onderzoek  en  dat  alleen  de  Administratie,  na  dit  onderzoek, 
beslist of al dan niet is voldaan aan de voorwaarde van het samenleven.

Volgens de teksten en de rechtspraak lijkt dit wel een correct standpunt, aangezien :
- artikel 12bis, tweede en vierde lid, van de wet bepaalt dat het gemeentebestuur de 
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minister onverwijld op de hoogte brengt van de aanvraag en zich van zijn akkoord verze-
kert; is de beslissing van de minister gunstig of wordt binnen een termijn van een jaar - 
eventueel verlengd met drie maanden - geen beslissing ter kennis van het gemeentebe-
stuur gebracht, dan wordt de vreemdeling toegelaten tot verblijf;

- de Raad van State in zijn arrest nr. 4/96 van 9 januari 1996 in punt B.14 beslist : 'Het 
komt  de Raad van State toe  te beoordelen of  de Administratie,  bij  het  toepassen van 
artikel 10, 4°, van de wet van 15 december 1980, haar bevoegdheden niet te buiten gaat 
door op onevenredige wijze inbreuk te maken op de eerbiediging van het privé-leven en 
het gezinsleven'.

Hoewel [eiser] en niet de rechterlijke macht bevoegd is om te oordelen of er al dan niet 
sprake is van samenleving, een noodzakelijke voorwaarde voor het toekennen van het in 
artikel 10 bepaald verblijfsrecht, heeft [eiser] die voorwaarde van het samenleven te dezen 
echter nooit in vraag gesteld.

Het is dus aangetoond dat de voorwaarden van artikel 10, 4°, van de wet, zijn vervuld 
en dat alle uitweidingen van [eisers] raadsman over het al dan niet bestaan van een subjec-
tief recht op grond van [eisers] beoordeling van de voorwaarde van het samenleven, niet 
ter zake dienend zijn", 

alsook op grond  van  de redenen van de eerste  rechter,  waarbij  het  hof  van  beroep 
verklaart zich aan te sluiten, te weten:

"I. De bevoegdheid van de rechterlijke macht :
Overwegende dat de rechterlijke macht weliswaar niet bevoegd is om het verblijfsrecht 

toe te kennen, maar kan vaststellen en bijgevolg (eiser) kan veroordelen tot afgifte van 
een verblijfstitel, aangezien (eiser) geen enkele beoordelingsbevoegdheid meer heeft over 
de afgifte van de titel, zodra het verblijfsrecht is verworven.

Overwegende dat wat dat betreft verwezen moet worden naar het arrest van 23 oktober 
2000 van de eerste kamer van het Hof van Beroep te Luik inzake Benakouche (RG356/0); 
dat die beslissing is gewezen na een vonnis van die rechtbank van 22 december 1999, 
waarin reeds beslist werd :

'Overwegende  dat,  om elk misverstand  te  vermijden,  vermeld  moet  worden  dat  het 
voorwerp van de rechtsvordering er niet in bestaat het verblijfsrecht te verkrijgen maar 
een verblijfskaart te ontvangen, wat het concrete resultaat is van het recht dat eiser naar 
eigen zeggen haalt uit de wet van 15 december 1980'.

Overwegende dat voormeld arrest, op [eisers] hoger beroep, zeer duidelijk is :
'Overwegende dat de bevoegdheid van de gerechten van de rechterlijke orde bepaald 

wordt door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep, aangezien de Raad van 
State niet bevoegd is wanneer de bestreden individuele handeling bestaat in de weigering 
van een administratieve overheid om te voldoen aan een verplichting die het correlaat is 
van het subjectieve recht van de verzoeker (zie Cass., 17 november 1994, J.T., 1995, p. 
316, en noot B. Haubert);

Overwegende dat een bestuurder een subjectief recht heeft ten aanzien van de overheid 
wanneer hij aan twee voorwaarden voldoet : enerzijds moet de rechtsregel die bestuurder 
rechtstreeks de bevoegdheid toekennen om van de overheid een bepaald gedrag te eisen 
of,  zo  men  verkiest,  dat  de  overheid  zich  in  een  situatie  van  gebonden  bevoegdheid 
bevindt, welke gekenmerkt wordt door het ontbreken van elke discretionaire bevoegdheid, 
en anderzijds moet  degene die voorhoudt  te  kunnen  eisen dat  voldaan wordt  aan een 
welbepaalde verplichting die voortvloeit uit een objectieve rechtsregel, hierbij persoonlijk 
belang heeft (zie m.b.t.  het begrip subjectief recht, de conclusie van advocaat-generaal 
Velu vóór Cass., 10 april 1987, Adm. publ. trim., p. 306; zie ook de noot getekend B. 
Haubert, sub Cass., 17 november 1994, J.T., 1995, p. 316, inz. p. 318, col. 3, en p. 319, 
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col. 1; zie ook Jacques Salmon, Le Conseil d'Etat, Bruylant, 1994, pp. 248 e.v., inz. 251 
en 252).

Overwegende  dat,  indien een vreemdeling  het  verblijfsrecht  wordt  toegekend,  deze 
over een subjectief recht beschikt om de afgifte van een verblijfstitel te verkrijgen; dat het 
voorwerp van deze vordering bestaat in het verkrijgen van een verblijfstitel en niet in het 
verkrijgen van een beslissing die hem het verblijfsrecht toekent, zodat het voorwerp van 
deze  vordering,  zoals  ze  verwoord  is,  krachtens  de  hierboven  vermelde  beginselen, 
betrekking  heeft  op  een  subjectief  recht  van  de  geïntimeerde  om een  verblijfstitel  te 
verkrijgen, mits, evenwel, voldaan is aan de wettelijke voorwaarden voor de afgifte van 
de titel; dat geïntimeerde B. moet aantonen dat hij over het recht beschikt om in het land 
te verblijven';

Overwegende dat de rechterlijke macht dus bevoegd is om [eiser] eventueel te veroor-
delen tot afgifte van een verblijfskaart, aangezien bewezen is dat (verweerster) over een 
verblijfsrecht beschikt".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, behoren geschillen over burgerlijke 

rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens, wat de politieke 
rechten betreft, de bij wet gestelde uitzonderingen.

Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt met name dat de eisende partij een 
juridische verplichting aanvoert, die krachtens een objectieve rechtsregel rechtstreeks aan 
een derde opgelegd wordt, en eiser belang heeft bij de nakoming ervan.

Indien die derde een administratieve overheid is, zal eiser een dergelijk recht slechts 
kunnen aanvoeren indien eerstgenoemde zich in een situatie van gebonden bevoegdheid 
bevindt, die gekenmerkt wordt door de afwezigheid van enige discretionaire bevoegdheid, 
en de overheid het door eiser aangevoerde recht moet erkennen omdat alle in de wet opge-
somde voorwaarden vervuld zijn en zij geen enkele beoordelingsbevoegdheid kan uitoe-
fenen.

Luidens artikel 10, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zijn, 
onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 9 en 12, van rechtswege tot een 
verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk toegelaten : 4° de vreemdeling die de echt-
genoot is van een tot een verblijf in het Rijk toegelaten of gemachtigde vreemdeling of 
van een tot vestiging aldaar gemachtigde vreemdeling en die met deze komt samenleven, 
en voor  zover  de twee  betrokken  personen ouder  zijn  dan achttien jaar,  alsmede  hun 
kinderen die te hunnen laste zijn en die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd 
van achttien jaar hebben bereikt, tenzij een internationaal verdrag dat België bindt meer 
voordelige bepalingen bevat.

Dat artikel moet evenwel gelezen worden in het licht van de andere bepalingen van de 
wet van 15 december 1980, inzonderheid van de artikelen 2, 3, 11 en 12bis, waaruit blijkt 
dat de toelating tot verblijf onderworpen is, enerzijds, aan het indienen van een ontvanke-
lijke vordering, die met name afhangt van het bezit van alle documenten die vereist zijn 
om het Belgisch grondgebied te mogen binnenkomen (artikelen 2, 3 en 12bis van de wet 
van 15 december 1980), en, anderzijds, aan een gunstige beslissing van de minister of van 
zijn gemachtigde of aan het ontbreken van een beslissing binnen de termijn van een jaar 
(artikel 12bis).

Artikel 11 van de wet van 15 december 1980 bepaalt evenwel dat de minister of zijn 
gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die verklaart dat hij zich in een van de in 
artikel 10 voorziene gevallen bevindt, niet het recht heeft in het Rijk te verblijven, hetzij 
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omdat die vreemdeling niet of niet meer aan één van de voorwaarden van genoemd artikel 
10  voldoet,  hetzij  omdat  de  betrokkene,  behoudens  de  in  een  internationaal  verdrag 
bepaalde afwijkingen,  zich in een van  de in  artikel  3  voorziene gevallen  bevindt.  Dit 
artikel  somt een aantal  omstandigheden op,  gaande van het ontbreken van de vereiste 
documenten om het Belgisch grondgebied te betreden tot het risico dat de openbare rust, 
de openbare orde of de veiligheid van het land geschaad wordt, die aan elk verblijf van 
een  vreemdeling  op  het  Belgisch  grondgebied  in  de  weg  staan.  De  minister  of  zijn 
gemachtigde beschikken wat dat betreft over een ruime beoordelingsbevoegdheid.

Bijgevolg is [eisers'] bevoegdheid inzake verblijf van de vreemdeling die zich beroept 
op het voordeel van artikel 10, eerste lid, 4°, van de wet van 15 december 1980, niet hele-
maal  gebonden,  zodat  die vreemdeling zich geenszins  kan beroepen op een subjectief 
recht van verblijf in België. De omstandigheid alleen dat de minister of zijn gemachtigde 
de echtheid van het samenleven niet betwist of geen grond met betrekking tot de openbare 
rust aanvoert, volstaat niet om hieruit het daadwerkelijk bestaan van een subjectief recht 
af te leiden.

Het hof van beroep, dat oordeelt dat verweerster, die artikel 10, eerste lid, 4°, van de 
wet van 15 december 1980 aanvoert, zich beroept op een subjectief recht van verblijf in 
België,  omkleedt zijn beslissing niet naar recht en miskent  aldus, enerzijds, het begrip 
subjectief recht (schending van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet), en, anderzijds, 
de bepalingen van de wet van 15 december 1980, waaruit duidelijk blijkt dat de vreemde-
ling, ook al beroept hij zich op artikel 10, eerste lid, 4°, van die wet, slechts tot verblijf in 
België is toegelaten voor zover de minister of zijn gemachtigde uitdrukkelijk beslist dat er 
geen grond bestaat om zich tegen dat verblijf te verzetten of de termijn van een jaar laten 
verstrijken zonder een ongunstige beslissing te hebben genomen (schending van de arti-
kelen 2, 3, 10, eerste lid, 4°, 11 en 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemde-
lingen, 144 en 145 van de Grondwet). De feitenrechter heeft  op zijn minst niet wettig 
kunnen beslissen dat verweerster over een subjectief recht beschikte, alleen op grond dat 
de minister noch zijn gemachtigde, noch op het ogenblik van het indienen van de rechts-
vordering noch nadien, de echtheid hebben betwist van het samenleven van verweerster 
met een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om regelmatig (te verblijven) op het 
Belgisch grondgebied, en evenmin de openbare rust, de openbare orde of de veiligheid 
van het land hebben aangevoerd om zich tegen dat verblijf te verzetten. Aldus houdt de 
feitenrechter geen rekening met het verplichte optreden van de bevoegde overheid opdat 
er een subjectief verblijfsrecht ontstaat aan de zijde van de vreemdeling, die slechts na een 
gunstige  beslissing  van  de  minister  of  van  zijn  gemachtigde,  of,  bij  gebrek  aan  een 
uitdrukkelijke beslissing, na het verstrijken van een termijn van een jaar te rekenen van de 
aanvraag tot inschrijving over een verblijfsrecht zal beschikken (schending van de voor-
melde bepalingen).

Tweede onderdeel
Luidens artikel 10 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zijn, onder 
voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12, van rechtswege tot een verblijf van 
meer dan drie maanden in het Rijk toegelaten : 4° de vreemdeling die de echtgenoot is van 
een tot  een verblijf  in het Rijk toegelaten of gemachtigde vreemdeling of van een tot 
vestiging aldaar gemachtigde  vreemdeling en die met  deze komt  samenleven,  en voor 
zover de twee betrokken personen ouder zijn dan achttien jaar, alsmede hun kinderen die 
te hunnen laste zijn en die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van achttien 
jaar hebben bereikt,  tenzij een internationaal verdrag dat België bindt meer voordelige 
bepalingen bevat.

Zelfs als erkend moet worden dat de vreemdeling, die zich beroept op het voordeel van 
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artikel  10, eerste lid, 4°,  van de wet  van 15 december 1980, over een subjectief recht 
beschikt om op het Belgisch grondgebied te verblijven, en, bijgevolg, over een subjectief 
recht om ingeschreven te worden in het vreemdelingenregister van de gemeente waarop 
hij een beroep doet, is dat recht noodzakelijkerwijs een politiek recht, dat zijn grondslag 
vindt in de verhouding tussen de vreemdeling, enerzijds, en de Belgische Staat die zijn 
bevoegdheden van openbare macht uitoefent, anderzijds.

Welnu, luidens artikel 145 van de Grondwet behoren geschillen over politieke rechten 
tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.

Artikel 63 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-
bied,  het  verblijf,  de  vestiging  en de  verwijdering  van  vreemdelingen,  bepaalt  dat  de 
administratieve beslissingen vatbaar zijn, ofwel voor een dringend beroep, ofwel voor een 
verzoek tot herziening, ofwel voor een verzoek tot opheffing van veiligheidsmaatregelen, 
ofwel voor beroep tot nietigverklaring, of nog voor beroep bij de rechterlijke macht, over-
eenkomstig hetgeen daarna in de wet is bepaald.

Luidens artikel 64 van de voormelde wet zal de vreemdeling bij de minister aldus een 
vordering kunnen indienen tot herziening van de beslissing waarbij, met toepassing van 
artikel 11, hem het verblijfsrecht geweigerd wordt.

Daarenboven zal de vreemdeling volgens artikel 69 van dezelfde wet een beroep tot 
nietigverklaring kunnen instellen, dat onder de regeling valt van artikel 14 van de wetten 
op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, tegen een beslissing waarbij 
aanspraak op een bij de wet van 15 december 1980 bepaald recht geweigerd wordt. De 
indiening van een verzoek tot herziening verhindert niet dat rechtstreeks een beroep tot 
nietigverklaring  wordt  ingesteld  tegen  de  beslissing  waarvan  de  herziening  wordt 
gevraagd.

Luidens artikel 14 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van 
State, doet de afdeling administratie bij wijze van arresten uitspraak over de beroepen tot 
nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietig-
heid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de 
akten  en  reglementen  van  de  onderscheiden  administratieve  overheden  of  tegen  de 
contentieuze  administratieve  beslissingen,  waarbij  een  dergelijke  akte  zowel  in  een 
uitdrukkelijke als in een impliciete beslissing, dan wel in een gebrek aan een beslissing 
kan bestaan.

Artikel 71 van de wet van 15 december 1980, ten slotte, zoals het van toepassing was 
vóór de wijziging ervan bij de wet van 1 september 2004, bepaalt dat de vreemdeling die 
het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving, tegen die maatregel beroep kan 
instellen door een verzoekschrift  neer te leggen bij de raadkamer van de correctionele 
rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen. 

Uit het geheel van die bepalingen blijkt  dat de wetgever uitdrukkelijk heeft  voorge-
schreven dat de beslissing waarbij het voordeel geweigerd wordt van een in de wet van 15 
december 1980 bepaald recht, en inzonderheid het recht dat vermeld wordt in artikel 10, 
4°, van de voormelde wet, vatbaar is voor beroep voor de Raad van State, die door de 
wetgever beschouwd wordt als de gemeenrechtelijke rechter inzake toegang tot het grond-
gebied, met uitsluiting van elk ander rechtscollege.

Bijgevolg is enkel de Raad van State bevoegd om kennis te nemen van de beroepen 
tegen de beslissingen die het voordeel weigeren van een in de wet van 15 december 1980 
bepaald recht.

Te dezen volgt uit de processtukken dat verweerster de veroordeling van eiser vorderde 
tot afgifte van de gewenste verblijfstitel, "een titel waarop zij recht heeft door haar huwe-
lijk  met  een  vreemdeling  die  gemachtigd  is  om  op  het  Belgisch  grondgebied  te 
verblijven". In haar gedinginleidende dagvaarding betoogde verweerster, na gewezen te 
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hebben op de kennisgeving van een beslissing van niet-ontvankelijkheid van een verblijfs-
aanvraag  (bijlage  15ter),  dat  het  feit  dat  zij  op  het  ogenblik  van  haar  huwelijk  geen 
paspoort heeft kunnen voorleggen, geen afbreuk doet aan het subjectieve verblijfsrecht dat 
zij genoot krachtens artikel  10 van de wet van 15 december 1980, en dat de wet niet  
bepaalt dat de verblijfstitel  slechts kan worden toegekend op voorwaarde dat men een 
dergelijk document in zijn bezit heeft, zodat [eiser] verplicht moet worden haar een mach-
tiging tot verblijf van meer dan drie maanden op het Belgisch grondgebied te verlenen.

Verweerster vroeg de rechter met andere woorden om de haar op 4 juni 2003 ter kennis 
gebrachte beslissing van niet-ontvankelijkheid buiten beschouwing te laten, een beslissing 
die hierop neerkwam dat verweerster het voordeel van het verblijfsrecht in België gewei-
gerd werd, met toepassing van artikel 10 van de wet van 15 december 1980, of met andere 
woorden om de beslissing van 4 juni 2003 te herzien.

Zo legde zij aan de rechtbank van eerste aanleg een geschil  voor waarvan enkel de 
Raad van State, volgens de wetgever, kennis kon nemen, en vormde de 'gepaste' machti-
ging slechts de belichaming van het recht bepaald in artikel 10, eerste lid, 4°, van de wet 
van 15 december 1980.

Het  geschil  dat  voor  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Luik  was  gebracht,  was 
volgens de processtukken in werkelijkheid beperkt tot de vraag of verweerster het recht 
had om in België te verblijven en, derhalve, of het voordeel van het recht, bepaald in 
artikel 10 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf,  de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, haar ten onrechte was 
geweigerd. Dergelijk geschil moet krachtens artikel 69 bij de Raad van State aanhangig 
worden gemaakt, zodat het hof van beroep, dat zich wat dat betreft aansluit bij de beslis-
sing van de eerste rechter, niet wettig heeft kunnen beslissen dat de rechtbanken van de 
rechterlijke orde bevoegd waren om kennis te nemen van verweersters vordering (schen-
ding van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, 10, eerste lid, 4°, 11, 12bis, 63, 64, 69 
en 71, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 1 september 
2004, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en 14 van de wetten op de 
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973). Het hof van beroep, dat oordeelt dat 
enkel moest worden vastgesteld dat verweerster over een subjectief recht beschikte opdat 
de rechtbanken van de rechterlijke orde van de vordering konden kennisnemen, zonder 
evenwel vast te stellen dat het aangevoerde recht een burgerlijk en geen politiek recht 
was, en, bijgevolg, geen betrekking had op een geschil dat volgens de wetgever enkel bij 
de Raad van State aanhangig kan worden gemaakt, omkleedt zijn beslissing op zijn minst 
niet wettig met redenen (schending van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, 10, 
eerste lid, 4°, 11, 12bis, 63, 64, 69 en 71, zoals het van toepassing was vóór de wijziging 
ervan bij de wet van 1 september 2004, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemde-
lingen, en 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens  artikel  144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke 

rechten bij  uitsluiting tot  de bevoegdheid van de rechtbanken; volgens artikel 
145 behoren geschillen over politieke rechten tot de bevoegdheid van de recht-
banken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.

Die bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp 
van het geschil.
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De hoven en rechtbanken nemen bijgevolg kennis van de vordering van een 
partij, die gegrond is op een subjectief recht. Dit recht impliceert het bestaan van 
een  welbepaalde  juridische  verplichting  die  een  objectieve  rechtsregel  recht-
streeks  aan een andere persoon oplegt  en bij de uitvoering waarvan eiser een 
persoonlijk belang heeft.

Opdat  een  partij  zich  ten  aanzien  van  de  administratieve  overheid  kan 
beroepen op een subjectief recht, moet de bevoegdheid van die overheid volledig 
gebonden zijn.

Artikel 10, eerste lid, 4°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf,  de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, bepaalt dat, onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 
en 12, van rechtswege tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk 
toegelaten is, de vreemdeling die de echtgenoot is van een tot een verblijf in het 
Rijk  toegelaten  of  gemachtigde  vreemdeling  of  van  een  tot  vestiging  aldaar 
gemachtigde vreemdeling en die met deze komt samenleven, op voorwaarde dat 
de twee betrokkenen ouder zijn dan achttien jaar.

Krachtens artikel 11 van die wet kan de minister of zijn gemachtigde beslissen 
dat de vreemdeling die verklaart dat hij zich in een van de in artikel 10 voorziene 
gevallen bevindt, niet het recht heeft in het Rijk te verblijven, hetzij omdat die 
vreemdeling niet of niet meer aan één van de voorwaarden van genoemd artikel 
10  voldoet,  hetzij  omdat  de  betrokkene,  behoudens  de  in  een  internationaal 
verdrag bepaalde afwijkingen, zich in een van de in artikel 3 voorziene gevallen 
bevindt.

Artikel  12bis,  eerste  en  tweede  lid,  bepaalt  dat  wanneer  een  vreemdeling 
verklaart dat hij zich in een van de in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, hij, 
na inzage van de documenten die vereist zijn voor de binnenkomst en de docu-
menten waaruit blijkt dat hij voldoet aan de in artikel 10 voorgeschreven voor-
waarden, ingeschreven wordt in het vreemdelingenregister en in het bezit wordt 
gesteld van een document waaruit blijkt dat die aanvraag werd ingediend, en het 
gemeentebestuur onverwijld de minister of zijn gemachtigde op de hoogte brengt 
van die aanvraag en zich van zijn akkoord verzekert.

Uit het geheel van die bepalingen blijkt dat de vreemdeling die zich beroept op 
het voordeel van artikel 10, een aanvraag moet indienen bij de minister, die het 
verblijfsrecht kan weigeren, met name wanneer hij oordeelt dat die vreemdeling 
de openbare rust, de openbare orde of de veiligheid van het land kan schaden.

Krachtens artikel 12bis, derde lid, wordt de vreemdeling pas tot een verblijf 
van meer dan drie maanden in het Rijk toegelaten indien de beslissing van de 
minister of van zijn gemachtigde gunstig is, of indien binnen een termijn van een 
jaar geen beslissing ter kennis van het gemeentebestuur is gebracht.

Uit die wetsbepalingen blijkt dat de minister of zijn gemachtigde die uitspraak 
doen over een aanvraag van een vreemdeling die gegrond is op artikel 10, geen 
volledig  gebonden  bevoegdheid  hebben  maar  over  een  beoordelingsmarge 
beschikken.

Verweerster heeft bijgevolg geen enkel subjectief verblijfsrecht en het arrest 
verantwoordt zijn beslissing dat "de rechterlijke macht [...] bevoegd is om [eiser] 
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eventueel te veroordelen tot afgifte van een verblijfskaart", niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

16 januari 2006 – 3° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelings-
voorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Leclercq,  eerste  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Geinger en Oosterbosch.

Nr. 38

2° KAMER - 17 januari 2006

1º DIEFSTAL EN AFPERSING - AFPERSING - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - BEDREIGING 
- BEGRIP

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - VEROORDELING IN DE KOSTEN - MOTIVERING

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - GERECHTSKOSTEN - VEROORDELING IN DE KOSTEN - MOTIVERINGSPLICHT - 
DRAAGWIJDTE

1º Onder bedreiging, als bestanddeel van het misdrijf afpersing, moet worden verstaan alle 
middelen van morele dwang door het verwekken van vrees voor een dreigend kwaad, als  
zodanig  moet  worden beschouwd het  kwaad waartegen de bedreigde persoon denkt  
niets te kunnen ondernemen1. (Artt. 470 en 483, tweede lid, Sw.)

2º en 3° Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusie moet de rechter de veroordeling in de  
kosten niet motiveren2. (Art. 149 Gw. 1994)

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

ARREST

(A.R. P.05.1118.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 22 juni 2005.

1 Cass., 26 april 1989, A.R. 7235, nr. 489.
2 Zie Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr. 649.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De eiser  heeft  cassatieberoep  ingesteld  tegen  alle  beschikkingen  van het 

bestreden arrest.
2. Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang in zoverre het 

wordt ingesteld tegen de beschikkingen van het bestreden arrest waarbij vastge-
steld wordt dat de strafvordering voor het feit van de telastlegging A.1 vervallen 
is  wegens  verjaring en  waarbij  de appelrechters  de  eiser  vrijspreken  voor de 
feiten van de telastleggingen A.2, A.3 en A.4.

Eerste middel
3. Het middel voert aan dat de voorwaarden om de eiser schuldig te verklaren 

aan afpersing (artikel 470 Strafwetboek),  niet aanwezig zijn omdat B J klacht 
heeft neergelegd bij de politie "alvorens de afpersing waarvan hij beweert slacht-
offer te zijn, een aanvang kon nemen" zodat hij niet "in de overtuiging verkeert 
dat hij geen beroep kan doen op de overheid of andere wettelijke middelen om 
de dreiging af te wenden of te doen ophouden".

4. Artikel 470 Strafwetboek stelt strafbaar "hij die met behulp van geweld of 
bedreiging afperst, hetzij gelden, waarden, roerende voorwerpen, schuldbrieven, 
biljetten, promessen, kwijtingen, hetzij de ondertekening of de afgifte van enig 
stuk  dat  een  verbintenis,  beschikking  of  schuldbevrijding  inhoudt  of  teweeg-
brengt".

Onder  bedreiging  wordt,  krachtens  artikel  483,  tweede  lid,  Strafwetboek, 
verstaan "alle middelen van morele dwang door het verwekken van vrees voor 
een dreigend kwaad".  Als zodanig moet worden beschouwd het  kwaad waar-
tegen de bedreigde persoon denkt niets te kunnen ondernemen. 

5. De appelrechters stellen onaantastbaar vast dat:
- B J "onder zeer sterke morele druk kwam met betrekking tot door (eiser) 

beoogde fiscale controles, derwijze dat hij terecht begon te vrezen voor een drei-
gend kwaad, namelijk het overgeleverd worden aan willekeur en onrechtvaardige 
behandeling vanwege (eiser)", reden waarom hij op 20 maart 1998 klacht heeft 
neergelegd bij de politie;

- de morele druk op B J in de dagen die daarop volgden, nog verder wordt 
opgevoerd zodat deze laatste, mede op grond van de reputatie van de eiser die 
het dossier van B J naar zich had toegetrokken, "in zijn perceptie geen andere 
keuze had dan eraan toe te geven";

- B J immers, niettegenstaande zijn klacht bij de politie, "nog steeds vermocht 
te vrezen  verder  geconfronteerd  te  worden  met eiser  als  belastingscontroleur, 
zodat in zijnen hoofde de vrees voor een te strenge of onrechtvaardige controle 
bleef bestaan".
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De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
6. Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
7. Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusies moeten de appelrechters de 

veroordeling in de kosten niet motiveren.
8. Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

17 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. E. Mercken, Dendermonde, J. Vermassen, Dendermonde en Claeys Boúúaert. 

Nr. 39

2° KAMER - 17 januari 2006

1º OPLICHTING - BESTANDDELEN - BEGRIP

2º MISDRIJF — DEELNEMING - STRAFBARE DEELNEMING - VEREISTE

3º OPLICHTING - STRAFBARE DEELNEMING - VEREISTE

1º Het wanbedrijf "oplichting" is voltrokken zodra de dader ervan, die gehandeld heeft met 
het  oogmerk  om  zich  een  zaak  toe  te  eigenen  die  aan  een  ander  toebehoort,  erin 
geslaagd is zich deze zaak te doen afgeven of aflevere1. (Art. 496 Sw.)

2º Enkel een positieve daad die voorafgaandelijk of gelijktijdig aan het misdrijf is gesteld 
kan een daad van strafbare deelneming als bedoeld in artikel 66 Strafwetboek uitmaken2.  

3º  Er  is  slechts  strafbare deelneming aan oplichting  wanneer door  de  mededader  een 
positieve daad gesteld wordt voorafgaandelijk of gelijktijdig aan de afgifte of het afleveren 
van de zaak die de hoofddader zich wenst toe te eigenen. (Artt. 66 en 496 Sw.)

(P. e.a. T. K. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1304.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass., 27 okt. 1982, A.R. 2355, nr. 141; 14 juni 1988, A.R. 2436, nr. 625.
2 Cass., 12 mei 2004, A.R. P.04.0672.F, nr. 256.
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Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 2 september 2005.

De eiseres  sub I  voert  in  een  memorie  die  aan  dit  arrest  is  gehecht,  twee 
middelen aan.

De eiser sub II voert geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel van het eerste middel
1. Het wanbedrijf "oplichting" is voltrokken zodra de dader ervan, die gehan-

deld heeft met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander 
toebehoort, erin geslaagd is zich deze zaak te doen afgeven of afleveren.

2. Enkel een positieve daad die voorafgaandelijk of gelijktijdig aan dit wanbe-
drijf is gesteld kan een daad van strafbare deelneming als bedoeld in artikel 66 
Strafwetboek uitmaken.

3. Daaruit volgt dat er slechts strafbare deelneming aan oplichting is wanneer 
door de mededader een positieve daad gesteld wordt voorafgaandelijk of gelijk-
tijdig aan de afgifte of het afleveren van de zaak die de hoofddader zich wenst 
toe te eigenen.

4.  De  eiseres  werd  vervolgd  wegens  mededaderschap  aan  oplichting  van 
kasbons en juwelen. Het arrest oordeelt dat "het wetens gaan verzilveren van de 
effecten die het voorwerp van de oplichting vormen, een daad van deelneming 
uitmaken". Daar uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de verzilvering van 
de effecten noodzakelijk plaatsvond nadat de hoofddader zich deze heeft laten 
afgeven of afleveren, neemt het arrest als enige positieve daad van deelneming 
een  handeling  in  aanmerking  gepleegd  nadat  het  misdrijf  van  oplichting 
voltrokken is. Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.

5. Het middel is gegrond.
Overige grieven
6. Deze grieven kunnen niet leiden tot cassatie zonder verwijzing en behoeven 

geen antwoord.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering ingesteld tegen 

de eiser sub II
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Omvang van de cassatie
8. De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op de strafvordering 

tegen de eiseres sub I brengt de vernietiging mee van de beslissing op de tegen 
die eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering die er het gevolg van is.

Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet ten aanzien van de 
eiseres sub I.

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

Verwerpt het cassatieberoep van de eiser sub II.
Laat  de kosten van het cassatieberoep van de eiseres sub I ten laste van de 

Staat.
Veroordeelt de eiser sub II in de kosten van zijn cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

17 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 40

2° KAMER - 17 januari 2006

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - CASSATIE - RECHTER OP 
VERWIJZING - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - RECHTER DIE AANGEWEZEN WERD OM EEN WETTIG 
VERHINDERDE RECHTER TE VERVANGEN BIJ DE UITSPRAAK VAN DE VERNIETIGDE BESLISSING - 
ZELFDE RECHTER DIE NA VERNIETIGING VAN DE BESLISSING ALS VERWIJZINGSRECHTER ZETELT - 
WETTIGHEID

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - CASSATIE - RECHTER OP 
VERWIJZING - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - RECHTER DIE AANGEWEZEN WERD OM EEN WETTIG 
VERHINDERDE RECHTER TE VERVANGEN BIJ DE UITSPRAAK VAN DE VERNIETIGDE BESLISSING - 
ZELFDE RECHTER DIE NA VERNIETIGING VAN DE BESLISSING ALS VERWIJZINGSRECHTER ZETELT - 
WETTIGHEID

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE - 
BETWISTING VAN HET FEITELIJK BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - MOTIVERING - 
DRAAGWIJDTE

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE 
WAARBIJ HET FEITELIJK BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN WORDT BETWIST - MOTIVERING - 
DRAAGWIJDTE

5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESTAAN 
VAN VOLDOENDE BEZWAREN - VASTSTELLING

1º  en  2°  De  regel  vervat  in,  onder  meer  de  artikelen  214,  427 tot  429 Wetboek  van  
Strafvordering en 1110 Gerechtelijk  Wetboek, krachtens dewelke de rechter  die heeft  
deelgenomen aan een vernietigde beslissing geen zitting kan houden in het gerecht dat,  
na  cassatie,  opnieuw  uitspraak  doet,  houdt  enkel  in  dat  de  rechter  die  na  cassatie  
uitspraak  doet,  geen  kennis  van  de  zaak  mag  genomen  hebben  en  niet  mag 



Nr. 40 - 17.1.06 HOF VAN CASSATIE 169 

deelgenomen hebben aan het beraad dat tot de vernietigde beslissing heeft geleid; niets 
belet derhalve de rechter, die, met toepassing van artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk 
Wetboek,  aangewezen is  om een rechter  die  deelgenomen heeft  aan de vernietigde 
beslissing bij de uitspraak te vervangen, zonder evenwel bij die gelegenheid zelf van de  
zaak kennis te hebben genomen, later, na de vernietiging van die beslissing, in de zaak  
ten gronde te zetele)1.

3º, 4° en 5° De wetgever heeft de leden van de onderzoeksgerechten in geweten willen 
laten oordelen over de vraag of het onderzoek al dan niet voldoende bezwaren heeft  
opgeleverd om hetzij de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht te verwijzen, hetzij 
een  beslissing  tot  buitenvervolgingstelling  te  verantwoorden;  geen  enkele  wettelijke 
bepaling  schrijft  voor  dat  de  bezwaren  worden  gepreciseerd  of  de  redenen  worden  
vermeld  waarom  die  bezwaren  ontoereikend  worden  geacht,  zodat,  wanneer  een 
conclusie  betwist  of  aanvoert  dat  er,  in  feite,  voldoende  bezwaren  bestaan,  het  
onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar antwoordt dat dergelijke bezwaren al dan niet  
bestaan2. (Artt. 128, 129, 130, 229 en 231 Sv.)

(W. T. D.)

ARREST

(A.R. P.05.1342.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen,  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  van  15  september  2005,  op 
verwijzing gewezen ingevolge arrest van het Hof van 14 september 2004.

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

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht .
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd .
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens het beginsel onder meer in de artikelen 214, 427 tot 429 Wetboek 

van  Strafvordering  en  1110 Gerechtelijk  Wetboek  vervat,  kan de  rechter  die 
deelgenomen  heeft  aan  een  vernietigde  beslissing  geen  zitting houden in  het 
gerecht dat, na cassatie, opnieuw uitspraak doet. 

Deze regel houdt enkel in dat de rechter die na cassatie uitspraak doet, geen 
kennis van de zaak mag genomen hebben en niet mag deelgenomen hebben aan 
het beraad dat tot de vernietigde beslissing heeft geleid. 

Niets belet derhalve de rechter die met toepassing van artikel 779, tweede lid, 
Gerechtelijk Wetboek aangewezen is om een rechter die deelgenomen heeft aan 
de vernietigde beslissing bij de uitspraak te vervangen, zonder evenwel bij die 
gelegenheid zelf van de zaak kennisgenomen te hebben, later, na vernietiging 

1 Zie  Cass.,  8  sept.  1987,  A.R.  1697,  nr.  13;  19  okt.  1983,  A.R.  3069;  23  okt.  1997,  A.R. 
D.97.0014.N, nr. 424; 6 okt. 1998, A.R. P.98.1228.F, nr. 345; 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, nr. 
326 met concl. advocaat-generaal SPREUTELS.
2 Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307 met concl. advocaat-generaal LOOP; 8 mei 2002, 
A.R. P.01.1395.F, nr. 281; 2 april 2003, A.R. P.03.0040.F, nr. 221.
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van die beslissing, in de zaak ten gronde te zetelen.
2. Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar recht.
(...)
Vijfde middel
12. Uit de artikelen 128, 129, 229 en 231 Wetboek van Strafvordering volgt 

dat de wetgever de leden van de onderzoeksgerechten in geweten heeft willen 
laten oordelen over de vraag of het onderzoek al dan niet voldoende bezwaren 
heeft  opgeleverd  om hetzij  de inverdenkinggestelde naar  het  vonnisgerecht  te 
verwijzen, hetzij een beslissing tot buitenvervolging te verantwoorden. 

13.  De artikelen 127, 135 en 223 Wetboek van Strafvordering waarvan  de 
schending  in  het  middel  wordt  aangevoerd,  noch  enige  andere  wetsbepaling 
schrijven  voor  dat  de  bezwaren  worden  gepreciseerd  of  de  redenen  worden 
vermeld waarom die bezwaren ontoereikend worden geacht.

Hieruit volgt  dat wanneer een conclusie betwist of aanvoert  dat er, in feite, 
voldoende  bezwaren  bestaan,  het  onderzoeksgerecht  hierop  onaantastbaar 
antwoordt dat dergelijke bezwaren al dan niet bestaan.

14. Het arrest oordeelt dat de beroepen beschikking vaststelt dat er ten laste 
van de eiseres voldoende bezwaren bestaan en dat aldus op voldoende wijze op 
de conclusie van de eiseres is geantwoord.

Hierdoor onderzoekt het arrest of de raadkamer de conclusie van eiseres heeft 
beantwoord en is de beslissing regelmatig met redenen omkleed.

15. Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep,
Veroordeelt de eiseres in de kosten,

17 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 41

2° KAMER - 17 januari 2006

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
VONNISGERECHTEN - TWEE ZAKEN INGELEID VOOR VERSCHILLENDE RECHTBANKEN - EÉN 
ZAAK INGELEID DOOR RECHTSTREEKSE DAGVAARDING - TWEEDE ZAAK INGELEID DOOR DAGVAARDING 
NA BESCHIKKING VAN VERWIJZIGING DOOR DE RAADKAMER - VRAAG TOT UITSTEL VAN ÉÉN ZAAK 
VANWEGE DE BEKLAAGDE MET HET OOG OP DE EVENTUELE TOEPASSING VAN ARTIKEL 65, §2 SW. - 
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VERVOLGENDE PARTIJ DIE WEIGERT IN TE STEMMEN MET HET UITSTEL - VERZOEK TOT REGELING 
VAN RECHTSGEBIED - ONTVANKELIJKHEID

Het louter bestaan van twee zaken die ingeleid zijn voor verschillende rechtbanken, of het  
feit dat in een van deze zaken de vervolgende partij niet wil instemmen met een uitstel,  
leveren geen bestaand geschil  van rechtsmacht  op,  waardoor de  uitoefening van de 
strafvordering wordt belemmerd1. (Art. 525 e.v. Sv.)

(R.)

ARREST

(A.R. P.05.1452.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vraagt eiser de regeling van 

rechtsgebied . 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De verzoeker vordert de regeling van rechtsgebied in verband met: 
de door de minister van Financiën op 29 juni 2005 aan verzoeker en een mede-

beklaagde  betekende  rechtstreekse  dagvaarding  om  te  verschijnen  voor  de 
Correctionele Rechtbank te Dendermonde wegens mededaderschap te Melsele 
op 10 januari 2004 aan invoer zonder aangifte van goederen onderworpen aan 
invoerrechten,  accijns,  bijzondere  accijns  en  BTW,  en  aan  het  onregelmatig 
voorhanden hebben van 35.405.000 stuks sigaretten met een waarde van 531.075 
euro, niet voorzien van Belgische fiscale bandjes;

de  door  de  procureur  des  Konings  te  Antwerpen,  na  een  beschikking  tot 
verwijzing, op 28 september 2005 aan verzoeker en zes medebeklaagden bete-
kende  dagvaarding  om  te  verschijnen  voor  de  Correctionele  Rechtbank  te 
Antwerpen wegens te Antwerpen, te Schelle of elders in het gerechtelijk arron-
dissement  Antwerpen  en/of  bij  samenhang  te  Melsele  of  elders  in  het  Rijk, 
tussen 31 augustus 2002 en 3 februari 2004, wat verzoeker betreft: 

B. tussen 31 augustus 2002 en 3 februari 2004, meermaals wetens en willens 
deel te hebben genomen aan het nemen van welke beslissing dan ook in het raam 
van de activiteiten van een criminele organisatie;

E. op 10 januari 2004, inbreuk op de wet van 30 juni 1994 betreffende het 
auteursrecht  en  naburige  handel,  namelijk  bezit  of  invoer  van  in  het  totaal 
35.405.000 namaaksigaretten;

F. op klacht van de benadeelden, op 10 januari 2004, inbreuk op de wet van 1 
april 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken, namelijk in verband met 
in het totaal 35.405.000 namaaksigaretten.

De verzoeker voert aan dat de minister van Financiën niet akkoord gaat met 

1 Zie Cass., 11 juni 1996, A.R. P.96.0380.N, nr. 229.
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een uitstel op tegenspraak van de zaak ingeleid voor de Correctionele Rechtbank 
te Dendermonde "teneinde nadien eventueel toepassing te kunnen vragen van art. 
65 § 2 Sw. nadat de zaak ten gronde is behandeld voor de Correctionele recht-
bank te Antwerpen".

Het louter bestaan van twee zaken die ingeleid zijn voor verschillende recht-
banken,  of  het  feit  dat  in  een  van deze zaken  de vervolgende partij  niet  wil 
instemmen met een uitstel, leveren geen bestaand geschil van rechtsmacht op. 

Het verzoek tot regeling van rechtsgebied is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek af. 

17 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. J. De Meester, Antwerpen en L. Mortelmans, Antwerpen.

Nr. 42

2° KAMER - 18 januari 2006

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — AARD VAN HET 
MISDRIJF - LASTER - PERSMISDRIJF - ONBEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP - 
VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING, ANDERS SAMENGESTELD

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
MATERIËLE BEVOEGDHEID - LASTER - PERSMISDRIJF - BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN ASSISEN

3º HOF VAN ASSISEN — ALGEMEEN - MATERIËLE BEVOEGDHEID - LASTER - 
PERSMISDRIJF

1º  Wanneer  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  van  het  hof  van  beroep  een 
inverdenkinggestelde  naar  de  correctionele  rechtbank  verwijst  wegens  feiten  die  als 
laster zijn aangemerkt en het hof van beroep zich in hoger beroep niet bevoegd heeft  
verklaard  omdat  één  van  die  feiten  een  persmisdrijf  is  en  het  andere  daarmee 
samenhangt, en wanneer de beide arresten in kracht van gewijsde zijn gegaan en het 
arrest  van onbevoegdverklaring  gegrond lijkt,  dan vernietigt  het  Hof,  tot  regeling  van 
rechtsgebied,  het  arrest  van  verwijzing  en  verwijst  het  de  zaak  naar  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld1. 

2º  en  3°  Wanneer  het  hof  van  beroep  vaststelt  dat  de  beklaagde  tijdens  een  
persconferentie  aan  de  aanwezige  personen  en  journalisten  de  getypte  tekst  had 
overhandigd  van  zijn  uitlatingen  over  de  burgerlijke  partij,  die  een  meningsuiting 
uitmaken, en dat daarover artikelen in de pers zijn gepubliceerd, lijkt het feit van laster 
dat aan de voormelde beklaagde wordt verweten, een persmisdrijf op te leveren zodat 
krachtens de artt. 150 G.W. en 226 en 227 Sv., alleen het hof van assisen bevoegd is om  
daarover uitspraak te doen. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL in zake Z.)

1 Cass., 29 sept. 1993, A.R. P.93.1148.F, nr. 385.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1459.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Eiser verzoekt om regeling van rechtsgebied ingevolge :
- een arrest, op 19 juni 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, 

kamer van inbeschuldigingstelling,
- een arrest, op 23 september 2005 gewezen door dat hof van beroep, correcti-

onele kamer.
Hij voert de redenen van zijn verzoek aan in een verzoekschrift waarvan een 

voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Reden van het verzoek
Bij arrest van 19 juni 2000 heeft het Hof van Beroep te Brussel, kamer van 

inbeschuldigingstelling,  G.  Z.  naar  de  Correctionele  Rechtbank  te  Brussel 
verwezen wegens laster.

Bij arrest van 23 september 2005 heeft het Hof van Beroep te Brussel, correc-
tionele kamer,  gepreciseerd dat de telastlegging die G. Z. wordt verweten "in 
werkelijkheid verschillende feiten betreft",  te weten, enerzijds, "een lasterlijke 
aantijging  door  woorden  van  M.  D.,  in  tegenwoordigheid  van  verscheidene 
personen, in een plaats die niet openbaar is" (overtreding van artikel 444, derde 
lid, van het Strafwetboek), en, anderzijds, "aantijging van [datzelfde feit] door 
geschriften, die niet openbaar gemaakt, maar aan verscheidene personen toege-
stuurd of meegedeeld worden" (overtreding van artikel 444, zesde lid, van dat 
wetboek).

Na te hebben vastgesteld dat beklaagde tijdens een persconferentie op 3 juli 
1996, aan de aanwezigen en de journalisten de getypte tekst had overhandigd van 
zijn uitlatingen over de burgerlijke partij, en meer bepaald over diens intellec-
tuele capaciteiten en de wijze waarop deze het beheer en vervolgens het bestuur 
van de Stichting tegen kanker had waargenomen, verklaringen die volgens het 
hof van beroep een meningsuiting zijn, en dat dit gevolgd werd door artikelen in 
de pers, heeft het hof van beroep geoordeeld dat het tweede van de bovenver-
melde feiten als een persmisdrijf moet worden gekwalificeerd, waarvoor alleen 
het hof van assisen bevoegd is, en dat, aangezien het eerste van de voormelde 
feiten samenhangt met het tweede, het onbevoegd was om van de zaak kennis te 
nemen.

Tegen het arrest van 19 juni 2000 staat vooralsnog geen rechtsmiddel open en 
het arrest van 23 september 2005 is in kracht van gewijsde gegaan.

Uit de strijdigheid tussen beide beslissingen is een geschil over rechtsmacht 
ontstaan dat de procesgang verhindert  zodat er grond bestaat tot regeling van 
rechtsgebied.

Eén van de aan beklaagde ten laste gelegde feiten, op de wijze waarop het 
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arrest van 23 september 2005 die vermeldt, lijkt een persmisdrijf te zijn en het 
andere feit lijkt daarmee samenhangend te zijn, zodat krachtens de artikelen 150 
van de Grondwet en 226 en 227 van het Wetboek van Strafvordering, alleen het 
hof van assisen bevoegd is om over alle feiten uitspraak te doen.

Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt  het  arrest  van 19 juni  2000 van het  Hof van Beroep  te  Brussel, 

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

vernietigde arrest.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

18 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: Mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal.

Nr. 43

1° KAMER - 19 januari 2006

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT - STAKING VAN 
BETALING - TIJDSTIP - VENNOOTSCHAP - ONTBINDING - VEREFFENING

2º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
ONTBINDING - VEREFFENING - FAILLISSEMENT - STAKING VAN BETALING - TIJDSTIP

1º  en  2°  Het  tijdstip  van  staking  van  betaling  door  een  vennootschap  kan  worden 
vastgesteld tot op het tijdstip van haar ontbinding, wanneer het vennootschapsvermogen, 
volgens het toepasselijk recht, vereffend wordt, ook zonder dat daartoe door de vennoten 
een  formele  beslissing  tot  ontbinding  werd  genomen1.  (Art.  12,  zesde  lid, 
Faillissementswet 1997)

(BELGISCHE STAAT MINISTER VAN FINANCIEN T. HAAREN, curator faillissement TOP STAR INTERNATIONAL N.V. 
e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal G. Dubrulle:
De aanvankelijke  vordering  werd  ingesteld  door  de  curator  van  de  N.V.  Top Star 

International in vereffening en strekte ertoe, op grond van het artikel 12, laatste lid, van de 
Faillissementswet 1997, de datum van de staking door de gefailleerde vennootschap van 
haar betalingen te doen terugbrengen tot meer dan zes maanden voor de datum van het 
faillissementsvonnis, namelijk in hoofdorde op 12 september 1996, zijnde de datum van 
het feitelijk vereffeningbesluit, in ondergeschikte orde op 1 januari 1997, zijnde de datum 
van de feitelijke vereffening, en in uiterst ondergeschikte orde op 10 oktober 2000, zijnde 
de datum waarop de vennootschap gerechtelijk werd ontbonden wegens het niet tijdig 

1 Zie de conclusie O.M.
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neerleggen van de jaarrekeningen. 
In  deze procedure kwam eiser, die belangrijke vorderingen heeft  te doen gelden ten 

laste van de failliete boedel, vrijwillig tussen.
Door  de  eerste  rechter  werd  de  aanvankelijke  vordering  slechts  zeer  partieel 

ingewilligd. De datum van de staking der betalingen werd immers teruggebracht op zes 
maanden voor de datum van het faillissementsvonnis. 

Deze  beslissing  van  de  eerste  rechter  werd  in  het  bestreden  arrest  bevestigd.  De 
appèlrechters overwogen hierbij, onder meer, dat "voor de toepassing van art. 12 Faill.W. 
een formele  ontbinding  van  de  vennootschap  vereist  (is),  hetzij  bij  beslissing  van  de 
algemene vergadering van de aandeelhouders, hetzij langs gerechtelijke weg op initiatief 
van een schuldeiser of van het Openbaar Ministerie" en dat "een feitelijke toestand van 
vereffening derhalve niet (volstaat) om de terugbrenging van de datum van staking van 
betaling te verantwoorden".

In het eerste onderdeel van het enig middel voert eiser aan dat, door de vordering af te 
wijzen om de enige reden dat geen formeel ontbindingsbesluit genomen werd en zonder 
na te gaan of de vennootschap niet van rechtswege ontbonden en in vereffening getreden 
was, het bestreden arrest “aan de toepassing van het artikel 12 van de Faillissementswet 
een voorwaarde (toevoegt)”, hetgeen een schending van deze bepaling, alsmede van de 
wetsbepaling inzake de ontbinding van rechtswege van vennootschappen zou inhouden.

Het zesde (en laatste) lid van het artikel 12 van de Faillissementswet van 8 augustus 
1997 bepaalt: “Het vonnis mag het tijdstip van staking van betaling niet vaststellen op 
meer  dan  zes  maanden  voor  het  vonnis  van  faillietverklaring,  tenzij  dit  vonnis  het 
faillissement betreft van een meer dan zes maanden voor de faillietverklaring ontbonden 
rechtspersoon  waarvan  de  vereffening  al  dan  niet  werd  afgesloten,  en  waarvoor 
aanwijzingen  bestaan dat  deze is  of  wordt  bewerkstelligd  met  de bedoeling nadeel  te 
berokkenen aan de schuldeisers. In dat geval kan het tijdstip van de staking van betaling 
worden vastgesteld op de dag van het ontbindingsbesluit.”

Deze in fine voorziene uitzondering werd door de wetgever ingevoerd opdat de niet-
tegenwerpbaarheid zou kunnen worden ingeroepen van "vervreemdingen ten koste van de 
schuldeisers en van de latere faillissementsboedel", in het kader van "twijfelachtige" of 
"frauduleuze" vereffeningen, namelijk vereffeningen, zoals de tekst van de wet het stelt, 
waarvoor aanwijzingen bestaan dat ze zijn of worden bewerkstelligd met de bedoeling 
nadeel te berokkenen aan de schuldeisers2. 

Voor de toepassing van de besproken uitzonderingsbepaling is, krachtens de tekst van 
de wet, vereist, ten eerste dat het gaat om een ontbonden rechtspersoon3 en ten tweede dat 
er aanwijzingen voorhanden zijn dat de vereffening van deze ontbonden rechtspersoon is 
of  wordt  bewerkstelligd  met  de  bedoeling  nadeel  te  berokkenen  aan  de  schuldeisers, 
terwijl het zonder belang is of de vereffening al dan niet reeds werd afgesloten.

Het middel stelt de vraag aan de orde of de wet, wat betreft de toepasselijkheid van de 
besproken uitzonderingsbepaling,  verder een onderscheid maakt  naargelang de oorzaak 
van de ontbinding van de rechtspersoon, te weten een vrijwillige of conventionele ontbin-
ding, een gerechtelijke ontbinding dan wel een ontbinding van rechtswege4. 

De in de wettekst gebruikte terminologie, namelijk dat, zo er aanwijzingen zijn dat de 

2 Doc., Kamer, 1995-96, nr. 330/7, 6-7 en nr. 330/13, 1; zie ook het verslag Vandeurzen (ibid., nr. 
329/17, 35).
3 De bewering dat deze bepaling discriminerend zou zijn, nu de mogelijkheid om het tijdstip van 
staking van betaling te  bepalen op meer dan zes maanden voor  het faillissementsvonnis  niet zou 
kunnen  worden  toegepast  op  natuurlijke  personen,  werd  door  het  Arbitragehof  niet  weerhouden 
(Arbitragehof, 27 november 2002, nr. 173/2002).
4 PH. JEHASSE, Manuel de la liquidation, Brussel, éd. Kluwer, 2004, 69, nr. 89.
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vereffening van de ontbonden rechtspersoon is of wordt bewerkstelligd met de bedoeling 
nadeel te berokkenen aan de schuldeisers, het tijdstip van de staking van betaling kan5 
worden vastgesteld "op de dag van het ontbindingsbesluit" ( in de Franse tekst: "au jour 
de la décision de dissolution”), zou kunnen aanwijzen dat, voor de toepassing van deze 
uitzonderingsbepaling,  zoals in het bestreden arrest  gesteld,  hetzij  een formeel  ontbin-
dingsbesluit van de algemene vergadering, hetzij een gerechtelijke beslissing tot ontbin-
ding van de rechtspersoon vereist is.

Dergelijke  louter  op  het  gebruik  van  het  woord  "ontbindingsbesluit"  gesteunde 
interpretatie is evenwel weinig overtuigend.

Vooreerst kan erop gewezen worden dat de aanvankelijke tekst van het amendement nr. 
40 van de regering6, waarin ook reeds sprake van "de dag van het ontbindingsbesluit", 
tevens  gewag maakte  van  een ontbonden rechtspersoon "waarvan  de ontbinding werd 
uitgesproken meer dan zes maanden voor de faillietverklaring", hetgeen het toepassings-
veld van de uitzonderingsbepaling, in strijd met de geest van de wet, zou hebben beperkt 
tot de gerechtelijke ontbindingen. Later werd de zinsnede "waarvan de ontbinding werd 
uitgesproken  meer  dan zes  maanden voor  de faillietverklaring"  weliswaar  weggelaten, 
doch zulks geeft dan toch wel aan dat de wetgever – ook al had hij mogelijk in de eerste 
plaats de vrijwillige vereffeningen7 voor ogen - weinig aandacht heeft geschonken aan de 
oorzaak van de ontbinding.

Maar er is meer. Het is duidelijk dat de besproken uitzonderingsbepaling aansluit bij 
het artikel 2, laatste lid, van de Faillissementswet, dat bepaalt dat het faillissement van een 
ontbonden rechtspersoon kan worden uitgesproken tot zes maanden na de sluiting van de 
vereffening,  zonder dat hierbij enig onderscheid wordt  gemaakt naargelang de oorzaak 
van de ontbinding. 

Ter verantwoording van beide bepalingen werd door de wetgever overigens verwezen8 
naar het arrest van Uw Hof van 17 juni 19949, waarbij, zonder enig onderscheid naarge-
lang de oorzaak van de ontbinding, werd overwogen, 

enerzijds:  "  …  dat,  krachtens  artikel  178  van  de  Vennootschappenwet,  een 
handelsvennootschap  na  haar  ontbinding  geacht  wordt  voort  te  bestaan  voor  haar 
vereffening; dat de vennootschap die wordt ontbonden en in vereffening gesteld, de door 
haar statutair doel bepaalde hoedanigheid van handelaar niet verliest  maar integendeel 
bewaart tot zij volledig is vereffend.

Dat het verbod een handelaar meer dan zes maanden na de stopzetting van zijn handel 
failliet te verklaren, geen toepassing kan vinden op een ontbonden handelsvennootschap 
waarvan de vereffening nog niet is afgesloten;"

en anderzijds: "Dat de vennootschap in vereffening die haar eisbare schulden niet kan 
betalen of op korte termijn niet zal kunnen voldoen, aan wie haar schuldeisers weigeren 
een uitstel van betaling of een vermindering van hun schuldvordering toe te staan en die 
geen nieuw krediet kan krijgen, in staat van faillissement is;".

5 PH. ERNST, “Verbanden tussen het gerechtelijk akkoord, het faillissement en de vereffening van 
vennootschappen na 1 januari 1998”, V & F , 1998, 186-227, nr. 130.
6 Doc., Kamer 1995-96, nr. 330/7, 6.
7 Ibid., nr. 329/17, 35.
8 Ibid., nr. 330/7, 6 en nr. 329/17, 35.
9 Cass., 17 juni 1994, A.R. C.93.0503.N, A.C., 1994, nr. 319, met concl. A.-G. BRESSELEERS, 
T.B.H.,  1994,  876,  met  noot  PH.  GERARD “Conditions  de  la  faillite  et  société  commerciale  en 
liquidation”, Rev. prat. soc., 1994, 424, met voormelde conclusie in vertaling en noot W. DERIJCKE, 
“La faillite d’une société en liquidation. Epanalepse ou épanadiplose?”; zie ook PH. ERNST, o.c., inz. 
nrs.  81  e.v.  en  C.  VAN BUGGENHOUT,  “Kanttekeningen  bij  de  wetten  betreffende  het  gerechtelijk 
akkoord en het faillissement”, R.W., 1997-98, 449-462, inz. nr. 18.
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Daarenboven is het duidelijk dat een ontbinding van rechtswege het gevolg kan zijn 
van een impliciet of zelfs stilzwijgend ontbindingsbesluit,  waardoor  het tekstargument, 
waarvan hierboven sprake, komt te vervallen.

Zo zal, wanneer het maatschappelijk doel van een vennootschap zich vereenzelvigt met 
de exploitatie van een welbepaalde zaak, de ontbinding van rechtswege het gevolg zijn 
van de beslissing deze welbepaalde zaak te verkopen10. 

Van een stilzwijgend ontbindingsbesluit zou gewag kunnen worden gemaakt wanneer 
de rechtspersoon wetens en willens de termijn waarvoor de vennootschap is aangegaan 
laat voorbijgaan, zonder een beslissing tot prorogatie te nemen, hetgeen de ontbinding van 
rechtswege van de vennootschap tot gevolg zou hebben11.

Het komt zelfs voor dat de termijn waarvoor een vennootschap werd aangegaan wordt 
gewijzigd om de formaliteiten, die een vrijwillige ontbinding impliceren, te omzeilen12. 

Tenslotte en niet in het minst verzet de doelstelling van de wet zich tegen de in het 
bestreden  arrest  gegeven  interpretatie  van  het  artikel  12,  zesde  lid  van  de  Faillisse-
mentswet.  De wetgever  beoogde immers  dat inzake vervreemdingen doorgevoerd door 
ontbonden  rechtspersonen  in  het  kader  van  "twijfelachtige"  of  "frauduleuze"  vereffe-
ningen, namelijk vereffeningen waarvoor er aanwijzingen zijn dat deze zijn of worden 
bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de schuldeisers13, de door de 
wet  bepaalde  niet-tegenwerpbaarheden  zouden  kunnen  worden  ingeroepen.  Waar  een 
vereffening,  ook in het kader van een al dan niet opzettelijk uitgelokte ontbinding van 
rechtswege, kan worden bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de 
schuldeisers, moet, in het licht van het door de wetgever beoogd doel, worden aanvaard 
dat de oorzaak van de ontbinding van de rechtspersoon irrelevant voorkomt.

Door  de  eiser  wordt  dan  ook  terecht  betoogd  dat  het  artikel  12,  zesde  lid  van  de 
Faillissementswet in het bestreden arrest werd geschonden doordat een door de wet niet 
voorziene toepassingsvoorwaarde werd toegevoegd.

Het onderdeel is dus gegrond.
Het  tweede  onderdeel,  dat  niet  tot  ruimere  cassatie  kan  leiden,  dient  niet  nader  te 

worden onderzocht.
Conclusie: vernietiging.

ARREST

(A.R. C.04.0446.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen

10 M. COIPEL,  “Réflexions  sur la  dissolution  d’une société  pour  extinction  de la  chose  et  sur  le 
pouvoir  de décider le  dépôt  d’une requête en concordat par abandon d’actif”,  noot  bij  Cass.,  21 
september 1989, R.C.J.B., 1993, 45, nr. 26.
11 PH. JEHASSE, o.c., 138, nr. 236.
12 PH. JEHASSE, o.c., 74, nr. 98.
13 PH. ERNST, o.c., 217, nr. 128 en voetnoot 203.
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- artikel 12, laatste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (hierna Faill.W.), 
en voor zoveel als nodig artikel 442, laatste lid, van de Faillissementswet van 18 april 
1851, opgenomen als boek III  in het Wetboek van Koophandel,  in de tekst  zoals van 
kracht tijdens de jaren 1996 en 1997 (hierna oude Faill. W.);

- artikel 39, 2°, van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd bij de wet van 7 mei 
1999 (hierna W. Venn.),  en voor zoveel als nodig artikel  1865, 2°, van het Burgerlijk 
Wetboek (B.W.), zoals van toepassing tijdens de jaren 1996 en later, tot de opheffing 
ervan door de wet van 7 mei 1999.

Aangevochten beslissingen
Het  eindarrest  verklaart  het  hoger  beroep,  door de administratie  ingesteld tegen  het 

vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen van 20 februari 2003 ongegrond, 
en verwijst de administratie in de kosten.

Dit vonnis, uitspraak doende op de vordering van de curator, waarbij de administratie 
zich bij vrijwillige tussenkomst had aangesloten, verklaart de vordering:

"gegrond in de volgende mate: brengt de datum van staking van betaling van de NV 
Top  Star  International  in  vereffening,  met  zetel  te  2000  Antwerpen,  Adriaan  Brou-
werstraat 29, terug op 18 januari 2002. Wijst het overige van de vordering af" met bevel 
van publicatie van dit vonnis in het Belgische Staatsblad en twee dagbladen, en kosten ten 
laste van de failliete boedel.

Deze beslissing is gesteund op de volgende motivering:
"Eisers wijzen er op dat in casu een feitelijk vereffeningsbesluit werd genomen per 12 

september 1996 en in datum van 13 februari 1997 de vennootschap ook feitelijk werd 
vereffend met terugwerkende kracht tot 1 januari 1997.

Het volledige handelsfonds met meerwaarde werd overgedragen.
De aandelen werden eveneens overgedragen aan een rechtspersoon die als buffer optrad 

en waarbij geen verdere aangiften meer gebeurden in de vennootschapsbelasting/roerende 
voorheffing. Alle liquide middelen werden uit de vennootschap gehaald om de aankoop 
van waardeloze aandelen te financieren en de liquide middelen van de kasgeldvennoot-
schap werd uitgekeerd aan de echtlieden V - P. .

Door  middel  van  deze  constructie  werden  belangrijke  inkomsten  aan  de  schatkist 
ontzegd.

Gelet op voormelde constructie, vorderen zij de terugstelling van de staking van beta-
ling van de NV Top Star International tot 12 september 1996, datum van het feitelijk 
vereffeningsbesluit.

Artikel 12, laatste lid, van de Faill. W. stelt dat de datum van staking van betaling met 
meer dan zes maanden kan worden teruggebracht wanneer blijkt dat het een faillissement 
betreft van een meer dan zes maanden voor de faillietverklaring ontbonden rechtspersoon, 
waarvan de vereffening al dan niet werd afgesloten, en waarvoor aanwijzingen bestaan 
dat deze is of wordt bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de schuld-
eisers.

De rechtbank kan bijgevolg het tijdstip van staking van betaling vaststellen op de dag 
van het ontbindingsbesluit en dit in welbepaalde omstandigheden.

Geenszins is in de wet voorzien dat de rechtbank over de mogelijkheid beschikt om de 
datum van staking van betaling terug te brengen tot een tijdstip voor het ontbindingsbe-
sluit, met name de datum van de algemene vergadering.

Bijgevolg geldt de dag van het ontbindingsbesluit dan ook in ieder geval als uiterste 
grens voor het bepalen van de datum van staking van betaling.

In casu werd de NV Top Star International bij vonnis van 10 oktober 2000 gerechtelijk 
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ontbonden wegens niet tijdig neerleggen van de jaarrekeningen.
Een dergelijke ontbinding werd uiteraard niet bewerkstelligd met de bedoeling nadeel 

te berokkenen aan de schuldeisers.
Een terugstelling van de datum van staking van betaling tot 10 oktober 2000 overeen-

komstig art. 12 Faill. W. is dan ook niet aan de orde.
Het staat vast dat de NV Top Star International in vereffening geen handelsactiviteit 

meer uitoefende sedert 1 januari 1997, nagelaten heeft haar openstaande schulden sedert 
1996 aan het ministerie van Financiën te voldoen, (en dat) door de vereffenaar, aangesteld 
bij vonnis van 10 oktober 2000 geen activa meer kon aangetroffen worden.

Hiermede rekening houdend staat het vast dat de NV Top Star International in vereffe-
ning haar betalingen heeft gestaakt meer dan zes maanden voor de datum van het faillisse-
mentsvonnis en haar krediet geschokt was, zodat het aangewezen voorkomt de datum van 
staking van betaling terug te stellen op 18 januari 2002".

Op het hoger beroep van de administratie wordt eerst in het tussenarrest van 22 januari 
2004 verwezen  naar  het  feitenrelaas  van  de eerste  rechter  en vastgesteld  dat  de  zaak 
mededeelbaar is aan het openbaar ministerie, zodat de debatten werden heropend.

Na het openbaar ministerie in zijn mondeling advies gehoord te hebben, verklaart het 
hof van beroep in zijn eindarrest van 8 april 2004 het door eiser ingesteld hoger beroep 
ongegrond, met verwijzing van eiser in de kosten.

Deze beslissing is gesteund op de volgende motivering:
"Krachtens  art.  12,  laatste  lid,  Faill.  W.  kan  zelfs  in  geval  van  ontbinding  van  de 

vennootschap met de bedoeling nadeel toe te brengen aan de schuldeisers de datum van 
staking van betaling niet verder terug gebracht worden dan de dag van het ontbindingsbe-
sluit.

De vaststelling dat de vennootschap in feite reeds in september 1996, minstens voor 
einde  1996,  haar  handelsfonds  volledig  heeft  overgedragen  en  geen  activiteiten  meer 
uitoefende  laat  op  zich  niet  toe  te  besluiten  dat  alsdan  reeds  een  ontbindingsbesluit 
genomen werd. Voor de toepassing van art. 12 Faill. W. is een formele ontbinding van de 
vennootschap vereist, hetzij bij beslissing van de algemene vergadering van de aandeel-
houders, hetzij langs gerechtelijke weg op initiatief van een schuldeiser of van het open-
baar ministerie. Een feitelijke toestand van vereffening volstaat derhalve niet om de terug-
brenging van de datum van staking van betaling te verantwoorden.

De eerste rechter heeft de datum van staking van betaling ook niet terug gebracht tot 10 
oktober  2000,  zijnde  de  datum  waarop  de  gefailleerde  vennootschap  gerechtelijk 
ontbonden werd, met het motief dat deze ontbinding niet gebeurde met de bedoeling de 
schuldeisers te benadelen.

Dit motief van de eerste rechter werd niet weerlegd. De beslissing van de rechtbank om 
de vennootschap te ontbinden op vordering van het openbaar ministerie had uiteraard niet 
tot doel de schuldeisers te benadelen. De eerste rechter heeft dan ook terecht geoordeeld 
dat deze wettelijke vereiste van art. 12 Faill. W. niet vervuld was".

Grieven
Eerste onderdeel
Naar luid van artikel 22, laatste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en 

van artikel 442, oude Faill. W. mag het vonnis, waarbij de datum van staking van betaling 
van  de  gefailleerde  vastgesteld  wordt,  deze  datum vervroegen  tot  op  de  dag  van  het 
ontbindingsbesluit  van de gefailleerde vennootschap,  wanneer  dit  vonnis  "het  faillisse-
ment betreft van een meer dan zes maanden vóór de faillietverklaring ontbonden rechts-
persoon, waarvan de vereffening al dan niet werd afgesloten, en waarvan aanwijzingen 
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bestaan dat deze is of wordt bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de 
schuldeisers".

De voorwaarden voor een vervroegde bepaling van de datum van staking van betaling 
zijn aldus: a) een meer dan zes maanden vóór de faillietverklaring ontbonden rechtsper-
soon; b) aanwijzingen dat de vereffening wordt bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te 
berokkenen aan de schuldeisers.

De wet preciseert dat de vereffening niet moet afgesloten zijn. De vervroegde bepaling 
van de datum van staking van betaling kan dus gebeuren ook tijdens de periode binnen 
dewelke vereffeningsdaden voltrokken worden. 

In toepassing van artikel 1865 van het Burgerlijk Wetboek, zoals deze bepaling bestond 
vóór haar opheffing bij de wet van 7 mei 1999, en die dus van kracht was tijdens de jaren 
1996 tot 1998, kunnen vennootschappen vereffend worden zonder formeel ontbindingsbe-
sluit. Dit is met name het geval wanneer de ontbinding plaats vindt van rechtswege, of uit 
kracht van de wet.

Een vennootschap is van rechtswege  ontbonden wanneer  haar  maatschappelijk  doel 
vervuld is of niet meer bestaat. Dit kan gebeuren wanneer zij, door de verrichtingen van 
haar bestuur, in de onmogelijkheid gesteld wordt haar maatschappelijk doel na te streven. 
Zulke verrichtingen hebben dezelfde betekenis en uitwerking als het tenietgaan van de 
zaak waarvoor de vennootschap was opgericht of het voltrekken van haar in de statuten 
omschreven maatschappelijk doel.

Aldus  moet  de  ontbinding van  een  vennootschap  vastgesteld  worden,  en  treedt  die 
vennootschap in vereffening,  wanneer haar volledig handelsfonds aan derden afgestaan 
wordt en haar volledig actief uitgekeerd wordt, zij het langs de omweg van een aankoop 
van  haar  aandelen  door  een  andere  vennootschap  die  haar  maatschappelijk  doel  niet 
verder nastreeft.

In deze omstandigheden gebeurt de vereffening van de vennootschap zonder formeel 
ontbindingsbesluit.  Evenwel  beantwoorden  deze omstandigheden  volledig aan de ratio 
legis van artikel 12, laatste lid, Faill. W.

De toepassing van deze regeling vereist  niet  het  bewijs  van frauduleuze praktijken; 
aanwijzingen van een bedoeling om nadeel aan de schuldeisers te berokkenen volstaan.

Het voorschrift van artikel 12, laatste lid, Faill. W., kan dus niet zo begrepen worden 
dat deze bepaling een formeel ontbindingsbesluit vereist en enkel toepassing kan vinden 
wanneer zulk besluit bestaat.  Door deze beslissing wordt  aan de tekst  een voorwaarde 
toegevoegd.

In toepassing daarvan moet, onder ontbindingsbesluit voor de toepassing van artikel 12 
Faill. W. (en artikel 442, oude FaiII.  W.), elke beslissing worden begrepen waaruit een 
feitelijke ontbinding van de rechtspersoon wordt afgeleid. Desgevallend dient de rechter 
na  te  gaan  of  het  nastreven  van  het  maatschappelijk  doel  definitief  onmogelijk  is 
geworden.

In  het geval  van een vennootschap,  waarin  verrichtingen  voltrokken  worden die  de 
bedoeling kunnen aanwijzen  om de schuldeisers nadeel te berokkenen,  kan de rechter 
derhalve niet de toepassing van art. 12, laatste lid, Faill. W. afwijzen zonder na te gaan of 
deze vennootschap al dan niet krachtens de wet ontbonden is en of de overdracht van haar 
actief al dan niet een virtuele vereffening nastreeft.

Besluit
Het arrest,  dat  de vordering van eiser en van de curator tot  het  vaststellen van een 

vervroegde verklaring van staking van betalingen afwijst,  om de enige reden dat geen 
formeel ontbindingsbesluit genomen werd en zonder na te gaan of de vennootschap niet 
van rechtswege ontbonden en in vereffening getreden was, voegt aan de toepassing van 
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artikel 12 van de Faillissementswet een voorwaarde toe (schending van deze bepaling en 
voor zoveel als nodig van artikel 442, laatste lid, oude Faill. W.), en miskent tevens de 
wetsbepalingen betreffende de ontbinding van rechtswege van vennootschappen (schen-
ding van art. 39, 2°, Venn. W. en 1865, 2°, B.W.).

Tweede onderdeel, in subsidiaire orde
Naar luid van artikel 12, laatste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, en 

artikel 442, laatste lid, oude Faill. W., hierboven aangehaald, mag de datum van staking 
van betaling van de gefailleerde vervroegd worden tot op de datum van het ontbindings-
besluit van de vennootschap, wanneer aanwijzingen bestaan dat deze is of wordt bewerk-
stelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de schuldeisers.

In het arrest wordt vastgesteld dat de vennootschap gerechtelijk ontbonden werd op 10 
oktober 2000.

De eerste rechter heeft evenwel het vaststellen van een tot 10 oktober 2000 vervroegde 
datum van staking van betaling ontzegd omdat "een dergelijke ontbinding uiteraard niet 
(werd) bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de schuldeisers".

Deze beslissing werd door het arrest bevestigd met de overweging dat "dit motief niet 
(werd) weerlegd".

Uit deze uitspraak blijkt, ten eerste, dat eisers vordering tot toepassing van voormelde 
bepaling van artikel 12, Faill. W., ontzegd werd omdat geoordeeld werd dat de ontbinding 
niet gebeurde met de bedoeling de schuldenaars te benadelen. De tekst verwijst evenwel 
niet naar de beslissing tot  ontbinding,  maar naar de vereffening van de vennootschap, 
welke niet gerechtelijk gebeurde. De ontbinding, als akte, wijzigt de rechtstoestand van de 
vennootschap.  Beschikkingen  over  haar  vermogen vinden plaats  door het  verloop van 
haar vereffening.

Ten tweede: de wet vereist niet dat voor de ontbinding het bewijs zou geleverd worden 
van  de  bedoeling  om de  schuldeisers  te  benadelen,  maar  wel  dat  bij  de  vereffening 
aanwijzingen (Fr.: indices) zouden bestaan van zulke bedoeling.

Noch in het arrest, noch in het vonnis van de eerste rechter, wordt geoordeeld over het 
al dan niet bestaan van aanwijzingen zoals in de wet aangeduid.

De uitspraak miskent derhalve de betekenis van de besproken wettelijke bepaling.
Besluit
Door het afwijzen van de subsidiaire vordering van eiser om de datum van staking van 

de betaling van de gefailleerde vennootschap minstens vast te stellen op 10 oktober 2000, 
zijnde de datum van de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap, zonder na te gaan 
of er al dan niet  aanwijzingen bestonden dat de vereffening van de vennootschap zou 
bewerkstelligd worden met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de schuldeisers, heeft 
het arrest voormelde bepalingen miskend (schending van artikel 12, laatste lid, van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997, en voor zoveel als nodig van artikel 442, laatste 
lid, oude Faill. W.).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Naar luid van artikel 12, zesde lid, van de Faillissementswet, mag het vonnis 

het tijdstip van staking van betaling niet vaststellen op meer dan zes maanden 
voor het vonnis van faillietverklaring, tenzij dit vonnis het faillissement betreft 
van een meer dan zes maanden voor de faillietverklaring ontbonden rechtsper-
soon waarvan de vereffening al dan niet werd afgesloten, en waarvoor aanwij-
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zingen bestaan dat deze is of wordt bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te 
berokkenen aan de schuldeisers. In dat geval kan het tijdstip van het ophouden 
van betalen worden vastgesteld tot op de dag van het ontbindingsbesluit.

Deze  bepaling is  ook van toepassing wanneer  het  vennootschapsvermogen, 
volgens  het  toen geldende recht,  wordt  vereffend  zonder dat  daartoe door de 
vennoten  een  formele  beslissing  tot  ontbinding  van  de  vennootschap  werd 
genomen. In dat geval kan de datum van het ophouden van betalen worden vast-
gesteld tot op dat tijdstip.

2. Door te oordelen dat voor de toepassing van artikel 12 van de Faillisse-
mentswet een formele ontbinding van de vennootschap is vereist en dat een feite-
lijke toestand van  vereffening  niet  volstaat  en op die gronden  de eisers,  hun 
vordering om de datum van het ophouden te betalen vast te stellen op meer dan 
zes maanden voor het  vonnis van faillietverklaring af te wijzen, schenden de 
appelrechters deze wetsbepaling.

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

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

rechter.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

19 januari 2006 – 1° Kamer –  Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Boùùaert.

Nr. 44

1° KAMER - 19 januari 2006

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - KORT GEDING - VERWEERDER AAN WIE EEN VOORLOPIGE MAATREGEL IS OPGELEGD 
- HOGER BEROEP VAN DE VERWEERDER - DEVOLUTIEVE KRACHT - BEOORDELING - OMVANG - 
TIJDSTIP

2º KORT GEDING - VERWEERDER AAN WIE EEN VOORLOPIGE MAATREGEL IS OPGELEGD - 
HOGER BEROEP VAN DE VERWEERDER - DEVOLUTIEVE KRACHT - BEOORDELING - OMVANG - 
TIJDSTIP

3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - KORT GEDING - VOORLOPIGE MAATREGEL - BEOORDELING - GEEN SPOEDEISEND 
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KARAKTER - GEVOLG

4º KORT GEDING - HOGER BEROEP - VOORLOPIGE MAATREGEL - BEOORDELING - GEEN 
SPOEDEISEND KARAKTER - GEVOLG

1º en 2° Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen de beschikking 
waarbij  hem  een  voorlopige  maatregel  werd  opgelegd,  moet  de  appelrechter  geen 
uitspraak  doen  over  de  gevorderde  en  toegekende  maatregel  op  grond  van  de 
ogenschijnlijke rechten van partijen, maar kan hij  zich ertoe beperken te oordelen op 
grond van het spoedeisend karakter van de zaak1; hij plaatst zich hierbij op het ogenblik 
van zijn uitspraak en houdt rekening met wat zich sinds de uitspraak van de beroepen  
beslissing heeft voorgedaan2. (Artt. 584 en 1068, eerste lid, Ger.W.)

3º en 4° Wanneer de appelrechter van oordeel is dat de zaak niet langer een spoedeisend 
karakter vertoont, brengt zulks noodzakelijk mee dat de door de eerste rechter bevolen 
voorlopige maatregel  vervalt  vanaf  de uitspraak in  hoger  beroep.  (Artt.  584 en 1068, 
eerste lid, Ger.W.)

(R. T. H.)

ARREST

(A.R. C.04.0544.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 maart 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen 
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23 tot 27, 584, eerste lid, 1068 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het door eiser tegen de beschikkingen van 20 september 

2001 en 29 april 2003 ingestelde hoger beroep ongegrond en verwerpen de vordering van 
eiser die er enerzijds toe strekte te horen zeggen voor recht dat verweerster vervallen is 
van  haar  recht  op onderhoudsgelden  vanaf  2  maart  1999 en  er  anderzijds  toe  strekte 
nieuwe voorlopige maatregelen te bevelen, op grond van volgende motieven:

"I. Het arrest van 5 december 2000:
(...) dat de argumentatie van (eiser) gebaseerd is op de draagwijdte van het arrest van 

deze kamer van het hof (van beroep) van 5 december 2000.
(...)  dat  (eiser) stelt dat het arrest van 5 december  2000 vaststelt  dat,  ingevolge het 

vonnis van 2 maart 1999 waarbij  de rechtbank te Hasselt zich bevoegd verklaarde om 
kennis te nemen van de vordering tot echtscheiding, het hof eveneens vaststelt dat nu de 
hoogdringendheid  is komen te vervallen,  de beschikking van 8 oktober  1998 is teniet 

1 Cass., 9 juni 2000, A.R. C.97.0198.N, nr. 352.
2 Het O.M. was van oordeel dat, gelet op het beschikkingsbeginsel en het recht van verdediging, 
meer bepaald het ogenblik van de sluiting van het debat diende te gelden.
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gedaan en geen rechtsgevolgen meer heeft na 2 maart 1999.
(...) dat het hoger beroep van partijen (hoofdberoep van (eiser) en incidenteel beroep 

van (verweerster)) ertoe strekte de beschikking van 8 oktober 1998 te horen wijzigen voor 
wat betreft de onderhoudsgelden en het omgangsrecht.

(...)  dat  het  hof  (van beroep) in  zijn motivering  vaststelde dat de  voorwaarden  van 
artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek niet langer aanwezig zijn.

(...) dat het hof (van beroep) in het beschikkend gedeelte als volgt beslist: 'ontvangt het 
hoger beroep, het incidenteel beroep en de uitbreiding van eis; verklaart ze ongegrond'.

(...) dat enkel kan worden vastgesteld dat het hof (van beroep) de vorderingen tot wijzi-
ging van het bepaalde in de beschikking van 8 oktober 1998 ongegrond verklaarde maar 
geenszins besliste omtrent de tijdsduur ervan".

Grieven
Bij beschikking van 8 oktober 1998 werd eiser door de voorzitter van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Hasselt, rechtsprekend in kort geding met toepassing van artikel 584, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeeld tot betaling aan verweerster van een 
persoonlijk maandelijks onderhoudsgeld van 70.000 BEF en van een onderhoudsgeld ten 
behoeve van de kinderen van 30.000 BEF met ingang van 7 juli 1998.

Eiser stelde hoger beroep in tegen deze beschikking. Bij arrest van 5 december 2000 
besliste de derde bis kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen dat de hoogdringend-
heid, vereist  om een uitspraak te doen in kort  geding,  had opgehouden te bestaan met 
ingang van 2 maart 1999. De appelrechters beslisten "dat daaruit voortvloeit dat zowel het 
hoger beroep als het incidenteel beroep en de uitbreiding van de eis als ongegrond dienen 
te worden afgewezen".

Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen een voorlopige maat-
regel die hem werd opgelegd,  moet de appelrechter over de gevorderde en toegekende 
maatregel geen uitspraak doen op grond van de ogenschijnlijke rechten van de partijen, 
maar kan hij zich ertoe beperken te oordelen op grond van het spoedeisend karakter van 
de zaak (de artikelen 584 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek). De appelrechters, die in 
hun arrest van 5 december 2000, oordeelden dat de hoogdringendheid had opgehouden te 
bestaan, dienden dan ook geen uitspraak meer te doen over de gevorderde en door de 
voorzitter in zijn beschikking van 8 oktober 1998 toegekende voorlopige maatregelen.

Hieruit volgt dat het hof van beroep in zijn arrest van 5 december 2000, door het hoger 
beroep ongegrond te verklaren, na te hebben vastgesteld dat de hoogdringendheid, vereist 
om een uitspraak te doen in kort geding, had opgehouden te bestaan, enkel vaststelde dat 
er geen aanleiding meer was om uitspraak te doen over de in kort geding gevorderde en 
door de voorzitter in eerste aanleg toegekende maatregelen. Voormeld arrest kan echter 
niet anders gelezen worden dan dat de door verweerster gevorderde voorlopige maatre-
gelen werden afgewezen op grond van het ontbreken van hoogdringendheid.

Door te beslissen dat de door de voorzitter bij beschikking van 8 oktober 1998 bevolen 
maatregelen ook na het arrest van 5 december 2000, dat een hervorming inhield van de 
beschikking van 8 oktober 1998, hun uitwerking hebben blijven behouden, miskennen de 
appelrechters in het thans bestreden arrest de devolutieve werking van het hoger beroep 
(schending van de artikelen 584 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek), geven zij van het 
arrest van 5 december 2000 van de derde bis kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen 
een interpretatie die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is (schending van de arti-
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en schenden zij het gezag van 
gewijsde  van  dit  arrest  (schending  van  de  artikelen  23  tot  27  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek). 

Door verder  te beslissen dat de door eiser met toepassing van artikel  1280 van het 
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Gerechtelijk Wetboek gevorderde maatregelen enkel kunnen worden toegekend op voor-
waarde  dat  eiser  aantoont  dat  er  na  8 oktober  1998 gewijzigde  omstandigheden  zijn, 
hoewel de in de beschikking van 8 oktober 1998 bevolen maatregelen ingevolge het arrest 
van 5 december 2000 hadden opgehouden uitwerking te hebben, schenden de appelrech-
ters artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, miskennen zij de devolutieve werking van 
het hoger beroep dat door eiser werd ingesteld tegen de beschikking van 8 oktober 1998 
en schenden de zij de bewijskracht en het gezag van gewijsde van voormeld arrest van 5 
december 2000 (schending van alle in het middel genoemde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat het hoger 

beroep tegen een eindbeslissing het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter 
in hoger beroep.

2. De appelrechter voor wie hoger beroep is ingesteld door een verweerder in 
kort geding, aan wie een voorlopige maatregel  werd opgelegd, moet, door het 
feit  zelf dat hij voorlopige maatregelen moet beoordelen, geen uitspraak doen 
over de gevorderde en toegekende maatregel  op grond van de ogenschijnlijke 
rechten van partijen, maar kan zich ertoe beperken te oordelen op grond van het 
spoedeisend karakter van de zaak.

De appelrechter plaatst zich hierbij op het ogenblik van zijn uitspraak en houdt 
rekening met wat zich sinds de uitspraak van de beroepen beslissing heeft voor-
gedaan.

3. Wanneer de appelrechter van oordeel is dat de zaak niet langer een spoedei-
send  karakter  vertoont,  brengt  zulks  noodzakelijk  mee dat  de  door  de  eerste 
rechter  bevolen voorlopige maatregelen vervallen vanaf de uitspraak in hoger 
beroep.

4. De appelrechter stelt vast dat:
- de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt bij beschikking 

in kort geding van 8 oktober 1998, bij toepassing van artikel 584 van het Gerech-
telijk Wetboek, aan de eiser een aantal voorlopige maatregelen oplegde;

- de eiser hoger beroep en de verweerster incidenteel beroep hebben ingesteld 
tegen die beschikking;

-  het  Hof  van  Beroep  te  Antwerpen  bij  arrest  van  5 december  2000 heeft 
geoordeeld dat de zaak niet langer een spoedeisend karakter vertoont, derhalve 
de voorwaarden van artikel 584 niet langer aanwezig zijn en daaruit voortvloeit 
dat het hoger  beroep en het  incidenteel  beroep als ongegrond moeten worden 
afgewezen;

-  de  eiser  en  de  verweerster  thans,  in  het  raam  van  artikel  1280  van  het 
Gerechtelijk  Wetboek,  nieuwe dan wel  gewijzigde  maatregelen  vragen,  ervan 
uitgaande dat de bij voormelde beschikking van 8 oktober 1998 bevolen voorlo-
pige maatregelen, ingevolge het arrest van 5 december 2000, zijn vervallen.

De appelrechter gaat ervan uit dat, ingevolge het arrest van 5 december 2000, 
dat "geen uitspraak doet over de tijdsduur" van de bij beschikking van 8 oktober 
1998 bevolen maatregelen, deze maatregelen niet zijn vervallen.
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Het oordeelt op grond hiervan dat elke verder ontwikkelde argumentatie irrele-
vant is en dat de eiser niet aantoont dat er na de beschikking van 8 oktober 1998 
gewijzigde omstandigheden zijn.

5. Door aldus het hoger beroep van eiser ongegrond te verklaren, schendt de 
appelrechter artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

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

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

19 januari 2006 – 1° Kamer –  Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 45

1° KAMER - 19 januari 2006

WRAKING - TUCHTZAKEN - WETTIGE VERDENKING - BEGRIP - OPROEPING VOOR EEN 
TUCHTORGAAN - ONDERTEKENING DOOR DE VOORZITTER

Het enkele feit dat de voorzitter van een tuchtorgaan, die geen deel heeft genomen aan de 
beslissing  om  een  persoon  tuchtrechtelijk  te  vervolgen,  de  daaropvolgende  brief  
ondertekent waarbij  die persoon louter opgeroepen wordt om op een bepaalde datum 
voor het tuchtorgaan te verschijnen om zich met betrekking tot bepaalde feiten te komen  
verantwoorden, kan in zijnen hoofde geen grond tot wraking wegens wettige verdenking 
opleveren. (Art. 828, 1° Ger.W.)

(D. T. ORDE DER DIERENARTSEN)

ARREST

(A.R. D.05.0012.N)

I. RECHTSPLEGING VAN HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 25 april 2005 gewezen 

door de Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dieren-
artsen.

Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
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De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 15 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dieren-

artsen;
- het algemeen rechtsbeginsel houdende de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de 

rechter.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing: "Verklaart de vordering tot wraking ontvankelijk doch onge-

grond". 
op grond van de motieven:
"(Eiser) roept als grond voor de wraking in dat de voorzitter S.M. de aangetekende 

brief,  waarbij  hij  wordt  opgeroepen  om  op  28  januari  2005  te  verschijnen  voor  de 
NGROD en waarin de tenlastelegging wordt uiteengezet, heeft ondertekend en daardoor 
'zich de betichting heeft eigen gemaakt en impliciet beaamt'. Daardoor ontstaat volgens 
hem een schijn van partijdigheid.

De redenen voor wraking van een rechter worden beperkend opgesomd in artikel 828 
van het Gerechtelijk Wetboek (12 gevallen). (Eiser) preciseert niet welke van deze wette-
lijke redenen van toepassing is.

De omschrijving die hij geeft van de door hem ingeroepen reden kadert evenmin in een 
van deze twaalf wettelijke gronden voor wraking.

Hij kan niet ernstig voorhouden dat door het ondertekenen van de oproeping de voor-
zitter 'raad heeft gegeven of geschreven heeft over het geschil' in de betekenis van artikel 
828,  9°,  van het  Gerechtelijk  Wetboek.  Van vroegere  kennisname van  het geschil  als 
rechter is geen sprake. Alsdan zou daarenboven de uitzondering van artikel 828, 9°, 1, van 
het Gerechtelijk Wetboek toepassing vinden, vermits bij de aanvankelijke behandeling op 
de raadsvergadering van 25 maart 2004 alleen werd beslist de zaak sine die uit te stellen 
en het volledig strafrechtelijk dossier op te vragen, zoals opgeworpen door (eiser).

Van hoge graad van vijandschap tussen de voorzitter en (eiser) is evenmin enig bewijs 
(artikel 828, 12°, van het Gerechtelijk Wetboek).

Door voorzitter S. wordt terecht opgeworpen dat het ondertekenen van het aangetekend 
schrijven  waar  (eiser)  wordt  opgeroepen  om voor  de  NGROD te  verschijnen  in  zijn 
hoofde een loutere handeling is omwille van het enkel feit dat hij voorzitter is en de wette-
lijke verplichting heeft, bevestigd door het reglement van inwendige orde om de oproe-
ping te ondertekenen samen met de secretaris.

Hij  betwist  met  reden dat  hij  zich daardoor  de betichting eigen maakt  en impliciet 
beaamt.  Dit  is  inderdaad  vanwege  (eiser)  een  loutere  bewering  die  door  niets  wordt 
gesteund.

Een 'onderzoeksdaad' bestaat niet in de schoot van de NGROD, wel een bureau (artikel 
10, wet van 19 december 1950), dat blijkbaar op 20 januari 2004 verslag heeft uitgebracht 
aan de gewestelijke raad daar op die datum beslist werd (eiser) te dagvaarden.

(Eiser) vergist zich dus wanneer hij voorhoudt dat een onderzoeksdaad op 29 april 2004 
zou hebben beslist opnieuw te dagvaarden. Zowel op 25 maart 2004 als op 29 april 2004 
vergaderde de 'Nederlandstalige Gewestelijke Raad'. Zoals reeds aangehaald werd op 25 
maart 2004 beslist: 'Van zodra kennis werd genomen van het volledig dossier zal (eiser) 
worden herdaagd'.

De voorzitter S. heeft derhalve die beslissing namens de NGROD uitgevoerd!
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De NGROD mocht (eiser) oproepen bij aangetekende brief en was geenszins verplicht 
dit te doen bij exploot van gerechtsdeurwaarder.

Uit het ondertekenen van de oproeping door de voorzitter kan tot slot geen schijn van 
partijdigheid afgeleid worden.

Ook deze door (eiser) gemaakte gevolgtrekking vindt nergens steun".
Grieven
Krachtens artikel  828,  1°,  van het  Gerechtelijk  Wetboek kan  iedere  rechter worden 

gewraakt onder meer wegens wettige verdenking, hetgeen veronderstelt dat de rechter niet 
in staat is om op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in een zaak of dat 
hij bij de openbare opinie de gewettigde twijfel wekt aangaande zijn geschiktheid om op 
die wijze uitspraak te doen.

Deze bepaling is ingevolge artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 15, tweede 
lid, van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen toepas-
selijk op de wraking in de tuchtrechtelijke procedure.

Voor  de  gewettigde  verdenking  de  schijn  daartoe  volstaat,  zonder  dat  deze  moet 
bewezen worden en dit voorschrift wordt met name geschonden wanneer de rechtsonder-
horige op objectieve gronden vermag te vrezen dat de rechter die waarborg van onafhan-
kelijkheid en onpartijdigheid niet biedt, waarop hij recht heeft.

Dergelijke objectieve gronden zijn voorhanden, wanneer de voorzitter van de Neder-
landstalige Gewestelijke Raad van verweerder, de oproeping ondertekent waarbij aan de 
rechtsonderhorige  het  ten  zijnen  laste  gelegde  tuchtvergrijp  wordt  meegedeeld  en  hij 
opgeroepen wordt zich daaromtrent te verdedigen voor het tuchtcollege waarin de voor-
melde voorzitter zitting zal nemen. Door voormelde ondertekening maakt de voormelde 
voorzitter zich schijnbaar op voorhand het gegrond zijn van de betichting eigen en beaamt 
hij ze impliciet, waardoor hij de gewettigde vrees schept niet met de vereiste onafhanke-
lijkheid en onpartijdigheid te kunnen oordelen.

Hieruit volgt dat de bestreden beslissing, ondanks de vaststelling dat de voorzitter, de 
heer  S.  het  aangetekend  schrijven  van  13  december  2004  ondertekende  waarbij  eiser 
opgeroepen werd om te verschijnen op de zitting van 28 januari 2005 van de Nederlands-
talige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, waarin de tenlastelegging wordt 
uiteengezet  voor  de  voormelde  raad  en  waarin  voormelde  voorzitter  zitting  neemt, 
onwettig beslist dat uit dit ondertekenen van die oproeping geen schijn van partijdigheid 
afgeleid kan worden, nu die ondertekening bij elke rechtsonderhorige, en ook bij eiser, 
niet anders kan dan de indruk te wekken dat voormelde voorzitter niet aan de gestelde 
waarborgen voldoet en derhalve een geval van gewettigde verdenking uitmaakt, in strijd 
met het onwettig oordeel van de bestreden beslissing dat die grief niet valt onder een van 
de  12  limitatief  opgesomde  gevallen  van  artikel  828  van  het  Gerechtelijk  Wetboek 
(Schending van de artikelen 2 en 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, van het aange-
haald algemeen rechtsbeginsel houdende de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de 
rechter en 15 van de aangehaalde wet van 19 december 1950).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere rechter kan 

worden gewraakt wegens wettige verdenking.
Deze bepaling is krachtens artikel 2, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 

15, tweede lid, van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der 
dierenartsen, ook van toepassing op de wraking van leden die zetelen in het raam 
van een tuchtprocedure.
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2. Wettige verdenking veronderstelt  dat  een lid van het  tuchtorgaan niet  in 
staat is op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in de zaak 
of naar buiten toe ernstige twijfel wekt aangaande zijn geschiktheid om op die 
wijze uitspraak te doen.

3. Het enkele feit dat de voorzitter van een tuchtorgaan, die geen deel heeft 
genomen aan de beslissing om een dierenarts  tuchtrechtelijk  te  vervolgen,  de 
daaropvolgende brief ondertekent waarbij de dierenarts louter opgeroepen wordt 
om op een bepaalde  datum voor het  tuchtorgaan  te  verschijnen  om zich met 
betrekking  tot  bepaalde  feiten  te  komen  verantwoorden,  kan  niet  tot  wettige 
verdenking aanleiding geven.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de gewraakte voorzitter geen deel uitmaakte van de 'onderzoeksraad', die op 

22 januari  2004 besliste  om de eiser  tuchtrechtelijk  te  vervolgen  en de zaak 
zodoende bij de Nederlandstalige gewestelijke raad van de Orde der dierenartsen 
aanhangig maakte;

- die voorzitter de brief van 13 december 2004 ondertekend heeft, waarbij de 
eiser  ingevolge  de  voormelde  beslissing  louter  opgeroepen  werd  om  op  28 
januari 2005 te verschijnen voor het tuchtorgaan.

5. De bestreden beslissing die oordeelt dat uit deze ondertekening geen schijn 
van partijdigheid kan worden afgeleid, schendt geen van de aangewezen wette-
lijke bepalingen en miskent het algemeen beginsel van onpartijdigheid en onaf-
hankelijkheid van de rechter niet.

6. Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van zevenhonderd achtennegentig euro drie-

ëntachtig cent jegens de eisende partij en op de som van honderd en negen euro 
zevenenzestig cent jegens de verwerende partij

19 januari 2006 – 1° Kamer –  Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: Mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 46

1° KAMER - 20 januari 2006

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - MEDEWERKER BIJ HET PARKET - FEITEN DIE AAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE VERWETEN WORDEN - ONTVANKELIJKHEID



190 HOF VAN CASSATIE 20.1.06 - Nr. 46 

Het  verzoek  tot  verwijzing  van  een  rechtbank  naar  een  andere  wegens  gewettigde 
verdenking is kennelijk niet ontvankelijk wanneer dat verzoek enkel gegrond is op feiten  
die  aan  het  openbaar  ministerie  worden  verweten  wegens  het  bestaan  van  nauwe 
banden tussen het openbaar ministerie en één van zijn medewerkers, partij in het geding  
(1) (2) (Artt. 542 en 545, eerste lid, Sv.)

(B. T. R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0024.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede en door Meester Pascale Poncin, advocaat onder-

tekende,  op  12  januari  2006 ter  griffie  van  het  Hof  ingediende  akte  vordert 
verzoekster dat de tussen haar en G. R. ingeleide zaak die op de algemene rol 
van  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Namen  ingeschreven  is  onder  het 
nummer 06/3 - C, op grond van wettige verdenking aan dat rechtscollege zou 
worden onttrokken.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het verzoekschrift voert geen enkel feit aan dat betrekking zou hebben op de 

rechters  waaruit  de Rechtbank van Eerste  Aanleg te Namen is  samengesteld, 
maar enkel dat G.R. nauwe banden onderhield met de parketmagistraten bij die 
rechtbank, en het baseert  zich enkel op feiten die aan het openbaar ministerie 
worden verweten.

Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vordering;

1 Over het feit dat het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde 
verdenking  kennelijk  niet  ontvankelijk  is,  wanneer  dat  verzoek  gegrond  is  op  aan  het  openbaar 
ministerie verweten feiten, zie cass., 27 jan. 1999, A.R. P.99.0128.F. Vaste rechtspraak.
2 In zijn andersluidende mondelinge conclusie had het openbaar ministerie verwezen naar het begrip 
schijnbaar nauwe banden dat het gemeend had te kunnen afleiden uit recente rechtspraak van het 
Hof;  dat  begrip  bestaat  erin  dat  de  zaak  aan  het  rechtscollege  wordt  onttrokken  wanneer  de 
gewettigde verdenking bestaat dat het rechtscollege niet in staat is om op onpartijdige wijze kennis te 
nemen van het geschil, omdat er schijnbaar nauwe banden bestaan tussen dat rechtscollege en een 
andere magistraat  die  door  de  verzoeker  tot  onttrekking verdacht  wordt  van partijdigheid  en die 
nauwe banden zijns inziens een voor hem nadelige invloed kunnen hebben op de beslissing van de 
rechtbank. In casu zouden er in tweeërlei opzicht schijnbaar nauwe banden hebben bestaan die de 
verdenking van verzoekster zouden hebben gewettigd ten aanzien van de rechters om op onpartijdige 
wijze  kennis  te  nemen  van  het  geschil  tussen  haar  en  de  natuurlijke  vader  van  haar  kind,  die 
parketjurist is bij de rechtbank waar die rechters zitting houden: nauwe banden tussen het openbaar 
ministerie en diens naaste medewerker inzake jeugdbescherming die de natuurlijke vader is en als 
tegenpartij  van verzoekster optreedt in een geschil over hoederecht, dat wordt  behandeld door de 
rechtbank waarbij dat openbaar ministerie zijn ambt uitoefent, en institutioneel nauwe banden tussen 
het openbaar ministerie en de jeugdrechtbank (art. 387bis alsook 1280 e.v. Ger.W.) die eigen zijn aan 
de door laatstgenoemde behandelde aangelegenheid.A.H.
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Veroordeelt verzoekster in de kosten.

20 januari 2006 – 1° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter –  Andersluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. I. Joachim, Namen.

Nr. 47

1° KAMER - 20 januari 2006

1º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - BEZWAARSCHRIFT - ADMINISTRATIEVE BESLISSING - 
ONTVANKELIJK - BEROEP - RECHTBANK - BEVOEGDHEID

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BESCHIKKINGSBEGINSEL - 
GEMEENTEBELASTINGEN - BEZWAARSCHRIFT - ADMINISTRATIEVE BESLISSING - ONTVANKELIJK - 
BEROEP - RECHTBANK - BEVOEGDHEID

1º Het beroep van de belastingplichtige bij de rechtbank brengt de ontvankelijkheid van het  
door de administratieve beslissing aangenomen bezwaarschrift  niet in het gedrang en 
legt aan het gerecht uitsluitend de vraag naar de gegrondheid van dat bezwaarschrift  
voor1. (Artt. 17, 18 en 1138, 2° Ger.W.)

2º  Door  een  bezwaarschrift  tegen  een  gemeentebelasting  dat  door  de  betwiste  
administratieve beslissing is aangenomen, niet ontvankelijk te verklaren, overschrijden de  
appelrechters de grenzen waarbinnen de zaak bij hen aanhangig was en miskennen zij  
het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd2.

(S. T. STAD LUIK)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0010.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op  21  januari  2004  is 

gewezen door het Hof van Beroep te Luik. 
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd
II. CASSATIEMIDDEL
Eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd;
- de artikelen 17, 18 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 569, eerste lid,  32°,  en 1385undecies van genoemd wetboek,  die zijn 

ingevoegd respectievelijk door de artikelen 4 en 9 van de wet van 23 maart 1999 betref-
fende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken;

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 47
2 Ibid.
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- de artikelen 9, 10, 11 en 12 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vesti-
ging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd respectieve-
lijk bij de artikelen 91, 92, 93 en 94 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslech-
ting van de fiscale geschillen;

- het artikel 375, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij 
artikel 32 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen;

- het artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure 
voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaar-
schrift tegen een provincie- of gemeentebelasting.

Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat het  bezwaarschrift  van eiser tegen aanslagen voor  het 

aanslagjaar  1999  die  te  zijnen  name  zijn  ingekohierd  krachtens  de  verordening  van 
verweerster  tot  invoering  van  een  belasting  op  gemeubelde  verhuurde  woningen  of 
lokalen, "naar de bestendige deputatie van de provincie Luik is gezonden terwijl (...) het 
had moeten worden gezonden naar het college van burgemeester en schepenen van die 
stad; dat de geadresseerde niettemin dat bezwaarschrift binnen de termijn heeft doorge-
zonden naar de bevoegde overheid die het ontvankelijk maar niet gegrond verklaard heeft; 
dat volgens artikel 9 van de wet van 24 december 1996, gewijzigd bij de wet van 15 maart 
1999, de belastingplichtige wel degelijk een bezwaarschrift kan indienen bij het college", 
beslist het arrest, met wijziging van de beslissing van de eerste rechter die het beroep van 
eiser tegen de beslissing van het college gegrond had verklaard, dat eisers bezwaarschrift 
niet ontvankelijk was en dat die onregelmatigheid het hof [van beroep] belet uitspraak te 
doen over de zaak zelf.

Het hof van beroep voert voor die beslissing de volgende gronden aan:
"Zelfs zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de vraag of artikel 2 van het 

koninklijk besluit van 12 april 1999 iets toevoegt aan de wet, moet in casu worden vastge-
steld dat (eiser) zijn bezwaarschrift nooit bij het college heeft ingediend. Het bezwaar-
schrift is bij het college alleen terechtgekomen via de bestendige deputatie die ongetwij-
feld gehandeld heeft met de beste bedoelingen, maar in zekere zin over het hoofd heen 
van  de belastingplichtige,  zonder  dat  laatstgenoemde  duidelijk de wil  te  kennen  heeft 
gegeven  om zich tot  de gemeenteoverheid  te  wenden.  De omstandigheid  dat  laatstge-
noemde uitspraak gedaan heeft over de zaak zelf ontslaat het hof [van beroep] niet van de 
verplichting de regelmatigheid van het bezwaarschrift na te gaan, aangezien deze aangele-
genheid de openbare orde raakt.

Weliswaar heeft het Hof van Cassatie op 5 mei 1941 beslist dat 'de directeur der directe 
belastingen, door over het bezwaarschrift zelf van de belastingplichtige uitspraak te doen, 
de ontvankelijkheid van dat bezwaarschrift erkend heeft; op het beroep van de belasting-
plichtige kan het hof van beroep niet beslissen dat het bezwaarschrift te laat is ingediend';

Niettemin was in deze zaak enkel de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift naar de 
vorm aan de orde, namelijk wat betreft dagtekening, handtekening, alsook de belastingen 
en  de  betrokken  aanslagjaren,  terwijl  hier  een  bevoegdheidsprobleem  rijst,  daar  de 
geadresseerde niet de wettelijk aangewezen instantie was. Ten tijde van dat arrest werd de 
directeur tevens beschouwd als een orgaan van de belastingadministratie tegen de beslis-
sing  waarvan  cassatieberoep  uitgesloten  was.  Thans  moet  het  college  eerder  worden 
geacht te handelen als een bestuurlijke overheid die de bezwaarschriften moet selecteren 
teneinde  conflicten  te  beëindigen  vooraleer  de  zaken  bij  de  rechtbanken  aanhangig 
gemaakt worden. Indien het geschil toch blijft bestaan en de zaak voor de rechtbank komt, 
zijn dezelfde redenen om de bevoegdheid van de rechter als beperkt te beschouwen in 
deze aangelegenheid van openbare orde niet meer voorhanden. 

De gedachtengang die (eiser) baseert op artikel 12 van de wet van 24 december 1996 
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dat in beginsel verwijst naar het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), kan niet 
worden gevolgd daar het hier niet gaat over de verwijzing van een bezwaarschrift van een 
territoriaal  onbevoegde  directeur  naar  een  andere  directeur,  aangezien  de  betrokken 
instanties  (bestendige  deputatie  en  college)  niet  dezelfde  zijn.  Het  essentiële  verschil 
bestaat  hierin  dat,  hoewel  het enerzijds  geen  twijfel  lijdt  dat  degene die een bezwaar 
inzake directe belastingen indient, zich kan vergissen in de identiteit van de directeur tot 
wie  hij  zich wil  wenden,  er  anderzijds  geen  enkele  reden  is  om te  beslissen  dat  een 
persoon die zich tot de bestendige deputatie heeft gewend in een schrijven dat enkel die 
geadresseerde  vermeldt,  in  casu  zijn  bezwaarschrift  wil  indienen  bij  het  college  van 
burgemeester en schepenen. De administratie heeft die nuance zeer goed begrepen. Het 
Com.  IB  (nr.  0366/35)  -  dat  wordt  aangehaald  door(eiser)  zelf  die  overigens  terecht 
beklemtoont dat die tekst niet de waarde van wet heeft - bepaalt immers dat, wanneer een 
ander ambtenaar dan een gewestelijk directeur een bezwaarschrift ontvangt, hij dit onmid-
dellijk  aan  de  belastingplichtige  terugstuurt  met  vermelding  van  het  adres  van  de 
bevoegde gewestelijk directeur. De belastingplichtige die zich vergist heeft in de overheid 
bij wie hij zijn beroep moest instellen, kan aldus zijn vergissing verbeteren; dat is te dezen 
uitgesloten, aangezien die rechtzetting die niet gebeurd is binnen een en dezelfde admini-
stratie, zonder enige tussenkomst of bekrachtiging zijnerzijds heeft plaatsgevonden binnen 
de wettelijke termijn. In casu kunnen die pragmatische overwegingen de door de wetgever 
vereiste  vormen  niet  opheffen,  daar  het  hier  een  aangelegenheid  van  openbare  orde 
betreft.  Bijgevolg  moet  er  worden  vastgesteld  dat  de  procedure  onregelmatig  is,  daar 
(eiser) zich niet wettelijk gewend heeft tot het bevoegde college, maar integendeel aan een 
onbevoegde overheid gevraagd heeft uitspraak te doen over zijn bezwaarschrift".

Grieven
Eerste onderdeel
Door het bezwaarschrift van eiser tegen de betwiste aanslagen ontvankelijk maar niet 

gegrond te verklaren heeft het college van burgemeester en schepenen van verweerster het 
bestaan en de regelmatigheid van dit bezwaarschrift erkend.

Het bestaan en de regelmatigheid van het bezwaarschrift  konden derhalve tussen de 
partijen niet meer worden betwist voor het rechtscollege dat uitspraak moest doen over 
het  geschil  over  de  aanslagen  waarop  het  bezwaarschrift  betrekking  had,  aangezien 
verweerster geen ontvankelijk beroep kon instellen tegen de beslissing van haar college en 
eiser geen belang erbij had om de beslissing van het college op dat punt te betwisten.

Door te beslissen dat tegen de betwiste aanslagen geen enkel bezwaarschrift is inge-
diend, is het hof van beroep derhalve niet gebleven binnen de perken van het regelmatig 
aan dat hof voorgelegde geschil en is het zijn bevoegdheid te buiten gegaan (miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, en schending van alle 
bovenaan in het middel aangegeven bepalingen, met uitzondering van artikel 2 van voor-
noemd koninklijk besluit van 12 april 1999).

...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel:
Het arrest stelt vast dat de eiser zijn bezwaarschrift tegen de te zijnen name 

ingekohierde gemeentebelasting had ingediend bij de bestendige deputatie van 
de provincie Luik in plaats van bij het college van burgemeester en schepenen 
van de verweerster, en dat de bestendige deputatie dat bezwaarschrift binnen de 
termijn aan het college had overgezonden.

Het college heeft uitspraak gedaan over het bezwaarschrift en het ontvankelijk 
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maar niet gegrond verklaard.
Het beroep van de belastingplichtige bij de rechtbank brengt de ontvankelijk-

heid van het door de administratieve beslissing aangenomen bezwaarschrift niet 
in het gedrang en legt aan het gerecht uitsluitend de vraag naar de gegrondheid 
van dat bezwaarschrift voor.

Door te beslissen dat "de bezwaarprocedure onregelmatig is gelet op artikel 9 
van de wet van 24 december 1996", overschrijdt het hof van beroep de grenzen 
waarbinnen  de  zaak  aanhangig  was,  en  miskent  het  hof  het  in  dit  onderdeel 
vermelde algemeen rechtsbeginsel. 

Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven:
Er is geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel dat niet tot ruimere 

cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit arrest het hoger beroep 

ontvankelijk verklaart; 
Beveelt  dat van het arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest; 
Houdt  de kosten  aan  en laat  de  uitspraak  daaromtrent  aan  de  feitenrechter 

over; 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

20 januari 2006 – 1° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. Kirkpatrick.

Nr. 48

3° KAMER - 23 januari 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - 
VERJARING - ARBEIDSOVEREENKOMST

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - MIDDEL - GEEN 
AMBTSHALVE TOEPASSING - UITZONDERING

3º VENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS - 
VEREFFENING - VEREFFENAAR - AKKOORD VAN PARTIJEN - OPNAME SOMMEN IN PASSIEF - 
RECHTER - VEROORDELING TOT BETALING VAN GELDSOMMEN - GEVOLG

1º Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het niet voor de feitenrechter aangevoerd middel 
dat de vordering verjaard is op grond van artikel 15 Arbeidsovereenkomstenwet.

2º  Het  middel  van  verjaring  kan  niet  ambtshalve  door  de  rechters  worden  toegepast  
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behoudens in de materies die de openbare orde aanbelangen1. (Art. 2223 B.W.)

3º De rechter die een rechtspersoon die in vereffening is gesteld veroordeelt tot betaling  
van bepaalde geldsommen wanneer de partijen het erover eens zijn dat,  staande de  
vereffening,  de  vereffenaar  dient  veroordeeld  te  worden  om  die  geldsommen  op  te  
nemen in het passief van de vereffening, kent niet meer toe dan gevraagd en miskent  
evenmin het beschikkingsbeginsel. (Art. 1138, 2° Ger.W.; Beschikkingsbeginsel)

(HET CENTRUM vzw in vereffening T. P.)

ARREST

(A.R. S.05.0053.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 14 januari  2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent.
Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Zegt voor recht dat de vordering is ingesteld tegen (eiseres). Trekt 

de zaak tot zich in overeenstemming met artikel 1068, eerste lid, Ger. W. Verklaart de 
vordering  in  volgende  mate  gegrond.  Veroordeelt  (eiseres)  tot  het  betalen  aan 
(verweerder) van 8.5452,18 euro (achtduizend vierhonderd tweeënvijftig euro en achttien 
cent) als opzegvergoeding, vermeerderd met wettelijke intrest vanaf de datum van opeis-
baarheid tot en met 4 oktober 2001, en met gerechtelijke intrest vanaf 5 oktober 2001. 
Veroordeelt  (eiseres)  tot  het  betalen aan (verweerder)  van  11.484,71 euro (elfduizend 
vierhonderd vierentachtig euro en eenenzeventig cent) als achterstallig loon, vermeerderd 
met wettelijke intrest vaan de data van opeisbaarheid tot en met 4 oktober 2001, en met 
gerechtelijke intrest vanaf 5 oktober 2001. Verwijst (eiseres) overeenkomstig artikel 1017, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek in de kosten van de procedure in eerste aanleg en 
in hoger beroep. Bepaalt de te vereffenen gerechtskosten als volgt (...)".

Grieven
Blijkens de inleidende dagvaarding van 5 oktober 2001 vorderde verweerder achter-

stallig loon over de periode van januari 1996 tot en met december 2000 ten bedrage van 
11.484,71 euro.

Krachtens artikel 15, eerste lid van de Arbeidsovereenkomstenwet verjaren de rechts-
vorderingen die ut de overeenkomst ontstaan één jaar na het eindigen van deze overeen-
komst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één 
jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden.

Aldus is het gevorderde achterstallig loon dat betrekking heeft op de periode die de vijf 
jaar  vóór  het  inleiden van  de rechtsvordering  op 5 oktober  2001 voorafgaat  verjaard, 

1 Cass., 25 sept. 1970, A.C. 1970, p. 78 met conclusie Eerste Adv.-Gen. P. MAHAUX; 10 sept. 1984, 
A.R. 4246, A.C. 1984-85, nr. 21.
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hetzij het achterstallig gevorderd loon met betrekking tot de maanden januari 1996 tot en 
met september 1996.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door eiseres te veroordelen tot het betalen van 
11.484,71 euro als achterstallig loon zoals gevorderd over de periode van januari 1996 tot 
en met december 2000, eiseres onwettig veroordeelt voor achterstallig loon waarvan de 
verjaring was ingetreden per 5 oktober 1996 (Schending van artikel 15 van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Zegt voor recht dat de vordering is ingesteld tegen (eiseres). Trekt 

de zaak tot zich in overeenstemming met artikel  1068, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek. Verklaart de vordering in volgende mate gegrond. Veroordeelt (eiseres) tot het 
betalen aan (verweerder) van 8.5452,18 euro (achtduizend vierhonderd tweeënvijftig euro 
en achttien cent) als opzegvergoeding, vermeerderd met wettelijke intrest vanaf de datum 
van opeisbaarheid tot en met 4 oktober 2001, en met gerechtelijke intrest vanaf 5 oktober 
2001. Veroordeelt (eiseres) tot het betalen aan (verweerder) van 11.484,71 euro (elfdui-
zend  vierhonderd  vierentachtig  euro  en  eenenzeventig  cent)  als  achterstallig  loon, 
vermeerderd met wettelijke intrest vaan de data van opeisbaarheid tot en met 4 oktober 
2001, en met gerechtelijke intrest vanaf 5 oktober 2001. Verwijst (eiseres) overeenkom-
stig artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek in de kosten van de procedure 
in eerste aanleg en in hoger  beroep. Bepaalt  de te vereffenen gerechtskosten als volgt 
(...)".

Grieven
Eiseres wierp in besluiten neergelegd ter griffie van de Arbeidsrechtbank te Dender-

monde op 22 mei 2002, op p. 3 als verweer op: "Volledigheidshalve merkt (eiseres) op dat 
(verweerder) ook in natura werd vergoed doordat zij voor zichzelf en haar huisgenoten 
een woning ter beschikking had omvattende: - op gelijkvloers: living, ingerichte keuken, 
toilet en bergplaats - op de verdieping: 3 slaapkamers en een ingerichte badkamer. In haar 
loonsberekeningen houdt (verweerster) met dit voordeel in natura geen enkele rekening". 
Eiseres heeft  dit verweer  uitdrukkelijk hernomen voor  het arbeidshof in haar verzoek-
schrift tot hoger beroep op p.2 en in haar antwoordbesluiten neergelegd ter griffie van het 
Arbeidshof te Gent op 30 september 2004 op p. 1.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat met geen enkel motief op dit verweer heeft 
geantwoord, niet naar genoegen van recht gemotiveerd is (schending van artikel 149 van 
de gecoördineerde Grondwet).

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Het algemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingsbeginsel;
- Artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Zegt voor recht dat de vordering is ingesteld tegen (eiseres). Trekt 

de zaak tot zich in overeenstemming met artikel  1068, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek Verklaart de vordering in volgende mate gegrond. Veroordeelt (eiseres) tot het 
betalen aan (verweerder) van 8.5452,18 euro (achtduizend vierhonderd tweeënvijftig euro 
en achttien cent) als opzegvergoeding, vermeerderd met wettelijke intrest vanaf de datum 
van opeisbaarheid tot en met 4 oktober 2001, en met gerechtelijke intrest vanaf 5 oktober 
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2001. Veroordeelt (eiseres) tot het betalen aan (verweerder) van 11.484,71 euro (elfdui-
zend  vierhonderd  vierentachtig  euro  en  eenenzeventig  cent)  als  achterstallig  loon, 
vermeerderd met wettelijke intrest vaan de data van opeisbaarheid tot en met 4 oktober 
2001, en met gerechtelijke intrest vanaf 5 oktober 2001. Verwijst (eiseres) overeenkom-
stig artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek in de kosten van de procedure 
in eerste aanleg en in hoger beroep.  Bepaalt de te vereffenen gerechtskosten als volgt 
(...)",

na vastgesteld te hebben op p. 3 in het midden:
"Ingeval de vereffening nog niet mocht afgesloten zijn, vraagt (verweerder) dat voor 

recht zou gezegd worden dat de Heer Claes, in zijn hoedanigheid van vereffenaar van 
(eiseres), in het passief van de vereffening een bedrag van 8.452,15 euro moet opnemen 
als aanvullende opzegvergoeding en 11.484, 71 euro als achterstallig loon, vermeerderd 
met intrest. Mocht de vereffening afgesloten zijn, dan vraagt zij de veroordeling van de 
heer Claes tot het betalen van de voornoemde bedragen".

op grond van de motieven op p. 4 onderaan:
"Het  is  ook  voldoende  duidelijk  dat  vereffening  thans  nog  niet  werd  gesloten.  De 

rechter heeft ook geen uitstaans met de wijze waarop de vereffeningswerkzaamheden tot 
dusver verliep. Elke onderzoeksmaatregel terzake is overbodig".

Grieven
Eiseres wierp in tweede besluiten, neergelegd ter griffie van de Arbeidsrechtbank te 

Dendermonde op 30 september 2002, op p. 3 als verweer op: "Indien de vordering van 
(verweerder) gegrond is kan (eiseres) enkel veroordeeld worden om de vordering op te 
nemen  in  het  passief  van  de  vereffening".  Eiseres  heeft  dit  verweer  uitdrukkelijk 
hernomen voor  het arbeidshof in  haar verzoekschrift  tot  hoger  beroep op p.2 en haar 
antwoordbesluiten  neergelegd  ter  griffie  van  het  Arbeidshof  te  Gent  op 30 september 
2004 op p. 1 .

Verweerder  vorderde  in  het  dispositief  van  zijn  synthesebesluiten,  gedateerd  op  26 
oktober 2004 op p.7 in overeenstemming daarmee: "Dienvolgens, in het geval de vereffe-
ning nog niet afgesloten is, te horen zeggen voor recht dat de (vereffenaar), in zijn hoeda-
nigheid van vereffenaar van (eiseres), de hierna begrote vordering van (verweerder) dient 
op te nemen in het passief van de vereffening: - 8.452,18 euro uit hoofde van aanvullende 
opzeggingsvergoeding; - 11.484,71 euro bruto, als zijnde achterstallig loon; - de verwijs-
intresten in toepassing van artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescher-
ming van het loon en de gerechtelijke interesten vanaf 5 oktober 2001".

De appelrechters stellen vast op p. 4 "dat de vereffening thans nog niet werd gesloten".
Krachtens het  algemeen rechtsbeginsel  houdende het  beschikkingbeginsel  en artikel 

1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter niet meer toekennen dan gevraagd 
werd.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door eiseres te veroordelen tot het betalen aan 
verweerder van "8.5452,18 euro (achtduizend vierhonderd tweeënvijftig euro en achttien 
cent) als opzegvergoeding (...)" en "11.484,71 euro (elfduizend vierhonderd vierentachtig 
euro en eenenzeventig cent) als achterstallig loon", ultra petita eiseres veroordeelt tot de 
niet door verweerder gevorderde betaling, dewelke daarentegen in geval dat de vereffe-
ning nog niet gesloten was enkel verzocht de opname te horen uitspreken door de vereffe-
naar in het passief van de hoger aangehaalde bedragen en geen veroordeling van eiseres 
(schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingsbeginsel en artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
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Eerste middel
1.  Ingevolge  artikel  2223  van  het  Burgerlijk  Wetboek  mag  de  rechter  het 

middel  van  verjaring  niet  ambtshalve  toepassen.  Een  dergelijk  middel  kan 
derhalve,  behoudens in materies die de openbare orde betreffen,  niet voor het 
eerst in cassatie worden aangevoerd.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat eiseres 
voor  de  feitenrechter  heeft  aangevoerd  dat  de  vordering  tot  betaling  van  het 
achterstallige loon met betrekking tot de maanden januari  1996 tot september 
1996 verjaard is overeenkomstig artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betref-
fende de arbeidsovereenkomsten.

3. Het middel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk.
Tweede middel
4.  Eiseres  heeft  het  bedoelde  verweer  enkel  "volledigheidshalve"  gevoerd 

zonder hieruit enig rechtsgevolg af te leiden. De appelrechters dienden niet te 
antwoorden op dergelijk verweer. 

5. Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
6. De rechter die een rechtspersoon die in vereffening is gesteld veroordeelt tot 

betaling van bepaalde geldsommen wanneer de partijen het erover eens zijn dat, 
staande de vereffening, de vereffenaar dient veroordeeld te worden om die geld-
sommen op te nemen in het passief van de vereffening, kent niet meer toe dan 
gevraagd en miskent evenmin het beschikkingsbeginsel.

7. Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.

23 januari 2006 – 3° Kamer –  Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h Londers – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 49

3° KAMER - 23 januari 2006

1º AFSTAND VAN RECHT - BEWIJS

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - AFSTAND - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - 
WERKNEMER - VASTSTELLING VAN CONTRACTBREUK - ESSENTIEEL BESTANDDEEL - 
ARBEIDSPRESTATIES - VRIJSTELLING - AFSTAND VAN HET RECHT OM ONRECHTMATIGE BEËINDIGING 
LASTENS WERKGEVER IN TE ROEPEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING - GEVOLG

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALGEMEEN - WERKNEMER - 
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VASTSTELLING VAN CONTRACTBREUK DOOR WERKGEVER - AFSTAND VAN HET RECHT OM 
ONRECHTMATIGE BEËINDIGING LASTENS WERKGEVER IN TE ROEPEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING 
- GEVOLG

1º  Afstand  van  recht  kan  slechts  worden  afgeleid  uit  feiten  die  voor  geen  andere  
interpretatie vatbaar zijn. 

2º  en 3° Bij  ontstentenis van het verder verrichten van arbeidsprestaties in  de door de 
werkgever éénzijdige gewijzigde voorwaarden die de rechters vaststellen, vermocht het  
arrest niet af te leiden dat de werknemer afstand had gedaan van zijn recht de éénzijdige  
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in te roepen.  (Art.  1134, 
B.W.; Art. 39, §1, Arbeidsovereenkomstenwet; Algemeen rechtsbeginsel dat afstand van 
een recht niet kan worden vermoed en alleen kan worden afgeleid uit feiten die niet voor 
een andere interpretatie vatbaar zijn.)

(V. T. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL bvba)

ARREST

(A.R. S.05.0088.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep  is  gericht  tegen een arrest,  op 9 februari  2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1134 van het Burgerlijk wetboek;
- de artikelen 3, 20, 1°, 32, inzonderheid 3°, en 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk de afstand van recht slechts kan worden 

afgeleid uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn.
Bestreden beslissing
Het Arbeidshof te Antwerpen oordeelt in het bestreden arrest van 9 februari 2005 dat 

niet verweerster maar eiser de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst eenzijdig heeft 
beëindigd door zijn brief van 5 juni 2002 en dat derhalve aan eiser geen opzeggingsver-
goeding  verschuldigd  is  evenmin  als  een  pro  rata  eindejaarspremie.  Het  arbeidshof 
verklaart  verweersters hoger beroep gegrond en veroordeelt eiser tot de kosten van het 
hoger beroep.

Het arbeidshof stoelt deze beslissing op volgende gronden:
"2.1 Opzeggingsvergoeding
Om aanspraak te kunnen maken op de betaling van de gevorderde opzeggingsvergoe-

ding is het, overeenkomstig de gemeenrechtelijke regels inzake de bewijsvoering, de heer 
V. die het bewijs moet leveren dat de BVBA eenzijdig en onrechtmatig de arbeidsover-
eenkomst heeft beëindigd.

Anders dan de eerste rechters is het (arbeids)hof van oordeel dat de heer V. faalt in 
deze op hem rustende bewijslast.

Het (arbeids)hof steunt deze besluitvorming op de volgende overwegingen:
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De partij die eenzijdig een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst wijzigt, 
beëindigt die overeenkomst onmiddellijk en op onrechtmatige wijze. (...)

Daarbij is niet vereist dat die wijziging de uitdrukking zou zijn van de wil de arbeids-
overeenkomst te beëindigen. (...)

Het is mogelijk dat deze onmiddellijke beëindiging slechts gevolgen sorteert na verloop 
van de termijn die de werknemer nodig heeft om stelling te nemen in verband met het 
eventueel sluiten van een nieuwe overeenkomst. (...)

Wordt daarentegen de arbeidsovereenkomst verder uitgevoerd gedurende een langere 
periode dan nodig om standpunt in te nemen t.a.v. het sluiten van een nieuwe arbeidsover-
eenkomst, kan hieruit worden afgeleid dat afstand werd gedaan van het recht zich op de 
eenzijdige beëindiging te beroepen, zelfs wanneer het verderzetten van de arbeidsrelatie 
gepaard ging met het formuleren van een voorbehoud.

Daarentegen doet de tekortkoming van een partij aan haar, zelfs essentiële verplich-
tingen, op zichzelf de arbeidsovereenkomst niet eindigen.

De tekortkoming van een partij aan haar verplichtingen kan evenwel een aanwijzing of 
een bewijs zijn van de wil van die partij om de overeenkomst eenzijdig te wijzigen en 
aldus te beëindigen, indien het om een belangrijke wijziging van een essentieel bestand-
deel gaat.

Alsdan ligt de oorzaak van de beëindiging niet in de tekortkoming als zodanig, maar in 
de (wijziging), waarvan deze doet blijken.

Uiteraard  kan  ook  in  laatstgenoemde  hypothese  uit  de  verdere  uitvoering  van  de 
arbeidsovereenkomst gedurende een langere periode dan nodig om standpunt in te nemen 
t.a.v. het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst, worden afgeleid dat afstand werd 
gedaan van het recht zich op de eenzijdige beëindiging te beroepen, zelfs wanneer het 
verderzetten van de arbeidsrelatie gepaard ging met het formuleren van een voorbehoud.

Door de heer V. in april 2001 zijn functie te ontnemen in de sub 1 geschetste omstan-
digheden en door hem tegelijkertijd op non actief te stellen en te blijven stellen, niettegen-
staande  diverse  ingebrekestellingen,  is  de  BVBA niet  alleen  tekortgekomen  aan  haar 
essentiële contractuele verplichtingen, maar heeft zij tegelijkertijd de wil geuit en doorge-
voerd om essentiële bestanddelen van de bestaande arbeidsovereenkomst in belangrijke 
mate te wijzingen en aldus de bestaande overeenkomst te beëindigen.

Dat de heer V. sedert april 2001 niet meer werd vermeld in de organogrammen van de 
BVBA en geen bedrijfsinformatie meer ontving, zijn elementen die samengaan met en 
deel uitmaken van de beslissing om hem zijn functie te ontnemen en hem op non actief te 
plaatsen.

Deze elementen worden bij de verdere beoordeling van dit geschil dan ook niet afzon-
derlijk behandeld.

Samen met de BVBA moet het (arbeids)hof vaststellen dat de heer V. niet binnen een 
redelijke bedenktijd de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de BVBA omwille 
van de hiervoor vermelde wijzigingen heeft ingeroepen, integendeel.

Uit de neergelegde briefwisseling tussen partijen en/of hun raadslieden blijkt immers 
dat het, zo niet ab initio, dan toch alleszins in september 2001 voor de heer V. duidelijk 
moet zijn geweest dat de BVBA hem niet in zijn vroegere functie wilde herstellen én dat 
zij ook geen pogingen (meer) deed, noch wilde doen om hem in een andere functie tewerk 
te stellen.

De heer V. erkent  overigens in beroepsconclusies dat hem reeds in mei  2001 werd 
duidelijk gemaakt dat er voor hem geen plaats meer was binnen de organisatie.

Aldus was de heer V. perfect op de hoogte van de draagwijdte van de door de BVBA 
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genomen beslissingen en de weerslag daarvan op zijn eigen situatie en kon hij perfect 
standpunt  innemen met  betrekking  tot  het  al  dan niet  verderzetten  van de gewijzigde 
arbeidsovereenkomst.

Dat de heer V. reeds in september 2001 de hoop had laten varen om nog te worden 
tewerkgesteld in dezelfde of een andere gelijkwaardige functie, wordt overigens bevestigd 
door de inhoud van de brief van zijn raadsman van 14 september 2001 waarin sprake is 
van een gegeven opdracht om over te gaan tot dagvaarding in ontbinding van de arbeids-
overeenkomst met schadevergoeding, voornemen dat evenwel niet werd uitgevoerd.

Samen met de BVBA is het (arbeids)hof van oordeel dat uit het verder verloop van de 
gebeurtenissen blijkt dat de heer V. heeft afgezien van zijn recht om de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst door de BVBA in te roepen omwille van het ontnemen van zijn 
functie en de vrijstelling van prestaties.

Niet alleen is er het bijzonder lange tijdsverloop tussen het tijdstip waarop de wijziging 
effectief werden doorgevoerd en het tijdstip waarop de heer V. overging tot vaststelling 
van de beweerde contractbreuk, doch bovendien stelde de heer V. na september 2001 een 
aantal handelingen, waaruit blijkt dat hij het verderzetten van de arbeidsovereenkomst in 
de gewijzigde voorwaarden nastreefde.

De dagvaardingen die de heer V. respectievelijk op 15 november 2001, 17 januari 2002 
en 15 maart 2002 liet betekenen aan de BVBA bevestigen en illustreren immers dat de 
heer  V.  deze  vorderingen  steunde  op  een  nog  bestaande  arbeidsovereenkomst  tussen 
partijen én dat hij vanwege de BVBA de uitvoering vorderde van de ook voor haar gewij-
zigde contractuele verbintenissen, inzonderheid de betaling van loon voor periodes dat 
geen arbeid werd gepresteerd.

De heer V. kon in die omstandigheden op 5 juni 2002 het ontnemen van zijn functie en 
de eenzijdige vrijstelling van prestaties niet meer inroepen als een eenzijdige en onrecht-
matige beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst door de BVBA.

Zoals aangegeven door de heer V. heeft de BVBA na april 2001 meermaals nagelaten 
het hem verschuldigde maandloon te betalen.

Nog afgezien van de vraag of ook deze tekortkomingen kunnen gezien worden als een 
bewijs of een aanwijzing van de wil om de arbeidsovereenkomst niet verder uit te voeren, 
moet opnieuw worden vastgesteld dat de heer V. niet binnen een redelijke bedenktijd de 
eenzijdige  beëindiging  van  de  arbeidsovereenkomst  door  de  BVBA heeft  ingeroepen, 
maar zich ertoe beperkt heeft de uitvoering door de BVBA van haar contractuele verbinte-
nissen na te streven, inzonderheid door de reeds vermelde dagvaardingen in betaling van 
achterstallig loon.

Daarbij dient tevens opgemerkt dat de contractuele tekortkomingen die de BVBA in dit 
kader onmiskenbaar heeft begaan, werden geregulariseerd door middel van de effectieve 
betaling van de gevorderde achterstallige lonen in februari en maart 2002 en dat de BVBA 
de normale loonbetalingen heeft hervat vanaf maart 2002.

Nu de BVBA aldus gevolg heeft gegeven aan de ingebrekestellingen van de heer V. 
kon  laatstgenoemde  diezelfde  contractuele  tekortkomingen  op  5  juni  2002  niet  meer 
inroepen als de uiting van de wil om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Gelet op het voorgaande moet noodzakelijk besloten worden dat niet de BVBA maar de 
heer V. de arbeidsovereenkomst eenzijdig heeft beëindigd, inzonderheid door zijn brief 
van 5 juni 2002.

Bijgevolg is aan de heer V. geen opzeggingsvergoeding verschuldigd. Het hoger beroep 
is wat dit punt betreft gegrond. 

2.2 Pro rata eindejaarspremie
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Het staat kennelijk niet ter discussie dat de heer V. geen recht heeft op de gevorderde 
en door de eerste rechter toegekende pro rata eindejaarspremie in de door het (arbeids)hof 
aanvaarde hypothese dat hij zelf de arbeidsovereenkomst eenzijdig heeft beëindigd.

Het hoger beroep is bijgevolg ook wat dit punt betreft gegrond".
Grieven
Luidens artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is 

de  arbeidsovereenkomst  voor  bedienden de  overeenkomst  waarbij  een werknemer,  de 
bediende, zich verbindt, tegen loon, onder gezag van een werkgever in hoofdzaak hoofd-
arbeid te verrichten. Het leveren van arbeidsprestaties behoort dienvolgens tot de essentie 
van de arbeidsovereenkomst.

Overeenkomstig artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekken alle overeenkomsten 
die  wettig  zijn  aangegaan,  degenen  die  deze  hebben  aangegaan,  tot  wet  (eerste  lid), 
kunnen zij niet worden herroepen dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden 
door  de  wet  erkend  (tweede  lid)  en  moeten  zij  te  goeder  trouw worden  ten  uitvoer 
gebracht (derde lid).

Artikel 20, 1°, van de genoemde wet van 3 juli 1978 verplicht de werkgever de werk-
nemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen, inzonderheid, 
zo  de  omstandigheden  dit  vereisen  en behoudens  strijdige  bepaling,  door  de voor  de 
uitvoering  van  het  werk  nodige  hulp,  hulpmiddelen  en  materialen  ter  beschikking  te 
stellen.

Naar luid van artikel 32, inzonderheid 3°, van de genoemde wet van 3 juli 1978 nemen 
de verbintenissen voortspruitend uit de door deze wet geregelde overeenkomsten, behou-
dens de algemene wijzen waarop de verbintenissen tenietgaan, onder meer een einde door 
de wil van één der partijen, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd werd gesloten.

Naar luid van artikel 39,§1, van de genoemde wet van 3 juli 1978 is de partij die een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur beëindigt zonder dringende reden noch nale-
ving van de wettelijk bepaalde opzegtermijn,  gehouden de ontslagen partij een opzeg-
gingsvergoeding te betalen.

De partij die eenzijdig een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst wijzigt, 
beëindigt  deze  overeenkomst  onmiddellijk  en  op  onrechtmatige  wijze.  Aangenomen 
wordt  evenwel  dat  de  voortzetting  van  de  (gewijzigde)  arbeidsovereenkomst  door  de 
werknemer nadat de werkgever eenzijdig een essentiële arbeidsvoorwaarde heeft gewij-
zigd, en dit langer dan nodig is om, volgens de omstandigheden eigen aan iedere zaak, 
redelijkerwijze stelling te kunnen nemen ten aanzien van het eventueel sluiten van een 
nieuwe arbeidsovereenkomst, kan impliceren dat afstand wordt gedaan van het aanvoeren 
van de aan de werkgever te wijten verbreking. Aldus zal de werknemer na verloop van 
deze redelijke bedenktijd niet meer gerechtigd zijn zich te beroepen op de onrechtmatige 
beëindiging van de voorheen bestaande arbeidsovereenkomst, nu hij zal geacht worden in 
te stemmen met de vervanging van de oude door de nieuwe arbeidsvoorwaarde.

De afstand van recht, die luidens een algemeen rechtsbeginsel slechts kan worden afge-
leid uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn en die bovendien strikt moet 
worden geïnterpreteerd, wordt alsdan afgeleid uit de verdere uitvoering van de gewijzigde 
arbeidsovereenkomst  gedurende  een  periode  die  langer  is  dan  deze  die,  gelet  op  de 
omstandigheden  van  de  zaak,  redelijkerwijze  vereist  is  om met  kennis  van  zaken  te 
oordelen over het eventueel sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst.

Daarentegen beëindigt de tekortkoming van een partij aan een, zelfs essentiële, arbeids-
rechtelijke verplichting, op zichzelf de arbeidsovereenkomst niet. Wanneer deze tekortko-
ming aan een essentiële arbeidsrechtelijke verplichting evenwel gepaard gaat met, of doet 
blijken van de wil om eenzijdig de overeenkomst te wijzigen en derhalve de bestaande 
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overeenkomst te beëindigen, wordt de overeenkomst eenzijdig en onrechtmatig beëindigd.
Het arbeidshof stelde vast in feiten dat (1) eiser op 1 oktober 1992 met een arbeidsover-

eenkomst  voor onbepaalde tijd in dienst trad, (2) hij achtereenvolgens de functies van 
"plant manager", "general manager" en "operations director Ford business unit" (directeur 
operaties  Ford  bedrijfeenheid)  uitoefende,  (3)  in  februari  2001  verweerster  eenzijdig 
besliste om eiser niet langer tewerk te stellen in de functie van "operations director Ford 
business unit", (4) deze beslissing aan het personeel en aan eiser ter kennis werd gebracht 
op 12 april 2001 en (5) sedertdien eiser niet meer werd tewerkgesteld, noch in zijn vroe-
gere functie noch in een andere functie.

Het arbeidshof oordeelt (arrest p. 8, onderaan), zonder op dit vlak te worden aange-
vochten,  dat  door eiser in april  2001,  in de genoemde omstandigheden  zijn functie te 
ontnemen en door hem tegelijkertijd op non-actief te stellen en te blijven stellen, niette-
genstaande diverse ingebrekestellingen, de vennootschap niet alleen tekortgekomen is aan 
haar essentiële contractuele verplichtingen maar tegelijkertijd de wil geuit en doorgevoerd 
heeft  om essentiële  bestanddelen  van  de  arbeidsovereenkomst  in  belangrijke  mate  te 
wijzigen en (aldus) de bestaande overeenkomst te beëindigen.

Aldus aanvaardde het arbeidshof,  minstens impliciet,  dat verweerster door eiser zijn 
functie te ontnemen en hem verder op non-actief te stellen, de bestaande arbeidsovereen-
komst eenzijdig en onrechtmatig beëindigde.

Wanneer een werkgever, zoals te dezen, een werknemer zijn functie ontneemt en hem 
op non-actief stelt, aldus tekortkomend aan een essentiële arbeidsrechtelijke verplichting, 
en hierbij doet blijken van de wil om de bestaande arbeidsovereenkomst te wijzigen, kan 
er, zoals door eiser in conclusie aangevoerd (zie bv. eerste appelconclusie p. 7, zevende 
alinea) geen sprake zijn van het verderzetten van de (gewijzigde) arbeidsovereenkomst 
door de werknemer. Wegens zijn op non-actief stellen kan de werknemer geen arbeids-
prestaties leveren en kan hij derhalve de gewijzigde arbeidsovereenkomst niet uitvoeren.

Het bestaan van een arbeidsovereenkomst, inzonderheid de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, vereist immers het (onder gezagsverband) leveren van arbeidsprestaties (tegen 
betaling van loon).

Bij afwezigheid van verdere arbeidsprestaties ingevolge een beslissing van de werk-
gever zelf, kan dienvolgens uit het louter stilzitten van de werknemer, ook al zou dit zich 
voordoen over een langere tijd dan "een redelijke bedenktijd", geen afstand van het recht 
om de onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst lastens de werkgever in te 
roepen, worden afgeleid. Het louter tijdsverloop tijdens hetwelk de werknemer de niet-
nakoming van een essentiële arbeidsrechtelijke verbintenis door de werkgever ondergaat, 
moet immers niet noodzakelijk worden opgevat als een afstand van het recht om zich op 
deze contractuele tekortkoming en de beëindiging van de overeenkomst  die er kan uit 
worden afgeleid, te beroepen.

Hieraan doet geen afbreuk de omstandigheid dat de werknemer in eerste instantie zelf 
de uitvoering van een andere essentiële arbeidsrechtelijke verbintenis nastreeft, zoals te 
dezen de betaling van loon.

De omstandigheid dat een werknemer op een bepaald ogenblik de uitvoering nastreeft 
van de tot een arbeidsovereenkomst behorende essentiële verbintenis tot betaling van loon 
die door de werkgever niet langer werd nagekomen, neemt niet weg dat deze werknemer 
zich later lastens de werkgever nog kan beroepen op een andere nog steeds voortdurende 
tekortkoming aan een andere essentiële arbeidsrechtelijke verbintenis, zoals de verplich-
ting tot het verstrekken van het overeengekomen werk.

Dienvolgens kon het arbeidshof niet wettig oordelen, uitgaande van de vaststelling dat 
het voor eiser alleszins in september 2001 duidelijk moest zijn dat de vennootschap hem 
niet in zijn vroegere functie wilde herstellen én dat zij ook geen pogingen meer deed noch 
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wilde doen om hem in een andere functie tewerk te stellen, dat het lange tijdsverloop 
vooraleer eiser, in juni 2002, overging tot de vaststelling van de beweerde contractbreuk 
en de dagvaardingen van 15 november 2001, 17 januari en 15 maart 2002 waarin hij beta-
ling van loon vorderde, hem verhinderden zich op 5 juni 2002 alsnog te beroepen op het 
ontnemen van zijn functie en de eenzijdige vrijstelling van prestaties, als eenzijdige en 
onrechtmatige beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst door verweerster.

Het arbeidshof schendt aldus alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen en alge-
meen rechtsbeginsel en kon dienvolgens eisers aanspraak op een opzeggingsvergoeding 
en pro rata eindejaarspremie niet wettig afwijzen en hem tot de kosten in hoger beroep 
veroordelen (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk wetboek, de artikelen 3, 20, 
1°, 32, inzonderheid 3° en 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten en het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk de afstand van recht slechts 
kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het arrest stelt vast dat:
- verweerster vanaf februari 2001 eiser eenzijdig vrijstelde van arbeidspresta-

ties met doorbetaling van het loon en met de mededeling dat een andere passende 
functie zal gezocht worden;

- sedertdien eiser niet meer werd tewerkgesteld, noch in zijn vroegere functie, 
noch in een andere functie;

-  verweerster  op  27  maart  2002 aan  eiser  een  aangetekende  brief  verzond 
waarin hem medegedeeld werd dat een einde werd gesteld aan zijn arbeidsover-
eenkomst  met  inachtneming  van  een  opzeggingstermijn  van  19  maanden, 
ingaande op 1 april 2002;

- eiser op 5 juni 2002 de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
door verweerster vaststelde.

2. Het arrest neemt aan dat, wanneer de werkgever eenzijdig de arbeidsvoor-
waarden  wijzigt  die  essentiële  bestanddelen  van  de  arbeidsovereen-komst 
uitmaken,  de  voortzetting  van  de  arbeidsprestaties  door  de  bediende,  na  het 
verstrijken van de termijn die vereist is om stelling te nemen ten aanzien van het 
eventueel  sluiten  van  een  nieuwe  arbeidsovereenkomst  aan  de  gewijzigde 
arbeidsvoorwaarden, kan impliceren dat afstand wordt gedaan van het inroepen 
van de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever.

3.  Afstand  van  recht  kan  slechts  worden  afgeleid  uit  feiten  die  voor  geen 
andere interpretatie vatbaar zijn.

4. Bij ontstentenis van het verder verrichten van arbeidsprestaties door eiser in 
door  de  werkgever  eenzijdig  gewijzigde  arbeidsvoorwaarden,  vermocht  het 
arrest uit de voormelde vastgestelde feitelijke gegevens niet af te leiden dat eiser 
afstand heeft gedaan van zijn recht de eenzijdige beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst door verweerster in te roepen.

Uit de voormelde feiten kon even goed afgeleid worden dat het om een verder 
zetten van de arbeidsovereenkomst ging, maar met een tijdelijke schorsing van 
de verplichting werk te verschaffen en het werk uit te voeren totdat in het bedrijf 
een andere passende functie zou zijn gevonden.



Nr. 49 - 23.1.06 HOF VAN CASSATIE 205 

5. Het arrest oordeelt dat het definitief ontnemen aan eiser van enige functie en 
de  eenzijdige  vrijstelling  van  prestaties  tijdens  de  opzeggingstermijn  van  19 
maanden bij brief  van 27 maart  2002 door eiser niet meer kon worden inge-
roepen als een eenzijdige en onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereen-
komst door verweerster omdat hij hiervan afstand had gedaan.

6. Het arrest schendt aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen en het 
algemeen rechtsbeginsel  dat afstand slechts kan worden afgeleid uit feiten die 
voor geen andere interpretatie vatbaar zijn.

7. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de gevorderde 

opzeggingsvergoeding, de eindejaarspremie pro rata en de kosten.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

23 januari 2006 – 3° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Geinger.

Nr. 50

2° KAMER - 24 januari 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - REDENGEVING - 
ARTIKEL 149, GW. (1994) - TOEPASSELIJKHEID

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - TOEPASSELIJKHEID

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - TEGENSTRIJDIGE MOTIEVEN - VOORWAARDE

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN - EINDBESLISSING - TEGENSTRIJDIGE 
MOTIEVEN - GEVOLG

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE - 
BETWISTING VAN HET FEITELIJK BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - MOTIVERING - 
DRAAGWIJDTE

6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
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STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE 
WAARBIJ HET FEITELIJK BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN WORDT BETWIST - MOTIVERING - 
DRAAGWIJDTE

7º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESTAAN 
VAN VOLDOENDE BEZWAREN - VASTSTELLING

1º en 2° Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die de  
rechtspleging regelen, aangezien hun beslissingen geen vonnissen zijn in de zin van dat  
artikel1.

3º  en  4°  Tegenstrijdigheid  van  motieven  is  enkel  mogelijk  tussen  de  motieven  van 
éénzelfde beslissing; er kan bijgevolg geen juridisch sanctioneerbaar motiveringsgebrek 
op  grond van tegenstrijdigheid  van motieven bestaan tussen een beslissing alvorens 
recht te doen en een eindbeslissing.

5º,  6°  en  7°  Geen enkele  wettelijke  bepaling  verplicht  de  onderzoeksgerechten om de  
bezwaren te vermelden of de redenen op te geven waarom die onvoldoende worden 
geacht,  zodat,  wanneer  een  conclusie  het  feitelijk  bestaan  van  voldoende  bezwaren 
aanvoert  of  betwist,  het  onderzoeksgerecht  daarop antwoordt  door  de  onaantastbare 
vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan2. (Artt. 128, 129, 130, 229 en 231, Sv.)

(M. T. V.)

ARREST

(A.R. P.05.1125.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  de arresten  van het  Hof  van Beroep  te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 februari 2005 en 27 juni 
2005.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die 

de rechtspleging regelen. Hun beslissingen zijn immers geen vonnissen in de zin 
van dat artikel.

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

Eerste onderdeel van het eerste middel

1 Cass., 26 maart 2003, A.R. P.03.0136.F, nr. 206; 2 april 2003, A.R. P.03.0040.F, nr. 221.
2 Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307 met concl. advocaat-generaal LOOP; 8 mei 2002, 
A.R. P.01.1395.F, nr. 281; 2 april 2003, A.R. P.03.0040.F, nr. 221; 17 jan. 2006, P.05.1342.N, nr. 40
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3. Het onderdeel voert aan dat de redenen van het arrest alvorens recht te doen 
van 14 februari 2005 tegenstrijdig zijn met die van het eindarrest  van 27 juni 
2005.

4. Tegenstrijdigheid van motieven is enkel mogelijk tussen de motieven van 
eenzelfde beslissing. Er kan dan ook geen juridisch sanctioneerbaar motiverings-
gebrek op grond van tegenstrijdigheid van motieven bestaan tussen een beslis-
sing alvorens recht te doen en een eindbeslissing.

5. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede en derde onderdeel van het eerste middel
6. Uit  de artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van Strafvordering 

volgt dat de wetgever zich op de onderzoeksgerechten heeft verlaten teneinde te 
oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan, die door het onderzoek 
zijn verkregen,  om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar  het 
vonnisgerecht,  hetzij  een  beslissing  van  buitenvervolgingstelling  te  verant-
woorden.

7. Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten om de 
bezwaren  te  vermelden  of  de  redenen  op te  geven  waarom die onvoldoende 
worden geacht. 

Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert 
of betwist, beantwoordt het onderzoeksgerecht dit verweer door zijn onaantast-
bare vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan.

8. De onderdelen falen naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing in overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

24 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h Debruyne – Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. N. Verbeke, Antwerpen en L. Roels, Antwerpen.

Nr. 51

2° KAMER - 24 januari 2006

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
VRIJSPRAAK - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLG
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2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
VRIJSPRAAK - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLG

1º  en  2°  Op het  enkele  hoger  beroep  van  de burgerlijke  partij  tegen een  vonnis  van 
vrijspraak,  moet  de  appelrechter  over  diens  civielrechtelijke  vordering  oordelen  en 
onderzoeken of het misdrijf, waarvoor de beklaagde werd vrijgesproken, bewezen is en 
of  het  aan  de  burgerlijke  partij  schade  veroorzaakte;  door  dit  te  doen  miskent  de 
appelrechter het gezag van gewijsde van de vrijspraak niet1. (Art. 202, 2°, Sv.)

(D. T. C.)

ARREST

(A.R. P.05.1438.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Ieper van 15 september 2005,
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste grief
1. De appelrechter moet, op het enkele hoger beroep van de burgerlijke partij, 

over diens vordering oordelen. Hij moet onderzoeken of het feit dat ten laste van 
de beklaagde werd gelegd, bewezen is, ook wanneer de eerste rechter hem heeft 
vrijgesproken en tegen wiens vrijspraak geen hoger beroep is ingesteld. Hij moet 
ook onderzoeken of dat misdrijf oorzaak is van de schade waarvan de burgerlijke 
partij vergoeding vordert.

2. De appelrechter die aldus oordeelt, miskent het gezag van gewijsde van de 
vrijspraak niet.

3. De grief faalt naar recht.
(...)
Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

24 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
–  Advocaten: mrs.  F.  Van  Belleghem,  Kortrijk,  J.  Vandenbraembussche,  Kortrijk,  F. 

1 Cass.,  19  sept.  2001,  A.R.  P.01.0535.F,  nr.  472;  11  dec.  2001,  A.R.  P.00.0666.N,  nr.  691; 
DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 3de Ed. 2003, p. 1055, nr. 2445.
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Desmet, Kortrijk en H. Beerlandt, Kortrijk.

Nr. 52

2° KAMER - 24 januari 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN HOGER BEROEP 
INZAKE VOORLOPIGE HECHTENIS - ARTIKEL 235BIS SV. - STUKKEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN 
VAN DIT ONDERZOEK - PRINCIPE - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN VAN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - TOEPASSING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE 
OBSERVATIE EN INFILTRATIE BIJ HET AFSLUITEN VAN HET OPSPORINGS- OF GERECHTELIJK 
ONDERZOEK - CONTROLE AAN DE HAND VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - ARTIKEL 235TER SV. 
- ARTIKEL 6, E.V.R.M. - VERZOENBAARHEID

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE 
OBSERVATIE EN INFILTRATIE BIJ HET AFSLUITEN VAN HET OPSPORINGS- OF GERECHTELIJK 
ONDERZOEK - CONTROLE AAN DE HAND VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - ARTIKEL 6, 
E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - 
CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE OBSERVATIE EN INFILTRATIE BIJ HET AFSLUITEN VAN 
HET OPSPORINGS- OF GERECHTELIJK ONDERZOEK - CONTROLE AAN DE HAND VAN HET 
VERTROUWELIJK DOSSIER - ARTIKEL 235TER SV. - VERZOENBAARHEID

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - 
CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE OBSERVATIE EN INFILTRATIE BIJ HET AFSLUITEN VAN 
HET OPSPORINGS- OF GERECHTELIJK ONDERZOEK - CONTROLE AAN DE HAND VAN HET 
VERTROUWELIJK DOSSIER - DRAAGWIJDTE

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIG 
ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE OBSERVATIE EN INFILTRATIE TIJDENS HET 
GERECHTELIJK ONDERZOEK - CONTROLE AAN DE HAND VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - 
VOORLOPIG ONDERZOEK ENKEL AMBTSHALVE, OP VERZOEK VAN DE ONDERZOEKSRECHTER OF OP 
VERZOEK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG

1º Uit de bepalingen van artikel 235bis, §1 en 2 Wetboek van Strafvordering volgt dat het 
onderzoek  van  de  regelmatigheid  van  de  rechtspleging  door  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling, ambtshalve of op verzoek van één der partijen, onder meer naar  
aanleiding  van  een  bij  haar  ingesteld  hoger  beroep  inzake  voorlopige  hechtenis,  in  
beginsel  beperkt blijft  tot  de stukken van het strafdossier;  dit  geldt  evenzeer voor de  
controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden van observatie en 
infiltratie. 

2º,  3°,  4°  en  5°  Artikel  235ter  Wetboek  van  Strafvordering,  dat  de  kamer  van 
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inbeschuldigingstelling, op vordering van het openbaar ministerie, alleen tot de controle  
van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie  en infiltratie 
aan  de  hand  van  het  vertrouwelijk  dossier  verplicht  bij  het  afsluiten  van  het  
opsporingsonderzoek,  alvorens het  openbaar ministerie  tot  rechtstreekse dagvaarding 
overgaat, en op het ogenblik dat de onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des  
Konings  overzendt  krachtens  artikel  127,  §1,  eerste  lid,  van  dit  wetboek,  is  in 
overeenstemming met artikel 6 E.V.R.M., dat alleen vereist dat op enig ogenblik in de 
loop van de rechtspleging een onafhankelijke en onpartijdige rechter mede aan de hand 
van  het  vertrouwelijke  dossier  de  wettigheid  van  de  observatie  of  infiltratie  zou 
onderzoeken; uit voormelde verdragsbepaling volgt niet dat dit nazicht moet geschieden 
telkens wanneer de inverdenkinggestelde daarom verzoekt1.

6º Het onderzoek bedoeld in artikel 235quater Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat 
de kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve, op verzoek van de onderzoeksrechter  
of op vordering van het openbaar ministerie, tijdens het gerechtelijk onderzoek mede aan  
de hand van het vertrouwelijk  dossier voorlopig de regelmatigheid van de toegepaste  
observatie  of  infiltratie  onderzoekt,  is  een  voorlopig  onderzoek  teneinde  eventuele 
onregelmatigheden  vroegtijdig  op  te  sporen,  waarbij  de  andere  partijen  niet  worden 
betrokken;  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  is  derhalve  niet  verplicht  om  dit  
onderzoek te verrichten op de enkele vordering van de inverdenkinggestelde. 

(F.)

ARREST

(A.R. P.06.0082.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 januari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, één middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Met verwijzing naar het arrest nr. 202/2004 van 21 december 2004 van het 

Arbitragehof, dat inzake de bijzondere opsporingsmethode van de observatie de 
vroegere bepaling van artikel 47septies, § 1, tweede lid, en § 2 Wetboek van 
Strafvordering, met betrekking tot het vertrouwelijke dossier vernietigt, voert de 
eiser aan dat de appelrechters niet zonder schending van artikel 6 EVRM alleen 
aan  de  hand  van  stukken  uit  het  strafdossier  en  zonder  de  stukken  van  het 
vertrouwelijke  dossier  zelf  in  te  zien,  tot  een  regelmatige  uitvoering  van  de 
observatie konden besluiten.

2. Artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering, bepaalt dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging, op vordering van 
het openbaar ministerie of op verzoek van een van de partijen, de regelmatigheid 
van  de  haar  voorgelegde  procedure  onderzoekt.  Zij  kan  dit  zelfs  ambtshalve 
doen. Overeenkomstig § 2 van voormeld artikel handelt de kamer van inbeschul-

1 Zie Arbitragehof, arrest nr. 202/2004 van 21 dec. 2004, B. 28 en B. 29.
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digingstelling op dezelfde wijze in de andere gevallen waarin ze kennisneemt 
van de zaak.

Uit  deze bepalingen  volgt  dat  het  onderzoek van de regelmatigheid  van de 
rechtspleging  door  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  ambtshalve  of  op 
verzoek van een der partijen, onder meer naar aanleiding van een bij haar inge-
steld hoger beroep inzake voorlopige hechtenis, in beginsel beperkt blijft tot de 
stukken van het strafdossier.

3. Voor de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode 
van observatie is het niet anders. 

Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, is ingevoegd bij artikel 23 van de 
wet van 27 december 2005 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van 
Strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering 
van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen  het  terrorisme en de zware en 
georganiseerde criminaliteit. 

Dit artikel verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling, op vordering van 
het openbaar ministerie, alleen tot controle van de regelmatigheid van de bijzon-
dere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de hand van het vertrou-
welijke dossier bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek, alvorens het open-
baar ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat, en op het ogenblik dat de 
onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings overzendt krach-
tens artikel 127, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering.

4. Deze bepaling is in overeenstemming met artikel 6 EVRM dat alleen vereist 
dat  op  enig  ogenblik  in  de  loop van  de  rechtspleging  een  onafhankelijke  en 
onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijke dossier de wettig-
heid van de observatie zou onderzoeken. Uit voormelde verdragsbepaling volgt 
niet  dat  dit  nazicht  moet  geschieden  telkens  wanneer  de  verdachte  daarom 
verzoekt.

5. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door de 

door  de  eiser  opgeworpen  onregelmatigheid  van  de  uitgevoerde  observaties 
alleen  te  toetsen  aan  het  strafdossier  en  niet  aan  het  vertrouwelijke  dossier, 
artikel 235quater Wetboek van Strafvordering heeft geschonden.

7. Artikel 235quater Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 
24 van de voornoemde wet van 27 december 2005, bepaalt dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling ambtshalve, op verzoek van de onderzoeksrechter of op 
vordering van het openbaar ministerie, tijdens het gerechtelijk onderzoek mede 
aan de hand van het vertrouwelijke dossier voorlopig de regelmatigheid van de 
toegepaste observatie onderzoekt. Het betreft een voorlopig onderzoek teneinde 
eventuele  onregelmatigheden  vroegtijdig  op  te  sporen,  en  waarbij  de  andere 
partijen niet worden betrokken. De kamer van inbeschuldigingstelling is aldus 
niet verplicht dit onderzoek te verrichten op de enkele vordering van de inver-
denkinggestelde.

8. Het onderdeel faalt naar recht.
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Derde onderdeel
9. Zoals blijkt uit het antwoord op de vorige onderdelen, hebben de appelrech-

ters, anders dan in het onderdeel wordt gesteld, wettig geoordeeld dat er geen 
reden was, uitsluitend op verzoek van de verdachte, reeds tijdens het gerechtelijk 
onderzoek aan de hand van het vertrouwelijke dossier de regelmatigheid van de 
observatie  te  onderzoeken,  en dat  een onderzoek van deze regelmatigheid op 
grond van het strafdossier met toepassing van de artikelen 136 en 235bis, § 2, 
Wetboek van Strafvordering volstond.

Bijgevolg hebben de appelrechters even terecht geoordeeld dat zij de prejudi-
ciële vragen, die allen betrekking hebben op het artikel 235quater Wetboek van 
Strafvordering die zij niet toepassen, niet hoefden te stellen.

10. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
11. Het bestreden arrest is verleend in een procedure ter beoordeling van de 

handhaving van de voorlopige hechtenis. Krachtens artikel 26, § 3, Bijzondere 
Wet Arbitragehof, is het Hof in dergelijke zaken niet gehouden de voorgestelde 
prejudiciële vragen te stellen. Te dezen zijn de uitzonderingen op die regel niet 
vervuld.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
12. De substantiële en op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

24 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. S. Mary, Brussel en N. Van Der Smissen, Brussel.

Nr. 53

2° KAMER - 25 januari 2006

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
BURGERLIJKE PARTIJ - ADVOCAAT - AFWEZIGHEID OP DE TERECHTZITTING - REGELMATIGHEID

2º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
TOLK - AMBTSHALVE AANDUIDING - VERPLICHTING - VOORWAARDE

3º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN 
EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - SCHENDING 
VAN DE WET OP HET GEBRUIK DER TALEN - NIETIGHEID VAN EEN AKTE VAN DE RECHTSPLEGING - 
ARREST OP TEGENSPRAAK DAT GEEN ZUIVER VOORBEREIDEND ARREST IS - DEKKING VAN DE 
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NIETIGHEID VAN DE AKTE DIE ERAAN VOORAFGING

4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
SCHENDING VAN DE WET OP HET GEBRUIK DER TALEN - NIETIGHEID VAN EEN AKTE VAN DE 
RECHTSPLEGING - ARREST OP TEGENSPRAAK DAT GEEN ZUIVER VOORBEREIDEND ARREST IS - 
DEKKING VAN DE NIETIGHEID VAN DE AKTE DIE ERAAN VOORAFGING

5º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - VOORZITTER - DISCRETIONAIRE 
BEVOEGDHEID - VERTALING VAN DE STUKKEN - AANDUIDING VAN EEN TOLK - STUKKEN VERTAALD 
DOOR EEN BEËDIGD VERTALER DIE NIET DEZELFDE PERSOON IS ALS DE AANGEDUIDE TOLK - 
NEERLEGGING VAN DE VERTAALDE STUKKEN - REGELMATIGHEID

6º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
VOORZITTER - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - VERTALING VAN DE STUKKEN - AANDUIDING VAN 
EEN TOLK - STUKKEN VERTAALD DOOR EEN BEËDIGD VERTALER DIE NIET DEZELFDE PERSOON IS ALS 
DE AANGEDUIDE TOLK - NEERLEGGING VAN DE VERTAALDE STUKKEN - REGELMATIGHEID

1º De regelmatigheid van de rechtspleging die tegen een beschuldigde wordt gevoerd is  
niet afhankelijk van de aanwezigheid van een raadsman of van dezelfde raadsman aan  
de zijde van de burgerlijke partij tijdens alle terechtzittingen van de zaak. 

2º De wet verplicht de voorzitter van het hof van assisen alleen om ambtshalve, op straffe 
van  nietigheid,  tussen  degenen  die  een  verschillende  taal  spreken,  een  tolk  te  
benoemen. (Art. 332, Sv.)

3º en 4° Aangezien het arrest waarbij het hof van assisen op tegenspraak uitspraak doet op 
de conclusie van de beschuldigde die, om reden dat een getuige de terechtzittingen van  
de zaak zou hebben bijgewoond, de verwijzing ervan naar een andere sessie vordert,  
geen  zuiver  voorbereidende  beslissing  is,  dekt  het  de  eventuele  nietigheid  van  een 
vroegere  handeling  van  de  rechtspleging  die  voortvloeit  uit  een  schending  van  de 
bepalingen van de Taalwet Gerechtszaken. (Art. 40, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken)

5º en 6° Uit de omstandigheid dat de beëdigde vertaler die de stukken in de taal van de 
rechtspleging heeft vertaald niet dezelfde persoon is als de tolk die op de terechtzitting  
door de voorzitter van het hof van assisen krachtens diens discretionaire bevoegdheid 
daartoe  is  aangeduid,  kan  niet  worden  afgeleid  dat  de  neerlegging  van  de  aldus 
vertaalde stukken in strijd zou zijn met een formeel wettelijk verbod. 

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1451.F)

I. BESTREDEN BESLISSING
De cassatieberoepen zijn gericht tegen arresten, op 3, 10 en 12 oktober 2005 

gewezen door het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-
Hoofdstad.

Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Redengeving
A.  Over  het  cassatieberoep  tegen  het  arrest  alvorens  recht  te  doen  van  3 

oktober 2005 :
Over het tweede middel :
Eerste onderdeel
Eiser klaagt een tegenstrijdigheid aan tussen het proces-verbaal van de terecht-

zitting van 30 september 2005 en het arrest alvorens recht te doen van 3 oktober 
2005.  Het  proces-verbaal  vermeldt  dat  Meester  R.  Loos,  loco  L.  Savelkoul, 
raadsman van de burgerlijke partijen, in zijn opmerkingen betreffende de door 
eiser neergelegde conclusie werd gehoord. Volgens het arrest daarentegen werd 
Meester Savelkoul zelf gehoord.

Eiser leidt hieruit af dat de stukken van de rechtspleging het Hof niet toelaten 
de advocaat te identificeren die de burgerlijke partijen op het ogenblik van de 
neerlegging van zijn conclusie bijstond.

In tegenstelling tot wat die grief stelt, is de regelmatigheid van de rechtsple-
ging die tegen een beschuldigde wordt gevoerd niet afhankelijk van de aanwe-
zigheid van een raadsman of van dezelfde raadsman aan de zijde van de burger-
lijke partij tijdens alle terechtzittingen van de zaak.

Aangezien het onderdeel van een onjuiste juridische premisse uitgaat, faalt het 
naar recht.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is in overeenstemming met de wet gewezen.
(...)
Over het derde middel :
Eerste onderdeel :
Eiser voert aan dat de burgerlijke partijen "niet over een tolk beschikten tijdens 

minstens de volledige duur van de getuigenis van de Heer Stroobants". Hij leidt 
hieruit een schending van artikel 332 van het Wetboek van Strafvordering af.

Naar  luid  van  die  aangevoerde  wettelijke  bepaling,  benoemt  de  voorzitter 
ambtshalve,  op  straffe  van  nietigheid,  een  tolk  ingeval  de  beschuldigde,  de 
burgerlijke partij, de getuigen of één van hen niet dezelfde taal zouden spreken.

Eiser  betwist  niet  dat  hijzelf  over  een  tolk  beschikte  maar  beweert  dat  de 
burgerlijke  partijen  tijdens  het  verhoor  van  de  voormelde  getuige  er  geen 
hadden.

In tegenstelling tot wat eiser aanvoert, kan te dezen, uit de omstandigheid die 
wordt aangevoerd, geen overtreding van artikel 332 van het Wetboek van Straf-
vordering worden afgeleid. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 23 
september 2005 blijkt immers dat W. S. zich uitsluitend in het Nederlands heeft 
uitgedrukt,  met  andere  woorden  in  dezelfde  taal  als  die  van  de  burgerlijke 
partijen.
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Welnu, de wet schrijft de aanstelling van een tolk slechts voor tussen degenen 
die een verschillende taal spreken.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Voor het overige vermeldt het proces-verbaal van dezelfde terechtzitting even-

eens de aanwezigheid, op 23 september 2005 in de voormiddag, van K. V. G. die 
vanaf de openingszitting als "tolk Frans-Nederlands (is aangesteld) aangezien de 
burgerlijke partijen onvoldoende Frans begrijpen".

Bijgevolg blijkt niet dat de burgerlijke partijen, op enig moment geen bijstand 
van een tolk hadden, noch dat het proces-verbaal door de aangevoerde tegenstrij-
digheid is aangetast.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel :
Eiser voert aan dat de rechtspleging door onwettigheid is aangetast in zoverre 

sommige stukken die voor vertaling aan de tolk K. V. G. zijn toevertrouwd, die 
op de terechtzitting van 26 september 2005 door de voorzitter  krachtens  zijn 
discretionaire macht is gevorderd,  door de beëdigde vertaler E. V. B. werden 
vertaald, ofschoon die op de terechtzitting van het hof van assisen geen eed heeft 
afgelegd.

Eiser leidt daaruit een schending af van de artikelen 22 en 32 van de Wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken alsook een miskenning 
"van de regels betreffende het wettelijke verbod voor een deskundige of parallel 
daarmee een vertaler om zijn taak over te dragen".

Evenwel, naar luid van artikel 40 van de voormelde wet, dekt elk niet zuiver 
voorbereidend vonnis of arrest dat op tegenspraak is gewezen, de nietigheid van 
de akten van rechtspleging die het vonnis of het arrest  zijn voorafgegaan. Op 
dezelfde wijze bepaalt artikel 407, derde lid, van het Wetboek van Strafvorde-
ring, dat de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de 
eed  van getuigen,  deskundigen  of  tolken gedekt  zijn,  wanneer  een  vonnis  of 
arrest  op tegenspraak,  behalve datgene dat  een maatregel  van inwendige aard 
inhoudt, gewezen is zonder dat de nietigheid door een van de partijen is voorge-
dragen.

De in  het  middel  bedoelde  vertalingen  werden  op de  terechtzitting van  27 
september 2005 bij het dossier van de rechtspleging gevoegd. Het proces-verbaal 
vermeldt  dat  geen  van  de  partijen  in  de  zaak  daarover  een  opmerking  heeft 
gemaakt.

Het  hof  van  assisen  heeft  op  3  oktober  2005  een  arrest  op  tegenspraak 
gewezen  op de  conclusie  van  eiser,  waarin  hij  om reden  dat  een  getuige  de 
terechtzittingen van de zaak zou hebben bijgewoond, om de verwijzing ervan 
naar een andere sessie verzoekt. Aangezien een dergelijke beslissing niet zuiver 
voorbereidend is, is de nietigheid die wordt aangevoerd, in de onderstelling dat 
ze bewezen is, gedekt.

Het onderdeel dat zich daarop beroept is, in zoverre, niet ontvankelijk.
Voor het overige betwist eiser niet dat de stukken die in het middel zijn aange-

geven in de taal van de rechtspleging zijn vertaald door een beëdigd vertaler. Uit 
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de omstandigheid  dat  het  niet  dezelfde persoon betreft  als  de  tolk die  op de 
terechtzitting daartoe is aangesteld, kan niet worden afgeleid dat de neerlegging 
van de aldus vertaalde stukken formeel bij wet zou zijn verboden.

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen.
Het ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. Over het cassatieberoep tegen het arrest van 12 oktober 2005, dat uitspraak 

doet op
1. de burgerlijke rechtsvorderingen die door E. V., P. D. B. en I. A. op-tredend 

in eigen naam en qualitate qua, W. V., A. V., S. B., G. H. en K. L., zijn ingesteld 
:

Het arrest spreekt geen enkele veroordeling tegen eiser uit ten gunste van die 
verweerders.

Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
2. de burgerlijke rechtsvorderingen die door de overige verweerders zijn inge-

steld :
Eiser voert geen bijzonder middel aan.
D. Over het cassatieberoep dat op de griffie van de gevangenis te Vorst tegen 

het arrest van 10 oktober 2005 is ingesteld :
Een partij kan, in de regel, geen tweede maal cassatieberoep instellen tegen 

dezelfde beslissing, ook als het tweede cassatieberoep wordt ingesteld vooraleer 
over het eerste uitspraak is gedaan.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.

25 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h de Codt –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Loop,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. O. Bastyns, Brussel.

Nr. 54

2° KAMER - 25 januari 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF 
BESTAANSREDEN - GEMIS AAN BELANG - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - 
HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ARREST DAT HET HOGER BEROEP ONTVANKELIJK VERKLAART - CASSATIEBEROEP VAN DE 
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INVERDENKINGGESTELDE - BELANG

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - RAADKAMER - 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING WEGENS 
TWIJFEL OVER DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - AANSTELLING VAN EEN ANDERE 
ONDERZOEKSRECHTER DIE VERSLAG MOET UITBRENGEN VOOR DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º In zoverre het gericht is tegen de beslissing die met toepassing van art. 135, §2, Sv., het  
hoger  beroep  van  eiser  ontvankelijk  verklaart,  is  het  cassatieberoep  van  de 
inverdenkinggestelde  tegen een arrest  van de kamer  van inbeschuldigingstelling  niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang1. (Art. 131, 135 en 235bis, Sv.)

2º Wanneer, op hoger beroep van de inverdenkinggestelde, het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling  de  beschikking  tot  verwijzing  nietig  verklaart  in  zoverre  ze 
uitspraak  doet  over  het  bestaan  van  voldoende  bezwaren  tegen  de  voormelde 
inverdenkinggestelde, op grond dat de omstandigheden waarin de onderzoeksmagistraat 
voor  de  Parlementaire  commissie  van  de  Senaat  heeft  getuigd  bij  de 
inverdenkinggestelde  twijfel  heeft  kunnen doen rijzen over de  onpartijdigheid van die 
rechter, en het met toepassing van art. 235 Sv. de deken van de onderzoeksrechters met  
de aanstelling van een andere onderzoeksrechter belast met de opdracht een verslag op 
te maken voor de kamer van inbeschuldigingstelling, is die laatste beslissing niet voor  
onmiddellijk cassatieberoep vatbaar. (Art. 235 en 416, eerste lid, Sv.)

(K. T. DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIÊN)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1471.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 oktober 2005 op verwij-

zing gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-
stelling, ten gevolge van een arrest van 7 april 2004 van het Hof.

Eiser voert  een middel aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Terwijl eiser aanvoert dat het bestreden arrest, "ofschoon het een voorberei-

dend arrest en een arrest van onderzoek is in de zin van artikel 416, eerste lid, 
van  het  Wetboek  van  Strafvordering,  met  toepassing  van  artikel  235bis  van 
datzelfde wetboek is gewezen", verklaart hij evenwel dat hij van zijn cassatiebe-
roep afstand doet inzoverre het Hof het niet ontvankelijk zou verklaren omdat 
het voorbarig is.

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij het hoger 

1 Zie Cass., 5 jan. 2000, A.R. P.99.1792.F, nr. 9.
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beroep van eiser met toepassing van artikel 135, §2, van het Wetboek van Straf-
vordering ontvankelijk wordt verklaard, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang.

Het cassatieberoep is ook niet ontvankelijk bij gebrek aan belang in zoverre 
het is gericht tegen de beslissing die vermeldt "dat te dezen, de omstandigheden 
waarin de onderzoeksmagistraat voor de Parlementaire commissie van de Senaat 
heeft getuigd [...] bij [eiser] twijfel heeft kunnen doen rijzen over de onpartijdig-
heid van die rechter [...]; dat de beschikking tot verwijzing van 8 mei 2003 moet 
worden nietig verklaard [...] in zoverre zij uitspraak doet over het bestaan van 
voldoende  bezwaren  tegen  [eiser]  en  hem  naar  de  correctionele  rechtbank 
verwijst, en, teneinde de rechtspleging te regulariseren, eventueel moet worden 
overgegaan tot de 'zuivering' ervan".

In zoverre berust de afstand op een vergissing.
3. Voor het overige, uitspraak doende met toepassing van artikel 235 van voor-

meld wetboek, draagt het arrest de deken van de onderzoeksrechters op om een 
andere onderzoeksrechter aan te stellen met als opdracht om voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling op de terechtzitting van 16 november 2005 verslag uit te 
brengen.  Tegen die beslissing, die niet  met toepassing van artikel 235bis van 
voormeld wetboek is gewezen, staat geen onmiddellijk cassatieberoep open.

Bijgevolg  is  er,  in  zoverre,  grond  om  afstand  van  het  cassatieberoep  te 
verlenen.

4. Het hof vermag geen acht te slaan op het overige van de memorie, dat niet 
de ontvankelijkheid van het cassatieberoep betreft.

Dictum,
Het Hof,
Verleent  afstand  van  het  cassatieberoep  in  zoverre  het  is  gericht  tegen  de 

beslissing met betrekking tot de aanduiding van een andere onderzoeksrechter.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt eiser in de kosten.

25 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. van Ommeslaghe.

Nr. 55

2° KAMER - 25 januari 2006

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - BEKLAAGDE DIE 
WORDT VERVOLGD VOOR VERSCHILLENDE CORRECTIONELE RECHTBANKEN BINNEN EENZELFDE 
RECHTSGEBIED VAN HET HOF VAN BEROEP - VERZOEK TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED VAN DE 
BEKLAAGDE - HOF VAN BEROEP - GEEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL - VERWERPING VAN HET VERZOEK 
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- ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

Is geen eindbeslissing in de zin van art. 416, eerste lid, Sv. en houdt geen verband met de 
gevallen die in het tweede lid van dat artikel worden bedoeld, de beslissing waarbij het  
hof van beroep, correctionele kamer, bij de uitspraak over een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied  van  de  beklaagde  met  toepassing  van  art.  540  Sv.,  vaststelt  dat  de  
toestand  die  door  de  verzoeker  wordt  uiteengezet  geen  bevoegdheidsconflict  doet 
ontstaan  dat  van  aard  is  om  de  rechtsgang  te  belemmeren  en  zijn  verzoekschrift  
verwerpt1. (Art. 416 en 540, Sv.)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1655.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
Eiser voert een middel aan in een verzoekschrift, memorie genaamd, waarvan 

een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Redengeving :
Met  de  vaststelling "dat  de toestanden  die door  [eiser]  worden  uiteengezet 

geen enkel bevoegdheidsconflict  doen ontstaan dat de rechtsgang belemmert", 
verwerpt het arrest diens verzoek tot regeling van rechtsgebied.

Die beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, van 
het Wetboek van Strafvordering, en houdt geen verband met de gevallen die in 
het tweede lid van dat artikel worden bedoeld. Immers, in tegenstelling tot wat 
eiser betoogt, beslist zij met name niet over een bevoegdheidconflict, vermits zij 
geen uitspraak doet over de bevoegdheden van de rechtscolleges van het rechts-
gebied van het hof van beroep die respectievelijk in zake van eiser werden geadi-
ëerd.

Het cassatieberoep is dus niet ontvankelijk.

1 Eiser had voor het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, met toepassing van art. 540, Sv., 
een verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied neergelegd, waarin hij om de voeging verzoekt van 
twee zaken die zijn vastgesteld, de ene voor de correctionele rechtbank te Dinant, de andere voor de 
correctionele rechtbank te  Marche-en-Famenne, en van een derde zaak die te  Aarlen gerechtelijk 
wordt onderzocht, omdat ze samenhangend zouden zijn. Met het bestreden arrest heeft het hof van 
beroep  dit  verzoekschrift  verworpen  op  grond  dat  de  toestand  die  door  de  verzoeker  wordt 
uiteengezet,  met  name  de  enkele  omstandigheid  dat  hij  voor  verschillende  rechtbanken  voor 
afzonderlijke doch identiek gekwalificeerde feiten werd vervolgd, geen bevoegdheidsconflict doet 
ontstaan  die  de  rechtsgang  belemmert.  Het  Hof  heeft  geoordeeld  dat  het  bestreden  arrest  geen 
uitspraak  deed  over  een  bevoegdheidsconflict,  vermits  het  geen  uitspraak  deed  over  de 
bevoegdheden van de rechtscolleges van het rechtsgebied van het hof van beroep waarbij de zaak 
van eiser respectievelijk is aanhangig gemaakt. Hieruit kan evenwel niet worden afgeleid dat art. 540 
Sv. een cassatieberoep sui generis zou instellen dat niet onder toepassing valt van de regels van de 
art. 416 en 539 van voormeld wetboek.
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Het  Hof  vermag geen  acht  te  slaan  op  de  rest  van  de  memorie,  die  geen 
verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

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

25 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. R. Duquesne, Marche-en-Famenne.

Nr. 56

1° KAMER - 26 januari 2006

AUTEURSRECHT - MUZIEKWERK - PRIVÉ - MEDEDELING - FAMILIEKRING - BEGRIP

Als een privé-mededeling van een muziekstuk waartegen de auteur zich niet kan verzetten,  
geldt  de  kosteloze  mededeling  die  plaatsvindt  in  besloten  kring  ten  overstaan  van 
personen  tussen  wie  een  familiale  band  bestaat,  daaronder  begrepen  een  beperkte 
groep van personen tussen wie een dermate nauwe band bestaat dat hij  kan worden 
gelijkgesteld met een familiale band1. (Art. 22, §1, 3°, Nieuwe Auteurswet)

(BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVERS SABAM CVBA T. BRITISH CAR 
CENTER NV)

Advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis heeft in substantie gezegd:
1. De vordering van eiseres tegen verweerster vóór de vrederechter betreft de betaling 

van een bedrag van 651,12 € vermeerderd met de vergoedende interesten voor rechten op 
grond van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Een  agent  van  eiseres  had  op  26  maart  2003  vastgesteld  dat  een  radio,  in  de 
garagewerkplaats van verweerster, zeer luid speelde, toen 4 werknemers en een verkoper 
aanwezig waren.

Het bestreden vonnis  stelt  vast  dat  verweerster  een reeks foto’s  overlegde  van haar 
bedrijfsgebouwen waaruit blijkt dat in het werkatelier een oud radiotoestel staat en dat op 
de toegangsdeur tot dit atelier een betredingsverbodteken staat voor onbevoegden.

2. Eiseres roept in haar enig middel de schending in van art. 1, §1, eerste en vierde lid 
en 22, §1, enig lid, 3°, van de wet van 30 juni 1994, betreffende het auteursrecht en de 
naburige rechten.

Volgens  deze  laatste  wetsbepaling  kan,  wanneer  een  werk  op  geoorloofde  wijze 
openbaar is gemaakt, een auteur zich niet verzetten tegen de kosteloze privé-mededeling 
in familiekring.

De wet van 1994 heeft aan het vroegere concept van privé-uitvoering in de auteurswet 
van 1886, dat gelijk moet worden gesteld met dit van privé-mededeling in de huidige wet, 
het begrip “familiekring” toegevoegd.

Uit  de parlementaire voorbereiding van de wet  blijkt  dat  een amendement  dat ertoe 
strekte het begrip familiekring uit te breiden tot scholen, v.z.w.’s (voor de leden), tehuizen 

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie en de erin aangehaalde verwijzingen.
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en instellingen voor gehandicapten verworpen werd op grond van een commentaar van de 
deskundigen van de commissie  voor justitie, volgens welke de strikte interpretatie van 
deze uitzondering moest gehandhaafd blijven.

3. Sommige auteurs, zoals Janssens2, Gotzen3, Strowel en Triaille4, leiden uit de nieuwe 
formulering van de wettekst en uit de verwerping van het amendement af dat enkel de 
mededeling  in  eigen  familiekring  uitgezonderd  was  en  niet  meer,  zoals  vroeger,  de 
uitvoering voor besloten gezelschappen.

Er  bestaat  geen  eensgezindheid  in  de  doctrine  over  de  perken  binnen  dewelke  het 
begrip familiekring geïnterpreteerd moet worden.

Volgens  Gotzen5 kan  de mededeling aan een publiek toegelaten  worden,  “dat  door 
quasi-familiale banden verbonden is”.

Strowel en Ide6 stellen dat de familiekring andere personen dan familie kan omvatten. 
Volgens deze auteurs behoren de schoonfamilie en personen die dichtbij een of meerdere 
familieleden staan ook tot de “familiale sfeer”.

Vanhees7 beschouwt als de familiekring de “bijeenkomst van personen tussen wie geen 
bloed-  of  aanverwantschap  bestaat,  maar  tussen  wie  een  band  bestaat  die,  door  het 
absoluut gesloten karakter dat hun bijeenkomst kenmerkt, kan worden gelijkgesteld met 
een familiale band”. Wat de mededeling betreft in het kader van een onderneming sluit hij 
niet  uit  dat  wanneer  het  om  een  kleine  onderneming  gaat  met  een  beperkt  aantal 
werknemers, sprake kan zijn van een intieme band van familiale of sociale aard zodat de 
uitzondering van art. 22, §1, 3°, toegepast kan worden.

Michaux8, in een studie gewijd aan de verspreiding van werken en prestaties binnen het 
bedrijf besluit dat de uitzending van muziek binnen de bedrijven een publieke mededeling 
uitmaakt. Zulke uitzending wordt aan het exclusieve recht van de producer onderworpen 
in  alle  gevallen  waar  de  uitzending  gebeurt  in  een  plaats  die  niet  voor  eenieder 
toegankelijk  is.  Dit  is  voor  hem  klaarblijkelijk  het  geval  voor  bedrijfsrestaurants, 
werkhuizen, montagelijnen enz.

4. Uw rechtspraak houdt rekening met de vaststellingen van de feitenrechter:
In uw arrest van 8 oktober 19999 hebt U beslist dat de bodemrechter niet wettig kon 

beslissen dat de mededeling niet publiek was uit de omstandigheid dat een voetbalspeler 
zijn verjaarsdag vierde, dat hij 35 personen uit twee voetbalploegen had verenigd en dat 
het niet bewezen was dat vreemde personen aanwezig waren.

In uw arrest van 18 februari 200010 hebt U aanvaard dat volstaat om te beslissen dat een 
uitvoering een privé-karakter heeft, de overweging dat de uitvoering plaats vond voor een 
beperkte kring van bewoners van een bejaardentehuis die er “in familie” wonen en tussen 

2 M.-C.  JANSSENS,  “De  betekenis  van  de  auteursrechtelijke  exploitatierechten”,  in,  M.-C.  JANSSEN 
(ed.), Intellectuele rechten in de informatiemaatschappij, Brussel, Bruylant, 1998, (39) 76. 
3 F.  GOTZEN,  “Overzicht  van  rechtspraak,  Auteurs-  en  modellenrecht.  1990-2004”,  T.P.R.  2004, 
(1439) pp. 1474-1477, nrs. 74-79.
4 A.  STROWEL en J.-P.  TRIAILLE,  Le  droit  d  ‘auteur,  du logiciel  au multimédia.  Droit  belge,  droit 
européen, droit comparé, Brussel, Bruylant, 1997, p. 36-37, nr. 43.
5 F. GOTZEN, «Overzicht van rechtspraak», T.P.R. 2004, nr. 76.
6 A. STROWEL en N. IDE, "Entre communication au public et privée: une frontière instable?", A&M 
1998, (224) 227-228. 
7 H. VANHEES, “Het publiek mededelingsrecht van een auteur: het doek is nog steeds niet gevallen”, 
R.W.  1999-2000,  (1401)  1403;  H.  VANHEES,  “Nogmaals  het  publiek  mededelingsrecht  van  een 
auteur”, noot onder Cass. 18 februari 2000, R.W. 2000-2001, 909. 
8 B.  MICHAUX,  "La  diffusion  d’œuvres  et  de  prestations  au  sein  de  l’entreprise",  A&M  2003, 
(245)252, nr. 15.
9 Cass. 8 oktober 1999, AR C.98.0078.F, nr 519.
10 Cass. 18 februari 2000, AR C.98.0517.F, nr 135.
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wie nauwe, nagenoeg familiale contacten heersen. 
Volgens Uw arrest van 21 november 200311 kon niet op grond van de vaststellingen 

wettig beslist worden dat er geen publieke mededeling was bij een personeelsfeestje voor 
23 arbeiders met echtgenoten en kinderen.

Het blijkt uit Uw rechtspraak dat de uitzondering van art. 22, §1, 3° op een beperkte 
wijze geïnterpreteerd moet worden, maar dat het begrip familiekring niet letterlijk moet 
opgevat worden. Uit de vaststellingen van de feitenrechter kan blijken dat een mededeling 
in  omstandigheden  kan  gebeuren  waar  persoonlijke  contacten  tussen  de  aanwezige 
personen  bestaan  die  gelijk  kunnen  worden  gesteld  met  degenen  die  in  een  familiale 
omgeving kunnen heersen.

5. De vrederechter heeft geoordeeld dat het begrip familiekring inhoudt dat het moet 
gaan  om  personen  tussen  wie  een  band  van  familiale  of  ‘sociale’  aard  bestaat  die 
gelijkgesteld kan worden met de familieband.

Hij  heeft  verder  vastgesteld  dat  de  radiomuziek  werd  ten  gehore  gebracht  in  een 
afgesloten werkatelier dat enkel toegankelijk is voor het personeel van verweerster, zijnde 
vier arbeiders en één verkoper en dat deze vijf mensen dagelijks in elkaars aanwezigheid 
vertoeven en er derhalve tussen hen een “private en intieme band” bestaat.

Hij heeft, mijns inziens, zo wettig kunnen beslissen dat slechts sprake kan zijn van een 
private opvoering waarvoor geen rechten verschuldigd zijn. 

6. Ik concludeer tot de verwerping.

ARREST

(A.R. C.05.0219.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 november 2004 in laatste 

aanleg gewezen door de Vrederechter van het kanton Mechelen.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1, §1, eerste en vierde lid, en 22, §1, enig lid, 3°, van de wet van 30 juni 

1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Aangevochten beslissingen
De Vrederechter van het kanton Mechelen verklaart in het thans bestreden vonnis van 

24 november 2004 eiseres' vordering ontvankelijk, doch ongegrond en veroordeelt eiseres 
tot de kosten van het geding. Bovendien verklaart de vrederechter het vonnis uitvoerbaar 
bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal en zonder borgstelling.

De vrederechter grondt deze beslissing op de volgende motieven (vonnis pp. 2-3):
"1. Vooreerst bewijst (eiseres) niet dat de radiomuziek geproduceerd werd in een voor 

het publiek toegankelijke plaats of op een plaats waar het publiek de radiomuziek kon 
beluisteren.

Het  gaat  om een  afgesloten  werkatelier  enkel  toegankelijk  voor  het  personeel  van 
(verweerster) (4 arbeiders en 1 verkoper).

11 Cass. 21 november 2003, AR C.02.0347.F, nr.588.
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De aanwezigheid van publiek of de hoorbaarheid voor publiek bv. in de showroom is 
door de beëdigde agent van (eiseres) niet vastgesteld zelfs niet de mogelijkheid daartoe.

2. Volgens de criteria door (eiseres) zelf aangehaald kan de uitzondering van art. 22, 
§1-3°, Auteurs(wet) ten deze in concreto wel degelijk toegepast worden omdat:

a) de mededeling kosteloos en privé is.
b)  de  verduidelijking  van  het  begrip  familiekring  inhoudt  dat  het  moet  gaan  om 

personen tussen wie een band van familiale of 'sociale' aard bestaat die gelijkgesteld kan 
worden met de familieband.

c) dat dit niet het geval is in scholen, ziekenhuizen, rusthuizen en een fuif van een vere-
niging is begrijpelijk, enerzijds omwille van het aantal personen en anderzijds de meer 
losse en toevallige samenhang van de daar aanwezige personen.

Anders ligt het zoals ten deze waar in een afgesloten ruimte 5 mensen werken dag in 
dag uit die elkaars aanwezigheid niet kunnen ontlopen. Tussen deze beperkte werknemers 
in de afgesloten ruimte van de werkplaats bestaat derhalve een dermate private en intieme 
band  dat  slechts  sprake  kan  zijn  van  een  private  opvoering  waarvoor  geen  rechten 
verschuldigd zijn".

Grieven
Overeenkomstig artikel 1, §1, eerste en vierde lid, van de wet van 30 juni 1994 betref-

fende het auteursrecht en de naburige rechten (hierna Auteurswet) heeft alleen de auteur 
van een werk van letterkunde of kunst het recht om het werk op welke wijze of in welke  
vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren en om het werk volgens ongeacht welk 
procédé aan het publiek mede te delen.

Artikel 22, §1, enig lid, 3°, van de Auteurswet luidt: "Wanneer het werk op geoorloofde 
wijze is openbaar gemaakt, kan de auteur zich niet verzetten tegen de kosteloze privé-
mededeling in familiekring".

De uitzondering van voormeld  artikel  22,  §1,  enig lid,  3°,  geldt  slechts  indien drie 
cumulatieve voorwaarden verenigd zijn: (1) de mededeling moet kosteloos zijn, (2) het 
moet gaan om een privé-mededeling en (3) ze moet plaatshebben in familiekring.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet volgt dat de in laatstgenoemde bepaling 
omschreven voorwaarden beperkend moet worden uitgelegd.

De nieuwe Auteurswet voegde de voorwaarde "in familiekring" toe. De bedoeling van 
de wetgever  was  de uitzondering van  artikel  22,  §1,  enig lid,  3°,  van  de Auteurswet 
strikter te maken. Dit blijkt eveneens uit de verwerping door de Commissie voor Justitie 
van de Kamer van een amendement  dat er  toe strekte  om scholen,  bedrijven,  zieken-
huizen, tehuizen en VZW's gelijk te stellen met de familiekring (Amendement Stengers in 
Verslag De Clerck, Gedr. St. Kamer 1991-92, nr. 473/5, p. 6 en nr. 473/33, 192 en 195; 
Vr. en Antw. Kamer 1995-96, 5 april 1996, 5901 (Vr. nr. 221 Eeman)).

Mede gelet op de parlementaire werkzaamheden van de Auteurswet, dient de uitzonde-
ring die in artikel 22, §1, 3°, van de Auteurswet is omschreven, op beperkende wijze te 
worden uitgelegd, zoals door eiseres in haar conclusies aangevoerd (conclusies p. 3, zesde 
alinea, en p. 4, bovenaan).

Daarenboven voerde eiseres aan dat onder het begrip "familiekring", naast personen die 
een bloed- of aanverwantschapsband met elkaar hebben, weliswaar de personen moeten 
worden begrepen tussen wie een band van familiale of sociale aard bestaat die gelijkge-
steld kan worden met de familieband, maar dat van dergelijke band in bedrijven, scholen 
of ziekenhuizen nooit sprake kan zijn (conclusies p. 4, zesde en zevende alinea).

In het thans bestreden vonnis stelde de vrederechter (1) dat de radiomuziek werd gepro-
duceerd in een werkatelier dat toegankelijk was voor de personeelsleden van verweerster, 
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(2) dat de verduidelijking van het begrip "familiekring" inhoudt dat het moet gaan om 
personen tussen wie een band van familiale of sociale aard bestaat, die gelijkgesteld kan 
worden met de familieband en (3) dat er tussen verweersters werknemers op de werk-
plaats binnen haar onderneming een dermate private en intieme band bestaat die met een 
familieband gelijk kan worden gesteld, zodat er sprake is van een private opvoering waar-
door er geen rechten verschuldigd zijn (vonnis p. 2, onderaan en p. 3, bovenaan).

Waar de feitenrechter soeverein de feiten vaststelt op grond waarvan hij besluit tot het 
al dan niet bestaan van een familiekring, behoort het evenwel aan het Hof toezicht uit te 
oefenen op de naleving van het wettelijk begrip "familiekring" in de zin van artikel 22, §1, 
enig lid, 3°, van de Auteurswet en kan dienvolgens de beslissing waarin de rechter besluit 
tot het bestaan van een "familiekring" op grond van feiten die daarmee onbestaanbaar 
zijn, vernietigd worden.

Op grond van de hiervoren aangehaalde overwegingen kon de vrederechter niet naar 
recht beslissen dat de mededeling door verweerster van werken uit het repertorium van 
eiseres plaatshad in familiekring, zodat geen rechten verschuldigd waren (schending van 
de artikelen 1, §1, eerste en vierde lid en 22, §1, enig lid, 3°, van de Auteurswet van 30 
juni 1994).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ingevolge artikel 1, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteurs-

recht en de naburige rechten, heeft alleen de auteur van een werk van letterkunde 
of kunst het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook te reproduceren 
of te laten reproduceren en om het werk ongeacht welk procédé aan het publiek 
mede te delen.

Artikel 22, §1, 3°, van die wet bepaalt dat, wanneer het werk op geoorloofde 
wijze openbaar is gemaakt, de auteur zich niet kan verzetten tegen de kosteloze 
privé-mededeling in familiekring.

Uit  de tekst  van die met elkaar  in verband gebrachte  bepalingen  en uit  de 
parlementaire  voorbereiding van de wet volgt  dat  de mededeling een publiek 
karakter heeft, zodra ze niet valt onder de uitzondering, die in het bovenaange-
haalde artikel 22 op beperkende wijze is omschreven.

Hieruit volgt dat als een privé-mededeling waartegen de auteur zich niet kan 
verzetten,  de kosteloze mededeling geldt  die plaatsvindt in besloten kring ten 
overstaan  van  personen  tussen  wie  een  familiale  band  bestaat,  daaronder 
begrepen een beperkte groep van personen tussen wie een dermate nauwe band 
bestaat dat hij kan worden gelijkgesteld met een familiale band.

Het bestreden vonnis overweegt dat de verduidelijking van het begrip familie-
kring inhoudt dat het moet gaan om personen tussen wie een band van familiale 
of "sociale" aard bestaat die gelijkgesteld kan worden met de familieband en stelt 
vast dat:

de radiomuziek ten gehore werd gebracht  in een afgesloten  werkatelier  dat 
enkel toegankelijk is voor het personeel van verweerster, zijnde vier arbeiders en 
één verkoper;

deze vijf mensen dagelijks in elkaars aanwezigheid vertoeven en er derhalve 
tussen hen een "private en intieme band" bestaat.
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Het bestreden vonnis oordeelt zodoende wettig dat de uitvoering van muziek-
werken in casu geen openbaar karakter had.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

26 januari 2006 – 1° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis,  advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 57

1° KAMER - 27 januari 2006

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - 
VRIJWILLIG TUSSENKOMENDE PARTIJ - VERZOEKSCHRIFT - ONTSTENTENIS - CONCLUSIE - GEVOLG 
- HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZAKEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - VERZOEKSCHRIFT - 
ONTSTENTENIS - CONCLUSIE - GEVOLG - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° De tussenkomende partij die geen verzoekschrift heeft ingediend maar wel een 
conclusie heeft neergelegd met daarin haar middelen, waarover de partijen uitleg hebben 
gegeven,  is  partij  in  het  geding  geworden  en  kan  op  eenzijdig  verzoekschrift  hoger  
beroep instellen tegen de beschikking. (Artt. 813, 1031 en 1033, Ger.W.)

(V. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0201.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een vonnis, op 27 januari 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 488bis - B, § 4, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, vóór de wijziging ervan 

bij de wet van 3 mei 2003;
- de artikelen 17, 18, 813, 867, 1031, 1042 et 1122 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
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Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van eiseres om de volgende redenen 
niet-ontvankelijk:

"Artikel  488bis  -  B,  §4,  derde  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek  verwijst  naar  het 
bepaalde  in  de  artikelen  1027 tot  1034  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  betreffende  de 
rechtspleging.  Het  gaat  dus  om een  rechtspleging  op  eenzijdig  verzoekschrift;  in  dat 
verband zegt artikel 1031 van het Gerechtelijk Wetboek: hoger beroep tegen de beschik-
king  door  de  verzoeker  of  een  tussenkomende  partij,  wordt  binnen  een maand na  de 
kennisgeving ingesteld bij een verzoekschrift dat voldoet aan de bepalingen van artikel 
1026 en wordt neergelegd op de griffie van het gerecht in hoger beroep.

Met toepassing van die bepalingen kan alleen de verzoekende of tussenkomende partij 
hoger beroep instellen tegen de beschikking die uitspraak doet over het op artikel 488bis 
van het Burgerlijk Wetboek gegronde verzoekschrift.

(Eiseres) heeft in deze zaak niet het initiatief voor de rechtspleging genomen en zij is er 
ook niet in tussengekomen.

(Eiseres)  is  evenwel  van  oordeel  dat  de  in  het  Belgisch  recht  bestaande eenzijdige 
rechtspleging op grond van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden moet worden afgewezen.

(...)
Het door (eiseres) aangevoerde middel is niet gegrond:
- enerzijds mocht  zij  tussenkomen in de rechtspleging voor  de eerste rechter om te 

kunnen deelnemen aan het debat vóór elke beslissing van harentwege.
-  als  (eiseres)  niet  is  tussengekomen,  kan  zij  perfect  derdenverzet  doen  tegen  de 

betwiste beschikking en zij zal nadien een recht van hoger beroep hebben.
Met toepassing van artikel 1031 van het Gerechtelijk Wetboek zal het hoger beroep 

bijgevolg niet-ontvankelijk worden verklaard".
Grieven
Eiseres had voor  de vrederechter  geconcludeerd en aangevoerd  dat de voorwaarden 

voor de aanwijzing van een voorlopig bewindvoerder wat haar betreft niet vervuld waren, 
dat  haar  vermogen  niet  in  gevaar  kwam,en  zij  gaf  uitleg  over  het  beheer  van  haar 
vermogen.

De beschikking van 21 oktober 2003 vermeldt dat de raadslieden van eiseres en van 
verweerster op 15 oktober 2003 conclusies en een dossier hebben neergelegd en dat zij in 
hun uitleg werden gehoord. De twee beschikkingen van 23 september en 21 oktober 2003 
preciseren dat de vrederechter uitspraak doet "op tegenspraak".

De appelconclusie die voor eiseres is genomen leidt uit die gegevens af dat zij noodza-
kelijkerwijs beschouwd moest worden als een partij bij de zaak, zodat zij enkel hoger 
beroep kon instellen, maar geen derdenverzet doen.

Hoewel eiseres voor de eerste rechter geen geschrift heeft neergelegd met een uitdruk-
kelijk  op  schrift  "verzoekschrift  tot  tussenkomst"  overeenkomstig  artikel  813  van  het 
Gerechtelijk Wetboek, was zij wel degelijk partij in de zaak in eerste aanleg waardoor zij 
het recht kreeg hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van 21 oktober 2003. Zij 
was immers niet louter met toepassing van artikel 488bis - B, § 4, tweede lid, van het 
Burgerlijk  Wetboek gehoord,  maar  zij  was  vertegenwoordigd,  had geconcludeerd,  een 
dossier neergelegd en was in haar uitleg gehoord.

Artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk de vrijwillige tussenkomst 
bij verzoekschrift wordt ingesteld, is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. Daar-
entegen moet  voornoemd verzoekschrift,  op straffe  van nietigheid,  de middelen en de 
conclusie van de tussenkomende partij bevatten. Hier is het door die bepaling beoogde 
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doel bereikt aangezien eiseres voor de eerste rechter een omstandige conclusie heeft neer-
gelegd waarin haar middelen zijn uiteengezet, de eerste rechter erop heeft geantwoord, en 
een dossier met stukken is neergelegd.

Krachtens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek kan het verzuim of de onregelma-
tigheid van de vorm van een proceshandeling of van de vermelding van een vorm niet tot 
nietigheid leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt,  ofwel dat de handeling het doel 
heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat die niet-vermelde vorm werkelijk in acht 
is  genomen.  Als een dergelijke  omstandigheid  de nietigheid kan dekken van het niet-
naleven  van  een  procedureel  vormvereiste  belet  zij  a  fortiori  dat  een  persoon  die 
verschenen is  en heeft  geconcludeerd,  niet  beschouwd wordt  als  een partij  die  in  het 
geding in tussengekomen.

In de zin van artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek, staat derdenverzet open voor 
"ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is 
tussengekomen", met andere woorden voor degenen die niet aan het debat hebben deelge-
nomen en wier rechten of belangen door de gewezen beslissing geschaad kunnen worden. 
Derdenverzet is dus een buitengewoon rechtsmiddel dat voor derden openstaat om op te 
komen tegen een beslissing die hun rechten benadeelt terwijl  zij geen verweer  hebben 
kunnen voeren of hun argumenten niet hebben kunnen aanvoeren.

Bijgevolg is het uitgesloten dat een persoon die, ook al heeft hij geen "verzoekschrift" 
tot tussenkomst ingediend, voor de eerste rechter is verschenen, heeft geconcludeerd door 
zich te verzetten tegen de gevorderde maatregel en door zijn middelen aan te voeren, een 
dossier heeft  neergelegd en gehoord is,  derdenverzet  kan doen.  Die persoon moet  dus 
worden beschouwd als een partij in de zaak zodat hij, krachtens de artikelen 17, 18, 1031 
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook artikel 488bis - B, § 4, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, tegen de gewezen beslissing hoger beroep mag instellen.

In zoverre het bestreden vonnis het hoger beroep van eiseres tegen de beschikking van 
21  oktober  2003  niet-ontvankelijk  verklaart,  schendt  het  bijgevolg  alle  in  het  middel 
aangewezen bepalingen. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 488bis-B, § 4, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het bestond 

ten tijde van het geschil, vóór de wijziging ervan bij de wet 3 mei 2003, wordt de 
te beschermen persoon door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen om door de 
vrederechter in raadkamer gehoord te worden en zijn de bepalingen van de arti-
kelen 1027 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing.

Uit  de  bewoordingen  van  de  artikelen  1031 en  1033  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek blijkt dat alleen de verzoeker en de tussenkomende partij hoger beroep 
tegen de beschikking mogen instellen.

Artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat vrijwillige tussenkomst 
bij  verzoekschrift  geschiedt  dat,  op  straffe  van  nietigheid,  de  middelen  en 
conclusie bevat.

In  deze zaak blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat 
eiseres  voor  de  vrederechter  een  conclusie  heeft  neergelegd  met  daarin  haar 
middelen tot afwijzing van de door verweerster gevorderde maatregel en dat de 
partijen  daarover  uitleg  hebben  gegeven;  de  beroepen  beschikking  zegt  dat 
eiseres  "concludeert  tot  niet-gegrondheid  van  het  verzoekschrift"  dat  ertoe 
strekte haar onder voorlopige bewindvoering te plaatsen.

Uit die gegevens blijkt dat eiseres geen buitenstaander was in het debat voor 
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de eerste rechter en dat zij partij bij de zaak is geworden.
Door  te  beslissen  dat  eiseres  niet  in  de  rechtspleging  is  tussengekomen, 

schendt het bestreden vonnis de voornoemde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  gemaakt  worden op de kant van het 

vernietigde vonnis.
Houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, 

zitting houdende in hoger beroep.

27 januari 2006 – 1° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 58

1° KAMER - 27 januari 2006

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - BEBOUWBAAR PERCEEL

2º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - BEBOUWBAAR PERCEEL - BEWIJS

1º en 2° Het bewijs van de bebouwbaarheid van een perceel kan door vermoedens worden 
geleverd. (Art. 1353, B.W.)

(C. e.a. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0111.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 september 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
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Het bestreden arrest stelt eerst vast dat de eisers, volgens een verkoopbelofte d.d. 21 
september 2000, van de verweerders een stuk grond hebben gekocht gelegen te Thieu, rue 
du  Charbonnage,  dat  de  eisers  dat  perceel  gekocht  hebben  met  de  bedoeling  er  hun 
woning op te trekken,  maar  dat  de door  de eisers aangevraagde bouwvergunning  hun 
naderhand werd geweigerd, en het beschikt vervolgens afwijzend op de hoofdvordering 
van de eisers teneinde de litigieuze koop op grond van artikel 1110 van het Burgerlijk 
Wetboek te vernietigen omdat het door hen aangekochte perceel geen bouwgrond is, het 
willigt de tegenvordering van de verweerders in die ertoe strekt de eisers te veroordelen 
om ter uitvoering van de belofte de authentieke akte te laten verlijden.

Om de substantiële dwaling van de eisers omtrent de bebouwbaarheid van het gekochte 
perceel te ontkennen, weigert het arrest acht te slaan op een advies van de gemachtigde 
ambtenaar  van  het  Waals  Gewest,  d.d.  15  september  2003,  dat  ingesloten  is  bij  een 
afschrift  van een brief van 28 september 2003 van de stad Le Roeulx aan notaris D., 
welke brief door de eisers in het debat voor het hof van beroep werd gebracht, als bewijs-
element van hun bewering, zulks op de volgende gronden:

"In hoger beroep leggen de (eisers) twee nieuwe stukken over, zijnde:
- stuk nr.  26 'brief van Meester D. van 24 juni 2003 aan de stad Le Roeulx':  brief 

waarin notaris J.-P. D. herinnert aan een brief van het Waals Gewest van 28 maart 2001 
en vraagt of er op het perceel al dan niet gebouwd mag worden;

- stuk nr. 27 'brief van de Provincie Henegouwen - stad Le Roeulx van 18 september 
2003 aan Meester D. betreffende het bouwen op het achterste gedeelte': het gaat om een 
brief van de stad Le Roeulx die op 18 september 2003 gestuurd is[aan] notaris J.-P. D. en 
waarin wordt  gemeld dat het  college van burgemeester  en schepenen ter zitting van 4 
september 2003, een ongunstig advies heeft uitgebracht over de bouw van een woning op 
het achterste gedeelte van het perceel, gekadastreerd afdeling C nr. 526, welke beslissing 
bevestigd  is  door  het  advies  van  de  gemachtigde  ambtenaar  d.d.  15 september  2003, 
waarvan een afschrift is bijgevoegd, dat luidt als volgt:

'Hierbij meld ik de goede ontvangst van uw brief van 1 juli ll. betreffende het in de rand 
vermelde dossier. Ik herinner u aan mijn ongunstig advies van 12 januari 2001 alsook aan 
mijn brief van 28 maart 2001 aan notaris D., waarin het ontwerp onaanvaardbaar werd 
bevonden in hoofdzaak wegens de ligging op het achterste gedeelte en de te verre afstand 
van de weg.

De twee gegevens zijn immers kenmerkend om een perceel nagenoeg onbebouwbaar te 
verklaren.

Er dient tevens op gewezen dat de urbanisatie van het gehele goed van de eigenaar in 
verschillende fases tot stand is gekomen zonder langetermijnvisie qua ruimtelijke orde-
ning'.

Op grond van die twee nieuwe stukken voeren de (eisers) aan dat voornoemd perceel 
'wel degelijk onbebouwbaar is en dat het bijgevolg ongeschikt is voor het gebruik waar-
voor  zij  het  bestemden,  aangezien  die  bestemming  als  bouwgrond  beschouwd  moet 
worden als een wezenlijk kenmerk van het verkochte goed'.

De verkoopbelofte (stuk 8bis van het dossier van de [eisers]) bevat in het hoofdstuk 
'Stedenbouw' de volgende clausules:

'Met toepassing van het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patri-
monium:

- verklaart de verkoper dat er voor het goed op 13 juni 2000 een stedenbouwkundig 
attest is uitgereikt door het college van burgemeester en schepen van de stad Le Roeulx;

- verklaart  de verkoper dat er voor het goed geen stedenbouwkundige vergunning is 
afgegeven waaruit kan worden opgemaakt dat op dat goed geen enkele van de in artikel 
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84, §1, en, in voorkomend geval, in artikel 84, §2, eerste lid, van het Waals Wetboek van 
ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium bedoelde werken en handelingen mag 
worden  uitgevoerd  en gehandhaafd  en dat  er  bijgevolg  geen  enkele  verbintenis  wordt 
aangegaan m.b.t. de mogelijkheid om die akten en handelingen op dat goed uit te voeren 
en te handhaven;

- wordt er voorts aan herinnerd dat geen enkele van de in artikel 84, §1, en, in voorko-
mend geval, in artikel 84, §2, eerste lid, van het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, 
stedenbouw en patrimonium bedoelde werken  en handelingen  mag worden  uitgevoerd 
zolang de stedenbouwkundige vergunning niet verkregen is; de koper verklaart volstrekt 
op de hoogte te zijn van die wettekst;

- de koper verklaart te weten dat de stedenbouwkundige vergunning geweigerd of aan 
voorwaarden  onderworpen  kan worden,  ook voor  waterzuiveringsstations,  indien moet 
worden gebouwd op een terrein dat niet aangesloten is op een weg met de nodige water- 
en stroomvoorzieningen, een stevige bedekking en de nodige breedte, rekening houdende 
met de ligging, dat de vergunning afhankelijk kan worden gemaakt van lasten met inacht-
neming van het evenredigheidsbeginsel die, naast het leveren van financiële waarborgen 
voor de uitvoering ervan, beperkt worden tot de aanleg of de vernieuwing van wegen of 
openbare groene ruimtes, alsook tot de afstand, gratis, vrij van alle lasten en kosten, aan 
de gemeente, van de wegen of openbare groene ruimtes die de koper in eigendom heeft;

- deze onderhandse koopakte wordt voorts opgemaakt onder opschortende voorwaarde 
van  de  toestemming tot  splitsing van  het  goed  en zulks  overeenkomstig  de  geldende 
wetgeving'.

Het stedenbouwkundig arrest nr. 1, bedoeld in de verkoopbelofte van 13 juni 2000 zit 
in het dossier van de (eisers) en is als volgt gesteld:

'Als antwoord op uw aanvraag van een attest d.d . 7 maart 2000, betreffende het goed 
gelegen in de rue du Charbonnage, 18 te Thieu - C Nr. 526k4, D4, E4, B4, hebben wij de 
eer u de gevraagde inlichtingen te bezorgen, onder voorbehoud van het resultaat van het 
definitieve  onderzoek dat  zou worden  ingesteld  ingeval  u  een  aanvraag  tot  bouw-  of 
verkavelingsvergunning zou indienen (...).

Inlichtingen bezorgd door de gemachtigde ambtenaar (bestuur Ruimtelijke Ordening en 
Stedenbouw): in het gewestplan van La Louvière, Zinnik, goedgekeurd bij besluit van de 
Executieve van het Waals Gewest van 9 juli 1987, ligt het perceel in een woongebied met 
een landelijk karakter, over een afstand van 50 m van het midden van de weg en verder, in 
landbouwgebied'.

De  [eisers]  hebben  de  verkoopbelofte  ondertekend  met  daarin  de  bovenvermelde 
'stedenbouwkundige' clausules waarin slechts een enkele opschortende voorwaarde voor-
komt betreffende de toestemming om het goed te splitsen.

Zij leggen de brief van de stad Le Roeulx van 22 september 2000 over die, m.b.t. het 
perceel in de rue du Charbonnage te Thieu, aan notaris D. te Strepy Bracquegnies, meldt 
dat het college van burgemeester en schepenen ter zitting van 19 september 2000 akkoord 
gaat met de voormelde splitsing maar suggereert dat de eventuele kopers een aanvraag SA 
nr. 2 indienen voor de toekomstige constructie en zulks, voor zover, aangezien het perceel 
op het achterste gedeelte ligt, er moet worden nagegaan of alle voorwaarden om er een 
woning op te trekken zijn nageleefd.

Voorts heeft het Waals Gewest, onder de handtekening van de gemachtigd ambtenaar, 
op 12 januari 2001 aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Le Roeulx 
zijn advies bezorgd op aanvraag van de (eisers) m.b.t. de bouw van een woning 'steden-
bouwkundig attest nr. 2 Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patri-
monium thans gewijzigd artikelen 443 tot 447 ter uitvoering van artikel 150' dat als volgt 
is gesteld:
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'Als antwoord op uw bericht, betreffende de in de rand vermelde vraag, heb ik de eer u 
mee te delen dat mijn administratie voor dat goed de volgende voorschriften vastlegt.

Volgens het gewestplan La Louvière - Zinnik, goedgekeurd bij besluit van de Execu-
tieve van het Waals Gewest van 9 juli 1987, bevindt het perceel zich ten dele in woonge-
bied en ten dele in landbouwgebied;

Gelet op de artikelen 26 en 35 van voornoemd wetboek;
Overwegende dat het vereiste openbaar onderzoek, overeenkomstig artikel 330, 2°, van 

het Waals Wetboek, niet niet heeft plaatsgevonden.
Gelet overigens op de kenmerken en de bebouwing van de omgeving;
Overwegende dat het ontwerp niet geïntegreerd is in de bestaande stedenbouwkundige 

context en het architectonisch karakter van het gebied in het gedrang brengt, gelet op de 
ligging ervan in het uiterst achteraan gelegen gedeelte (met toegang tot de ondergrondse 
garage en in landbouwgebied) en de ingewikkelde volumes ervan:

Breng ik een ongunstig advies uit over de principe-aanvraag'.
Dit advies,  uitgebracht door de gemachtigd ambtenaar van het Waals Gewest  in het 

raam  van  de  reglementaire  bevoegdheden  die  hem  zijn  toegekend  door  het  Waals 
Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, betreft enkel dat onder-
werp  zoals  het  door  de  [eisers]  is  voorgelegd  en  dat  het  voorwerp  uitmaakt  van  de 
aanvraag tot stedenbouwkundig attest nr. 2 en is het enige dat de gemachtigd ambtenaar 
vermag  uit  te  brengen,  waarbij  iedere  andere  interpretatie  of  elk  later  advies  moeten 
worden afgewezen.

Grieven
Het bewijs  van een feit  kan door alle middelen rechtens worden  geleverd,  en meer 

bepaald door vermoedens.
Zulks is het geval voor de bebouwbaarheid van een perceel.
Dat bewijs door vermoedens kan worden afgeleid uit ieder door de partijen overgelegd 

geschrift, waarvan de rechter, bijgevolg, de bewijskracht dient te beoordelen.
Hieruit  volgt  dat  het  arrest  de regels  betreffende  de bewijsvoering miskent,  door te 

weigeren acht te slaan op het advies van 15 september 2003 van de gemachtigde ambte-
naar van het Waals Gewest, op grond dat het "officiële" advies van die ambtenaar, d.w.z. 
het  advies  uitgebracht  "in  het  raam van  de reglementaire  bevoegdheden  die  hem zijn 
toegekend door het Waals Wetboek van ruimtelijke  ordening, stedenbouw en patrimo-
nium" betreffende het door de eisers voorgelegde ontwerp en dat het voorwerp uitmaakte 
van hun aanvraag tot stedenbouwkundig attest "het enige is dat de gemachtigde ambtenaar 
vermag  uit  te  brengen,  waarbij  iedere  andere  interpretatie  of  elk  later  advies  moeten 
worden afgewezen".

Ook al steunt het hof van beroep zijn beslissing op andere feitelijke gegevens, hoewel 
die omstandigheid de onwettigheid ervan niet wegneemt aangezien het arrest die overige 
feitengegevens dient te confronteren met de door de eisers overgelegde geschriften, en 
inzonderheid met het advies 15 september 2003 van de gemachtigde ambtenaar van het 
Waals Gewest.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Blijkens het arrest gaat het geschil over de bebouwbaarheid van het perceel dat 

de  eisers  van  de  verweerders  hebben  gekocht  om er  een  woonhuis  te  laten 
optrekken, en dat ten dele gelegen is een woongebied met een landelijk karakter.

Het  bewijs  van  de  bebouwbaarheid  van  een  perceel  kan  door  vermoedens 
worden geleverd.
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Om te bewijzen dat er op het litigieuze perceel niet mocht worden gebouwd, 
hebben de eisers voor de appèlrechters een geschrift overgelegd van de gemach-
tigde ambtenaar van het Waals Gewest, d .d. 15 september 2003, dat als volgt is 
gesteld : "Ik herinner u aan mijn ongunstig advies van 12 januari 2001 alsook 
aan mijn brief van 28 maart 2001 aan notaris D., waarin het [bouw]ontwerp [van 
de eisers] onaanvaardbaar werd bevonden in hoofdzaak wegens de ligging op het 
achterste gedeelte en de te verre afstand van de weg. Die twee gegevens zijn 
immers kenmerkend om een perceel nagenoeg onbebouwbaar te verklaren. 

Door te beslissen voornoemd geschrift niet in aanmerking te nemen als bewijs 
van de onbebouwbaarheid van het litigieuze perceel op grond dat het advies dat 
op 12 januari 2001 door de gemachtigde ambtenaar is uitgebracht "in het raam 
van  de  reglementaire  bevoegdheden  die  hem zijn  toegekend  door  het  Waals 
Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium (...) het enige is 
dat  de  gemachtigde  ambtenaar  vermag  uit  te  brengen,  waarbij  iedere  andere 
interpretatie  of elk later  advies moeten worden afgewezen",  verantwoordt  het 
arrest zijn beslissing niet naar recht.

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

vernietigde arrest.
Houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

27  januari  2006  –  1°  Kamer  –  Voorzitter: de  h.  Echement,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 59

1° KAMER - 27 januari 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANKEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE 
BERECHTEN - BEOORDELING - ONTTREKKING

2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE 
BERECHTEN - BEOORDELING - ONTTREKKING - VERWIJZING

1º en 2° Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te 
berechten die hij in beraad heeft genomen, kan het Hof, als het dit verzuim vaststelt en  
oordeelt dat de beslissing over het geschil in het belang van een goede rechtsbedeling 
niet  langer  mag  uitblijven,  hem  de  zaak  onttrekken  en  ze  verwijzen  naar  hetzelfde,  
anders samengestelde, rechtscollege1. (Artt. 648, 4°, 652 en 658, Ger.W.)

1 Cass., 30 juli 2002, A.R. C.02.0315.N, nr. 406.
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(Proc.-gen. bij het Hof van Beroep te Brussel inzake Kennett Trading Co Ltd. T. Inecxo nv))

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0541.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij arrest van 16 december 2005 heeft het Hof verklaard dat de vordering tot 

onttrekking van de zaak aan de rechter niet kennelijk niet-ontvankelijk was.
De voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en de nominatim 

aangeduide leden van die rechtbank hebben de in artikel 656, vierde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek bedoelde verklaring afgelegd.

De niet-verzoekende partijen hebben geconcludeerd
Raadsheer Christiane Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Verzoeker vraagt dat de zaak wordt onttrokken aan de heer Hubien, rechter in 

de Rechtbank van Koophandel en aan de heren Wolters en Leloup, rechters in 
handelszaken in die rechtbank.

Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, hebben die rechters 
reeds meer dan zes maanden verzuimd de zaak te berechten die zij in beraad 
hebben genomen.

De beslissing over het geschil mag in het belang van een goede rechtsbedeling 
niet langer uitblijven.

Dictum
Het Hof,
Onttrekt de zaak nummer A/00/03815 ingeschreven op de algemene rol van de 

Rechtbank van Koophandel, aan de heer Hubien, voorzitter van die rechtbank, en 
aan de heren Wolters en Leloup, rechters in handelszaken in die rechtbank.

Verwijst  de  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Koophandel  te  Brussel,  anders 
samengesteld.

Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.

27  januari  2006  –  1°  Kamer  –  Voorzitter: de  h.  Echement,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  Mevr. Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. de Koster, advocaat-
generaal  met  opdracht  –  Advocaten: mrs.  N.  Korogiannakis,  Brussel  en  M.  Lebbe, 
Brussel.

Nr. 60

3° KAMER - 30 januari 2006

1º SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN - SPELOVEREENKOMST - ONGEOORLOOFD KARAKTER 
- OVEREENKOMST MET HET OOG OP DE EXPLOITATIE VAN HET SPEL - GEVOLG



234 HOF VAN CASSATIE 30.1.06 - Nr. 60 

2º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — OORZAAK - SPELOVEREENKOMST - 
ONGEOORLOOFD KARAKTER - OVEREENKOMST MET HET OOG OP DE EXPLOITATIE VAN HET SPEL - 
GEVOLG

3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - BESTREDEN 
BESLISSING - GRONDSLAG - TWEE ONDERSCHEIDEN REDENEN - AANNEMING VAN HET MIDDEL DAT 
TEGEN EEN REDEN IS GERICHT - MIDDEL GERICHT TEGEN EEN ANDERE REDEN - GEVOLG

4º SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN - SPELOVEREENKOMST - ONGEOORLOOFD KARAKTER 
- UITZONDERING

5º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — OORZAAK - SPELOVEREENKOMST - 
ONGEOORLOOFD KARAKTER - UITZONDERING

1º  en  2°  De  spelovereenkomst  is  volstrekt  ongeoorloofd  en  alle  overeenkomsten  tot 
organisatie  van  de  exploitatie  ervan  zijn  dat  dus  ook;  dit  staat  los  van  haar  
strafbaarstelling. (Art. 1965, B.W.)

3º Wanneer een onderdeel wordt aangenomen van het middel dat gericht is tegen een  
reden van de beslissing is de onderscheiden reden, waartegen een ander onderdeel van 
het middel opkomt, niet langer overtollig1.

4º en 5° Alleen de spelen die geschikt zijn voor de behendigheid en geoefendheid van het  
lichaam, genieten gerechtelijke bescherming. (Art. 1965 en 1966, B.W.)

(ALL BUSINESS SERVICES nv T. UNIBOX GAMES nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0212.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 5 juni 2003 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 9 januari 2006 naar de 

derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. MIDDELEN
Eiseres voert in haar verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1108, 1131, 1133, 1134, 1965 en 1966 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast: 1°) dat verweerster op 23 mei 1995 met S. en B. een 

overeenkomst heeft gesloten over de plaatsing van automatische ontspanningstoestellen 
en, 2°) dat verweerster vordert om eiseres als derde-medeplichtige, in solidum met S. en 
B., wegens niet-nakoming van hun contractuele verplichtingen te veroordelen tot betaling 
van een hoofdsom van 433.287 frank (10.740,90 euro), d.i. het bedrag van de forfaitaire 
schadevergoeding zoals die in de plaatsingsovereenkomst is bepaald in geval van contrac-
tueel verzuim, en wijzigt vervolgens het beroepen vonnis, veroordeelt eiseres tot betaling 
van dat bedrag, verhoogd met de wettelijke interest met ingang van 10 maart 1997, en van 

1 Zie Cass., 25 okt. 2004, A.R. C.03.0635.F, nr. 503.
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de kosten, en verwerpt de exceptie van het spel die eiseres aan verweersters rechtsvorde-
ring had tegengeworpen.

Het arrest vermeldt dat de litigieuze overeenkomst is gesloten op 23 mei 1995, dus vóór 
de inwerkingtreding, op 30 december 2000, van artikel 5 van de wet van 7 mei 1999 op de 
kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en verantwoordt 
de voormelde beslissingen op de volgende gronden :

"5.  (Eiseres) en A.B. betogen dat de overeenkomst  van 23 mei  1995 nietig is,  met 
toepassing van de artikelen 6, 1131, 1965 en 1966 van het Burgerlijk Wetboek.

Zij voeren allereerst aan dat de conformiteit van de door (verweerster) geplaatste spelen 
met de strafwet niet is aangetoond. 

Uit  de  door  (verweerster)  voorgelegde  facturen  blijkt  dat  de  twee  apparaten  die 
geplaatst  werden in de door de echtgenoten S. geëxploiteerde inrichting, enerzijds een 
'flipper' en anderzijds een 'bingo' zijn.

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 januari 1975 houdende de lijst van de speel-
apparaten waarvan de uitbating toegelaten is, definieert de 'flipper', terwijl artikel 2 van 
dat koninklijk besluit de 'bingo' definieert.

Er bestaat geen enkele aanwijzing dat de 'flipper' en de 'bingo' die in de inrichting van 
de echtgenoten S. zijn geplaatst, afwijken van het model dat beschreven werd in de voor-
melde artikelen 1en 2.

De exploitatie  van  die  twee  apparaten  was  dus  toegestaan  krachtens  dat  koninklijk 
besluit, genomen ter uitvoering van artikel 1 van de wet van 24 oktober 1902 op het spel.

6. Het feit dat sommige spelen niet strafbaar zijn gesteld, impliceert op burgerrechtelijk 
gebied  niet  noodzakelijkerwijs  dat  de  overeenkomsten  die  daarop  betrekking  hebben, 
geoorloofd zijn.

Die decriminalisering geeft echter veelzeggende aanwijzingen over onze huidige zeden 
en dus over wat  beschouwd moet  worden als een overeenkomst  die strijdig is met de 
goede zeden.

Wat dat betreft, is het opmerkelijk dat artikel 5 van de wet van 7 mei 1999 de nietigheid 
van de overeenkomsten met het oog op de exploitatie van de strafrechtelijk toegestane 
kansspelen uitdrukkelijk uitsluit.

De parlementaire voorbereiding van die wet beklemtoont dat het project de kansspelin-
richtingen wil legaliseren en dat artikel 5 noodzakelijk is om een gedeeltelijke oplossing 
te vinden voor de rechtsonzekerheid waarmee alle bedrijven die diensten of producten aan 
casino's  en  speelautomatenhallen  leveren,  te  kampen  hebben.  Het  is  duidelijk  dat  de 
wetgever, tot op de dag van vandaag, niet vindt dat de overeenkomsten van de installa-
teurs van speelautomaten strijdig zijn met de openbare orde of met de goede zeden, en dat 
hij het burgerlijk recht in dat opzicht wil afstemmen op het strafrecht.

Nog vóór de inwerkingtreding van de wet van 7 mei 1999 kon logischerwijs gesteld 
worden dat daar waar de wetgever geen ongeoorloofd spel wou zien, er ook geen sprake 
kon zijn van een overeenkomst voor de plaatsing van die spelen die strijdig was met de 
goede zeden (Brussel, 10 december 1998, J.T., 1999, p. 211).

7. Daarenboven lijkt de overeenkomst in dit geval geoorloofd, aangezien er geen enkele 
aanwijzing bestaat dat die overeenkomst  geen ontspanning brengt of beoogt,  doch een 
ongebreidelde voorliefde voor het spel wil opwekken en aldus de openbare zedelijkheid 
aantast.

De 'flipper'  levert  de speler geen enkele  winst  op en de inzetten en winsten van de 
'bingo' worden strikt beperkt door het koninklijk besluit van 13 januari 1975".

Grieven
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Eerste onderdeel
Artikel  1965  van  het  Burgerlijk  Wetboek  bepaalt  dat  de  wet  geen  rechtsvordering 

toestaat voor een speelschuld en legt aldus de volstrekte nietigheid van de spelovereen-
komsten vast, aangezien deze strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden. Die 
nietigheid tast alle overeenkomsten aan die gesloten zijn met het oog op de bevordering 
van  het  spel  en  de  organisatie  van  de  exploitatie  ervan;  die  overeenkomsten  hebben 
immers een ongeoorloofde oorzaak.

De geldigheid van een overeenkomst moet beoordeeld worden op de datum waarop ze 
is gesloten.

Een overeenkomst die betrekking heeft op de verkoop, de verhuur of, zoals te dezen, de 
plaatsing van speelapparaten,  is  een overeenkomst  tot  bevordering van  het spel  of tot 
organisatie van de exploitatie ervan. Een dergelijke overeenkomst, die aangetast is door 
een ongeoorloofde oorzaak, is in beginsel volstrekt nietig.

Hetzelfde geldt voor de overeenkomst die betrekking heeft op de verkoop, de huur of 
de plaatsing van apparaten zoals een "flipper" of een "bingo", waarvan de exploitatie niet 
strafrechtelijk is verboden : het feit  dat het  spel,  overeenkomstig artikel  1965 van het 
Burgerlijk Wetboek, strijdig is met de openbare orde en de goede zeden, staat immers los 
van de vraag of het spel al dan niet strafrechtelijk strafbaar is.

Uit die beginselen volgt dat het voor de beoordeling van de geldigheid van een over-
eenkomst  tot  plaatsing van "flipper"-  en "bingo"-apparaten,  wat  betreft  het  geoorloofd 
karakter  van de oorzaak,  vanuit  burgerrechtelijk oogpunt niet  ter zake doet dat 1°)  de 
exploitatie van die apparaten krachtens de strafwet toegestaan is en 2°) dat artikel 5 van 
de wet van 7 mei 1999, sinds de inwerkingtreding ervan op 30 december 2000, uitdrukke-
lijk  de nietigheid  uitsluit  van  de overeenkomsten  tot  exploitatie  van  door  de strafwet 
toegestane kansspelen.

Het bestreden arrest verantwoordt zijn beslissing bijgevolg niet naar recht, in zoverre 
het de door eiseres tegen verweersters vordering opgeworpen exceptie van het spel op 
grond van die twee overwegingen verwerpt (schending van de in de aanhef van het middel 
aangewezen  wetsbepalingen,  met  uitsluiting  van  artikel  1966  van  het  Burgerlijk 
Wetboek).

Tweede onderdeel
Artikel  1966 van  het  Burgerlijk  Wetboek sluit  de  spelen die  geschikt  zijn  voor  de 

bevordering van de behendigheid en geoefendheid van het lichaam, van de in artikel 1965 
bepaalde nietigheid uit, op voorwaarde dat het bedrag niet buitensporig voorkomt en sluit 
bijgevolg ook de overeenkomsten die dergelijke spelen of hun exploitatie bevorderen, van 
die nietigheid uit.

Een spel dat aan degene die het speelt, ontspanning bezorgt of wil bezorgen, kan een 
spel zijn dat niet geschikt is voor de bevordering van de behendigheid en geoefendheid 
van het lichaam.

Het bestreden arrest, dat oordeelt dat de overeenkomst tussen verweerster en de echtge-
noten S. "geoorloofd lijkt, aangezien er geen enkele aanwijzing bestaat dat die overeen-
komst geen ontspanning brengt of beoogt,  doch een ongebreidelde voorliefde voor het 
spel wil  opwekken",  geeft  geen wettelijke grondslag aan de beslissing waarmee het de 
door eiseres aangevoerde exceptie van het spel verwerpt (schending van alle in het middel 
bedoelde wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1965 van het Burgerlijk Wetboek staat de wetgeving geen 
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rechtsvordering toe voor een speelschuld of voor de betaling van een wedden-
schap.

De spelovereenkomst  is  volstrekt  ongeoorloofd  en  alle  overeenkomsten  tot 
organisatie van de exploitatie ervan zijn dat dus ook; dit houdt geen verband met 
haar strafbaarstelling.

Gelet op die beginselen, zijn de verwijzingen van het arrest naar de huidige 
zeden, die het afleidt uit de decriminalisering van bepaalde spelen en uit artikel 5 
van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen,  de kansspelinrichtingen  en de 
bescherming van de spelers, na beslist te hebben dat die bepaling te dezen niet 
van toepassing is, niet steekhoudend.

Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
Over  de  door  verweerster  tegen  het  middel  opgeworpen  grond  van  niet-

ontvankelijkheid: het onderdeel heeft geen belang.
Door het aannemen van het eerste onderdeel van het middel, is de reden waar-

tegen het tweede onderdeel opkomt, niet langer overtollig.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van dit onderdeel
Krachtens artikel 1966 van het Burgerlijk Wetboek genieten alleen de spelen 

die geschikt  zijn  voor de  behendigheid  en geoefendheid  van het  lichaam,  de 
gerechtelijke bescherming van voormeld artikel 1965.

Het middel, dat oordeelt "dat er geen enkele aanwijzing bestaat dat het doel of 
het gevolg [van die overeenkomst] niet bestaat in het bezorgen van een ontspan-
ningsmogelijkheid, maar in het opwekken van een ongebreidelde voorliefde voor 
het spel", verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiseres ten aanzien van verweer-
ster veroordeelt en uitspraak doet over de kosten van die partijen.

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

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

30 januari 2006 – 3° Kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelings-
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voorzitter  –  Andersluidende conclusie2 van de h.  Werquin,  advocaat-generaal  –  Advo-
caten: mrs. Gérard en Van Ommeslaghe.

Nr. 61

2° KAMER - 31 januari 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - IN AANMERKING TE NEMEN GEGEVENS - 
GEGEVENS VOORAFGAAND AAN DE GEÏNCRIMINEERDE PERIODE - TOEPASSING

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - BEWIJS - IN AANMERKING TE NEMEN GEGEVENS - GEGEVENS VOORAFGAAND 
AAN DE GEÏNCRIMINEERDE PERIODE - TOEPASSING

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VERZOEK TOT VOEGING VAN EEN 
ANDER STRAFDOSSIER - WEIGERING - GEVOLG

1º  en  2°  De  rechter,  die  onaantastbaar  de  bewijswaarde  van  alle  hem  regelmatig 
overgelegde  en  aan  tegenspraak  onderworpen  stukken  en  feitelijke  gegevens 
beoordeelt,  mag  stukken  die  betrekking  hebben  op  feitelijke  gegevens  van  voor  de  
geïncrimineerde periode ook in zijn oordeel betrekken1.

3º De rechter, die onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de gepastheid 
van een bijkomende onderzoeksmaatregel beoordeelt, miskent het recht van verdediging 
niet wanneer hij een voeging van een ander strafdossier afwijst omdat hij die maatregel  
niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen(2)(3) 

(R. T. G.)

ARREST

(A.R. P.05.0651.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 29 maart 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel

2 Het O.M. concludeerde tot geldigheid van de overeenkomsten tot organisatie van de exploitatie van 
spelen die ontspanning brengen of beogen.
1 Zie Cass., 9 nov. 2004, A.R. P.04.0849.N, nr. 539.
2 Zie Cass., 29 juni 1993, A.R. P.93.0351.N, nr. 312; Cass., 19 april 1994, A.R. 6902, nr. 186; Cass., 
15 feb. 2000, A.R. P.98.0471.N, nr. 121.
3 Cass., 4 okt. 2005, A.R. P.05.0537.N, nr. 476
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1. De rechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van alle hem regel-
matig overgelegde en aan tegenspraak onderworpen stukken en feitelijke gege-
vens.

Daaruit volgt dat hij stukken die betrekking hebben op feitelijke gegevens van 
vóór de geïncrimineerde periode, ook in zijn oordeel mag betrekken.

2.  Het middel  dat  geheel  van een andere  rechtsopvatting uitgaat,  faalt  naar 
recht.

Tweede middel
3. De rechter beoordeelt onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid 

en de gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel.
De appelrechters  miskennen het  recht  van verdediging niet  wanneer  ze een 

verzoek tot voeging van een ander strafdossier afwijzen omdat ze die maatregel 
niet nodig achten om tot hun overtuiging te komen.

4. Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
5. Het middel gaat ervan uit dat de appelrechters de strafmaat hebben bepaald 

op grond van het feit dat de eiser zijn verweer heeft gebaseerd op zijn onschuld.
6. De eerste rechter heeft geoordeeld dat de eiser "blijk geeft van een totaal 

gebrek  aan  normbesef  en  schuldinzicht".  De  appelrechters  hebben  die  reden 
overgenomen.  Ze  betrekken in hun oordeel  over de strafmaat  echter  ook nog 
andere redenen (arrest blz. 14 en 15, randnummer 4).

Uit die gehele redengeving blijkt niet dat de appelrechters met die ene bekriti-
seerde reden eisers wijze van verdediging sanctioneren.

7. Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

31 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. M. De Boel, Gent.

Nr. 62

2° KAMER - 31 januari 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
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ALGEMEEN - EISER - BELANG EN HOEDANIGHEID

2º TUSSENKOMST - STRAFZAKEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - GERECHTELIJK WETBOEK - 
TOEPASSELIJKHEID

3º TUSSENKOMST - STRAFZAKEN - VRIJWILLIGE OF GEDWONGEN TUSSENKOMST - 
VOORWAARDE

4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN 
WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS INGESTELD - TWEEDE 
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDE

5º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN - 
MEERDERE OPEENVOLGENDE CASSATIEBEROEPEN - MEMORIE - VERMELDING IN DE MEMORIE VAN 
HET CASSATIEBEROEP WAAROP DE AANGEVOERDE MIDDELEN BETREKKING HEBBEN - MIDDELEN DIE 
BETREKKING HEBBEN OP EEN BESLISSING WAARTEGEN EEN ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP WERD 
INGESTELD - AARD VAN DEZE VERMELDING - GEVOLG

6º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - PROCES-VERBAAL 
VAN DE TERECHTZITTING - KLAARBLIJKELIJKE VERSCHRIJVING - VORDERING TOT VERBETERING - 
TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN

7º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - PROCES-VERBAAL 
VAN DE TERECHTZITTING - KLAARBLIJKELIJKE VERSCHRIJVING - VORDERING TOT VERBETERING - 
VERBETERING - WETTIGHEID

1º  Rechtsgeldig  cassatieberoep  kan  niet  worden  aangetekend  indien  de  eiser  geen 
hoedanigheid en geen belang heeft om dit rechtsmiddel in te stellen1.  (Artt. 17 en 18, 
Ger.W.)

2º en 3° Behoudens andersluidende bepaling van een bijzondere wet zijn de bepalingen 
van  het  Gerechtelijk  Wetboek  inzake  de  tussenkomst  niet  van  toepassing  op  de 
strafgerechten, aangezien de te volgen rechtspleging bepaald wordt door de aard van het  
gerecht  dat  de  zaak  behandelt  en  het  Wetboek  van  Strafvordering  en  de  wetten 
betreffende de strafrechtspleging op limitatieve wijze de personen aanwijzen die als partij 
voor die gerechten mogen optreden; hieruit  volgt dat het optreden van een derde als  
vrijwillige of gedwongen tussenkomende partij voor het strafgerecht alleen ontvankelijk is 
op  voorwaarde  dat  een  bijzondere  wet  zulks  uitdrukkelijk  bepaalt  of  de  strafrechter,  
krachtens de wet, bij uitzondering gemachtigd is om tegen die derde een veroordeling, 
een sanctie of een andere maatregel uit te spreken2. (Artt. 2, 811 en 814, Ger.W.)

4º Behoudens uitzonderingen door de wet bepaald, is krachtens artikel 438 Wetboek van 
Strafvordering, een tweede cassatieberoep van dezelfde partij tegen dezelfde beslissing 
onontvankelijk; het volstaat daartoe dat het cassatieberoep, dat tegen dezelfde beslissing 
is gericht, uitgaat van dezelfde eiser, in dezelfde hoedanigheid en met hetzelfde belang3. 

5º  In  strafzaken  is  de  vermelding  in  de  memorie  van  het  cassatieberoep  waarop  de  
middelen betrekking hebben geen substantiële vormvereiste, waarvan de niet-naleving 
de  onontvankelijkheid  van  de  middelen  tot  gevolg  heeft,  op  voorwaarde  dat  deze 
middelen  betrekking  hebben  op  een  beslissing  die  het  voorwerp  uitmaakt  van  een 
ontvankelijk cassatieberoep. (Art. 420bis, Sv.)

6º en 7° De artikelen 793 en volgende Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging 
inzake  uitlegging  en  verbetering  van  vonnissen  en  arresten  zijn  van  toepassing  in 

1 Zie Cass., 9 feb. 2000, A.R. P.99.1495.F, nr. 101; 30 okt. 2002, A.R. P.02.0975.F, nr. 575.
2 Cass., 3 sept. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 378; 22 jan. 2003, A.R. P.03.0081.F, nr. 52.
3 Cass., 22 jan. 2003, A.R. P.03.0047.F, nr. 48; 3 maart 2004, A.R. P.04.0268.F, nr. 120.
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strafzaken, aangezien het Wetboek van Strafvordering noch enig rechtsbeginsel  deze 
rechtspleging  afzonderlijk  regelen,  zodat  artikel  2  Gerechtelijk  Wetboek  voor  die  
toepassing  geen  beletsel  vormt;  de  rechter  in  strafzaken  kan  aldus  wettig,  op  de  
vordering van het openbaar ministerie, een klaarblijkelijke verschrijving in, onder meer, 
een akte van de rechtspleging verbeteren4.

(DEXIA BANK BELGIE nv)

ARREST

(A.R. P.05.1501.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep sub I (akte nr. 264 van 25 oktober 2005) is gericht tegen 

het arrest van het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 11 oktober 2005, nr. 1496.

Het cassatieberoep sub II (akte nr. 266 van 26 oktober 2005) is gericht tegen 
het arrest van het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 11 oktober 2005, nr. 1496.

Het cassatieberoep sub III (akte nr. 265 van 25 oktober 2005) is gericht tegen 
het arrest van het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 11 oktober 2005, nr. 1497.

Het cassatieberoep sub IV (akte nr. 267 van 26 oktober 2005) is gericht tegen 
het arrest van het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 11 oktober 2005, nr. 1497.

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

Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat de procureur-

generaal te Gent, op 31 oktober 2002 het Hof van Beroep te Gent, kamer van in-
beschuldigingstelling,  op  grond  van  artikel  136bis,  tweede  lid,  Wetboek  van 
Strafvordering, heeft gevorderd.

2. Die vordering in het belang "van het goede verloop van het onderzoek", had 
als voorwerp de aanwijzing van een raadsheer-onderzoeksrechter, in vervanging 
van de onderzoeksrechter te Ieper, die sedert 22 december 2000 geadieerd was 
van een onderzoek, gekend onder notitienummer 71.B.98.464.00 bij het parket 
van de procureur des Konings te Ieper, ten laste van onder meer, Jozef Lernout, 
Pol Hauspie en anderen, verder genoemd "dossier LHSP".

3. Het verzoek werd behandeld ter terechtzitting van 19 november 2002. Het 
proces-verbaal van die terechtzitting vermeldt dat het openbaar ministerie wordt 
gehoord en stukken neerlegt en dat aanwezig waren voorzitter P. Boudolf en de 
raadsheren A. Van de Putte en P. Brad.

4. Bij arrest van 26 november 2002 ontvangt de kamer van inbeschul-diging-

4 Zie Cass., 15 dec. 2004, A.R. P.04.1590.F, nr. 613.
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stelling het verzoek en gaat er in de volgende mate op in:
- trekt het onderzoek tot zich;
- zegt dat de onderzoeksrechter ontheven wordt;
- wijst een raadsheer-onderzoeksrechter aan om het onderzoek verder te zetten;
- houdt de beslissing over de kosten aan;
-  stelt  vast  dat  de  rechtspleging  zonder  debat  en  met  gesloten  deuren  is 

verlopen;
- waren aanwezig:  P.  Boudolf,  voorzitter en T. Denys  en A. Van de Putte, 

raadsheren.
5. Op de datum van het vermelde arrest was de eiseres niet bij dat onderzoek 

betrokken, noch als inverdenkinggestelde, noch als burgerlijke partij en zij was 
daarin evenmin tussengekomen.

6. Bij vordering van 26 september 2005 vraagt de procureur-generaal te Gent, 
op grond van de artikelen 793 en volgende Gerechtelijk Wetboek, de verbetering 
van het proces-verbaal van de terechtzitting van 19 november 2002 in zoverre 
dit, ingevolge een "klaarblijkelijke verschrijving", de samenstelling van de zetel 
bij de behandeling van de zaak vermeldt als "P. Boudolf, voorzitter, en A. Van 
de Putte en P. Brad raadsheren", daar waar, volgens de vordering, in werkelijk-
heid aanwezig waren: "P. Boudolf, voorzitter, en T. Denys en A. Van de Putte, 
raadsheren".

7. Ter terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling van 11 oktober 
2005 waarop het verzoek tot verbetering wordt behandeld, verschijnt de eiseres 
als vrijwillig tussenkomende partij, als inverdenkinggestelde en als burgerlijke 
partij. Zij legt in dat verband een conclusie neer.

8. Het arrest alvorens recht te doen van 11 oktober 2005 (nr. 1496) zegt dat de 
eiseres  belang  noch  hoedanigheid  bezit  om  vrijwillig  tussen  te  komen  en 
verklaart haar verzoek niet ontvankelijk.

9. Ten gronde verbetert de kamer van inbeschuldigingstelling, bij arrest van 11 
oktober  2005  (nr.  1497),  het  proces-verbaal  van  de  terechtzitting  van  19 
november  2002 zoals gevraagd  en zegt  voor recht  dat  de vermelding van de 
zetelsamenstelling in die akte, dient te worden gelezen als: "P. Boudolf, voor-
zitter en T. Denys en A. Van de Putte, raadsheren".

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand
10. De eiseres doet zonder berusting afstand van haar cassatieberoepen sub II 

en  IV  omdat  de  "bestreden  arresten  geen  voor  onmiddellijk  cassatieberoep 
vatbare beslissingen in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvorde-
ring inhouden en de cassatieberoepen dienvolgens voorbarig zijn".

11. De cassatieberoepen sub I en III zijn tegen dezelfde arresten gericht. De 
afstand, zonder berusting, van die cassatieberoepen wordt dus klaarblijkelijk ook 
gedaan om dezelfde reden.
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12.  De bestreden  arresten  zijn  gewezen  op  de  vordering  van  het  openbaar 
ministerie  tot  verbetering van het  proces-verbaal  van de terechtzitting van 19 
november 2002.

Het arrest nr. 1497 is een eindbeslissing. Tegen dat arrest staat onmiddellijk 
cassatieberoep open. Tegen het arrest alvorens recht te doen nr. 1496 kan tezelf-
dertijd als tegen het eindarrest nr. 1497 cassatieberoep worden ingesteld.

13.  De  afstanden  die  op  een  dwaling  berusten,  kunnen  dus  niet  worden 
verleend.

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen sub II en IV
14. Rechtsgeldig cassatieberoep kan niet worden aangetekend indien de eiser 

geen hoedanigheid en geen belang heeft om dit rechtsmiddel in te stellen.
15. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiseres 

op het ogenblik van haar verzoek tot vrijwillige tussenkomst in de rechtspleging 
tot verbetering, in het strafdossier zowel de hoedanigheid van inverdenkingge-
stelde als van burgerlijke partij had.

16. De eiseres stelde cassatieberoep in zowel in haar hoedanigheid van burger-
lijke partij en van inverdenkinggestelde, als in haar hoedanigheid van vrijwillig 
tussenkomende partij. 

17. Behoudens andersluidende bepaling van een bijzondere wet zijn de bepa-
lingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst niet van toepassing 
op de strafgerechten, aangezien de te volgen rechtspleging bepaald wordt door 
de aard van het gerecht dat de zaak behandelt en het Wetboek van Strafvordering 
en de wetten betreffende de strafrechtspleging op limitatieve wijze de personen 
aanwijzen die als partij voor die gerechten mogen optreden. 

Hieruit  volgt  dat  het  optreden  van  een  derde  als  vrijwillig  tussenkomende 
partij voor het strafgerecht alleen ontvankelijk is op voorwaarde dat een bijzon-
dere  wet  zulks  uitdrukkelijk  bepaalt  of  de  strafrechter,  krachtens  de  wet,  bij 
uitzondering gemachtigd is tegen die derde een veroordeling, een sanctie of een 
andere maatregel uit te spreken. Dat is hier niet het geval.

18. Ook waar de eiseres in de verklaringen met betrekking tot de cassatiebe-
roepen  sub  II  en  IV  de  hoedanigheid  van  vrijwillig  tussenkomende  partij 
aanneemt, kan zij, evenwel geen ander belang doen gelden dan het belang dat zij 
heeft in haar hoedanigheid van hetzij burgerlijke partij, hetzij inverdenkingge-
stelde. Hieruit volgt dat de door de eiseres aangenomen hoedanigheid van vrij-
willig tussenkomende partij samenvalt met haar hoedanigheid van hetzij burger-
lijke partij, hetzij inverdenkinggestelde. 

19. De cassatieberoepen die de eiseres op 26 oktober 2005 in haar hoedanig-
heid van vrijwillig tussenkomende partij  heeft ingesteld tegen de arresten nrs. 
1496 en 1497 van 11 oktober 2005, kunnen bijgevolg geen andere belangen tot 
voorwerp hebben dan de cassatieberoepen die zij tegen dezelfde arresten heeft 
ingesteld in haar hoedanigheid van hetzij burgerlijke partij, hetzij inverdenking-
gestelde. 

20. Behoudens de uitzonderingen door de wet bepaald, is krachtens artikel 438 
Wetboek van Strafvordering, een tweede cassatieberoep van dezelfde partij tegen 
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dezelfde beslissing niet ontvankelijk. Het volstaat daartoe dat het cassatieberoep 
dat tegen dezelfde beslissing gericht is, uitgaat  van dezelfde eiser, in dezelfde 
hoedanigheid en met hetzelfde belang.

21. Het cassatieberoep sub II dat de eiseres op 26 oktober 2005 heeft ingesteld 
in  haar  hoedanigheid  van  vrijwillig  tussenkomende partij  tegen  het  arrest  nr. 
1496 van 11 oktober  2005, is  een tweede cassatieberoep ten aanzien van het 
cassatieberoep dat de eiseres op 25 oktober 2005 heeft ingesteld tegen hetzelfde 
arrest in haar hoedanigheid van burgerlijke partij en van inverdenkinggestelde. 

22. Het cassatieberoep sub IV dat de eiseres op 26 oktober 2005 heeft inge-
steld in haar hoedanigheid van vrijwillig tussenkomende partij, van burgerlijke 
partij en van inverdenkinggestelde tegen het arrest nr. 1497 van 11 oktober 2005, 
is een tweede cassatieberoep ten aanzien van het cassatieberoep dat de eiseres op 
25 oktober 2005 heeft ingesteld tegen hetzelfde arrest in haar hoedanigheid van 
burgerlijke partij en van inverdenkinggestelde. 

23. De cassatieberoepen sub II en IV zijn bijgevolg niet ontvankelijk.
Ontvankelijkheid van de middelen
24. Volgens de memorie voert de eiseres de middelen enkel aan "ter staving 

van de op 26 oktober 2005 door Mr. Jan Kerkhofs loco Mr. Hans Rieder en Mr. 
René Verstringhe aangetekende cassatieberoepen". Dit zijn de cassatieberoepen 
sub II en IV.

25. Zoals blijkt uit hetgeen hiervoor is uiteengezet zijn de beide cassatiebe-
roepen waarop de memorie en de middelen betrekking hebben, niet ontvankelijk.

26.  In  strafzaken  is  de  vermelding  in  de  memorie  van  het  cassatieberoep 
waarop de middelen betrekking hebben, geen substantiële vormvereiste waarvan 
de niet-naleving de niet-ontvankelijkheid van de middelen tot gevolg heeft. 

Voor de ontvankelijkheid van de middelen is wel vereist  dat  zij  betrekking 
hebben op de beslissing die het voorwerp uitmaakt van een ontvankelijk cassatie-
beroep.

Bijgevolg kan het Hof, ongeacht de verwijzing in de memorie naar een niet-
ontvankelijk  cassatieberoep,  na  weigering  van  de  afstand  zonder  berusting 
wegens  dwaling  over  de  ontvankelijkheid  van  een  vorig  cassatieberoep,  de 
middelen ontvangen die dezelfde, door de beide achtereenvolgende cassatiebe-
roepen  bestreden  beslissing  betreffen.  Deze  middelen  hebben  immers,  na  de 
weigering van de afstand, betrekking op een regelmatig aangevochten beslissing, 
zonder dat daaromtrent enige onduidelijkheid blijft voortbestaan.

27. Gelet op de weigering van de afstand zijn de cassatieberoepen sub I en III 
ontvankelijk. Bijgevolg worden de middelen geacht betrekking te hebben op de 
cassatieberoepen  van  25  oktober  2005,  die  dezelfde  beslissingen  als  de  niet-
ontvankelijke cassatieberoepen van 26 oktober 2005 tot voorwerp hebben.

Tweede middel
28. De artikelen 793 en volgende Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechts-

pleging  inzake  uitlegging  en  verbetering  van  vonnissen  en  arresten  zijn  van 
toepassing in strafzaken. Het Wetboek van Strafvordering noch enig rechtsbe-
ginsel  regelen  deze  rechtspleging  afzonderlijk,  zodat  artikel  2  Gerechtelijk 
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Wetboek voor die toepassing geen beletsel vormt.
De rechter in strafzaken kan aldus wettig, op de vordering van het openbaar 

ministerie,  een  klaarblijkelijke  verschrijving  in,  onder  meer,  een  akte  van  de 
rechtspleging, verbeteren.

De rechtspleging tot verbetering van een dergelijke verschrijving heeft geen 
uitstaans met het authentieke karakter van de te verbeteren akte en doet daaraan 
geen afbreuk.

29. Het middel gaat aldus onterecht ervan uit dat het arrest, door op de vorde-
ring van het openbaar ministerie een klaarblijkelijke verschrijving in een proces-
verbaal van de terechtzitting te verbeteren, "hoe dan ook" de artikelen 2 en 793 
tot en met 801 Gerechtelijk Wetboek schendt.

30. In zoverre faalt het middel naar recht.
31. Voor het overige beslist de kamer van inbeschuldigingstelling tot de verbe-

tering van een door haar als "klaarblijkelijke verschrijving" beoordeelde vermel-
ding in het proces-verbaal van de terechtzitting van 19 november 2002, dit op 
grond dat "uit de uitdrukkelijke vermeldingen van het arrest [van] 26 november 
2002 volgt  duidelijk dat  de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak op 19 
november  2002 heeft  behandeld  in  de  samenstelling,  die  het  arrest  [van]  26 
november heeft gewezen, onder meer door het horen van het lid van het open-
baar ministerie".

De kamer van inbeschuldigingstelling neemt ook de redenen van de vordering 
van het openbaar ministerie over, behoudens de verklaringen die bij die vorde-
ring waren gevoegd.

32. Op grond van die redenen hebben de rechters wettig kunnen oordelen dat 
de rechters die het arrest van 26 november 2002 hebben gewezen, dezelfde zijn 
als deze die de zaak hebben behandeld en beoordeeld.

33. Het arrest beslist aldus wettig tot de verbetering van het proces-verbaal van 
die terechtzitting van 19 november 2002.

34. Het middel kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
35. Daar uit het antwoord op het tweede middel volgt dat de rechters hoe dan 

ook wettig hebben geoordeeld over de verbetering van het proces-verbaal van de 
terechtzitting  van  19 november  2002,  kan  het  eerste  middel,  ook al  was  het 
gegrond, bij gebrek aan belang niet leiden tot cassatie.

36. Het middel is dan ook niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseres in de kosten van al haar cassatieberoepen.

31 januari 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Frère – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie5 van de h. Duinslaeger, advo-

5 Het  O.M. concludeerde  eveneens tot  de  verwerping van de  cassatieberoepen,  maar  op  andere 
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caat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

gronden. Het O.M. was, zoals het Hof, van oordeel dat de twee cassatieberoepen van 26 oktober 
2005 niet ontvankelijk waren op grond van de regel “pourvoi sur pourvoi ne vaut” van artikel 438 
Wetboek van Strafvordering. In de door eiseres ingediende memorie werd uitdrukkelijk gepreciseerd 
dat de middelen (enkel)  aangevoerd werden “ter staving van de cassatieberoepen van 26 oktober 
2005”. Op grond van de rechtspraak van het Hof, dat de middelen die aangevoerd worden ter staving 
van een onontvankelijke voorziening, tenzij zij precies deze onontvankelijkheid betreffen, eveneens 
niet ontvankelijk zijn, concludeerde het O.M. dat op deze middelen niet meer diende geantwoord te 
worden (Cass., 12 mei 1987, AR 562, nr; 529, 19 feb. 1992, AR 9640, nr. 322, 5 dec. 1995, AR 
P.95.1213.N, nr. 529, 4 dec. 1996, AR P.95.1166.F, nr. 481; 22 maart 2000, AR P.000221.F, nr. 198, 
13 dec. 2000, AR P.00.1520., nr.688)
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Nr. 63

2° KAMER - 1 februari 2006

1º POLITIE - PROCES-VERBAAL - VASTSTELLINGEN DOOR EEN POLITIEAMBTENAAR BUITEN DE 
UITOEFENING VAN ZIJN AMBT - GELDIGHEID

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — ALGEMEEN - PROCES-
VERBAAL - VASTSTELLINGEN DOOR EEN POLITIEAMBTENAAR BUITEN DE UITOEFENING VAN ZIJN AMBT 
- GELDIGHEID

3º POLITIE - POLITIEAMBTENAAR - FEDERALE EN LOKALE POLITIE - BEVOEGDHEID - OPSPORING 
EN VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN - POLITIE OVER HET WEGVERKEER - TERRITORIALE BEVOEGDHEID

4º WEGVERKEER — ALLERLEI - POLITIEAMBTENAAR - FEDERALE EN LOKALE POLITIE - 
BEVOEGDHEID - OPSPORING EN VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN - POLITIE OVER HET WEGVERKEER 
- TERRITORIALE BEVOEGDHEID

1º  en  2°  De  geldigheid  van  een  proces-verbaal  van een misdrijf  wordt  niet  aangetast  
wanneer  de  opsteller  ervan  de  feiten  buiten  de  uitoefening  van  zijn  ambt  heeft  
vastgesteld terwijl hij in burger met een voertuig zonder kentekens reed1.

3º en 4° De artt. 15 van de Wet op het politieambt van 5 aug. 1972 en 117, tweede lid, van 
de Wet van 7 dec. 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst kennen aan 
alle politieambtenaren van de federale en lokale politie een algemene bevoegdheid toe 
inzake de opsporing en de vaststelling van misdrijven; die opdracht wordt krachtens art.  
45, eerste lid, van de Wet op het politieambt van 5 augustus 1972, en overeenkomstig  
art. 16 van de voormelde wet dat meer bepaald de politie over het wegverkeer betreft, op  
het geheel van het grondgebied van het Rijk vervul2.

(Procureur des Konings te Dinant T. M.)

De advocaat-generaal D. Vandermeersch heeft in substantie gezegd (vertaling):
Het  bestreden  vonnis  verklaart  het  proces-verbaal  dat  oorspronkelijk  door 

hoofdinspecteur D. S. is opgemaakt nietig, zegt dat de vervolgingen niet ontvankelijk zijn 
en spreekt  verweerder  vrij  voor  het misdrijf  dat hem wordt  verweten op grond dat de 
voormelde inspecteur niet gemachtigd was om officieel misdrijven op te sporen of vast te 
stellen  vermits  hij  voor  privéaangelegenheden  buiten  zijn  zone  reed.  De  bestreden 
beslissing oordeelt dienaangaande dat het opmaken van een proces-verbaal in dergelijke 
omstandigheden niet loyaal is.

Het onderzoek van het cassatieberoep werpt de vraag op van de bevoegdheid ratione 
loci  en  ratio  temporis  van  de  politieambtenaren  om  een  verkeersovertreding  vast  te 
stellen.

Naar  luid  van  de  artikelen  15  en  15bis  van  de  Wet  van  5  augustus  1992  op  het 
politieambt, hebben de politieambtenaren een algemene bevoegdheid in zake het opsporen 
van misdrijven, de daders ervan te vatten en bewijzen ervan te verzamelen.

Vaststellingen, inlichtingen of bevindingen inzake misdrijven die om het even welke 
politieambtenaar  ambtshalve  of  na  klacht  of  aangifte  verricht,  worden  opgenomen  in 
processen-verbaal, die aan de bevoegde gerechtelijke overheid worden toegezonden. Dit 
blijkt uit artikel 40 van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en artikel 29 van 
het Wetboek van Strafvordering.

1 Zie concl. van het O.M.
2 Ibid.
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Volgens artikel  45 van de Wet op het politieambt  zijn de politieambtenaren van de 
lokale politie bevoegd om hun opdrachten te vervullen op het geheel van het grondgebied 
van het Rijk. Die bepaling preciseert op logische wijze dat zij in principe hun opdrachten 
op het grondgebied van de politiezone uitoefenen.

Tot  januari  2001  was  de  bevoegdheid  van  de  ambtenaren  van  de  gemeentepolitie 
beperkt,  behoudens  de  bij  wet  bepaalde  uitzonderingen,  tot  het  grondgebied  van  hun 
gemeenten maar  de hervorming van de politiediensten maakte  de toekenning van een 
nationale bevoegdheid aan de politieambtenaren van de lokale politie noodzakelijk3.

Meer  in  het  bijzonder  wat  de  politie  over  het  wegverkeer  betreft,  was,  vóór  de 
politiehervorming, het tweede lid van artikel 16 van de Wet op het politieambt, als volgt 
geformuleerd:  "de  gemeentepolitie  is  met  deze  opdracht  in  het  bijzonder  in  de 
agglomeratie belast en de rijkswacht in het bijzonder erbuiten en op de autosnelwegen". 
Die  bepaling  werd  opgeheven  bij  artikel  169  van  de  Wet  van  7  december  1998  tot 
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Bijgevolg belast het voormelde artikel 16 de politiediensten (lokale politie en federale 
politie)  met  de  opdracht  van  politie  over  het  wegverkeer  op  het  geheel  van  het 
grondgebied,  zonder  dat  het  een  onderscheid  maakt  tussen  de  lokale  en  de  federale 
diensten.

Bovendien is de bevoegdheid van een politieambtenaar om een misdrijf vast te stellen 
algemeen  en  wordt  die  te  allen  tijde,  zelfs  buiten  de  diensturen  en  buiten  zijn  ambt 
uitgeoefend. Dit volgt met name uit artikel 123, eerste lid van de Wet van 7 december 
1998  dat  bepaalt  dat  de  politieambtenaren,  wanneer  de  omstandigheden  het  vereisen, 
bijdragen tot het doen naleven van de wet en tot het behoud van de openbare orde4. 

Een  politieambtenaar  houdt  m.a.w.  niet  op  politieman  te  zijn  zodra  hij  zijn  dienst 
verlaat of zijn uniform uittrekt. Hetzelfde geldt overigens wanneer een politieambtenaar 
een misdrijf op heterdaad vaststelt. Het Hof heeft aldus geoordeeld dat de nietigheid van 
een optreden of van een handeling van een politieambtenaar niet valt af te leiden uit de 
enkele omstandigheid dat de ambtenaar in burgerkledij was en niet van zijn hoedanigheid 
heeft doen blijken5.

Bijgevolg  verklaren  de  appelrechters  het  aanvankelijk  proces-verbaal  van 
hoofdinspecteur  D.  S.  ten  onrechte  nietig,  op  grond  dat  hij  niet  gemachtigd  was  om 
officieel misdrijven op te sporen of vast te stellen vermits hij voor privé-aangelegenheden 
buiten zijn zone reed, en oordelen ten onrechte dat het opmaken van een proces-verbaal in 
dergelijke omstandigheden niet loyaal is.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1355.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 19 september 2005 in 

hoger beroep door de Correctionele Rechtbank te Dinant is gewezen. 
Eiser voert  een middel  aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

3 Zie hierover, Ch. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Brussel, Larcier, 2005, p. 22.
4 M.BOCKSTAELE, Processen-verbaal, Makklu, Antwerpen, 1995, p.15, nr.7.
5 Cass., 1 okt. 1986, A.R. 5084, A.C. 1986-1987, nr. 60.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Het bestreden vonnis "verklaart de vervolgingen niet ontvankelijk en spreekt 

[verweerder] vrij van het misdrijf dat hem wordt ten laste gelegd". Dit beschik-
kend gedeelte berust op de bewering dat het proces-verbaal waarbij dit misdrijf 
wordt vastgesteld nietig is aangezien de politieofficier die het heeft opgesteld "op 
het ogenblik van de feiten niet van dienst was en zich bovendien buiten zijn zone 
bevond".  De  appelrechters  hebben  beslist  dat  het  opstellen  van  een  proces-
verbaal  in  dergelijke  omstandigheden  een  oneerlijke  handelwijze  was  en 
verbieden de rechtbank de aldus verkregen informatie, zelfs bij wijze van loutere 
inlichting, in aanmerking te nemen.

Naar luid van artikel 40 van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, 
worden de bij een politieambtenaar ingediende klachten of aangiften, alsook de 
nopens misdrijven verkregen inlichtingen en gedane vaststellingen, opgenomen 
in processen-verbaal die aan de bevoegde gerechtelijke overheden worden toege-
zonden.

Krachtens artikel 123, eerste lid, van de Wet van 7 december 1998 tot organi-
satie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, dragen 
de politieambtenaren, wanneer de omstandigheden het vereisen, bij tot het doen 
naleven van de wet en tot behoud van de openbare orde. 

De geldigheid van een proces-verbaal over een misdrijf wordt bijgevolg niet 
aangetast  wanneer  de opsteller ervan de feiten buiten de uitoefening van zijn 
ambt heeft  vastgesteld terwijl  hij  in  burger  in  een voertuig zonder kentekens 
reed.

De artikelen 15 van de Wet van 5 augustus 1992 en 117, tweede lid, van de 
Wet van 7 december 1998 kennen overigens aan alle politieambtenaren van de 
federale en lokale politie een algemene bevoegdheid toe in zake de opsporing en 
de vaststelling van misdrijven. Die opdracht wordt krachtens artikel 45, eerste 
lid, van de Wet van 5 augustus 1992, en overeenkomstig artikel 16 van de voor-
melde wet, dat meer bepaald de politie over het wegverkeer betreft, op het geheel 
van het grondgebied van het rijk vervuld. Van die bepalingen wordt niet afge-
weken door  het  tweede  lid  van  het  voormelde  artikel  45,  krachtens  welk de 
lokale politie in principe haar opdracht vervult op het grondgebied van de poli-
tiezone.

Uit de vermeldingen van het vonnis blijkt dat het proces-verbaal door een offi-
cier van de lokale politie werd opgesteld en dat niet blijkt dat hij die hoedanig-
heid niet of niet meer bezat op het ogenblik waarop de feiten werden vastgesteld 
en gerapporteerd.

Het vonnis beslist dat het bewijs met miskenning van het algemeen rechtsbe-
ginsel van de loyaliteit bij het zoeken naar bewijzen werd verkregen. Doch die 
miskenning is enkel afgeleid uit de bewering dat de voormelde politiebeambte op 
het  ogenblik  van  de  feiten  "niet  bevoegd  was  om officieel  misdrijven  op  te 
sporen noch vast te stellen",  een overweging die zoals zij  is  gemotiveerd,  de 
voormelde wettelijke bepalingen schendt.

Het middel is gegrond.



250 HOF VAN CASSATIE 1.2.06 - Nr. 63 

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

vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Namen, zitting houdende 

in hoger beroep.

1 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal.

Nr. 64

2° KAMER - 1 februari 2006

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - VONNIS BIJ 
VERSTEK VAN DE POLITIERECHTBANK - PARTIJ DIE IN BELGIË GEEN GEKENDE WOON- OF 
VERBLIJFPLAATS HEEFT - TERMIJN

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - VONNIS BIJ 
VERSTEK VAN DE POLITIERECHTBANK - PARTIJ DIE IN BELGIË GEEN GEKENDE WOON- OF 
VERBLIJFPLAATS HEEFT - TERMIJN - AANVANG - BETEKENING IN HET BUITENLAND - TIJDSTIP VAN 
DE BETEKENING

3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - PARTIJ 
DIE IN BELGIË GEEN GEKENDE WOON- OF VERBLIJFPLAATS HEEFT - BETEKENING IN HET BUITENLAND 
- TIJDSTIP VAN DE BETEKENING

1º In de regel moet het hoger beroep tegen een vonnis van de politierechtbank door de  
partij die bij verstek is veroordeeld, uiterlijk vijftien dagen na de dag van de betekening 
ervan aan zijn woonplaats, worden ingesteld; die termijn wordt evenwel verlengd, voor de 
personen zonder gekende woonplaats,  verblijfplaats of  gekozen woonplaats  in  België 
met de termijn die art. 55 Ger.W. bepaalt1. (Artt. 174, tweede lid, en 203, §1, Sv.; Art. 55, 
Ger.W.; Art. 3, K.B. nr. 301 van 30 maart 1936)

2ºen 3° Krachtens art. 40, eerste lid, Ger.W., wordt de betekening bij gerechtsdeurwaarder,  
bij een ter post aangetekende brief, aan de verblijfplaats in het buitenland, van hen die in  
België  geen  gekende  woonplaats,  verblijfplaats  noch  gekozen  woonplaats  hebben,  
geacht te zijn verricht door de afgifte aan de postdienst tegen ontvangstbewijs. 

(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1427.F)

1 Cass., 17 dec. 2002, R.W., 2003-2004, p. 1102 en de noot van S. VAN OVERBEKE.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 12 oktober 2005 door de 

Correctionele Rechtbank te Brussel in hoger beroep is gewezen. 
Eiser voert  een middel aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
Uit artikel 203, §1, van het Wetboek van Strafvordering waarnaar artikel 174, 

tweede  lid,  van datzelfde wetboek  verwijst,  vloeit  voort  dat,  in  de  regel,  het 
hoger  beroep tegen een vonnis van de politierechtbank,  door de partij  die bij 
verstek is veroordeeld, uiterlijk vijftien dagen na de dag van de betekening ervan 
aan zijn persoon of aan zijn woonplaats moet worden ingesteld. Krachtens artikel 
3, van het Koninklijk Besluit nr. 301 van 30 maart 1936, wordt die termijn voor 
de personen die in artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek zijn bedoeld, uitge-
breid met de termijn die daarin is vastgelegd. Met toepassing van dit artikel 55, 
1°, wordt de termijn van hoger beroep tegen een verstekvonnis van de politie-
rechtbank aldus uitgebreid met vijftien dagen wanneer, zoals te dezen, de niet-
verschenen beklaagde in een aangrenzend land verblijft.

Krachtens artikel 40, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt de bete-
kening  bij  gerechtsdeurwaarder,  bij  een  ter  post  aangetekende  brief,  aan  de 
verblijfplaats in het buitenland, van hen die in België geen gekende woonplaats, 
verblijfplaats noch gekozen woonplaats hebben, geacht te zijn verricht door de 
afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvangstbewijs.

Vermits het verstekvonnis van de politierechtbank aan eiser werd betekend bij 
een ter post aangetekende brief van de gerechtsdeurwaarder die op 17 juni 2005 
aan de postdienst  werd afgegeven,  en de verlengde termijn van hoger beroep 
dertig dagen bedroeg, heeft de correctionele rechtbank zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt, volgens welke het hoger beroep van eiser dat op 7 juli 2005 
is ingesteld, laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk was.

Het middel is gegrond.

Dictum,

Het Hof

Vernietigt het bestreden vonnis.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende 

in hoger beroep.

1 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Francis, afdelingsvoorzitter – Verslag-



252 HOF VAN CASSATIE 1.2.06 - Nr. 64 

gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. R. Lenz, Eupen.

Nr. 65

2° KAMER - 1 februari 2006

1º BEROEPSGEHEIM - SCHENDING - GEVOLG - WEREN VAN DE AANGIFTE - 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE VERVOLGING

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AANGIFTE - ONTVANKELIJKHEID VAN DE VERVOLGING - 
BEROEPSGEHEIM - SCHENDING - GEVOLG

1º en 2° Schending van het beroepsgeheim leidt alleen tot het weren van de aangifte, en  
zelfs  tot  niet-ontvankelijkheid  van  de  vervolging,  in  zoverre  een  oorzakelijk  verband 
bestaat tussen de onregelmatigheid die is begaan en het meedelen van de inlichting aan 
de rechterlijke overheid of aan de politie1.

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1432.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 17 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over de beide middelen samen :
Het  arrest  vermeldt  met  name  dat  geen  enkel  objectief  en  doorslaggevend 

gegeven het hof van beroep in staat stelt te oordelen dat de hiërarchische overste 
van  de  inverdenkinggestelde  aan  klaagster  inlichtingen  zou  hebben  verstrekt 
waardoor die  het  initiatief  zou hebben genomen om zich burgerlijke partij  te 
stellen.

Het arrest herhaalt dat verschillende aanwijzingen ertoe aanzetten te geloven 
dat  het  slachtoffer  vastbesloten was om klacht  in  te  dienen  vooraleer  zij  die 
inlichtingen verkreeg.

De appelrechters hebben hieruit geconcludeerd dat op onvoldoende wijze was 
aangetoond dat de vervolgingen "geheel of gedeeltelijk zouden gegrond zijn" op 
de schending van het beroepsgeheim die door eiser wordt aangevoerd.

Schending van het beroepsgeheim leidt alleen tot het weren van de aangifte, en 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 65.
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zelfs  tot  niet-ontvankelijkheid  van  de  vervolging,  in  zoverre  een  oorzakelijk 
verband bestaat tussen de onregelmatigheid die is begaan en het meedelen van de 
inlichting aan de rechterlijke overheid of aan de politie.

Aangezien  de  appelrechters  dit  oorzakelijk  verband  hebben  verworpen  met 
redenen die eiser niet bekritiseert, kunnen de middelen, die uitsluitend tegen de 
beslissing  zijn  gericht  volgens  welke  er  geen  schending  is  geweest  van  het 
beroepsgeheim, niet tot vernietiging van het arrest leiden en zijn zij, bijgevolg, 
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Het ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing bevat geen enkele onregelmatigheid die eiser 
schade kan berokkenen.

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

1 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch advocaat-
generaal – Advocaat: mr. A. Masset, Verviers.

Nr. 66

2° KAMER - 1 februari 2006

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BERICHT 
OM TE VERSCHIJNEN - RECHT VAN VERDEDIGING

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING - ONDERZOEKSGERECHTEN - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - BERICHT OM TE VERSCHIJNEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE 
EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING

1º en 2° Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat eiser,  
die gehospitaliseerd is, en zijn raadsman, het bericht hebben ontvangen dat bij art. 17,  
§3, eerste lid, Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, is bepaald, 
en zij niet op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling zijn verschenen,  
schendt het arrest van dit rechtscollege, dat in dergelijke omstandigheden de beroepen  
beschikking bevestigt, art. 17, §3, eerste lid, en §4, van de voormelde wet en miskent het  
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging. 

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0109.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest,  op 17 januari  2006 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.

Eiser voert drie middelen aan in een memorie.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Er is geen grond om acht te slaan op de memorie die voorzien is van een 

onleesbare handtekening zonder vermelding van de identiteit en de hoedanigheid 
van de ondergetekende.

Over het middel dat ambtshalve schending van artikel 17, §§3 en 4, van de 
Wet  van  19  december  2003  betreffende  het  Europees  aanhoudingsbevel  en 
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van eerbiediging van het recht van 
verdediging, aanvoert:

Tegen eiser is op 16 december 2005 een Europees aanhoudingsbevel  uitge-
vaardigd  door  de  procureur  van  de  Republiek  te  Lorient  (Frankrijk)  wegens 
oplichting, valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken. Hij heeft hoger 
beroep ingesteld tegen de beschikking van 6 januari 2006 van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers  die de tenuitvoerlegging van dit 
bevel tot aanhouding heeft bevolen.

Krachtens artikel 17, §3, eerste lid, van de Wet van 19 december 2003 betref-
fende het Europees aanhoudingsbevel, worden de plaats, de dag en het uur van 
de verschijning van de persoon die hoger beroep tegen een dergelijke beslissing 
heeft ingesteld,  ten minste vierentwintig uur vooraf opgetekend in het register 
bedoeld in §2 en geeft de griffier daarvan per faxpost of bij een ter post aangete-
kende brief kennis aan deze laatste en aan zijn advocaat.

Volgens artikel 17, §4, doet de kamer van inbeschuldigingstelling bij wege van 
een  met  redenen  omklede  beslissing  uitspraak  over  het  hoger  beroep,  na  de 
procureur-generaal  en  de  betrokken  persoon  bijgestaan  of  vertegenwoordigd 
door zijn advocaat, te hebben gehoord.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat eiser, die 
gehospitaliseerd  was,  en zijn  raadsman,  het  bericht  hebben ontvangen  dat  bij 
artikel 17, §3, eerste lid, is bepaald. Uit die stukken blijkt evenwel dat zij niet op 
de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling van 17 januari 2006, 
waarop de zaak was vastgesteld en werd behandeld, zijn verschenen.

Het  bestreden  arrest  dat  onder  die  voorwaarden  de  beroepen  beschikking 
bevestigt, schendt de voormelde wettelijke bepalingen en miskent het algemeen 
rechtsbeginsel van eerbiediging van het recht van verdediging.

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

vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
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Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-
stelling, anders samengesteld.

1 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Velu –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandermeersch advocaat-gene-
raal.

Nr. 67

1° KAMER - 2 februari 2006

1º VREDERECHTER - BEVOEGDHEID - ONTZEGELING

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
VREDERECHTER - ONTZEGELING

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- DRAAGWIJDTE

4º RECHTSWEIGERING - BEGRIP

1º en 2° De vrederechter is enkel bevoegd om tot ontzegeling over te gaan in de gevallen 
dat  hij  bevoegd is  om tot  verzegeling  over  te gaan.  (Artt.  597,  1148,  1151 en 1167, 
Ger.W.)

3º Artikel 159 van de Grondwet dringt zich enkel op aan de rechter die rechtsmacht heeft of  
bevoegd is om kennis te nemen van het bij hem aanhangig gemaakte geschil. 

4º  Er is geen rechtsweigering als de rechter beslist  dat hij  geen rechtsmacht heeft  om  
kennis te nemen van het bij hem aanhangig gemaakte geschil. (Art. 5, Ger.W.)

(FRATEUR nv T. BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE BOOM)

ARREST

(A.R. C.04.0495.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beschikking, op 25 maart 2003 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 40 van de gecoördineerde Grondwet;
- schending van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek;
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- de artikelen 563, 565, 566, 568, 584 en 1070 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1151 en 1167 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het vonnis dat het hoger beroep toelaatbaar doch ongegrond verklaart en de beslissing 

a quo bevestigt in de mate deze geoordeeld had dat de vrederechter onbevoegd was om 
van de zaak kennis te nemen op grond o.m. van de volgende overwegingen:

"De doelstellingen van het oorspronkelijk verzoek tot ontzegeling evenals de feiten die 
hieraan ten grondslag liggen, alsmede het standpunt van (eiseres), zijn uiteengezet in de 
bestreden beschikking. De rechtbank verwijst ernaar.

De eerste rechter heeft, om oordeelkundige redenen die in hoger beroep niet weerlegd 
worden en die de rechtbank tot de hare maakt, geoordeeld dat de vordering van (eiseres) 
ontvankelijk was doch dat hij onbevoegd was tot het verwijderen van de door hem niet 
gelegde zegels en dat de kosten ten laste waren van (eiseres).

De rechtbank benadrukt en voegt enkel nog toe wat volgt.
Om voor te houden dat de eerste rechter bevoegd was om de ontzegeling te bevelen, 

verwijst (eiseres) vooreerst ten onrechte naar de artikelen in het Gerechtelijk Wetboek die 
handelen over de bevoegdheid van de vrederechter in het algemeen en over de procedure 
tot verzegeling en ontzegeling.

Artikel 1167 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt wie de ontzegeling kan vorderen. 
Dat zijn diegenen die aanspraak maken op een recht in het gemeenschappelijk vermogen, 
in de nalatenschap of de onverdeeldheid, diegenen die de zegels hebben doen leggen of de 
schuldeisers die een uitvoerbare  titel  bezitten of wier  titel  door de vrederechter  wordt 
erkend.

(Eiseres)  toont  niet  aan  dat  zij  optreedt  met  een  hoedanigheid  zoals  hiervoor 
omschreven of dat zij een dergelijk belang heeft.

Verder blijkt uit de overgelegde stukken dat de burgemeester van de gemeente Boom 
op 21 oktober 1999 gehandeld heeft als een administratieve overheid toen hij ambtshalve 
besliste te verzegelen. Er is in deze derhalve geen sprake van de procedure van verzege-
ling en ontzegeling zoals geregeld in het Gerechtelijk Wetboek.

(Eiseres) had zich op de geëigende administratiefrechtelijke manier tegen deze beslis-
sing dienen te voorzien.

De eerste rechter was in casu derhalve alleszins onbevoegd om van de vordering van 
(eiseres) kennis te nemen. 

Het hoger  beroep dient ongegrond  te worden  verkaard en de bestreden beschikking 
dient derhalve bevestigd".

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 1167 en 1168 van het Gerechtelijk Wetboek, is de vrede-

rechter bevoegd om de ontzegeling te bevelen.
Het bestreden vonnis oordeelt dat de vrederechter zich terecht onbevoegd verklaarde. 

Nochtans viseert artikel 1151 van het Gerechtelijk Wetboek eveneens de zegellegging die 
ambtshalve op verzoek van onder meer de burgemeester geschiedt.

De vrederechter,  daarin bevestigd door het bestreden vonnis,  kon zich dan ook niet 
onbevoegd verklaren (schending van de artikelen 1151, 1167 en 1168 van het Gerechte-
lijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Indien de vrederechter,  gelet  op zijn toegewezen bevoegdheden,  terecht zou hebben 
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geoordeeld onbevoegd te zijn en de vordering bijgevolg voor  de rechtbank van eerste 
aanleg had moeten gebracht worden, dan had de rechtbank van eerste aanleg, ingevolge 
artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek, over de zaak zelf moeten beslissen.

De rechtbank van eerste aanleg heeft immers, ingevolge de artikelen 563, 565, 566, 568 
en 584 van het Gerechtelijk Wetboek, de volheid van bevoegdheid.

Het bestreden vonnis kon bijgevolg niet oordelen zonder al deze bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek te schenden oordelen dat de vrederechter niet bevoegd was.

Derde onderdeel
Indien  het correct  is  dat  het  Decreet van de Vlaamse regering van 28 juni 1985 in 

hoofdstuk VII een aantal toezicht- en dwangmaatregelen uitvaardigt waaronder de moge-
lijkheid voor de burgemeester om op te treden en het besluit van de Vlaamse executieve 
van  6 februari  1991 (VLAREM I)  soortgelijke  dwangmaatregelen  voorziet  en met  de 
mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Vlaamse regering, dan sluit een en ander 
niet uit dat een partij evenzeer de rechtbanken kan adiëren om de dwangmaatregelen te 
bestrijden.

Artikel  159 van  de gecoördineerde Grondwet  bepaalt  dat  de  hoven  en rechtbanken 
moeten weigeren besluiten en verordeningen toe te passen indien zij niet met de wetten 
overeenstemmen.

Daaruit vloeit de bevoegdheid en de plicht voort voor de rechter om administratieve 
rechtshandelingen  op hun  wettigheid  te  toetsen.  Elk  met  eigenlijke  rechtspraak  belast 
orgaan heeft de macht en de plicht, naar luid van artikel 159 van de Grondwet, de wettig-
heid te toetsen van de besluiten die hij toepast en derhalve te onderzoeken of de over-
heden hun bevoegdheid niet hebben overschreden.

Artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet maakt geen onderscheid tussen de erin 
bedoelde besluiten. Deze bepaling is toepasselijk, zelfs op de niet verordenende beslis-
singen van het bestuur en op de administratieve handelingen, ook al zijn ze van indivi-
duele aard. De hoven en rechtbanken hebben bijgevolg rechtsmacht om uitspraak te doen 
over maatregelen genomen door de burgemeester, weze deze van administratieve aard.

Artikel 159 van het Gerechtelijk Wetboek kan ingeroepen worden bij wijze van hoofd-
vordering, exceptie of verweer.

Het  bestreden  vonnis  kon  dan  ook  niet,  zonder  artikel  159  van  de  gecoördineerde 
Grondwet  te schenden, met  de eerste rechter aannemen dat hij  onbevoegd was tot het 
verwijderen van door hem niet gelegde zegels en dat eiseres zich op de geëigende admini-
stratiefrechtelijke  manier  tegen  de  beslissing  had  dienen  te  voorzien  (schending  van 
artikel 159 van de Grondwet).

Vierde onderdeel
Het is de hoven en de rechtbanken verboden te weigeren recht te spreken. Artikel 40 

van de gecoördineerde Grondwet kent een deel van de staatsmacht exclusief toe aan de 
hoven en rechtbanken. Zij oefenen deze bevoegdheid onafhankelijk van de andere staats-
machten uit. Het is bijgevolg uitgesloten dat een andere staatsmacht deze noodzakelijke 
staatsfunctie in de plaats van de rechter zou uitoefenen, moest deze laatste aan zijn grond-
wettelijke taak verzaken.

De weigering van een rechter om recht te spreken brengt met andere woorden de schei-
ding der machten, evenals het grondwettelijk evenwicht in het gedrang.

Het principe van de scheiding der machten wordt door het Hof van Cassatie erkend als 
een algemeen rechtsbeginsel.

Rechtsweigering bestaat wanneer de rechter weigert recht te spreken onder enig voor-
wendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de Wet, aldus 



258 HOF VAN CASSATIE 2.2.06 - Nr. 67 

artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek.
Er  is  geen  enkele  bepaling die  de zegellegging  buiten de sfeer  van  de rechter  zou 

brengen. Indien het juist is dat de bepalingen in verband met ontzegeling in het Gerechte-
lijk Wetboek (de artikelen 1167 t.e.m. 1173 Ger. W., nl. afdeling III van hoofdstuk I van 
boek IV,  Bijzondere rechtsplegingen)  geen uitdrukkelijke  verwijzing inhouden naar de 
zegellegging door de burgemeester, dan sluit dit nog niet uit dat de rechter recht moet 
spreken, zelfs wanneer de wet het stilzwijgen zou bewaren, duister zou zijn of onvolledig.

Het bestreden vonnis dat met de vrederechter oordeelt niet bevoegd te zijn om kennis te 
nemen van het verzet,  schendt dan ook artikel  40 van de gecoördineerde Grondwet en 
artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek en het ermee verbandhoudende algemeen rechts-
beginsel der scheiding der machten.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1.  Overeenkomstig  artikel  597  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  is  de  vrede-

rechter bevoegd inzake verzegeling.
Overeenkomstig artikel 1167 van hetzelfde wetboek, kan de ontzegeling aan 

de vrederechter gevraagd worden.
2. Uit de samenhang van die wettelijke bepalingen volgt dat wanneer de vrede-

rechter tot verzegeling overgaat in de gevallen bepaald in de artikelen 1148 en 
1151 van het Gerechtelijk Wetboek, de vrederechter bevoegd is om tot de ontze-
geling over te gaan.

3.  De  bestreden  beschikking  stelt  vast,  met  verwijzing  naar  de  beroepen 
beschikking, dat de zegels werden gelegd door de burgemeester van de gemeente 
Boom op grond van artikel  65,  §1, van het  Besluit  van de Vlaamse regering 
houdende vaststelling van het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergun-
ning.

4. Het onderdeel dat er van uitgaat dat ook in dergelijke omstandigheden de 
vrederechter bevoegd is om tot de ontzegeling over te gaan, kan niet worden 
aangenomen.

Tweede onderdeel 
5.  De appelrechters  oordelen dat  toen de burgemeester  op 21 oktober  1999 

ambtshalve besliste om tot verzegeling over te gaan, hij gehandeld heeft als een 
administratieve overheid, dat er derhalve geen sprake is van een procedure tot 
verzegeling en ontzegeling zoals geregeld in het Gerechtelijk Wetboek en dat 
"(eiseres)  zich  op  de  geëigende  administratiefrechtelijke  manier  tegen  deze 
beslissing (had) dienen te voorzien".

6. Aldus geven de appelrechters aan dat het geschil onttrokken is aan de Rech-
terlijke  Macht  en  dat  derhalve  noch  de  vrederechter,  noch  de  rechtbank  van 
eerste aanleg ter zake rechtsmacht heeft.

7. Het onderdeel gaat er van uit dat de appelrechters oordelen dat de ontzege-
ling niet tot de materiële bevoegdheid van de vrederechter behoort, en dat het 
geschil niet onttrokken is aan de Rechterlijke Macht.

8. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
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Derde onderdeel 
9. Krachtens artikel 159 van de Grondwet, passen de hoven en rechtbanken de 

algemene,  provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in 
zover zij met de wetten overeenstemmen.

Deze wettelijke bepaling dringt zich enkel op aan de rechter die rechtsmacht 
heeft of bevoegd is om kennis te nemen van het bij hem aanhangig gemaakte 
geschil.

10. De appelrechters laten hun beslissing steunen op de in het eerste en het 
tweede onderdeel tevergeefs bekritiseerde reden dat eiseres zich op de geëigende 
administratiefrechtelijke manier had dienen te voorzien tegen de beslissing van 
verweerder om tot verzegeling over te gaan.

11. De appelrechters die aldus vaststellen dat noch de vrederechter, noch de 
rechtbank  van  eerste  aanleg  rechtsmacht  heeft  om van  het  geschil  kennis  te 
nemen, dienden aldus artikel 159 van de Grondwet niet toe te passen.

12. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel 
13.  Artikel  5  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  bepaalt  dat  rechtsweigering 

bestaat  wanneer  de  rechter  weigert  recht  te  spreken  onder  enig voorwendsel, 
zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de wet.

14. Er is geen rechtsweigering als de rechter beslist dat hij geen rechtsmacht 
heeft om kennis te nemen van het bij hem aanhangig gemaakte geschil.

15. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
16. Het onderdeel gaat er verder van uit dat er geen wettelijke bepaling is die 

de zegellegging "buiten de sfeer" van de rechter zou brengen.
17. Het arrest oordeelt dat de ontzegeling van de op verzoek van de burge-

meester gedane zegellegging, zich situeert op het publiekrechtelijk vlak en het 
onderdeel geeft niet aan waarom dit onjuist zou zijn.

18. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

2 februari  2006 – 1° kamer –  Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Simont en De Gryse.

Nr. 68

1° KAMER - 2 februari 2006

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
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TUSSEN PARTIJEN - AANNEMER - OMVANG VAN DE VERPLICHTINGEN

2º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMER - VERPLICHTINGEN - OMVANG

3º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - UITVOERINGSAGENT - VERHOUDING TOT DE MEDECONTRACTANT

1º en 2° De aannemer is niet alleen gehouden tot hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst  
met de opdrachtgever is bedongen maar ook tot de uitvoering van de opdracht volgens 
de regels van de kunst. (Art. 1135, B.W.)

3º De uitvoeringsagent die door een contractant in zijn plaats wordt gesteld om het contract  
geheel of gedeeltelijk uit te voeren mag ten aanzien van de uitvoering van het contract en 
ten overstaan van de medecontractant van de opdrachtgever niet als een derde in de  
contractuele verhouding worden beschouwd. (Art. 1135, B.W.)

(D. T. V.)

ARREST

(A.R. C.04.0527.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 mei 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen 
-  de artikelen 1101,  1134,  1135,  1142,  1143,  1144,  1145,  1147,  1148,  1149,  1150, 

1151, 1382, 1383, 1779, 1787, 1789, 1797 en 1799 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechter verklaart  het  hoger  beroep van  verweerder,  dat  ertoe strekt  om bij 

hervorming van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 5 april 
2000 zijn oorspronkelijke vordering tegen eiser gegrond te horen verklaren en eiser dien-
tengevolge te horen veroordelen tot betaling van de som van 19.010,88 euro als schade-
vergoeding, meer de vergoedende interesten vanaf 19 februari 1998 en meer de gerechte-
lijke interesten vanaf 5 januari 1999, gegrond op basis van de volgende overwegingen:

"Aangenomen blijft dus, zoals reeds gesteld in het tussenarrest van 18 december 2002, 
dat (eiser) dient te worden beschouwd als een uitvoeringsagent van Flam Discount.

(Eiser) sluit zich verder aan bij het oordeel van het hof, zoals gesteld in voormeld tusse-
narrest, dat hij in casu buitencontractueel aansprakelijk kan gesteld worden onder de voor-
waarden van het 'Stuwadoorsarrest',  met name dat hij aansprakelijk kan gesteld worden 
wanneer hij een fout heeft begaan die een tekortkoming uitmaakt van een algemene zorg-
vuldigheidsplicht en dat deze fout andere dan aan de slechte uitvoering van het contract te 
wijten schade heeft veroorzaakt.

Volgens (eiser) is dit niet het geval. Volgens hem is de fout die hem wordt verweten 
van puur contractuele aard, met name een fout ter gelegenheid van de plaatsing van de 
verwarmingsketel en is de vordering, nu deze gesteund is op een inbreuk op artikel 1382 
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e.v. B.W., ongegrond, zoals de eerste rechter beoordeelde.
Zoals reeds aangehaald, blijkt uit het deskundigenverslag dat de aan (eiser) ten laste 

gelegde  fout  bestaat  in  het  feit  dat  hij  de ketel  niet  geplaatst  heeft  op een brandvrije 
sokkel.

Welnu, deze fout maakt wel degelijk een tekortkoming uit op de algemene voorzichtig-
heidsplicht en deze fout heeft overigens een andere dan aan de slechte uitvoering van het 
contract te wijten schade veroorzaakt.

Volgens de offerte van Flam Discount diende (eiser) een K.V.B.G.-gekeurde verwar-
mingsketel te plaatsen van het merk Vaillant type VK 25, zijnde een gietijzeren hoogren-
dementsketel  met  atmosferische gasbrander uit  inox,  werkend met  piëzo-ontsteking en 
thermo-elektrische waakvlambeveiliging. De ketel diende tevens te worden voorzien van 
een ingebouwd regelbord met de nodige beveiligingen en te worden geleverd met inge-
bouwde circulatiepomp met instelbaar debiet.

Uit het deskundigenverslag in voorlezing blijft dat de circulatiepomp, die normaal een 
geheel vormt met de geleverde gasketel, uitgenomen werd en opnieuw gemonteerd werd 
in de aanvoerleiding naar de warmwaterboiler.

De deskundige stelt in dit verband op bladzijde 9 van zijn verslag in voorlezing dat de 
geplaatste ketel K.V.B.G.-gekeurd is en dat derhalve hieraan geen veiligheidstoestellen 
mogen worden gewijzigd of uitgebouwd. Door de 3-toerenpomp te hebben uitgebouwd en 
het pompdraaisysteem te hebben uitgeschakeld,  heeft  (eiser) volgens de deskundige de 
normale fabriekswaarborg van de constructeur weggenomen.

Waar het uitbouwen van de ingebouwde circulatie- of 3-toerenpomp niet contractueel 
werd voorzien, beging (eiser) een contractuele fout door dit toch niet te doen. Evenwel 
blijkt uit het deskundigenverslag dat de loutere afwezigheid van het pompdraaisysteem en 
van een Thermische Terugslag Beveiliging niet volstond om een brand teweeg te brengen 
en werd dit als oorzaak van de brand door de deskundige in zijn eindverslag uitgesloten.

De brand in kwestie is volgens de deskundige - het weze herhaald - enkel veroorzaakt 
doordat de ketel niet geplaatst werd op een geïsoleerde sokkel. Zoals reeds aangehaald, 
was  het  plaatsen  van  een  dergelijke  sokkel  niet  voorzien  in  de  overeenkomst  van 
(verweerder) met Flam Discount.

Door in de woning van (verweerder) een verwarmingsketel zonder brandvrije sokkel 
rechtstreeks  te  plaatsen op een houten lattenvloer,  heeft  (eiser) zijn verplichtingen  uit 
overeenkomst met de BVBA Flam Discount niet miskend (aangezien dit in de overeen-
komst met Flam Discount niet was voorzien), doch heeft (eiser) jegens (verweerder) wél 
zijn algemene zorgvuldigheidsplicht verzuimd, zoals (verweerder) terecht stelt.

Uit het deskundigenverslag op bladzijde 5 blijkt  dat de ketel  in kwestie door (eiser) 
geplaatst is op de houten vloer van de zolderverdieping van (verweerder), mits tussen-
plaatsing van een houten plaat van circa 1,5 cm dikte, die werd bedekt met een gestabili-
seerde vinyl vloerbedekking.

De aanwezigheid  van  een  compacte  vinylbekleding  onder  de  ketel  was  volgens  de 
gerechtsdeskundige  echter  niet  voldoende  om  brand  te  voorkomen.  Nazicht  van  de 
brandattesten van de compacte vinyl vloerbedekking toonde aan dat deze geklasseerd zijn 
onder klasse A2 materialen die matig bijdragen tot vlamoverslag doch deze klasse 2 enkel 
toepasselijk is indien het vinyl gekleefd of bevestigd is op een ondergrond van beton of 
dergelijk onbrandbaar materiaal.  Indien dit  geplaatst  werd op een ondergrond dewelke 
brandbaar is, heeft dit geen klasse A meer (bladzijde 4 en 5 eindverslag deskundige).

Volgens de deskundige diende (eiser) als vakman te weten dat hij de ketel in kwestie op 
een brandvrije sokkel diende te plaatsen. Hij diende met andere woorden te weten dat, 
door dit niet te doen, hij een gevaarlijke toestand creëerde voor het doen ontstaan van 
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brand in de woning van (verweerder), wat overigens ook twee jaar later gebeurde.
Indien volgens zijn gezegde, (eiser) navraag heeft gedaan bij zijn opdrachtgever, Flam 

Discount voor een geventileerde sokkel en deze geantwoord zou hebben, dat dit niet voor-
zien was in de offerte, had hij - aldus de gerechtsdeskundige - als installateur en vakman 
de ketel niet mogen monteren.

Door dit wél te doen, minstens door (verweerder) als gebruiker van het pand niet te 
hebben gewezen op de brandonveilige toestand op de zolderverdieping, heeft (eiser) dan 
ook een fout begaan - fout welke duidelijk los staat van het contract tussen (verweerder) 
met  Flam Discount,  aangezien hierin  de plaatsing van  een brandvrije  sokkel  niet  was 
voorzien.

Het feit dat de brandverzekeraar van (verweerder) van oordeel was dat dit een contrac-
tueel geschil tussen haar verzekerde (verweerder) en Flam Discount betreft (cf. schrijven 
Argenta van 2 mei 2000 - stuk 18 bundel (verweerder), ontneemt aan (verweerder) niet 
het recht om een ander standpunt in te nemen en vergoeding te vorderen van (eiser) voor 
zijn schade op grond van artikel 1382 e.v. B.W.

(Eiser) beging een fout  bij de rechtstreekse plaatsing van de ketel  in kwestie  op de 
houten vloer en handelde aldus niet zoals van een gemiddeld normaal voorzichtig installa-
teur van centrale verwarming mag verwacht worden.

Met andere woorden is de brand in kwestie veroorzaakt door een fout, andere dan aan 
de slechte uitvoering van het contract te wijten.

Het verloop van twee jaar tijd tussen de plaatsing van de ketel en het ontstaan van de 
brand is volgens de gerechtsdeskundige perfect verklaarbaar en is niet van aard om het 
oorzakelijk verband tussen de afwezigheid van een brandvrije sokkel en het ontstaan van 
de brand te  doorbreken.  Daar  de brand zich bevond onder  de ketel,  was  het  smeulen 
insgelijks voorheen niet zichtbaar en heeft dit lang geduurd vooraleer het uitgebroken is.

Als erkend installateur centrale verwarming wist  of moest (eiser) weten dat de stra-
lingswarmte onder het branderbed van de Vaillant ketel type VK 25 in normale omstan-
digheden kan oplopen tot 17º C en neemt het hout de vorm aan van pyrolyse t.t.z. een 
scheikundige werking en afbraak, ontleding door blootstelling aan grote hitte en begint 
langzaam te smeulen of branden zonder vlam met als gevolg een brandlucht en nadien bij 
voortzetting van de blootstelling aan de grote hitte een werkelijke brand (bladzijde 10 
deskundigenverslag in voorlezing).

Door de ketel te plaatsen rechtstreeks op de houten vloer van de zolder, heeft (eiser) 
dan ook een buitencontractuele fout begaan in de zin van artikel 1382 e.v. B.W., zodat hij 
gehouden is tot vergoeding van de door (verweerder) geleden schade".

Grieven
De  uitvoeringsagent  die  door  een  contractant  in  zijn  plaats  wordt  gesteld  om  het 

contract  geheel  of  gedeeltelijk  uit  te  voeren  is  ten aanzien van  de uitvoering  van  het 
contract en ten overstaan van de medecontractant van de opdrachtgever geen derde. Hij 
kan enkel extra-contractueel aansprakelijk worden gesteld indien de hem verweten fout de 
schending uitmaakt, niet van de contractueel aangegane verbintenis doch van algemene 
zorgvuldigheidsplicht die voor eenieder geldt en indien die fout een andere dan uit louter 
uit de gebrekkige uitvoering van het contract ontstane schade heeft veroorzaakt.

Luidens artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek verbinden overeenkomsten niet alleen 
tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle gevolgen die door de billijk-
heid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend.

Daaruit volgt dat de aannemer niet enkel gehouden is tot hetgeen uitdrukkelijk in de 
overeenkomst  met  de opdrachtgever  is  bedongen,  maar  ook tot  de  uitvoering  van  de 
opdracht volgens de regels van de kunst.
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Na te hebben vastgesteld dat eiser dient te worden beschouwd worden als de uitvoe-
ringsagent van de medecontractant van verweerder, met name Flam Discount en hij aldus 
volgens de offerte een K.V.B.G.-gekeurde verwarmingsketel diende te plaatsen, beslist de 
appelrechter dat eiser blijkens de vaststellingen van de deskundige een fout heeft begaan 
welke bestaat uit het rechtstreeks plaatsen van de ketel op de houten vloer van de zolder in 
plaats van op een brandvrije sokkel en dat eiser minstens verweerder had moeten wijzen 
op de brandonveilige toestand op de zolderverdieping.

Met deze vaststellingen en overwegingen oordeelt de appelrechter in wezen dat eiser, 
als vakman, de hem toevertrouwde opdracht niet overeenkomstig de regels van de kunst 
heeft uitgevoerd.

Uit deze overwegingen kon de appèlrechter derhalve niet naar recht afleiden dat de fout 
van eiser los staat van het contract tussen verweerder en Flam Discount op grond van de 
enkele  vaststelling dat  de  plaatsing van een brandvrije  sokkel  niet  uitdrukkelijk  in  de 
overeenkomst was voorzien.

Door op deze enkele grond te oordelen dat eiser een fout heeft begaan die een tekortko-
ming  op  de  algemene  voorzichtigheidsplicht  uitmaakt  en  eiser  op  extra-contractuele 
grondslag  jegens  verweerder  tot  schadeloosstelling  te  veroordelen,  schendt  het  arrest 
derhalve de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, de wettelijke bepalingen 
betreffende  de contractuele aansprakelijkheid  (schending van  de artikelen 1101,  1134, 
1142 tot 1145, 1147 tot 1151 van het Burgerlijk Wetboek), inzonderheid in zoverre zij 
toepassing vinden op aannemers jegens hun opdrachtgevers (schending van de artikelen 
1779, 1787, 1789, 1797 en 1799 van het Burgerlijk Wetboek) en de wettelijke bepalingen 
betreffende  buitencontractuele  aansprakelijkheid  (schending  van  de  artikelen  1382  en 
1383 van hetzelfde wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek verbinden de overeen-

komsten niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is bepaald, maar ook tot alle 
gevolgen  die  door  de  billijkheid,  het  gebruik  of  de  wet  aan  de  verbintenis, 
volgens de aard ervan, worden toegekend.

2. Hieruit volgt dat de aannemer niet alleen gehouden is tot hetgeen uitdrukke-
lijk  in  de overeenkomst  met  de opdrachtgever  is  bedongen,  maar  ook tot  de 
uitvoering van de opdracht volgens de regels van de kunst.

3. De uitvoeringsagent die door een contractant in zijn plaats wordt gesteld om 
het contract geheel of gedeeltelijk uit te voeren mag ten aanzien van de uitvoe-
ring van het contract en ten overstaan van de medecontractant van de opdracht-
gever niet als een derde in die contractuele verhouding worden beschouwd.

4. Het arrest stelt vast dat:
- eiser, als uitvoeringsagent van Flam Discount bij wie verweerder de levering 

en  plaatsing  van  een  verwarmingsinstallatie  had  besteld,  in  de  woning  van 
verweerder  een  verwarmingsketel  op een  houten  vloer  heeft  geplaatst  zonder 
brandvrije sokkel;

- het niet monteren van de ketel op een brandvrije sokkel de oorzaak was van 
de brand in de woning van verweerder;
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- volgens de deskundige eiser als vakman diende te weten dat hij de ketel op 
een brandvrije  sokkel  diende te plaatsen,  zelfs al  was dit  niet  voorzien in de 
offerte, en hij als installateur en vakman de ketel niet had mogen monteren.

5.  Het  arrest  veroordeelt  vervolgens  eiser  op  grond  van  artikel  1382  en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek tot het betalen van schadevergoeding op 
grond dat eiser, door de brandketel in de gegeven omstandigheden te plaatsen, 
minstens door verweerder als gebruiker van het pand niet te hebben gewezen op 
de brandonveilige toestand op de zolderverdieping, uitsluitend een tekortkoming 
heeft begaan op de algemene zorgvuldigheidsplicht, zijnde een fout welke duide-
lijk los staat van het contract  tussen verweerder en Flam Discount, aangezien 
hierin de plaatsing van een sokkel niet was voorzien.

6. Het arrest schendt aldus de artikelen 1135, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek.

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

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

2 februari 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Grade en Houtekier.

Nr. 69

1° KAMER - 2 februari 2006

HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKHEID - VERBORGEN 
GEBREK - VORDERING - TERMIJN

De regel dat de aansprakelijkheidsvordering tegen de aannemer en de architect binnen de  
tienjarige  termijn  kan  worden  ingesteld,  ingeval  een  gebouw  geheel  of  gedeeltelijk 
tenietgaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, geldt  
ook wanneer dergelijk gebrek verborgen is1, zonder dat dan vereist is dat de vordering  
tevens binnen een redelijke termijn wordt ingesteld. (Artt. 1792 en 2270, B.W.)

(ALGEMEEN AFWERKINGSBEDRIJF CONINGS nv T. APOTEEK MERTENS nv)

ARREST

(A.R. C.04.0529.N)

1 Cass., 4 april 2003, A.R. C.02.0206.N, nr. 227.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest,  op 10 oktober 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, derde lid, 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.
- het algemeen rechtsbeginsel van de goede trouw.
Aangevochten beslissingen
De vijfde ter kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart in het bestreden 

arrest  van  10  oktober  2003  verweersters  hoger  beroep  gegrond,  vernietigt  het  aange-
vochten vonnis en, opnieuw rechtdoende, verklaart verweersters vordering tijdig ingesteld 
en dienvolgens ontvankelijk en veroordeelt eiseres tot betaling aan verweerster van het 
bedrag van 3.347,78 euro, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf 2 juni 
1999 tot de datum van de algehele betaling, wegens slecht uitgevoerde werken. Tevens 
veroordeelt het hof van beroep eiseres tot de kosten van beide aanleggen.

Het hof van beroep grondt deze beslissing op de volgende motieven:
"In november 1990 worden er werken, namelijk gevelbepleistering, uitgevoerd aan een 

huis, toebehorend aan (verweerster) door (eiseres).
Daarvoor  is een bedrag van 541.250 BEF gefactureerd op 16 januari  1991,  en ook 

betaald.
Begin februari  1995 diende (verweerster) vast te stellen dat er zich scheurtjes voor-

deden in die buitenbepleistering, (...), wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat een provisio-
nele schadevergoeding werd gevorderd van 550.000 BEF, in een dagvaarding van 2 juni 
1999.

Die dagvaarding volgde dus meer dan vier jaar na het vaststellen van de gebreken in 
kwestie; (verweerster) had reeds in februari 1995 (eiseres) van de gebreken in kwestie op 
de hoogte gebracht, waarop was gereageerd met de belofte dat een technicus van de firma 
Knauf ter plaatse zou komen; wanneer na enkele maanden daaraan werd herinnerd bleek 
dat niet Knauf de producten in kwestie had geleverd, maar wel Cantilana, en op initiatief 
van  Cantilana  en  (eiseres)  werd  een  onderzoek  gedaan  door  het  WTCB,  dat  verslag 
opstelde op 31 januari 1996.

Op basis van dat verslag wijst (eiseres) alle verantwoordelijkheid voor de vastgestelde 
gebreken af.

Op 31 december 1998 brengt (verweerster) de zaak terug in herinnering en verzoekt zij 
(eiseres) om voorstellen te doen tot  herstelling,  waarop in januari  1999 door (eiseres) 
wordt gereageerd met een afwijzing van verantwoordelijkheid, waarbij er ook op wordt 
gewezen dat er intussen reeds meer dan drie jaar was verstreken sinds het vaststellen van 
de gebreken, maar waarbij ook, met voorbehoud van alle rechten, wordt medegedeeld dat 
men nog altijd wil meewerken aan een aangepaste oplossing.

Uiteindelijk wordt dan gedagvaard op 2 juni 1999, en bij tussenvonnis van 12 juli 1999 
wordt  dhr.  V.als  deskundige  aangesteld;  deze  deskundige  komt  in  zijn  verslag  tot  de 
bevinding dat (eiseres) verantwoordelijk kan worden gesteld voor schade ten bedrage van 
135.049 BEF plus  BTW op 120.049 BEF welke  afrekening door  (verweerster)  wordt 



266 HOF VAN CASSATIE 2.2.06 - Nr. 69 

aanvaard, die haar vordering tot dat bedrag beperkt.
In het bestreden vonnis overweegt de eerste rechter dat de termijn van meer dan drie 

jaar die (verweerster) had laten verstrijken tussen de mededeling van (eiseres) dat zij op 
basis  van  het  WTCB  in  januari  1996  geen  verantwoordelijkheid  kon  dragen,  en  de 
dagvaarding,  dermate  lang  was  dat  zulke  termijn  'niet  meer  als  redelijk  kan  worden 
aanzien tussen twee handelaars'.

De oorspronkelijke vordering van (verweerster) vindt echter haar oorsprong in werken 
uitgevoerd op grond van een aannemingsovereenkomst, zodat art. 1648 van het Burgerlijk 
Wetboek niet van toepassing is, ook niet bij analogie; bij toepassing van artikel 2270 van 
het Burgerlijk Wetboek zijn aannemers immers slechts ontslagen van hun aansprakelijk-
heid met betrekking tot de door hen uitgevoerde werken, ook wat de verborgen gebreken 
betreft, na verloop van een termijn van tien jaar; dat is een vervaltermijn die niet voor 
inkorting vatbaar is. De vordering is dan ook tijdig ingesteld, en dus ontvankelijk".

Grieven
Artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek stelt aannemers en architecten gedurende tien 

jaar aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van een gebouw wegens een 
gebrek in de bouw. Luidens artikel 2270 van hetzelfde wetboek zijn architecten en aanne-
mers  ontslagen  van  hun aansprakelijkheid  met  betrekking  tot  de  grote  werken  die  zij 
hebben uitgevoerd of geleid na het verloop van tien jaren.

Aldus  geldt  een  vervaltermijn  binnen  dewelke  aannemers  en  architecten  kunnen 
worden aangesproken voor de door de wet bedoelde gebreken in de bouwwerken.

Luidens artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek moeten wettig aangegane 
overeenkomsten te goeder trouw worden uitgevoerd. De goede trouw vereist dat de vorde-
ring in schadevergoeding wegens gebreken in een bouwwerk wordt gesteld binnen een 
redelijke  termijn  nadat  deze  gebreken  aan  het  licht  zijn  gekomen,  onverminderd  de 
gelding van bovengenoemde vervaltermijn van tien jaar.

Eiseres voerde in haar beroepsconclusies aan dat verweersters vordering laattijdig en 
dienvolgens niet ontvankelijk was, nu verweerster haar vordering niet binnen een rede-
lijke termijn had ingesteld. Eiseres ondersteunde haar verweer in concreto door te stellen 
dat reeds begin 1996 bleek dat een minnelijke schikking uitgesloten was en dat er meer 
dan drie jaar geen briefwisseling tussen partijen werd gevoerd.

Het hof van beroep oordeelde dat de vordering van verweerster haar oorsprong vond in 
een aannemingsovereenkomst,  zodat artikel  1648 van het Burgerlijk Wetboek niet van 
toepassing was, ook niet bij analogie. Vervolgens stelde het hof dat bij toepassing van 
artikel  2270 van het Burgerlijk  Wetboek de vordering tijdig werd  ingesteld aangezien 
aannemers slechts ontslagen zijn van hun aansprakelijkheid voor de door hen uitgevoerde 
werken na verloop van een vervaltermijn van tien jaar.

Waar kan worden aangenomen dat artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek dat inzake 
koop bepaalt dat de rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken "binnen 
een korte tijd" moet worden ingesteld, niet van toepassing is op aannemingsovereenkom-
sten, komt het in dergelijke gevallen de rechter evenwel toe om in feite te oordelen of de 
vordering op grond van verborgen gebreken tijdig is ingesteld.

Dergelijke vordering is tijdig ingesteld wanneer dit binnen een redelijke termijn na de 
ontdekking van het verborgen gebrek is geschied.

Bij toepassing van het principe van de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten, 
kan van de opdrachtgever worden vereist dat hij geen gedrag aan de dag legt dat volledig 
zou indruisen tegen zijn bedoeling een vordering tegen de aannemer in te stellen.  De 
rechter  is  bijgevolg  bevoegd  om na  te  gaan  of  de  opdrachtgever  de  gebreken  heeft 
aanvaard, en zoniet, of hij,  gelet op de omstandigheden van de zaak, zijn vordering in 
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schadevergoeding binnen een redelijke termijn heeft ingesteld.
Het louter toepassen van de algemene garantietermijn van tien jaar, neergelegd in de 

artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, om de termijn te bepalen waarin de 
rechtsvordering kan worden ingesteld, volstaat dienvolgens niet.

Het hof van beroep heeft derhalve in het bestreden arrest zijn beslissing betreffende de 
ontvankelijkheid van de vordering niet wettig verantwoord door eenvoudigweg toepassing 
te maken van de in artikel 2270 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde termijn van tien 
jaar en op grond hiervan te besluiten tot de "tijdigheid" van door verweerster ingestelde 
vordering.

Het hof van beroep diende in feite vast te stellen dat de vordering door verweerster 
tijdig, dat wil zeggen binnen een redelijke termijn, was ingesteld, doch liet na dit te doen. 
Het hof van beroep paste louter de waarborgtermijn van artikel 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek toe, waarvan partijen niet betwistten dat die nog niet verstreken was.

Het hof van beroep kon dienvolgens op grond van de in het middel aangehaalde over-
wegingen niet wettig beslissen dat verweersters vordering tijdig was ingesteld (schending 
van de artikelen 1134, derde lid, 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de goede trouw).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, indien een gebouw dat 

tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek 
in  de  bouw,  zelfs  door  de  ongeschiktheid  van  de  grond,  de  architect  en  de 
aannemer daarvoor aansprakelijk zijn gedurende tien jaren.

Artikel 2270 van hetzelfde wetboek bepaalt dat na verloop van tien jaren de 
architecten en aannemers ontslagen zijn van hun aansprakelijkheid met betrek-
king tot de grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid.

2. Krachtens die bepalingen kan de vordering tegen de aannemer en de archi-
tect binnen de tienjarige termijn worden ingesteld in geval een gebouw geheel of 
gedeeltelijk tenietgaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid 
van de grond.

Die regel geldt ook wanneer dergelijk gebrek verborgen is. In dat geval is niet 
vereist dat de vordering tevens binnen een redelijke termijn wordt ingesteld.

3. Het middel gaat ervan uit dat de vordering op grond van de artikelen 1792 
en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer het gebrek verborgen is, "onver-
minderd  de  gelding  van  bovengenoemde  vervaltermijn  van  tien  jaar",  moet 
worden ingesteld binnen een redelijke termijn.

4. Het middel faalt naar recht.
Dictum

   Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

2 februari  2006 – 1° kamer –  Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle advocaat-generaal – 
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Advocaten: mrs. Geinger en Grade.

Nr. 70

1° KAMER - 2 februari 2006

1º ENERGIE - ELEKTRISCHE ENERGIE - ELEKTRICITEITSVOORZIENING - OVERTREDING - BEGRIP

2º ENERGIE - ELEKTRISCHE ENERGIE - ELEKTRICITEITSLEIDINGEN - VERPLAATSING - 
KOSTENREGELING - BEHEERDER OPENBAAR DOMEIN - VERGUNNINGHOUDER - BETALING VAN DE 
KOSTEN TOT HET VERPLAATSEN - WEIGERING - MISKENNING VAN WETSBEPALINGEN - AARD

3º WEGEN - ELEKTRISCHE ENERGIE - ELEKTRICITEITSLEIDINGEN - VERPLAATSING - 
KOSTENREGELING - BEHEERDER OPENBAAR DOMEIN - VERGUNNINGHOUDER - BETALING VAN DE 
KOSTEN TOT HET VERPLAATSEN - WEIGERING - MISKENNING VAN WETSBEPALINGEN - AARD

4º ENERGIE - ELEKTRISCHE ENERGIE - ELEKTRICITEITSLEIDINGEN - VERPLAATSING - 
KOSTENREGELING - BETALING VAN DE KOSTEN TOT HET VERPLAATSEN - WEIGERING VAN 
VERGUNNINGHOUDER - VORDERING VAN DE OVERHEID - AARD

5º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BEGRIP - VORDERING TOT BETALING VAN DE 
KOSTEN TOT HET VERPLAATSEN VAN ELEKTRICITEITSLEIDINGEN - AARD

1º De delictomschrijving "overtreding van deze wet" in artikel 24, eerste lid van de wet van  
10  maart  1925  op  de  elektriciteitsvoorziening  heeft  uitsluitend  betrekking  op  een 
handelen dat, getoetst aan een in de wet voorkomend gebod of verbod, wederrechtelijk  
is. (Art. 24, eerste lid, Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening)

2º en 3° Artikel 13, derde lid van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening  
bepaalt slechts ten laste van wie de kosten zijn, wanneer de Staat, de provinciën of de 
gemeenten hun recht tot verwijzing van de leidingen en tot uitvoering van de werken die  
daarmee  verband  houden  uitoefenen,  zodat  het  niet  betalen  van  de  kosten  van  de 
verplaatsing  geen  strafrechtelijk  gesanctioneerde "overtreding  van  de wet"  uitmaakt1.  
(Artt. 13, derde lid en 24, eerste lid, Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening)

4º en 5° De burgerlijke rechtsvordering, gegrond op een misdrijf, strekt tot vergoeding van  
de  schade  die  door  dat  misdrijf  werd  veroorzaakt.  De  vordering  van  de  Staat,  de  
provinciën of de gemeenten op grond van artikel 13 van de wet van 10 maart 1925 op de  
elektriciteitsvoorziening,  tot  terugbetaling  van  voorgeschoten  kosten  voor  werken  tot  
wijziging van de schikkingen of het plan van een inrichting, die ten laste zijn van de  
onderneming  die  de  geleiding  heeft  aangelegd,  is  geen  op  een  misdrijf  gestoelde 
burgerlijke  rechtsvordering2.  (Art.  13,  derde  lid,  Wet  10  maart  1925  op  de 
elektriciteitsvoorziening)

(VLAAMS GEWEST, MINISTER VOOR OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR T. PROVINCIALE 
BRABANTSE ENERGIEMAATSCHAPPIJ C.V.B.A.)

ARREST

(A.R. C.05.0164.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass., 27 mei 2002, A.R. C.00.0378.N, nr 319, met concl. A.-G. DE RAEVE.
2 Ibid.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 oktober 2004 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel.

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing voor diens vervanging 

bij artikel 4 van de wet van 10 juni 1998;
- de artikelen 13, derde lid, 24, eerste lid, en 26 van de wet van 10 maart 1925 op de 

elektriciteitsvoorziening.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart  eisers hoger beroep ongegrond,  bevestigt  derhalve het 

bestreden vonnis, waarbij eisers vordering, strekkende tot de veroordeling van verweerster 
in  terugbetaling  van  de  kosten  van  verplaatsing  van  nutsleidingen,  verjaard  wordt 
verklaard en dit op volgende gronden:

"De rechtspleging in eerste aanleg
1. (Eiser) heeft op 21 april 1993 (verweerster), hierna ook 'PBE' genoemd, gedagvaard 

voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Zij vorderde betaling van 841.515 BEF, 
meer 'vergoedende intresten sedert de betaaldatum (noot 1: In zijn conclusie die is neerge-
legd ter griffie op 1 augustus 1995, vordert (eiser) vergoedende intresten vanaf 26 februari 
1982),  de gerechtelijke  intresten en de kosten',  en akte  `voor  alle eventuele  kosten en 
schadeloosstellingen die het gevolg zouden kunnen zijn van iedere schadeloosstellingseis 
van de aannemer van de werken wegens vertraging opgelopen ingevolge de weigering van 
(verweerster)  haar installaties te verplaatsen'.  Deze vordering vond haar oorzaak in de 
verplaatsing van elektriciteitsleidingen in opdracht van de rechtsvoorganger van (eiser) 
(eerst de Intercommunale E39 en daarna het Wegenfonds) en de voorgehouden verplich-
ting in hoofde van PBE om de daaraan verbonden kosten te betalen, onder verwijzing naar 
artikel 13 van de Wet van 20 maart 1925 en artikel 1 van de Wet van 17 januari 1938.

2. ln zijn conclusie, die is neergelegd ter griffie op 12 augustus 1996, vordert (eiser) 
betaling van 1.196.257 BEF meer de vergoedende intresten sedert 4 april 1975, de gerech-
telijke intresten en de kosten.

3. (Verweerster) stelde, bij conclusie die is neergelegd ter griffie op 21 april 1995, een 
tegenvordering  in  en  vorderde  betaling  van  een  schadevergoeding  ad  100.000  BEF 
wegens  het  instellen van  een 'onbetwistbaar  verjaarde,  minstens  manifest  ongegronde' 
vordering.

4.  De  eerste  rechter  verklaarde,  bij  vonnis  van  9 oktober  1997,  de  hoofdvordering 
toelaatbaar en stelde vast dat `zij is vervallen door verjaring'.

De tegenvordering verklaarde hij ontvankelijk maar ongegrond. Elke partij werd tot de 
helft van de begrote gerechtskosten veroordeeld.

5. Het vonnis werd betekend op 23 februari 1998.
Het hoger beroep
6. (Eiser) heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 9 oktober 1997 bij verzoek-

schrift  dat is neergelegd ter griffie  van het hof op 23 februari  1998. Dit hoger beroep 
strekt ertoe (verweerster) te horen veroordelen om 841.515 BEF te betalen, 'te vermeer-
deren met de intresten sedert 31mei 1982, de gerechtelijke intresten en de kosten'.
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7.  (Verweerster)  vordert  de  bevestiging  van  het  bestreden  vonnis  inzoverre  het  de 
hoofdvordering verjaard verklaarde. Zij vordert ook 'het incidenteel beroep ontvankelijk 
en gegrond te verklaren en geïntimeerde op incidenteel beroep te veroordelen in betaling 
van een bedrag van 100.000 BEF meer gerechtelijke intresten en kosten zulks wegens 
tergend  en  roekeloos  beroep  minstens  wegens  tergend  en  roekeloze  vordering'.  Deze 
laatste  vordering  is  zeer  onduidelijk:  ofwel  wordt  een  schadevergoeding  gevorderd 
wegens tergend en roekeloos hoger beroep, en dan is de vordering geen incidenteel beroep 
maar een nieuwe vordering in hoger beroep, ofwel wordt een schadevergoeding gevorderd 
wegens tergende en roekeloze vordering, en dan is het een incidenteel beroep vermits de 
eerste rechter deze vordering ongegrond verklaarde. Het hof stelt vast dat geen incidenteel 
beroep wordt ingesteld tegen de beslissing van de eerste rechter om de kosten bij helften 
te verdelen.

Beoordeling
8. (Verweerster) houdt voor dat de vordering van het Vlaams Gewest verjaard is.
(Verweerster) verwijst hiervoor naar artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 betref-

fende  de  elektriciteitsvoorziening,  waaruit  blijkt  dat  de  burgerlijke  rechtsvordering, 
wegens overtreding van bepalingen van die wet, verjaart na één jaar vanaf de datum van 
het proces-verbaal dat de overtreding vaststelt.

Vermits, zo beweert (verweerster), het proces-verbaal dat de overtreding vaststelde - dit 
is de overtreding van artikel 13 - dateert van 8 april 1977 en pas werd gedagvaard op 21 
april 1993, is meer dan één jaar verstreken, zodat de vordering verjaard is. (Eiser) houdt 
voor dat het proces-verbaal van 8 april 1977 geen proces-verbaal is in de zin van artikel 
26  voormeld,  maar  wel  van  artikelen  47  en  48  van  de  Algemene  Aannemingsvoor-
waarden, zodat enkel de gemeenrechtelijke verjaringstermijn (van dertig jaar) toepasselijk 
is. Het proces-verbaal, aldus (eiser), stelt geen strafrechtelijk beteugelde misdrijven vast, 
maar enkel de weigering om de leidingen te verplaatsen.

9. (Verweerster) onderbouwt haar vordering tot betaling van een schadevergoeding van 
100.000 BEF, door voor te houden dat (eiser) 'na consultatie van de wet en de toepassing 
ervan door verschillende rechtbanken ervan op de hoogte was dat haar vordering duidelijk 
verjaard is en zij zodoende een tergende en roekeloze vordering instelde'. (Verweerster) 
steunt haar vordering op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

10. Luidens artikel 13, derde lid van de wet van 25 maart 1925 op de elektriciteitsvoor-
zieningen heeft onder meer de Staat het recht 'de schikkingen of het plan eener inrichting' 
te laten wijzigen. Met die 'schikkingen of plan' worden bedoeld, zoals blijkt uit artikel 13, 
eerste lid van dezelfde wet, de werken die zijn uitgevoerd onder meer door 'verenigingen 
van  gemeenten'  'voor  het  aanleggen  en  behoorlijk  onderhouden  der  boven  en  onder-
grondse lijnen'. Artikel 13, derde lid, van dezelfde wet vervolgt dat, indien de wijzigingen 
noodzakelijk zijn, 'hetzij om reden van openbare veiligheid, hetzij om de schoonheid van 
een landschap te vrijwaren, hetzij in het belang van de wegen, waterlopen, kanalen of van 
een openbaren dienst, hetzij ingevolge wijzigingen door de belendende eigenaars toege-
bracht aan den toegang der eigendommen langs de gevolgde wegen, dan vallen de kosten 
der werken ten laste van de onderneming die de geleiding heeft aangelegd'. Een gelijkaar-
dige bepaling is opgenomen in het enig artikel 1 van de wet van 17 januari 1938 tot rege-
ling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de 
concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de open-
bare domeinen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen 
en het onderhoud van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen.

11. Luidens artikel 24, eerste lid, van dezelfde wet van 10 maart 1925 worden 'de over-
tredingen van deze wet en van de ter uitvoering daarvan genomen verordeningen gestraft 
met een gevangenisstraf van een tot acht dagen en met een geldboete van 25 tot 1.000 
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BEF of met enkel een dezer straffen', en luidens artikel 26 verjaren 'de openbare rechts-
vordering en de burgerlijke rechtsvordering wegens overtreding van hogerstaande bepa-
lingen dezer wet of van de ter uitvoering daarvan genomen verordeningen, na één jaar 
vanaf den datum van het proces-verbaal dat de overtreding vaststelt.'

12. Uit deze wettelijke bepalingen volgt dat de burgerlijke vordering van de rechtsvoor-
ganger van (eiser), dit is in dit geval de Staat in de persoon van de S.V. Intercommunale 
E39, om de kosten voor de verplaatsing van leidingen ten laste te leggen van de intercom-
munale of vereniging van gemeenten (verweerster), verjaart na één jaar vanaf de datum 
van het proces-verbaal dat de overtreding van de wet vaststelt, met name vaststelt dat de 
intercommunale  of  vereniging  van  gemeenten  (verweerster)  de  verplaatsing  van  de 
leidingen niet ten laste neemt, hetgeen noodzakelijkerwijze impliceert dat zij de kosten 
ervan niet wil ten laste nemen.

13. In dit geval heeft de rechtsvoorganger van (eiser) op 8 april 1977 een aangetekende 
brief gestuurd aan (verweerster),  met volgende inhoud: 'Met mijn schrijven nr. (..) dd. 
11.2.77, werd opdracht gegeven tot het verplaatsen van uw leidingen naar de grens van 
het  Staatsdomein.  Gezien  echter  uw  weigering  voor  verplaatsing  (uw  schrijven  dd. 
23.2.77 ...)  werd P.  V. van vaststelling opgemaakt.  Het Bestuur heeft  thans beslist  de 
uitvoering van hogervernoemde verplaatsingswerken op te dragen aan uw maatschappij, 
in het kader van ambtshalve maatregelen (.. )'.

14. Vermits (eiser) slechts dagvaardde op 21 april 1993, dit is meer dan één jaar na 8 
april  1977,  en er geen oorzaken van schorsing of stuiting worden ingeroepen,  was  de 
vordering op dat ogenblik ontegenzeggelijk verjaard.

15. De formulering van de wet van 10 maart 1925 laat geen andere interpretatie toe en 
maakt met name geen onderscheid tussen processen-verbaal in het kader van de Alge-
mene Aannemingsvoorwaarden of anderszins: elk proces-verbaal dat een overtreding van 
de wet vaststelt, komt in aanmerking; het niet ten laste nemen van de verplaatsing c. q. de 
kosten van die verplaatsing is één van de 'overtredingen' bedoeld in artikel 24; met 'over-
tredingen' worden alle inbreuken op de wet bedoeld, zodat het door (eiser) ingeroepen 
legaliteitsbeginsel niet is geschonden.

16. In die omstandigheden dienen de andere verweermiddelen van (verweerster) niet te 
worden  onderzocht,  gelet  op de hiervoor  vastgestelde  verjaring van  de vordering  van 
(eiser). De vordering van (eiser) blijft verjaard, zoals ook al vastgesteld door de eerste 
rechter. Het hoger beroep is ongegrond.

17. Dit betekent niet per se dat de vordering c.q. het hoger beroep van (eiser) foutief 
zijn. Hoewel de wetgeving, volgens het hof, duidelijk is in de hiervoor aangehaalde zin, 
en de vordering op grond daarvan verjaard is, moet worden vastgesteld dat de rechtspraak 
ter zake verdeeld  is,  zodat het zich beroepen op deze andersluidende rechtspraak niet 
onzorgvuldig of foutief is. De vordering van (verweerster) is ongegrond".

Grieven
Naar luid van artikel 13, derde lid, van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteits-

voorziening hebben de Staat, de provinciën en de gemeenten in alle geval, het recht de 
schikkingen  of het plan van een inrichting naderhand te wijzigen,  alsmede de werken 
daarmede in verband. Indien de wijzigingen noodzakelijk zijn, hetzij om reden van open-
bare veiligheid,  hetzij om de schoonheid van een landschap te vrijwaren,  hetzij in het 
belang van de wegen, waterlopen, kanalen of van een openbare dienst, hetzij ingevolge 
wijzigingen door de belendende eigenaars toegebracht aan de toegang der eigendommen 
langs de gevolgde wegen, dan vallen de kosten van werken ten laste van de onderneming 
die de geleiding heeft aangelegd, in de overige gevallen, komen zij ten bezware van de 
overheid die de wijzigingen gelast.

Krachtens artikel 24, eerste lid, van dezelfde wet, worden de overtredingen van deze 
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wet en van de ter uitvoering daarvan genomen verordeningen gestraft met een gevange-
nisstraf van een tot acht dagen en met een geldboete van 25 tot 1.000 BEF of met enkel 
een dezer straffen.

Overeenkomstig artikel 26 van dezelfde wet verjaren de openbare rechtsvordering en 
de burgerlijke rechtsvordering wegens overtreding van de bepalingen van de wet of van 
de ter uitvoering daarvan genomen verordeningen, na één jaar vanaf de datum van het 
proces-verbaal dat de overtreding vaststelt.

Het  derde lid  van voormeld  artikel  13 van de wet  van  10 maart  1925 bepaalt  met 
betrekking tot de kosten van de werken slechts ten laste van wie die kosten zijn, wanneer 
de Staat, de provinciën of de gemeenten hun recht tot wijziging van de leidingen (schik-
kingen  of  het  plan  van  een  inrichting)  en  tot  uitvoering  van  de  werken  die  daarmee 
verband  houden  uitoefenen.  Deze  wetsbepaling  omschrijft  de  niet-betaling  van  de 
bedoelde kosten niet als een overtreding van de wet zodat voormelde niet-betaling niet op 
grond van voornoemd artikel 24 als misdrijf kan worden aangemerkt.

De burgerlijke rechtsvordering gegrond op een misdrijf strekt tot vergoeding van de 
schade die door dat misdrijf werd veroorzaakt.

Te dezen betwistte eiser de door verweerster op grond van artikel 26 van de wet van 10 
maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening ingeroepen verjaring, omdat noch de weigering 
de leidingen te verplaatsen, noch het niet-betalen van de verplaatsingskosten, als een straf-
rechtelijke overtreding van de genoemde wet kunnen beschouwd worden, derwijze dat de 
vordering  onderworpen  is  aan  de  gemeenrechtelijke  verjaringstermijn  van  30  jaar 
(beroepsbesluiten  eiser,  neergelegd  8  februari  2000,  p.  5,  tweede  en  zevende  alinea), 
laatstgenoemde verjaringstermijn voorzien in artikel  2262 van het Burgerlijk Wetboek, 
zoals van toepassing vóór de vervanging bij artikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot 
wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring.

Het bestreden arrest beschouwt evenwel de door eiser op grond van artikel 13 van de 
wet van 10 maart 1925 tegen verweerster ingestelde vordering tot terugbetaling van voor-
geschoten kosten voor werken tot wijziging van de schikkingen of het plan van een inrich-
ting, die ten laste waren van verweerster als "onderneming die de geleiding heeft aange-
legd", (met toepassing van de artikelen 13, derde lid, 24 en 26 van dezelfde wet) als een 
op een misdrijf gestoelde burgerlijke rechtsvordering, die op grond van artikel 26 verjaard 
is omdat zij meer dan één jaar na het proces-verbaal van 8 april 1977 werd ingeleid.

Door aldus te oordelen miskent het bestreden arrest de artikelen 13, derde lid, 24, eerste 
lid, en 26 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, en kon het dien-
volgens niet wettig eisers vordering onderwerpen aan de korte verjaringstermijn, neerge-
legd in artikel 26 van de wet van 10 maart 1925, en, impliciet doch zeker, de gemeenrech-
telijke verjaringstermijn van dertig jaar, neergelegd in artikel 2262 (oud) van het Burger-
lijk Wetboek, uitsluiten (schending van artikelen 26 van de wet van 10 maart 1925 en 
2262 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór diens vervanging bij artikel 4 
van de wet van 10 juni 1998).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 24, eerste lid, van de wet van 10 maart 1925 op de electri-

citeitsvoorziening, worden de overtredingen van deze wet en van de ter uitvoe-
ring daarvan genomen verordeningen gestraft met een gevangenisstraf van een 
tot acht dagen en met een geldboete van 0,62 euro tot 24,79 euro of met enkel 
een van die straffen.

De delictsomschrijving "overtreding van deze wet" heeft uitsluitend betrekking 
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op een handelen, dat getoetst aan een in de wet voorkomend gebod of verbod, 
wederrechtelijk is.

2. Krachtens artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoor-
ziening, verjaren de openbare rechtsvordering en de burgerlijke rechtsvordering 
wegens  overtreding van hogerstaande  bepalingen  van deze wet  of  van de ter 
uitvoering daarvan genomen verordeningen, na één jaar vanaf de datum van het 
proces-verbaal dat de overtreding vaststelt.

De burgerlijke rechtsvordering gegrond op een misdrijf strekt tot vergoeding 
van de schade die door dat misdrijf werd veroorzaakt.

3. Krachtens artikel 13, derde lid, van de wet van 10 maart 1925 op de electri-
citeitsvoorziening, hebben de Staat, de provinciën en de gemeenten in alle geval, 
het recht de schikkingen of het plan van een inrichting naderhand te wijzigen, 
alsmede de werken daarmede in verband.  Indien de wijzigingen  noodzakelijk 
zijn, hetzij om reden van openbare veiligheid, hetzij om de schoonheid van een 
landschap te vrijwaren, hetzij in het belang van de wegen, waterlopen, kanalen of 
van een openbare dienst, hetzij ingevolge wijzigingen door de belendende eige-
naars toegebracht aan de toegang der eigendommen langs de gevolgde wegen, 
vallen de kosten van de werken ten laste van de onderneming die de geleiding 
heeft aangelegd. In de overige gevallen, komen de kosten ten laste van de over-
heid die de wijzigingen gelast.

4. Aldus bepaalt het derde lid van voormeld artikel 13 slechts ten laste van wie 
die kosten zijn, wanneer de Staat, de provinciën of de gemeenten hun recht tot 
wijziging van de leidingen en tot uitvoering van de werken die daarmee verband 
houden uitoefenen.

Hieruit volgt dat het niet betalen van de kosten van de verplaatsing geen straf-
rechtelijk gesanctioneerde "overtreding van de wet" uitmaakt.

De vordering tot terugbetaling van de door de overheid voorgeschoten kosten 
voor  werken  tot  verplaatsing  van  een  electriciteitsleiding  is  derhalve  geen 
burgerlijke rechtsvordering, gegrond op een misdrijf, waarop de korte verjarings-
termijn van artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 toepasselijk is.

5. Het arrest oordeelt dat "het niet ten laste nemen van de verplaatsing c.q. de 
kosten  van  die  verplaatsing  (door  verweerster)  een  van  de  overtredingen  is 
bedoeld in artikel 24 (van de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorzie-
ning)" en beschouwt de door eiser op grond van artikel 13 van de wet van 10 
maart 1925 tegen verweerster ingestelde vordering tot terugbetaling van voorge-
schoten kosten voor werken tot wijziging van de schikkingen of het plan van een 
inrichting, die ten laste waren van verweerster als "onderneming die de geleiding 
heeft aangelegd", als een op een misdrijf gestoelde burgerlijke rechtsvordering, 
die op grond van artikel 26 verjaard is.

6. Het arrest schendt aldus de vermelde wetsbepalingen.
7. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.



274 HOF VAN CASSATIE 2.2.06 - Nr. 70 

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

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

2 februari  2006 – 1° kamer –  Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 71

1° KAMER - 2 februari 2006

1º APOTHEKER - FUNCTIE - ACTIVITEIT - AARD

2º KOOPHANDEL. KOOPMAN - APOTHEKER - BEGRIP

3º ECONOMIE - APOTHEKER - ACTIVITEIT

4º APOTHEKER - ORDE DER APOTHEKERS - BEGRIP

5º BEROEPSVERENIGINGEN - ORDE DER APOTHEKERS - BEGRIP

6º APOTHEKER - ORDE DER APOTHEKERS - OPDRACHT - DOEL - GEVOLG - 
MEDEDINGINGSWET

7º APOTHEKER - ORDE DER APOTHEKERS - ORGANEN - BESLUITEN - RAAD VAN BEROEP - 
BESLISSING - AARD - GEVOLG - MEDEDINGINGSWET

8º APOTHEKER - WACHTDIENSTREGELING - SLUITINGSUREN - NIET-NALEVING - TUCHTSTRAF - 
VERANTWOORDING

1º,2° en 3° Ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel 1 van het Wetboek van  
Koophandel en ook al hebben zij een maatschappelijke functie, de apothekers oefenen  
een activiteit uit die gericht is op de uitwisseling van goederen of diensten; zij streven op 
duurzame wijze een economisch doel na en zijn aldus in de regel ondernemingen in de 
zin van artikel 1 van de Mededingingswet1.

4º en 5° De Orde der apothekers is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsoefenaars  
wettelijk moeten aansluiten2. (Art. 2, Apothekerswet)

6º  De  overheid  heeft  aan  de  Orde  der  apothekers  bepaalde  taken  opgedragen,  
inzonderheid toe te zien op het eerbiedigen van de deontologie en de handhaving van de 
eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van zijn leden; de Orde streeft  
hierbij geen economisch doel na maar vervult die wettelijke taak waarvoor zij overigens  
van die overheid een regulerende bevoegdheid heeft gekregen; dit belet evenwel niet dat  
zij een ondernemingsvereniging is, in de zin van artikel 2, §1, van de Mededingingswet, 
waarvan  de  besluiten,  in  de  mate  zij  ertoe  strekken  of  ten  gevolge  hebben  dat  de 
mededinging  wordt  aangetast,  door  de  tuchtorganen  van  de  Orde  getoetst  moeten 

1 Cass.,  7  mei  1999,  A.R.  D.98.0013.N,  nr.  270,  met  concl.  O.M.;  Cass.,  3  jan.  2002,  A.R. 
D.00.0024.N, nr. 6; zie Cass., 2 mei 2002, A.R. D.01.0011.N, nr. 267 (arts).
2 Ibid.
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worden aan de eisen van die wet3. (Art. 15, §1, Apothekerswet)

7º Een besluit van een orgaan van de Orde der apothekers dat aan één of meer van zijn  
leden beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele 
regels  van  het  beroep  te  handhaven  en  dat  in  werkelijkheid  ertoe  strekt  bepaalde  
materiële  belangen  van  apothekers  te  begunstigen  of  een  economisch  stelsel  te 
installeren of in stand te houden, kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging,  
waarvan  de  nietigheid  van  rechtswege  kan  worden  vastgesteld  door  de  raad  van 
beroep4. 

8º De beslissing die een tuchtstraf grondt op de niet-naleving, door een apotheker, van de 
wachtdienstregeling in zoverre zij een algemene sluitingsdag oplegt, zonder aan te geven 
hoe in concreto de continuïteit van de dienstverlening met betrekking tot de toediening  
van de gezondheidszorgen daardoor bedreigd wordt, is niet naar recht verantwoord5.

(L. T. NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS e.a.)

ARREST

(A.R. D.04.0020.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  beslissing,  op  21  oktober  2004 

gewezen door de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde der apothekers.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 2, §1 en §2, van de Wet van 5 augustus 1991 op de bescherming van 

de economische mededinging, zowel in de versie vóór als na de coördinatie bij K.B. van 1 
juli 1999.

Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing verklaart de telastlegging, met name de eer en de waardigheid 

van het beroep in opspraak te hebben gebracht door het niet naleven van de plaatselijke 
wachtbeurtregeling, bewezen en legt op die grondslag aan eiseres de tuchtstraf van beris-
ping op, op grond van de volgende motivering:

"Aan (eiseres) wordt verweten dat zij haar officina heeft opengehouden op zaterdagna-
middag, zijnde de algemene sluitingsdag zoals bepaald door de plaatselijke apothekers-
bond, de Kempense Apothekersvereniging.

De omstandigheid dat (eiseres) geen lid is van de Kempense Apothekersvereniging, 
maar van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen, heeft geen invloed op de 
afdwingbaarheid van de regeling: (eiseres) heeft immers haar officina in het werkingsge-
bied van de Kempense Apothekersvereniging en de beslissing van deze vereniging werd 
haar op regelmatige wijze ter kennis gebracht.

Het vastleggen van de openings- en sluitingsuren en het opstellen van een wachtdienst-
regeling vormen een ondeelbaar geheel van maatregelen welke uitsluitend zijn ingegeven 

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Zie Cass., 3 jan. 2002, A.R. D.00.0024.N, nr. 6 (vakantieregeling); zie Cass., 2 mei 2002, A.R. 
D.01.0011.N, nr. 267 (arts, reclame).
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door de bekommernis van de continuïteit van de dienstverlening - d.i. de correcte terhand-
stelling van geneesmiddelen - te waarborgen; dit dient de volksgezondheid en strekt niet 
tot de begunstiging van de materiële belangen van bepaalde apothekers of tot de installatie 
of het instandhouden van één of ander economisch stelsel. De regeling is derhalve niet in 
strijd met art. 2 van de Mededingingswet.

Door haar officina systematisch open te houden buiten de normale openingsuren heeft 
(eiseres) de goede werking van de dienst in het gedrang gebracht en daardoor gehandeld 
in strijd met de eer en de waardigheid van het beroep. Het opleggen van een tuchtstraf is 
dan ook gepast.

(Eiseres) wijst erop dat verschillende geneesheren uit de streek nog consultaties houden 
op zaterdagvoormiddag en dat zij haar zouden gevraagd hebben om de officina open te 
houden op zaterdagvoormiddag teneinde hun patiënten in staat te stelle zich de voorge-
schreven geneesmiddelen aan te schaffen zonder zich te moeten begeven bij de apotheker 
met wachtdienst; zij wijst ook op haar straffeloos disciplinair verleden en op het feit dat 
officina's met wachtdienst soms op grote afstand gelegen zijn.

Deze gegevens kunnen de begane inbreuk niet rechtvaardigen omdat (eiseres) haar offi-
cina "systematisch" elke zaterdagnamiddag openhoudt en niet enkel wanneer dit wegens 
enige  bijzonder  reden  noodzakelijk  zou  zijn.  Deze  omstandigheden  kunnen  wel  in 
aanmerking worden genomen bij  het bepalen van de strafmaat.  Een berisping komt te 
deze meer gepast voor".

Grieven
Krachtens artikel 1 van de Wet van 5 augustus 1991 dienen voor de toepassing van de 

wet als ondernemingen te worden verstaan alle natuurlijke of rechtspersonen die op duur-
zame wijze een economisch doel nastreven.

Krachtens artikel 2 van diezelfde wet zijn verboden alle besluiten van ondernemings-
verenigingen welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Belgi-
sche  markt  of  op  een  wezenlijk  deel  ervan  merkbaar  wordt  verhinderd,  beperkt  of 
vervalst.

Apothekers, ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel 1 van het Wetboek van 
Koophandel en ook al hebben zij een maatschappelijke functie, oefenen een activiteit uit 
die gericht is op de uitwisseling van goederen of diensten. Dat zij op duurzame wijze een 
economisch doel nastreven en aldus in de regel ondernemingen zijn in de zin van artikel 1 
van de Mededingingswet.

De  Orde  der  apothekers  is  een  beroepsvereniging  waarbij  alle  beroepsbeoefenaars 
wettelijk moeten aansluiten.

De overheid heeft aan de Orde bepaalde taken opgedragen inzonderheid toe te zien op 
het eerbiedigen van de deontologie en de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de 
eerlijkheid en de waardigheid van zijn leden. De Orde streeft  hierbij geen economisch 
doel na maar vervult een wettelijke taak waarvoor zij overigens een regulerende bevoegd-
heid heeft gekregen van de overheid.

Dit belet evenwel niet dat zij een ondernemingsvereniging is in de zin van artikel 2, §1, 
van de Mededingingswet waarvan de besluiten, in de mate zij ertoe strekken of tenge-
volge hebben dat de mededinging wordt  aangetast,  door de tuchtorganen van de Orde 
moeten getoetst worden aan de eisen van de Mededingingswet.

Een besluit van een orgaan van de Orde dat aan één of meer van zijn leden beperkingen 
oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele regels van het beroep 
te handhaven maar dat in werkelijkheid ertoe strekt bepaalde materiële belangen van de 
apothekers te begunstigen of een economisch stelstel te installeren of in stand te houden 
kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging waarvan de nietigheid van rechts-
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wege kan worden vastgesteld door de raad van beroep.
Een wachtdienstregeling waarvan de vakantieregeling deel uitmaakt kan nuttig of nodig 

zijn om een regelmatige en normale toediening van de gezondheidszorgen te waarborgen.
Dergelijke regeling moet evenwel beantwoorden aan de eisen van een vrije mededin-

ging en kan inzonderheid in stand blijven als zij beantwoordt aan de dringende eisen van 
de regelmatige en normale toediening van de gezondheidszorgen.

Dat hieruit voortvloeit dat de raad van beroep telkens moet nagaan of de wachtbeurtre-
geling waarvan de niet naleving de grondslag vormt voor de tuchtrechtelijke vervolging, 
beantwoordt  aan de dringende eisen van de regelmatige en normale toediening van de 
gezondheidszorgen.

Te dezen voorzag de wachtbeurtregeling waarvan de miskenning werd aangevoerd niet 
enkel in een wachtbeurtregeling op zich, maar legde zij ook de openings- en sluitingsuren 
vast  voor  alle apothekers  van de streek.  Een wachtbeurtregeling beantwoordt  evenwel 
enkel  maar  aan de dringende  eisen van de regelmatige  en normale  toediening van de 
gezondheidszorgen in zoverre  zij voorschrijft  dat  men op bepaalde dagen en uren van 
wacht  is,  dit  wil  zeggen  in  zoverre  zij  de  continuïteit  van  de regelmatige  en normale 
toediening van de gezondheidszorgen waarborgt, te weten het verstrekken van geneesmid-
delen.

In die zin kan als een deontologische tekortkoming worden beschouwd het niet open-
houden van de officina tijdens de uren dat men van wacht is.

Beantwoordt daarentegen niet aan de dringende eisen van de regelmatige en normale 
toediening van de gezondheidszorgen het verbod om buiten de vastgelegde openingsuren 
zijn officina open te houden, zoals in casu het verbod om de officina open te houden op 
zaterdagnamiddag.

Dergelijke opgelegde sluitingsverplichting op zaterdagnamiddag beperkt de mededin-
ging en de vrijheid van onderneming zonder dat dit nuttig of nodig is om een regelmatige 
en normale toediening van de gezondheidszorgen te waarborgen en behelst derhalve een 
mededingingsbeperking  die  er  louter  toe  strekt  de  materiële  belangen  van  bepaalde 
apothekers te begunstigen of een economisch stelsel te installeren of in stand te houden, 
en is mitsdien strijdig met de artikelen 1 en 2 van de Mededingingswet.

Te dezen maakte eiseres enkel gebruik van haar recht om haar beroep op vrije wijze uit 
te oefenen door haar officina te sluiten op woensdagnamiddag doch open te houden op 
zaterdagnamiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur en dit op verzoek van de geneesheren uit 
haar béurt die dan consultatie houden en voorschriften afleveren. Deze vaststelling klemt 
des te meer nu commerciële winkels in de regel zaterdagnamiddag open zijn.

Door te oordelen dat het vastleggen van de openings- en sluitingsuren en het daaruit-
vloeiende verbod om zijn officina open te houden zaterdagnamiddag wanneer men niet 
van wacht is, niet in strijd is met artikel 2 van de Mededingingswet en op grond daarvan 
te beslissen dat eiseres, door haar officina systematisch open te houden buiten de normale 
openingsuren, gehandeld heeft in strijd met de eer en de waardigheid van het beroep en 
door haar op grond daarvan een tuchtstraf op te leggen, schendt de Raad van Beroep de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Krachtens artikel 1 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de 

economische mededinging, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 1 juli 1999, 
hierna  Mededingingswet,  dienen  voor de  toepassing  van de  wet  als  onderne-
mingen te worden verstaan alle natuurlijke of rechtspersonen die op duurzame 
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wijze een economisch doel nastreven.
Krachtens artikel 2, §1, van die wet, zijn alle besluiten van ondernemingsvere-

nigingen verboden welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededin-
ging op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar 
wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

2. Apothekers, ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel 1 van het 
Wetboek van Koophandel en ook al  hebben zij  een maatschappelijke functie, 
oefenen een activiteit uit die gericht is op de uitwisseling van goederen of dien-
sten.

Zij  streven op duurzame wijze een economisch doel na en zijn aldus in de 
regel ondernemingen in de zin van artikel 1 van de Mededingingswet.

3. De Orde der apothekers is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoe-
fenaars wettelijk moeten aansluiten.

De overheid heeft aan de Orde bepaalde taken opgedragen, inzonderheid toe te 
zien op het eerbiedigen van de deontologie en op de handhaving van de eer, de 
bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van haar leden. De Orde streeft 
hierbij geen economisch doel na maar vervult een wettelijke taak waarvoor zij 
overigens een regulerende bevoegdheid heeft gekregen van de overheid.

Dit  belet  evenwel  niet  dat zij  een ondernemingsvereniging is  in de zin van 
artikel 2, §1, van de Mededingingswet waarvan de besluiten, in de mate zij ertoe 
strekken of ten gevolge hebben dat  de mededinging wordt aangetast,  door de 
tuchtorganen van de Orde getoetst moeten worden aan de eisen van de Mededin-
gingswet.

4. Een besluit van een orgaan van de Orde van apothekers dat aan een of meer 
van haar leden beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de 
fundamentele regels van het beroep te handhaven maar dat in werkelijkheid ertoe 
strekt bepaalde materiële belangen van apothekers te begunstigen of een econo-
misch stelsel te installeren of in stand te houden, kan een besluit van een onder-
nemingsvereniging zijn, waarvan de nietigheid van rechtswege kan worden vast-
gesteld door de raad van beroep.

5. Een wachtdienstregeling, waarvan de openings- en sluitingsdagen en uren 
deel uitmaken, kan nuttig of nodig zijn om een regelmatige en normale toedie-
ning van de gezondheidszorgen te waarborgen.

Die regeling moet aan de eisen van een vrije mededinging beantwoorden en 
kan inzonderheid in stand blijven als zij beantwoordt aan de dringende eisen van 
de regelmatige en normale toediening van de gezondheidszorgen.

De raad van beroep moet aldus nagaan of de wachtdienstregeling waarvan de 
niet-  naleving  de  grondslag  vormt  voor  de  tuchtregelijke  vervolging,  beant-
woordt aan de dringende eisen van de regelmatige en normale toediening van de 
gezondheidszorgen.

6. De bestreden beslissing stelt vast dat aan eiseres wordt verweten dat zij haar 
officina  open  heeft  gehouden op zaterdagnamiddag,  zijnde  de algemene slui-
tingsdag,  zoals  bepaald  door  de  plaatselijke  apothekersbond,  de  Kempische 
Apothekersvereniging.
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7. De bestreden  beslissing oordeelt  dat  het  vastleggen  van de openings-  en 
sluitingsuren en het opstellen van een wachtdienstregeling een ondeelbaar geheel 
van maatregelen vormt welk uitsluitend zijn ingegeven door de bekommernis de 
continuïteit van de dienstverlening, dit is de correcte terhandstelling van genees-
middelen, te waarborgen.

8. De wachtdienstregeling van de Kempische Apothekersvereniging ontneemt 
aan de apothekers de vrijheid om ruimere uren op zaterdag open te zijn.

De bestreden beslissing geeft evenwel niet aan hoe in concreto eiseres door het 
openhouden  op  zaterdagnamiddag  van  haar  officina  de  continuïteit  van  de 
dienstverlening  met  betrekking  tot  de  toediening  van  de  gezondheidszorgen, 
bedreigt.

9. Door te oordelen dat de voornoemde regeling van de Kempische Apothe-
kersvereniging  niet  in strijd is  met  artikel  2 van de Mededingingswet  en dat 
eiseres  door  haar  officina  systhematisch  open  te  houden  buiten  de  normale 
openingsuren de goede werking van de dienst in het gedrang heeft gebracht en 
daardoor heeft gehandeld in strijd met de eer en de waardigheid van het beroep, 
schendt de bestreden beslissing de in het middel aangewezen wetsbepalingen.

10. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden  gemaakt  op de kant  van de 

vernietigde beslissing.
Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de zaak naar de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde der 

apothekers, zetelend te Brussel, anders samengesteld.

2 februari  2006 – 1° kamer –  Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Verbist en De Bruyn.

Nr. 72

1° KAMER - 3 februari 2006

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
GROND VAN DE VORDERING - ONDERZOEK - VERPLICHTING VAN DE RECHTER

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - GESCHONDEN WETSBEPALING - GRIEF DIE DAARMEE GEEN VERBAND 
HOUDT - ONTVANKELIJKHEID

1º Het middel dat aan een beslissing verwijt dat zij een van de gronden van een vordering  
niet heeft nagegaan, houdt geen verband met de bepaling volgens welke de rechter over  
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alle punten van de bij hem aanhangig gemaakte vordering uitspraak moet doen1.  (Art. 
1138, 3°, Ger.W.)

2º Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van de bepaling volgens welke  
de rechter  over alle  punten van de vordering uitspraak moet doen,  wanneer de grief  
enkel  betrekking  heeft  op  het  niet  onderzoeken  van  een  van  de  gronden  van  die 
vordering2. (Art. 1138, 3°, Ger.W.)

(CHRISTONES nv T. BESIX e.a. nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0076.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen het  arrest,  dat op 15 september 2003 is 

gewezen door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet; 
- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest vernietigt  het beroepen vonnis, verklaart  de hoofdvordering van 

eiseres tegen de eerste verweerster niet gegrond en beslist bijgevolg dat de rechtstreekse 
vordering van eiseres tegen de tweede verweerster geen bestaansreden meer heeft op de 
volgende gronden:

"1.  -  Wat betreft  de oorspronkelijke  hoofdvordering van de naamloze vennootschap 
Christones

Deze bij dagvaarding van 26 mei 1997 ingestelde rechtsvordering strekte ertoe om op 
grond van artikel  42, §1, en 42, §6, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 
houdende  vaststelling  van  de  algemene  aannemingsvoorwaarden  van  de  overheidsop-
drachten van werken, leveringen en diensten (afgekort AA) betaling te verkrijgen van het 
bedrag van 29.660.270 frank, dat bleek uit twee facturen waarvan de ene op 9 juli 1996 
was  opgemaakt  voor  een  bedrag  van  23.781.735  frank  en  waarvan  de  andere  op  5 
september  1996  was  opgemaakt  voor  een  bedrag  van  5.879.135  frank.  Die  bedragen 
dienden te  worden  verhoogd  met  de overeenkomstig  artikel  15,  §4,  van  de algemene 
aannemingsvoorwaarden berekende interesten;

Zij strekte bovendien ertoe de [tweede verweerster] en de [tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij] op grond van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek te 
doen veroordelen tot betaling van genoemde bedragen;

Die vorderingen werden bij conclusie verlaagd tot het bedrag van 25.007.595 frank in 
hoofdsom;

1 Zie Cass., 8 juni 1979, A.C., 1978-79, 1181.
2 Zie Cass., 4 jan. 2002, AR F.00.0048.F, nr. 9.
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(...)
[Eiseres] verklaart thans haar vordering te gronden op artikel 42, §2, §4 en §6, en op 

artikel 16, §1, van de algemene aannemingsvoorwaarden;
De [eerste verweerster] betwist die vordering in haar hoofdberoep en voert daartoe de 

volgende gronden aan:
-  [eiseres]  heeft  haar  eis  tot  betaling  van  vergoedingen  en/of  tot  herziening  van 

eenheidsprijzen per hoeveelheid te behandelen grond verzaakt,
- zij heeft geen schade geleden en de kostprijs van de uitgevoerde werken is niet gewij-

zigd,
- het recht op een eventuele vergoeding zou enkel kunnen ontstaan indien [de eerste 

verweerster] ten minste het equivalent zou krijgen ten laste van de opdrachtgever;
Wat betreft  het  tweede argument,  namelijk dat er geen sprake is van enige schade, 

vordert [eiseres] de normale betaling voor de tweede behandeling van de grond en boven-
dien een vergoeding wegens de vermindering van de geleverde hoeveelheden. Blijkens 
het verslag van haar technisch raadsman, het bureau Nacebo, bestaat deze vergoeding in 
de raming van het aantal uren werk dat zij had kunnen presteren indien zij 1.270.000 m3 
grond had kunnen behandelen, het - door haar aangevoerde - feit inachtgenomen dat zij 
hetzelfde materieel  had moeten inzetten als het materieel  dat  zij  had moeten voorzien 
indien zij het volledige, haar voorgestelde werk had uitgevoerd;

Vanzelfsprekend moet de dubbele behandeling worden beschouwd als een bijwerk dat 
de [eerste verweerster] besteld had teneinde de hoeveelheid gebruikte kalk te verminderen 
en over de prijs waarvan de partijen het eens zijn geworden;

Tevergeefs betwistte de [eerste verweerster] die meerprijs verschuldigd te zijn onder 
voorwendsel dat de betaling ervan onderworpen was aan de goedkeuring van de opdracht-
gever;

Die voorwaarde kon immers onmogelijk in vervulling gaan aangezien, zoals hierna zal 
worden uiteengezet, het geenszins is aangetoond dat het besluit om de grond in twee fasen 
te behandelen was genomen door de [tweede verweerster] of door haar vertegenwoor-
diger, de [tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij];

Het door de [eerste verweerster] aangevoerde artikel 3.7.3. van het contract van onder-
aanneming ('de onderaannemer is gebonden door de beslissingen van de opdrachtgever 
die hem ter kennis worden gebracht door de hoofdaannemer. De onderaannemer kan dus 
niets eisen [termijn, meerprijs, vergoeding] van de hoofdaannemer indien deze niet ten 
minste het equivalent van de opdrachtgever gekregen heeft op grond van een verzoek van 
de onderaannemer')  is in werkelijkheid niet van toepassing op die meerprijs, aangezien 
deze niet het gevolg is van een door de hoofdaannemer ter kennis gebrachte beslissing van 
de opdrachtgever;

[Eiseres] maakt aanspraak op een bedrag van 25.007.595 BEF wegens niet-behandeling 
van 670.000 m3 grond;

Hoewel [eiseres] wel degelijk alleen 600.000 m3 van dezelfde grond heeft behandeld, 
toch moet rekening worden gehouden met het feit dat die hoeveelheid een tweede bijko-
mende behandeling heeft ondergaan waarvan de waarde is geraamd op de helft van de 
waarde van de enkelvoudige behandeling (cf. bladzijde 5 van de conclusie van [eiseres] : 
'de prijs die [zij] heeft gevraagd tot dekking van de directe kosten van de dubbele behan-
deling (of juister gezegd van de tweede behandeling) is vastgesteld op de helft  van de 
prijs die contractueel is bepaald voor de enkelvoudige behandeling');

De tweede  behandeling  kon  met  dezelfde  toestellen en  hetzelfde  personeel  worden 
verricht;
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Dus kan worden aangenomen dat [eiseres] 600.000 m3 + 300.000 m3 = 900.000 m3 
grond  heeft  moeten  behandelen  zodat,  vergeleken  met  de  in  het  contract  voorziene 
hoeveelheden, de vermoedelijke hoeveelheden uiteindelijk slechts met 370.000 m3 zijn 
verminderd; 

De tabel die [eiseres] heeft overgelegd om te bewijzen dat zij de contractuele theoreti-
sche hoeveelheid van 4.000m3 per dag niet kon halen met één werkplaats en die hoeveel-
heid van 9.000 m3 per dag niet kon halen met twee werkplaatsen (behalve in augustus en 
september 1995) houdt alleen rekening met de behandeling van 600.000 m3 grond, terwijl 
wel degelijk het equivalent van 900.000 m3 werd behandeld;

Ten overvloede konden die gegevens door [de eerste verweerster] niet tijdig worden 
nagegaan, aangezien geen enkel tegensprekelijk stuk is overgelegd, zoals een dagboek der 
werken  waarin  voor  elke  arbeidsdag  de  gewerkte  uren  en  de  werkelijk  behandelde 
hoeveelheden waren opgetekend;

[Eiseres] wil  haar vordering voor  het overige  gronden op de overwegingen van het 
Nacebo-verslag die voornamelijk berusten op de volgende overwegingen :

Voor  de  werkelijk  behandelde  600.000  m3  werden  twee  werkplaatsen  gebruikt  en 
werden de volgende uren gepresteerd:

Werkplaats 1: 1.610 uren
Werkplaats 2: 700 uren
Totaal: 2.310 uren
Daarnaast had nog 696.600 m3 moeten worden behandeld wat overeenkomt met (2.310 

uren x 696.600: 600.000) = 2.682 verloren uren die moeten worden opgesplitst  tussen 
werkplaats 1 (1.869 uren) en werkplaats 2 (813 uren);

Gelet op de door het bestuur aanvaarde kostenschaal voor aannemers van CM-93 mate-
rieel bedraagt het verlies ten gevolge van het niet-gebruik van het materieel van die werk-
plaatsen 13.258 frank per uur voor werkplaats 1 en 8.069 BEF per uur voor werkplaats 2;

De geleden schade bedraagt dus :
Voor werkplaats 1: 1.869 u x 13.258 BEF per uur: 24.779.202 BEF 
Voor werkplaats 2: 813 u x 8.069 BEF per uur: 6.560.097 BEF 
31.339.299 BEF 
Dat bedrag moet worden verhoogd met een gederfde winst van 286.218 BEF, zodat de 

schade dus in totaal: 31.625.517 BEF bedraagt;
Daarvan moet worden afgetrokken: de kostprijs aangepast aan de dubbele behandeling 

met kalk, of (600.000 m3 x 9,50 BEF) = 5.700.000 BEF x 2.682 u : 2.312 u = 6.617.922 
BEF;

Het totaalbedrag van de schade wordt teruggebracht tot : 25.007.595 BEF;
Die getallen zijn uit de lucht gegrepen daar zij doen geloven dat de behandeling van 

696.600  m3  een  bedrag  van  31.339.299  BEF  aan  kosten  voor  materieel  vergde  (de 
arbeidslonen niet meegerekend, daar deze niet worden meegeteld bij de berekening van de 
schade: bladzijde 17 van het Nacebo-verslag), wat overeenkomt met 44,99 BEF per m3 
terwijl [eiseres] bereid was de basisovereenkomst te sluiten voor een prijs van 19 BEF per 
m3, die zowel haar kosten aan materieel als de arbeidslonen en haar winst omvatte;

Zij  zijn tevens gebaseerd op de niet  bewezen  feitelijke  hypothese dat [eiseres] zich 
genoodzaakt zag van juli 1995 tot maart 1996 een eerste werkplaats en van oktober 1995 
tot maart 1996 een tweede werkplaats in bedrijf te houden alsof zij de oorspronkelijk in de 
overeenkomst bepaalde hoeveelheden moest behandelen;

Uiteraard is reeds in de maand augustus 1995 gebleken dat minder grote hoeveelheden 
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grond moesten worden behandeld, aangezien [eiseres], ook al had ze niet deelgenomen 
aan de werfvergadering van 4 augustus 1995, toch daarop aanwezig was vanaf juli en zij 
als onderaannemer, belast met de behandeling van de bodem, ongetwijfeld op de hoogte is 
geweest van de aard van de gronden waarin de graafwerken werkelijk werden uitgevoerd;

[Eiseres] diende bijgevolg het aantal bouwmachines te beperken;
Ten onrechte beklemtoont zij het feit dat het contract van onderaanneming onder de 

titel 'bijzondere bepalingen' voorschreef dat 'de minimumhoeveelheid per werkdag wordt 
vastgesteld  op  4.000  m3  per  werkplaats,  met  de  mogelijkheid  die  hoeveelheid  op  te 
drijven tot 9.000 m3 per dag en per twee werkplaatsen', alsook de omstandigheid dat de 
[eerste verweerster] haar heeft opgedragen van september 1995 tot maart 1996 een tweede 
werkplaats te openen en in bedrijf te houden, ofschoon er hoe langer hoe minder grond 
werd behandeld;

Enerzijds immers moesten de dagelijkse minimumhoeveelheden te behandelen grond 
worden herzien rekening houdende met de totale vermindering van de hoeveelheid met 
kalk te behandelen grond; 

Anderzijds blijkt alleen uit de fax van de [eerste verweerster] van 14 september 1995 
niet  afdoende  dat  [eiseres]  genoodzaakt  was  van  september  1995  tot  maart  1996 een 
tweede werkplaats in bedrijf te houden zoals zij beweert; in die brief immers vroeg [de 
eerste verweerster] alleen maar een tweede werkplaats om gelijktijdig te werken in twee 
zones (R17 en R11 A) van de bouwplaats;

Het was mogelijk dat het hier een incidentele vraag betrof die niet leidde tot de onder-
benutting van de beide werkplaatsen daar de tweede werkplaats, na de uitvoering van het 
gevraagde incidentele werk, geen bestaansreden meer had waardoor [eiseres] uiteraard de 
eventueel  overtallige  werkplaats  buiten gebruik  diende te  stellen of  althans de [eerste 
verweerster] op de hoogte diende te brengen van een rendementsverlies, zulks overeen-
komstig artikel  16,  §3,  van de algemene aannemingsvoorwaarden dat de aannemer de 
verplichting oplegt op straffe van verval het bestuur ten spoedigste in te lichten wanneer 
hij feiten of omstandigheden vaststelt die de goede gang van de aanneming verstoren, en 
hierbij bondig de invloed te doen kennen die deze feiten hebben of zouden kunnen hebben 
op de opdracht of de kosten van de aanneming; 

In casu heeft [eiseres] zich op 11 december 1995 ertoe beperkt te vragen dat een nota 
tot schadeloosstelling zou worden ingediend en heeft zij haar eis pas geformuleerd op 9 
juli 1996, toen haar werk al verschillende maanden af was, wat laattijdig is;

Bovendien is het niet alleen niet bewezen dat [eiseres] de plicht had het materieel van 
twee werkplaatsen vele maanden lang op de bouwplaats te laten staan, maar evenmin is 
het bewezen dat zij dat materieel wel degelijk ter plaatse heeft ingezet en heeft laten staan;

[De eerste verweerster] kreeg niet de gelegenheid de door [eiseres] aangevoerde gege-
vens betreffende de omvang en de tijd gedurende welke bouwmachines ter plaatse zijn 
gebleven, na te gaan;

Geen enkel tegensprekelijk stuk (dagboek van de werken, processen-verbaal van werf-
vergaderingen),  geen  enkele  brief  is  overgelegd  aan  de  hand  waarvan  [eiseres]  had 
kunnen bewijzen dat zij het materieel van beide werkplaatsen ter plaatse had gehouden 
vanaf oktober 1995 en voor de hele duur van haar werk;

Uit het geheel van die overwegingen volgt dat de schade waarvoor [eiseres] vergoeding 
vordert  wegens  de  vermindering  van  de  hoeveelheid  te  behandelen  grond,  niet  is 
bewezen".

Grieven
(...)



284 HOF VAN CASSATIE 3.2.06 - Nr. 72 

Tweede onderdeel
In hoger beroep baseerde eiseres haar vordering niet alleen op de artikelen 16 en 42 van 

de  algemene  aannemingsvoorwaarden,  maar  ook  op  artikel  1794  van  het  Burgerlijk 
Wetboek.

Het arrest wijst erop "dat (eiseres) thans verklaart haar vordering te gronden op artikel 
42, §2, §4 en §6, en op artikel 16, §1, van de algemene aannemingsvoorwaarden".

Het arrest verzuimt te preciseren dat de vordering ook op artikel 1794 van het Burger-
lijk Wetboek gegrond is.

Bijgevolg verwerpt het arrest de vordering enkel in zoverre zij gegrond was op de arti-
kelen 16 en 42 van de algemene aannemingsvoorwaarden, en doet het geen uitspraak over 
de vordering, in zoverre zij gegrond was op artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek.

Aldus heeft het hof van beroep verzuimd uitspraak te doen over een gevorderde zaak en 
heeft het aldus artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en bijgevolg artikel 1794 
van het Burgerlijk Wetboek geschonden. Het [arrest] is derhalve niet naar recht verant-
woord.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het middel
Eerste onderdeel :
(...)
Tweede onderdeel :
Het verwijt dat het middel richt aan het arrest, namelijk dat het een van de 

gronden van de vordering van eiseres niet heeft nagegaan, houdt geen verband 
met artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk de rechter 
uitspraak moet doen over alle punten van de bij hem aanhangig gemaakte vorde-
ring.

Voor het overige is de zogezegde schending van artikel 1794 van het Burger-
lijk Wetboek geheel afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van voor-
meld artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

3  februari  2006  –  1°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe, De Gryse en Verbist.

Nr. 73

1° KAMER - 3 februari 2006

1º RECHT VAN VERDEDIGING — TUCHTZAKEN - DOSSIER - VERDWIJNING VAN 
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STUKKEN - ONDERZOEK VAN DE TENLASTELEGGINGEN - PLICHT VAN DE RECHTER

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - TUCHTZAKEN - 
DOSSIER - VERDWIJNING VAN STUKKEN - ONDERZOEK VAN DE TENLASTELEGGINGEN - PLICHT VAN 
DE RECHTER

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
TUCHTZAKEN - RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN - DOSSIER - 
VERDWIJNING VAN STUKKEN - ONDERZOEK VAN DE TENLASTELEGGINGEN - PLICHT VAN DE RECHTER

1º,2° en 3° Ook al kan de rechter, zonder het recht op een eerlijke behandeling van de  
zaak,  neergelegd  in  artikel  6.1,  E.V.R.M.,  en  zonder  het  recht  van  verdediging  te  
schenden, uitspraak doen over een dossier waarvan bepaalde stukken verloren gegaan 
zijn, dan nog moet hij, indien die verdwijning de uitoefening van het recht van verdediging 
kan belemmeren, daarmee rekening houden bij het onderzoek van de tenlasteleggingen1.

(L. T. ORDE VAN GENEESHEREN)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.04.0018.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, die op 28 september 2004 is 

gewezen door de Franstalige raad van beroep van de Orde van geneesheren.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert twee middelen aan: het eerste is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 521 en 524 van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet 
van 13 juni 1955;

- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Na het verhoor van dokter Lizin, geneesheer-verslaggever bij de raad van de Orde van 

geneesheren van de provincie Luik die de bestreden beslissing had gewezen, te hebben 
bevolen, "teneinde de bestemming te kennen die is gegeven aan de 'op ongeveer 1.800 
bladzijden geschatte bijlagen'" bij het dossier van het onderzoek in de zaak van eiser, die 
waren verdwenen, verwerpt de bestreden beslissing het verweer van eiser dat ertoe strekt 
de uitspraak te doen opschorten tot die niet medegedeelde stukken zijn teruggevonden en 
doet ze,  in  de stand waarin  het dossier zich bevindt,  uitspraak over  de hem ten laste 
gelegde feiten, inzonderheid over de telastleggingen 3 en 4 teneinde hem gedurende drie 
maanden schorsing op te leggen van het recht om de geneeskunde te beoefenen.

Die  beslissing  is  gegrond  op  alle  redenen  van  de  beslissing  die  hier  geacht  wordt 
volledig weergegeven te zijn en inzonderheid op de volgende redenen:

1 Zie Cass., 8 maart, A.C., 1976, 773; zie tevens A. DE NAUW, "Les règles d'exclusions relatives à la 
preuve en procédure pénale belge", R.D.P., 1990, p. 720. 
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"geen  enkel  gevolg kon worden  gegeven aan de beslissing van de raad van beroep 
waarbij het verhoor van dokter Jean-Pierre Lizin wordt bevolen;

de geneesheer-verslaggever was niet in staat andere preciseringen te verstrekken dan 
die welke waren opgenomen in zijn brief van 23 juni 2004 met betrekking tot de aan de 
bijlagen  bij  (eisers)  dossier  gegeven  bestemming  ('ik  ben  persoonlijk  de  betrokken 
'bijlagen' gaan afgeven op het secretariaat van de provinciale raad van Luik');

in die omstandigheden was het verhoor van dokter Lizin niet langer nodig om de waar-
heid aan het licht te brengen betreffende het doel waarvoor de bijlagen zouden worden 
gebruikt;

wat betreft de vordering tot opschorting :
(...) de raad was van oordeel dat de niet bij het dossier gevoegde stukken hem geen 

bijkomende zekerheid konden verschaffen, aangezien hij aan de hand van het dossier, in 
de stand waarin het hem is voorgelegd, best in staat is een beslissing te wijzen".

Grieven
Krachtens de artikelen 521 tot 524 van het Wetboek van Strafvordering, die van alge-

mene toepassing zijn, moeten stukken "van nog niet afgedane processen", wanneer ze ten 
gevolge van brand, overstroming of enige andere buitengewone oorzaak vernield, wegge-
nomen of zoekgeraakt zijn, weer worden opgemaakt, zo nodig met alle middelen als naar 
recht (artikelen 521 en 522) en, zo dat niet mogelijk is, moeten het onderzoek en de proce-
dure opnieuw worden begonnen (artikel 524).

Overigens vereist artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, dat een ieder het recht op een eerlijke behandeling 
van zijn zaak waarborgt, dat de vervolgende instanties alle terzake dienende bewijzen à 
charge en à décharge,  die in hun bezit zijn,  mededelen aan de verdediging,  en dat de 
beginselen van het debat op tegenspraak, van de gelijkheid van de wapenen en het recht 
van verdediging worden geëerbiedigd. Die bepaling impliceert derhalve dat, wanneer een 
gedeelte van het aan de eerste rechter voorgelegde (en bovendien niet aan de verdediging 
medegedeelde) dossier van het strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek verdwenen is, 
de rechter in hoger beroep niet kan zeggen dat hij in staat is aan de hand van de overblij-
vende stukken  van het dossier een beslissing te wijzen en dat derhalve de verdwenen 
stukken  nutteloos  zijn.  De  verdwenen  stukken  kunnen  immers  gegevens  à  décharge 
bevatten die in strijd zijn met de overblijvende stukken of informatie bevatten die nuttig is 
voor de bepaling van de straf.

In casu blijkt uit de stukken van de rechtspleging - namelijk de beslissing van de raad 
van beroep van 8 juni 2004, de brief van dokter Lizin van 23 juni 2004 en de bestreden 
beslissing - dat het dossier van het onderzoek "bijlagen bevatte die worden geschat op 
ongeveer  1.800  bladzijden",  dat  de  raad  van  beroep  de  verschijning  heeft  gelast  van 
dokter Lizin, geneesheer-verslaggever bij de raad van de Orde van geneesheren van de 
provincie Luik, teneinde de bestemming van die bijlagen te kennen, dat aan dat verhoor 
geen enkel gevolg is gegeven, aangezien "de geneesheer-verslaggever niet in staat was 
andere preciseringen te verstrekken dan die welke waren opgenomen in zijn brief van 23 
juni 2004 met betrekking tot de aan de bijlagen bij (eisers) dossier gegeven bestemming 
('ik ben persoonlijk de betrokken bijlagen gaan afgeven op het secretariaat van de provin-
ciale raad van Luik')" en dat voornoemde stukken zijn gebruikt voor het aan de provin-
ciale raad uitgebrachte verslag, terwijl uit geen enkel stuk van de rechtspleging blijkt dat 
eiser of zijn raadsman zowel in eerste aanleg als in hoger beroep inzage hebben gekregen 
van die stukken die niet in de inventaris zijn opgenomen. 

Teneinde het verweer te verwerpen van eiser die vroeg dat de uitspraak zou worden 
opgeschort  tot voornoemde verdwenen en nooit medegedeelde stukken zouden worden 
teruggevonden, en teneinde onverwijld uitspraak te doen over de hem ten laste gelegde 
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feiten, inzonderheid over de telastleggingen 3 en 4, bevestigt de raad van beroep de beslis-
sing van de provinciale raad die inzage had kunnen nemen van het volledige,  aan de 
vervolging ten grondslag liggende dossier,  en beperkt  hij  zich aldus ertoe om, zonder 
enige onderzoeksopdracht te verrichten en met name zonder het verhoor van de raadsman-
verslaggever  bij  de  provinciale  raad  te  bevelen  teneinde  uit  te  maken  welke  stukken 
verdwenen waren en of het nog mogelijk was ze opnieuw op te maken, te overwegen dat 
hij "van oordeel was dat de niet bij het dossier gevoegde stukken hem geen bijkomende 
zekerheid  konden  verschaffen,  aangezien  hij  aan de hand van  het  dossier  in  de  staat 
waarin het hem is voorgelegd best in staat is een beslissing te wijzen".

De bestreden beslissing schendt aldus de artikelen 521 tot 524 van het Wetboek van 
Strafvordering krachtens welke de verdwenen stukken,  zo nodig met alle middelen als 
naar recht, opnieuw moeten worden opgemaakt en, zo dat niet mogelijk is, het onderzoek 
moet worden hervat en een nieuwe uitspraak nodig is. Tevens schendt ze artikel 6.1 van 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
krachtens  hetwelk  de  beginselen  van  het  debat  op  tegenspraak,  de  gelijkheid  van  de 
wapenen,  het recht van verdediging en het in het middel vermelde algemeen rechtsbe-
ginsel moeten worden geëerbiedigd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat, nadat de zaak 

op de terechtzitting van 25 mei 2004 voor verdere behandeling was verdaagd 
naar 8 juni 2004 "in afwachting van de kist met stukken die bij [...] het dossier 
gevoegd waren en op de provinciale raad waren gearchiveerd", de voorzitter van 
de raad van beroep ervan in kennis werd gesteld dat die stukken niet  hadden 
kunnen worden teruggevonden; dat, hoewel eiser in de door hem op de terecht-
zitting van 8 juni 2004 neergelegde aanvullende conclusie gevraagd had dat de 
uitspraak zou worden opgeschort zolang die stukken niet waren teruggevonden, 
de raad van beroep in een beslissing van dezelfde dag waarnaar de bestreden 
beslissing verwijst, heeft beslist "de [...] geneesheer-verslaggever bij de [provin-
ciale] raad te ondervragen teneinde de bestemming te kennen die is gegeven aan 
de op ongeveer achttienhonderd bladzijden geschatte bijlagen bij het dossier" en 
dat  die geneesheer-verslaggever  op 23 juni  2004 aan de provinciale raad  een 
schrijven heeft  gericht  waarin stond dat hij persoonlijk die bijlagen was gaan 
afgeven op het secretariaat van de provinciale raad na ze binnen het kader van 
het onderzoek te hebben onderzocht.

Nadat de bestreden beslissing heeft vastgesteld dat de geneesheer-verslagger 
"niet in staat is andere preciseringen te verstrekken dan die [welke zijn] opge-
nomen in zijn brief van 23 juni 2004 met betrekking tot de aan de bijlagen bij het 
dossier gegeven bestemming", beslist zij dat "het verhoor van die geneesheer in 
die omstandigheden niet langer nodig is om de waarheid aan het licht te brengen 
betreffende het doel waarvoor die bijlagen zouden worden gebruikt" en bevestigt 
zij de door de provinciale raad aan eiser opgelegde straf.

Ook al kan de rechter, zonder het in artikel 6.1 van het Verdrag tot bescher-
ming van de rechten  van de mens en de fundamentele  vrijheden  vastgelegde 
recht op een eerlijke behandeling van de zaak, noch het recht van verdediging te 
miskennen,  uitspraak  doen in  een dossier  waarvan  bepaalde  stukken verloren 
gegaan zijn, toch moet hij, indien door die verdwijning de uitoefening van het 
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recht  van verdediging in het  gedrang komt,  daarmee rekening houden bij  het 
onderzoek van de telastleggingen.

Door enkel te zeggen "dat de raad [van beroep] van oordeel was dat de niet bij 
het  dossier  gevoegde  stukken  hem  geen  bijkomende  zekerheid  konden 
verschaffen, aangezien hij aan de hand van het dossier, in de stand waarin het 
hem is voorgelegd, best in staat is een beslissing te wijzen", zonder zich daarbij 
ervan te vergewissen of de verdwijning van die stukken, gelet op de strekking 
ervan, die hij niet eens nagaat, de uitoefening van eisers recht van verdediging 
niet in het gedrang kon brengen, verantwoordt de bestreden uitspraak niet naar 
recht  zijn  beslissing  waarbij  de  vordering  van  eiser  tot  opschorting  van  de 
uitspraak wordt verworpen en waarbij onverwijld uitspraak gedaan wordt over 
de gegrondheid van zijn hoger beroep.

In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing; 
Beveelt  dat  van het  arrest  melding zal  worden gemaakt  op de kant van de 

vernietigde beslissing; 
Veroordeelt de eiser in de kosten;
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde Franstalige raad van beroep 

van de Orde van geneesheren, die zich zal gedragen naar de beslissing van het 
Hof op het door dat Hof beslechte rechtspunt.

3  februari  2006  –  1°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Draps en Oosterbosch.

Nr. 74

1° KAMER - 3 februari 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — 
BEDRIJFSLASTEN - VERENIGING BIJ WIJZE VAN DEELNEMING - VASTE ACTIVA - DEELNEMEND 
LID - AFSCHRIJVINGSANNUÏTEIT - ACTIVITEITSDUUR VAN DE VERENIGING - EVENREDIGE 
VERMINDERING

De afschrijvingen op vaste activa die de vennoot-zaakvoerder voor de gemeenschappelijke 
rekening van de vennoten heeft gekocht gedurende het jaar waarin die vereniging werd 
opgericht, moeten voor dat jaar overeenkomen met de duur van het boekjaar gedurende 
hetwelk  de  vereniging  haar  werkzaamheden  heeft  uitgeoefend  en  de  door  een  
deelnemend lid geclaimde afschrijvingsannuïteit moet in evenredigheid hiermee worden 
verminderd. (Artt. 25, §1, eerste lid, en 45, 4°, W.I.B. 1964)

(LHOIST nv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)
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ARREST (vertaling)

(A.R. F.04.0007.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op  16  oktober  2003  is 

gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 3,  175 en 176 van titel  IX van boek I van het Wetboek van 

Koophandel (voor de opheffing van die titel bij de wet van 7 mei 1999 houdende 
het Wetboek van vennootschappen);

- de artikelen 25, §1, eerste lid, en §2, 45, 4°, en 49 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 26 februari 
1964 (zoals ze van kracht waren voor het aanslagjaar 1989);

- artikel 34 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen ( gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1977);

- artikel 3, derde lid, van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boek-
houding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, zoals gewijzigd bij artikel 
2 van het koninklijk besluit van 15 december 1978. 

Aangevochten beslissingen
Na  te  hebben  vastgesteld  in  hoofdzaak  (1)  dat  de  naamloze  vennootschap 

Interferry,  dochtermaatschappij  van  de  N.M.B.S,  bij  overeenkomst  van  29 
november  1988  een  vereniging  bij  wijze  van  deelneming  (hierna  "de 
vereniging") heeft opgericht samen met andere vennootschappen; dat zij daarvan 
de vennoot-zaakvoerster  was,  terwijl de overige deelgenoten vennoten-deelne-
mers waren; dat [eiseres] die is opgevolgd door de vennootschap van dezelfde 
naam, thans eiseres,  één van de vennoten-deelnemers  was en een geldinbreng 
heeft gedaan van 32 pct. van het maatschappelijk kapitaal; dat de vennoten zijn 
overeengekomen te delen in de winsten en de verliezen van de vereniging naar 
rato van hun respectievelijk aandeel in het maatschappelijk kapitaal; (2) dat de 
vennootschap Interferry, in haar hoedanigheid van vennoot-zaakvoerster van die 
vereniging, bij overeenkomst van dezelfde dag, bij de N.M.B.S. voor gemeen-
schappelijke rekening van de vennoten, voor de prijs van 3.000.000.000 frank 
zonder BTW, rollend spoorwegmaterieel  heeft  gekocht  dat  al  een tiental  jaar 
werd gebruikt; (3) dat de vennootschap Interferry in haar belastingaangifte voor 
het aanslagjaar 1989 regelmatig voor rekening van alle vennoten, ervoor gekozen 
heeft  dat materieel  af te schrijven volgens de degressieve methode en daarbij 
rekening heeft gehouden met een waarschijnlijke gebruiksduur van tien jaar; dat 
zij bijgevolg in de rekeningen van de vereniging op 31 december 1988 een eerste 
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afschrijvingsannuïteit  geboekt  heeft  van  20 pct.  van  de  aankoopprijs  van  dat 
materieel en dat door die afschrijving, de rekeningen van de vereniging voor dat 
boekjaar zijn afgesloten met een verlies; dat [eiseres] 32 pct. van dat verlies heeft 
afgetrokken voor de vaststelling van haar belastbare winst voor het aanslagjaar 
1989; (4) dat de administratie de aftrek van dat  verlies in de rekeningen van 
[eiseres] heeft verworpen tot beloop van het totaalbedrag van de in dat verlies 
begrepen afschrijving en op die grondslag een aanvullende vennootschapsbelas-
ting heeft ingekohierd; dat het beroep van [eiseres] gericht is tegen de beslissing 
van de directeur die haar bezwaarschrift tegen die aanslag heeft verworpen; (5) 
dat verweerder in zijn conclusie voor het Hof van Beroep te Brussel betoogt: 1° 
dat de eerste annuïteit van de afschrijving van het door de naamloze vennoot-
schap  Interferry  voor  rekening  van  de  vennoten  gekochte  materieel  moest 
worden beperkt tot twee twaalfde, daar de vereniging bij wijze van deelneming 
pas bij de overeenkomst van 29 november 1988 is opgericht; 2° dat eiseres haar 
aandeel in het door de naamloze vennootschap Interferry voor rekening van de 
vennoten gekochte spoorwegmaterieel niet mocht afschrijven volgens de degres-
sieve  methode,  daar  zij  verzuimd had  de  door  artikel  39  van  het  besluit  tot 
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) voorgeschreven 
opgave te voegen bij haar belastingaangifte voor het aanslagjaar 1989,

En, na de stelling van verweerder op dat tweede punt te hebben verworpen op 
grond,  in  hoofdzaak,  dat  de  regelmatigheid  van  de afschrijving  moet  worden 
beoordeeld in de rekeningen van de naamloze vennootschap Inteferry, vennoot-
zaakvoerster, en niet in die van de vennoten-deelnemers, die geen deel van de 
afschrijving  van  het  voor  de  gemeenschappelijke  rekening  van  de  vennoten 
gekochte materieel boeken, maar wel een deel van het verlies waarmee de reke-
ningen van de vereniging bij wijze van deelneming op 31 december 1988 werden 
afgesloten,

vernietigt het arrest de litigieuze aanslag, doch enkel in zoverre "bij de vast-
stelling van de belastbare grondslag van [eiseres] geen rekening gehouden is met 
een aftrekbaar verlies van de vereniging bij wijze van deelneming, dat gelijk is 
aan  de  aanneembare  degressieve  afschrijving  van  twee  twaalfde;  veroordeelt 
eiseres in tien twaalfde en verweerder in twee twaalfde van de kosten".

Het arrest voert voor die beslissing de volgende gronden aan:
"De administratie betwist de afschrijving niet in zoverre zij betrekking heeft 

op de activiteitsperiode van de vereniging - 33 dagen of twee maanden - (eiseres) 
van  haar  kant  eist  echter  een  afschrijving  die overeenstemt  met  een  normaal 
boekjaar.

De litigieuze aftrek heeft  ten aanzien van (eiseres)  geen  betrekking op een 
afschrijving van een gedeelte van de vaste activa maar op een gedeelte van het 
verlies  dat  de vereniging bij  wijze van deelneming geleden heeft  gelet  op de 
afschrijving die in de rekeningen van die vereniging werd geboekt tijdens haar 
eerste korte werkjaar.

Het is dus niet mogelijk om zonder de draagwijdte van de associatieovereen-
komst te miskennen - zoals (eiseres) poogt te doen aannemen met een beroep op 
de transparantie van de vereniging - een afschrijving te verrichten op basis van 
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het normale volledige boekjaar van de vennoot. De vennoot trekt immers geen 
afschrijving af maar een verlies (...)

Hoewel  een  eerste  normale  afschrijvingsannuïteit  mag  worden  afgetrokken 
van de bedrijfsinkomsten van het boekjaar in de loop waarvan de afschrijfbare 
activa werkelijk zijn verkregen,  ongeacht  of die verkrijging plaatsvond in het 
begin dan wel op het einde van het tijdperk, moet het bedrag van de afschrijving 
evenredig met de duur van het boekjaar worden verlaagd of verhoogd. Voor het 
jaar waarin de werkzaamheid is begonnen,  moet de afschrijvingsannuïteit  met 
betrekking tot de daartoe bestemde activa altijd recht evenredig met het aantal 
maanden bedrijfswerkzaamheid worden verminderd.

De afschrijvingen op vaste activa die door de vereniging bij wijze van deelne-
ming via haar zaakvoerder verkregen of tot stand gebracht zijn gedurende het 
jaar waarin zij is opgericht en haar werkzaamheden heeft aangevangen, moeten 
met het oog op de vaststelling van het omzetcijfer van de vereniging overeen-
komen met  een  evenredig  deel  van de in  twaalfden  berekende  annuïteit.  Het 
gedeelte  van  het  verlies  dat  de  vennoot  mag  aftrekken,  wordt  derhalve  in 
dezelfde mate verminderd.

Het aftrekbare verlies dat voortvloeit uit het omzetcijfer van de vereniging bij 
wijze van deelneming, moet derhalve worden verminderd in verhouding tot de 
beperking van de afschrijvingen die eraan ten grondslag liggen en evenredig met 
het aantal maanden bedrijfswerkzaamheid van die vereniging bij wijze van deel-
neming, namelijk twee twaalfde...".

Grieven
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 34 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen, dat genomen is krachtens artikel 49 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) luidt als volgt: "wanneer een 
belastingplichtige, onder-worpen aan de personenbelasting, de vennootschapsbe-
lasting of de belasting der niet-verblijfhouders, geopteerd heeft voor het stelsel 
van  degressieve  afschrijving  bedoeld  in  artikel  49  van  het  Wetboek  van  de 
Inkomstenbelastingen, dan wordt het bedrag van de degressieve afschrijvingsan-
nuïteit  met  betrekking  tot  elke  groep  van  naar  hetzelfde  degressieve  percent 
afschrijfbare activa van gelijke aard, die als bedrijfslast aanneembaar is, bepaald: 
1° voor het belastbaar tijdperk dat loopt op de datum van het verkrijgen ... van 
die activa, door ongeacht die datum, op de aanschaffings- of beleggingswaarde 
een percent toe te passen dat niet meer bedraagt dan het dubbele van het met de 
normale gebruiksduur van dezelfde activa overeenstemmende lineaire afschrij-
vingspercent ...".

Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het arrest dat de vennootschap Inter-
ferry, handelend in de hoedanigheid van zaakvoerder van de vereniging bij wijze 
van  deelneming  en,  bijgevolg  voor  de  gemeenschappelijke  rekening  van  de 
vennoten, bij de NMBS rollend spoorwegmaterieel heeft gekocht.
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Hoewel  het  arrest  niet  ontkent  dat  het  boekjaar  1988 van de vennootschap 
Interferry een duur had van twaalf maanden,  zoals eiseres  uiteenzette in haar 
tweede aanvullende conclusie, die wordt aangehaald in het eerste onderdeel van 
het middel, en dat die vennootschap regelmatig geopteerd heeft voor het stelsel 
van  degressieve  afschrijvingen,  beslist  het  dat  de  door  die  vennootschap 
geboekte eerste degressieve afschrijvingsannuïteit van 20 pct. tot twee twaalfde 
moet worden verminderd om de voormelde redenen volgens welke "het bedrag 
van de afschrijving recht evenredig met de duur van het boekjaar moet worden 
verlaagd; voor het jaar waarin de werkzaamheid is begonnen, de afschrijvingsan-
nuïteit met betrekking tot de daartoe bestemde activa altijd evenredig met het 
aantal  maanden  bedrijfswerkzaamheid  moet  worden  verminderd;  de  afschrij-
vingen op vaste activa die door de vereniging bij wijze van deelneming via haar 
zaakvoerder verkregen of tot stand gebracht zijn gedurende het jaar waarin zij is 
opgericht en haar werkzaamheden heeft aangevangen, met het oog op de vast-
stelling van het omzetcijfer van de vereniging, moeten overeenkomen met een 
evenredig deel van de in twaalfden berekende annuïteit".

Het arrest past aldus op een vereniging bij wijze van deelneming een admini-
stratieve richtlijn toe die geldt voor het geval dat een natuurlijke persoon zijn 
beroepswerkzaamheid  begint  uit  te  oefenen  tijdens  het  belastbare  tijdperk 
(Administratieve  commentaar  bij  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 
(1964), artikel 44/167 en, onder gelding van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992, administratieve commentaar bij het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen, artikel 61/87 tot 89). De wettelijke grondslag van die regel inzake 
lineaire afschrijvingen ligt besloten in artikel 45, 4°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen  (1964)  volgens  hetwelk  afschrijvingen  enkel  worden 
aangenomen  indien  "zij  samengaan  met  een  waardevermindering  welke  zich 
gedurende  het  belastbare  tijdperk  werkelijk  voordeed"  en  is  bijgevolg  van 
toepassing  op  de  degressieve  afschrijvingen,  waarvan  de  annuïteiten  worden 
bepaald op grond van het percent van de lineaire afschrijvingsannuïteit (voor-
meld artikel 34 van het uitvoeringsbesluit).

Die regel welke is geformuleerd in verband met de inkomstenbelastingen is 
om dezelfde  redenen  ongetwijfeld  van  toepassing  in  het  geval  dat  het  eerste 
boekjaar van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid een duur van minder 
dan twaalf maanden heeft, maar niet in het geval dat, zoals in casu, een derge-
lijke vennootschap in de loop van een boekjaar van twaalf maanden bij overeen-
komst een vereniging bij wijze van deelneming opricht en in de loop van dat 
boekjaar  in  de  hoedanigheid  van  vennoot-zaakvoerder  van  de  vereniging  bij 
wijze van deelneming afschrijfbare vaste activa verkrijgt voor gemeenschappe-
lijke rekening van de vennoten.

De vereniging bij wijze van deelneming is immers net zoals de tijdelijke vere-
niging een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (artikelen 3, 175 en 176 
van titel IX van boek I van het Wetboek van Koophandel),  die transparant  is 
voor de belastingen (artikel 25, §1, lid 1°, en §2, van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen (1964), zodat, wanneer een vennootschap gedurende een boek-
jaar samen met andere vennootschappen een vereniging bij wijze van deelne-
ming opricht en tijdens datzelfde boekjaar in de hoedanigheid van vennoot-zaak-
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voerder van die vereniging goederen verkrijgt voor de gemeenschappelijke reke-
ning van de vennoten, die verkrijging voor die vennoot moet worden beschouwd 
als een handeling die genoemde vennoot tijdens zijn boekjaar in associatie heeft 
verricht en niet als een handeling van de vereniging bij wijze van deelneming die 
immers, bij gebrek aan rechtspersoonlijkheid, geen eigen werkzaamheden heeft. 
Dat is wat wordt bedoeld in artikel 3, derde lid, van de wet van 17 juli 1975 
betreffende  de  boekhouding  en  de  jaarrekeningen  van  de  ondernemingen  : 
"wanneer  onder  de  bedrijfshandelingen  van  de  onderneming  werkzaamheden 
voorkomen die de onderneming als zaakvoerder of vennoot in tijdelijke vereni-
ging bij  wijze van deelneming uitoefent,  dan wordt  de boekhouding derwijze 
aangepast dat deze volledig is...".

Noch die noch enige andere bepaling van genoemde wet maken allusie op de 
boekhouding of op de jaarrekeningen van een tijdelijke vereniging of van een 
vereniging bij wijze van deelneming, daar een dergelijke vereniging, bij gebrek 
aan rechtspersoonlijkheid, op zich geen "onderneming" is in de zin van de wet. 
Geen enkele wettelijke bepaling van privaat- of boekhoudkundig recht legt de 
leden van een dergelijke vereniging de verplichting op om op het einde van ieder 
"boekjaar" "jaarrekeningen" op te maken. Weliswaar is in het geval dat bij over-
eenkomst tussen vennootschappen die zelf gehouden zijn tot publicatie van jaar-
rekeningen, een vereniging bij wijze van deelneming is opgericht, de vennoot-
zaakvoerder, die gehouden is rekenschap af te leggen van zijn beheer, normaliter 
ertoe verplicht jaarlijkse rekeningen van de vereniging op te maken, maar die 
verplichting bestaat louter krachtens de overeenkomst.

Door de aankoop van spoorwegmaterieel die door de vennootschap Interferry 
op 29 november 1988 is gedaan in haar hoedanigheid van vennoot-zaakvoerder 
van een vereniging bij wijze van deelneming, die dezelfde dag met verschillende 
andere vennootschappen is opgericht, te beschouwen als een aankoop die "door" 
de op die dag "opgerichte" vereniging bij wijze van deelneming is gedaan en 
door daaruit af te leiden dat het hier een aankoop van vaste activa betreft die is 
verricht  gedurende  het  boekjaar  dat  loopt  van 29 november  tot  31 december 
1988, terwijl het in feite gaat om een aankoop van vaste activa, die de vennoot-
schap  Interferry  gedurende  een  boekjaar  van  twaalf  maanden  heeft  gedaan, 
schendt het arrest derhalve alle in de aanhef van het middel aangegeven bepa-
lingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel :
(...)
Tweede onderdeel :
Het arrest stelt vast dat het geschil betrekking heeft op het recht van eiseres om 

afschrijvingen te verrichten op rollend materieel dat op 29 november 1988 was 
gekocht en met ingang van 1 december 1988 verhuurd was door de naamloze 
vennootschap Interferry, handelend in de hoedanigheid van zaakvoerder van de 
op 29 november 1988 opgerichte vereniging bij wijze van deelneming waarvan 
eiseres een van de leden was.

Artikel  25,  §1,  eerste  lid,  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 
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(1964) bepaalt  dat  in de burgerlijke vennootschappen  of  verenigingen  zonder 
rechtspersoonlijkheid die in artikel 20, 1° of 3°, bepaalde inkomsten genieten, 
opnemingen der vennoten of leden, alsook hun deel in de verdeelde of onver-
deelde winsten of baten als winsten of baten worden beschouwd ten name van 
bedoelde vennoten of leden.

Naar luid van artikel 45, 4°, van dat wetboek worden onder meer als bedrijfs-
lasten aangezien de afschrijvingen die betrekking hebben op oprichtingskosten 
en op immateriële en materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, 
zoals die kosten en activa worden omschreven door de wetgeving met betrekking 
tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, voor zover die 
afschrijvingen  noodzakelijk  zijn  en  samengaan  met  een  waardevermindering 
welke zich gedurende het belastbare tijdperk werkelijk voordeed.

Daar de vereniging bij wijze van deelneming een vennootschap zonder rechts-
persoonlijkheid is, moet de aankoop van goederen, die de vennoot-zaakvoerder 
voor de gemeenschappelijke rekening van de vennoten doet, worden beschouwd 
als een handeling die genoemde vennoot gedurende zijn boekjaar in associatie 
verricht en niet als een handeling van de vereniging bij wijze van deelneming.

Daaruit volgt dat de afschrijvingen op vaste activa die de vennoot-zaakvoerder 
voor de gemeenschappelijke rekening van de vennoten heeft gekocht gedurende 
het  jaar  waarin die vereniging werd opgericht,  voor dat  jaar moeten overeen-
komen met  de  duur  van  het  boekjaar  gedurende  hetwelk  de  vereniging  haar 
werkzaamheden heeft uitgeoefend, en, derhalve, dat de door een deelnemend lid 
geclaimde afschrijvingsannuïteit in evenredigheid hiermee moet worden vermin-
derd.

Daar het arrest oordeelt dat de aankoop van voornoemd rollend materieel een 
aankoop is die is gedaan voor rekening van de op 29 november 1988 opgerichte 
vereniging,  beslist  het  wettig  dat  de  voor  het  aanslagjaar  1989  aftrekbare 
afschrijvingsannuïteit tot twee twaalfde moet worden verlaagd omdat het eerste 
boekjaar van de vereniging slechts de periode van 29 november tot 31 december 
1988 omvatte.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep; 
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

3 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 75

3° KAMER - 6 februari 2006
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MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - VOORSCHOTTEN OP 
SOCIALE UITKERINGEN - WETTELIJKE SUBROGATIE - BELGISCHE STAAT - BESLISSING TOT 
TOEKENNING VAN INKOMENSVERVANGENDE EN INTEGRATIETEGEMOETKOMING - KENNISGEVING AAN 
O.C.M.W. - GEVOLG

Van  betaling  van  voorschotten  met  subrogatie  kan  geen  sprake  meer  zijn  nadat  tot  
regelmatige  betaling  van  het  pensioen  of  de  sociale  uitkering  werd  beslist  en  het  
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van die beslissing op de hoogte werd 
gebracht; het openbaar centrum voor maatschappelijke zekerheid wordt niet in de plaats  
gesteld  indien het  betalingen blijft  verrichten aan de rechthebbende nadat  het  op de 
hoogte werd gebracht van die beslissing. (Art. 99, §2, O.C.M.W.-wet)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID T. OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN ANTWERPEN)

ARREST

(A.R. C.05.0186.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 6 december 2005 werd deze zaak 

naar de derde kamer verwezen.
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1235, 1239 en 1249 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1675/9, §1, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, §2 en §3, en 10 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tege-

moetkomingen aan gehandicapten;
- artikel 99, §2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra 

voor Maatschappelijk Welzijn.
Bestreden beslissingen
Na vastgesteld te hebben dat:
- door verweerder vanaf oktober 2000 tot en met 31 juli 2001 aan mevrouw C. voor-

schotten op sociale uitkeringen ten belope van 2.644,23 euro werden betaald,
- mevrouw C. met ingang van 1 oktober 2000 een recht had op uitkeringen vanwege 

eiser ingevolge een door eiser op 15 maart 2001 getroffen beslissing,
- eiser bij fax van 23 april 2001 op de hoogte werd gebracht van de aanstelling van een 

schuldbemiddelaar voor mevrouw C. die hem verzocht de haar toekomende sommen te 
storten op de rubriekrekening van de schuldbemiddelaar,

verklaart  het bestreden arrest het hoger beroep van eiser ongegrond en bevestigt  het 
bestreden vonnis dat eiser veroordeelde tot betaling aan verweerder van het bedrag van 
2.644,23 euro, zijnde de voorschotten op sociale uitkeringen die door verweerder vanaf 
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oktober 2000 tot en met 31 juli 2001 aan mevrouw C. werden betaald, op grond van de 
volgende overwegingen:

"(...) dat indeplaatstelling tot gevolg heeft dat de oorspronkelijke schuldvordering aan 
de indeplaatsgestelde wordt overgedragen (...); Dat betaling met subrogatie de uitdoving 
van de verbintenis ten aanzien van de subrogant tot gevolg heeft (...); Dat de subrogant 
dan ook in beginsel de vordering niet langer kan instellen en de schuldenaar die na subro-
gatie nog aan de subrogant, c.q. aan de schuldbemiddelaar, betaalt en niet aan de intussen 
gesubrogeerde, evenmin bevrijdend betaalt ten opzichte van de gesubrogeerde (...);

Dat  uit  de  vorenstaande consideransen volgt  dat  de  door  (verweerder)  uitgeoefende 
schuldvordering niet in samenloop komt met de andere schuldeisers van mevrouw C. en 
(eiser) zich ten onrechte beroept op de bepalingen van de artikelen 1675/7, §1, en 1675/9, 
1, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek; dat het hoger beroep dan ook zo in feite als in rechte 
faalt".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens  artikel  1235  van  het  Burgerlijk  Wetboek  onderstelt  iedere  betaling  een 

schuld.  Die  betaling  moet  krachtens  artikel  1239 van  het  Burgerlijk  Wetboek  gedaan 
worden aan de schuldeiser of aan iemand die volmacht van hem heeft,  of die door de 
rechter of door de wet gemachtigd is om voor hem te ontvangen.

In het kader van een procedure van collectieve schuldenregeling moeten, overeenkom-
stig artikel 1675/9, §1, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek, de schuldenaars van diegene die 
een verzoek tot schuldenregeling indient, iedere betaling, vanaf ontvangst van de beschik-
king  tot  aanstelling  van  de  schuldbemiddelaar,  in  handen  van  die  schuldbemiddelaar 
verrichten.

Ingevolge de beslissing van eiser van 15 maart 2001 kende eiser aan mevrouw C. tege-
moetkomingen toe met ingang van 1 oktober 2000.

Aldus werd eiser schuldenaar van mevrouw C. voor alle nog toe te kennen tegemoetko-
mingen.

Voor de achterstallen die door eiser nog verschuldigd waren voor de periode van 1 
oktober 2000 tot en met 31 maart 2001 waren door verweerder op grond van artikel 99, 
§2, van de O.C.M.W.-wet voorschotten betaald, waarvoor verweerder in toepassing van 
die bepaling en artikel 1249 van het Burgerlijk Wetboek gesubrogeerd was in de rechten 
van  mevrouw C.  en waarvoor  hij,  ingevolge  die  betaling met  subrogatie,  schuldenaar 
(lees: schuldeiser) werd van eiser.

Hoewel eiser dus voor de achterstallen voor de periode van 1 oktober 2000 tot en met 
31 maart 2001 geen schuldenaar (meer) was van mevrouw C. (en eiser zich derhalve niet 
rechtsgeldig  kon  bevrijden  door  betaling  aan  de  voor  haar  aangestelde 
schuldbemiddelaar), geldt zulks niet voor de bedragen die door eiser na 31 maart 2001 
aan verweerder toekwamen, vermits eiser wel degelijk ingevolge zijn beslissing van 15 
maart 2001 voor die bedragen schuldenaar was van mevrouw C. overeenkomstig de arti-
kelen 2, §1 en §2, en 10 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetko-
mingen aan gehandicapten, en hij zich bijgevolg slechts rechtsgeldig kon bevrijden door 
betaling van die schuld aan haar, dan wel, nadat hij wist van de aanstelling van de schuld-
bemiddelaar, aan deze laatste.

Het  bestreden arrest  stelt  onverkort  dat  eiser  als  schuldenaar van de subrogant  niet 
bevrijdend kon betalen aan de schuldbemiddelaar en maakt geen onderscheid tussen het 
moment  waarop  eiser schuldenaar was  van  verweerder  en dat waarop  hij  schuldenaar 
werd van mevrouw C.

Door te oordelen dat eiser aan verweerder ook "voorschotten" moet terugbetalen die 
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betrekking hebben op de periode na 31 maart 2001 en tot en met 31 juli 2001, en door 
aldus te kennen te geven dat eiser zich voor die periode niet rechtsgeldig kon bevrijden 
van zijn schuld, hoewel het een schuld van eiser opzichtens de begunstigde van de tege-
moetkomingen betrof,

- schendt het arrest de artikelen 1235 van het Burgerlijk Wetboek, 2, §1, en §2, en 10 
van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan de gehandicapten, 
aangezien de door eiser op 15 maart 2001 getroffen beslissing tot toekenning van een inte-
gratietegemoetkoming en een inkomensvervangende tegemoetkoming, eiser tot schulde-
naar maakte van alle aan mevrouw C. van dat moment af toekomende tegemoetkomingen 
(met uitsluiting van in het verleden reeds betaalde voorschotten);

- schendt het arrest de artikelen 1239 van het Burgerlijk Wetboek, evenals 1675/9, §1, 
4°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  aangezien  eiser  zich krachtens  deze  bepalingen  na 
aanstelling van de schuldbemiddelaar slechts rechtsgeldig kon bevrijden van zijn schuld 
opzichtens mevrouw C. met betrekking tot de tegemoetkomingen haar verschuldigd na 31 
maart 2001 door betaling van deze schuld aan de schuldbemiddeaar;

- schendt het arrest de artikelen 99, §2, van de O.C.M.W.-wet en 1249 van het Burger-
lijk Wetboek, daar de indeplaatsstelling slechts geldt voor door verweerder verrichte beta-
lingen  van  voorschotten en er  vanaf  de beslissing tot  toekenning van  de tegemoetko-
mingen aan mevrouw C., door eiser aan haar c.q. haar schuldbemiddelaar tegemoetko-
mingen  effectief  werden  betaald,  zodat  ingevolge  deze  betaling  de  schuld  van  eiser 
opzichtens mevrouw C. uitdoofde en hiervoor bijgevolg geen betaling van voorschotten 
met indeplaatsstelling meer kon geschieden.

Tweede onderdeel
In  zoverre  het arrest  oordeelt  dat  eiser als schuldenaar kon beschouwd worden van 

verweerder  voor  door  die  laatste  betaalde "voorschotten"  die  door  verweerder  betaald 
werden op een ogenblik dat eiser reeds schuldenaar was geworden van mevrouw C. zelf 
ingevolge de voor haar gunstige beslissing van eiser van 15 maart 1991, is het niet naar 
recht verantwoord om de redenen zoals aangegeven in het eerste onderdeel. In zoverre het 
arrest  oordeelt  dat  de  subrogatie  wel  geldt  voor  de door eiser op 15 maart  1991 nog 
verschuldigde achterstallen, (en dat eiser zich voor deze sommen slechts rechtsgeldig kon 
bevrijden door betaling aan verweerder) is het wel naar recht verantwoord.

Bijgevolg is het arrest minstens niet regelmatig met redenen omkleed, in zoverre het 
geen  onderscheid  maakt  tussen  de  periode  waarvoor  eiser  schuldenaar  was  van 
verweerder (de vóór de door eiser getroffen beslissing door verweerder  betaalde voor-
schotten waarvoor verweerder in de rechten van mevrouw C. gesubrogeerd werd) ener-
zijds en de periode waarin eiser schuldenaar werd van mevrouw C. zelf, nl. vanaf de door 
eiser getroffen beslissing, en waarin hij zich, ingevolge de aanstelling van een schuldbe-
middelaar, slechts rechtsgeldig van die schuld kon bevrijden door betaling aan die schuld-
bemiddelaar.

In de mate het arrest de vordering van verweerder ten belope van het geheel van de 
door hem gevorderde sommen toekent, zonder het hiervoor weergegeven onderscheid te 
maken, en aldus de wettigheidscontrole van het Hof nopens de grondslag van die terug-
vordering niet toelaat, is het niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 
149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Ontvankelijkheid
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1. De verweerder werpt op dat het eerste onderdeel niet ontvankelijk is omdat 
het feit en recht vermengt daar het onderzoek van de erin vervatte grief vereist na 
te gaan of en wanneer eiser na 31 maart 2001 betalingen zou hebben verricht.

2. Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser bij schrijven van 11 april 2001 
aan verweerder meedeelde dat ten gevolge van de beslissing van 15 maart 2001, 
er achterstallen te betalen bleven, ten bedrage van 1703,92 euro (68.763 BEF) 
voor de periode van 1 oktober 2000 tot 31 maart 2001.

3. Die vaststelling sluit in dat de toekenningen voor de periode na 31 maart 
2001 niet als achterstallen werden betaald.

4. Het onderzoek van de grief vereist niet dat wordt nagegaan of en wanneer 
eiser na 31 maart 2001 betalingen zou hebben verricht.

5. Het middel van niet ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het onderdeel zelf
6. Artikel 99, §2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de open-

bare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, dat een voorschot toekent op een pensioen of op enige 
andere sociale uitkering, van rechtswege en tot het bedrag van dat voorschot in 
de rechten treedt op de achterstallen die de gerechtigde kan doen gelden.

7.  Uit  die bepaling volgt  dat  van betaling van voorschotten met subrogatie 
geen sprake meer kan zijn nadat tot de regelmatige betaling van het pensioen of 
de sociale uitkering werd beslist en het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn van die beslissing op de hoogte werd gebracht.

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt door die bepaling 
niet in de plaats gesteld indien het betalingen blijft verrichten aan de rechtheb-
bende nadat het op de hoogte werd gebracht van die beslissing.

8. Het bestreden arrest stelt vast dat:
- de eiser op 15 maart 2001 een beslissing nam over de toekenning van een 

inkomensvervangende  tegemoetkoming  en  een  integratievergoeding  aan  de 
rechthebbende met ingang van 1 oktober 2000;

- de eiser bij schrijven van 11 april  2001 aan de verweerder  die beslissing 
meedeelde en de verweerder op de hoogte bracht dat ingevolge de beslissing er 
achterstallen te betalen bleven ten bedrage van 1703,92 euro (68.736 BEF) voor 
de periode van 1 oktober 2000 tot 31 maart 2001, en dat de eerste betaling zou 
worden uitgevoerd op 24 april 2001;

- de verweerder op 20 april 2001 aan de eiser antwoordde dat voor hetzelfde 
bedrag voorschotten werden verleend over de periode van 1 oktober 2000 tot en 
met 31 maart 2001.

9. Het bestreden arrest bevestigt in strijd met die vaststellingen het beroepen 
vonnis dat eiser veroordeelt tot terugbetaling van 2.644,23 euro (106.668 BEF), 
zijnde het totale bedrag dat door verweerder aan de rechthebbende werd betaald 
vanaf oktober 2000 tot en met 31 juli 2001, te vermeerderen met de verwijlinte-
rest, de gerechtelijke interest en de kosten van het geding.

10. Het bestreden arrest schendt aldus de in het onderdeel aangewezen bepa-
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lingen.
11. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
12. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  het  de  terugvordering  van  de 

verweerder toekent voor bedragen die betrekking hebben op de periode na 31 
maart 2001 en uitspraak doet over de kosten.

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

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

6 februari 2006 – 3° kamer –  Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr.  De Raeve advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Simont en Wouters.

Nr. 76

3° KAMER - 6 februari 2006

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TEWERKSTELLING NON-PROFITSECTOR - 
WERKGEVER - VERMINDERING BIJDRAGEN - TOEKENNINGSVOORWAARDEN - ALGEMEEN - TERMIJN - 
AANVANG

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TEWERKSTELLING NON-PROFITSECTOR - 
WERKGEVER - VERMINDERING BIJDRAGEN - TOEKENNINGSVOORWAARDEN - AFGIFTE ATTEST - 
TERMIJN - AANVANG

1º De aanvraag van de instelling tot het verkrijgen van een tegemoetkoming in mindering te  
brengen van de werkgeversbijdragen voor de rijksdienst voor sociale zekerheid, welke  
aanvraag moet vergezeld zijn van een getuigschrift van de minister van Tewerkstelling en 
Arbeid waaruit blijkt dat de werkgever de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in art. 
2,  K.B. van 22 sept. 1989 het hele jaar heeft nageleefd of in voorkomend geval voor  
welke  maanden  en  in  welke  mate  de  collectieve  arbeidsovereenkomst  niet  werd 
nageleefd, moet in beginsel worden ingediend binnen het jaar na verloop van het jaar 
waarin de bedoelde arbeidsovereenkomst werd nageleefd.  (Artt. 2 en 4, K.B. 22 sept. 
1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector; Art. 1, eerste en tweede 
lid, M.B. 8 nov. 1990 tot uitvoering van art.4, derde lid, K.B. 22 sept. 1989.)

2º De omstandigheid dat de aanvraag tot  tegemoetkoming door de instelling vergezeld 
moet zijn van een getuigschrift afgeleverd door de minister van Tewerkstelling en Arbeid 
brengt mede dat de loop van de termijn van een jaar, na verloop van het jaar waarin de 
collectieve  arbeidsovereenkomst  werd  nageleefd,  slechts  zal  aanvangen  wanneer  de 
bedoelde werkgever in de mogelijkheid is een aanvraag in te dienen, derhalve wanneer 
hij  in  het  bezit  is  gesteld  van dit  getuigschrift,  in  zoverre  de  werkgever  hierbij  geen 
verzuim kan worden aangerekend, gelet op de verplichting, bepaald in artikel 3 van het  
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koninklijk  besluit  van  22  sept.  1989,  elk  jaar  nadat  de  bedoelde  collectieve 
arbeidsovereenkomst  is  nageleefd  een  verslag  daaromtrent  aan  de  minister  van 
Tewerkstelling en Arbeid over te maken. (Artt. 2 en 4, K.B. 22 sept. 1989 tot bevordering 
van de tewerkstelling in de non-profitsector; Art. 1, eerste en tweede lid, M.B. 8 nov. 1990 
tot uitvoering van art. 4, derde lid, K.B. 22 sept. 1989.)

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID T. DE VIERKLAVER Vzw)

ARREST

(A.R. S.04.0089.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 30 oktober 2003 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van het ministerieel besluit van 8 november 1990 tot uitvoering van artikel 4, 

derde  lid,  van  het  koninklijk  besluit  van  22  september  1989  tot  bevordering  van  de 
tewerkstelling in de non-profitsector;

- de artikelen 2, 4 en 6 van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevorde-
ring van de tewerkstelling in de non-profitsector;

- artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis dat eiser veroordeelde tot betaling 

aan verweerster  van de som van 41.131,39 euro,  meer  de interest,  in al  zijn beschik-
kingen, zulks om reden dat:

"Artikel  2257  van  het  Burgerlijk  Wetboek  bepaalt  dat  de  verjaring  niet  loopt  ten 
aanzien van een schuldvordering die van een voorwaarde afhangt, zolang de voorwaarde 
niet is vervuld;

Zolang de werkgevers bedoeld bij artikel 1 van voormeld koninklijk besluit geen attest 
hebben van de minister van Tewerkstelling en Arbeid, waaruit blijkt dat de werkgever de 
collectieve arbeidsovereenkomst heeft nageleefd, kan hij geen aanvraag indienen bij de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die de berekening van de tegemoetkoming doet en het 
bedrag ervan binnen de twee maanden na de ontvangst van de aanvraag mededeelt;

Het recht op de tegemoetkoming bestaat slechts op het ogenblik dat het attest waaruit 
blijkt dat de werkgever de collectieve arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 2 van 
voormeld koninklijk besluit heeft nageleefd, door het Ministerie van Tewerkstelling en 
Arbeid wordt afgeleverd; op dat ogenblik kan de werkgever zijn vordering tegen (eiser) 
instellen en niet vroeger, ook al heeft hij op 31 december van het betrokken dienstjaar de 
collectieve arbeidsovereenkomst nageleefd;

Zolang deze naleving, die blijkt uit het attest dat moet gevoegd worden bij de aanvraag 
niet vaststaat, kan de verjaring t.a.v. de RSZ niet lopen;

De  brief  van  17  oktober  1997  van  het  Vlaams  Fonds  voor  Sociale  Integratie  van 
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personen met  handicap vermeldt  trouwens dat deze attesten dienen te worden overge-
maakt aan de RSZ 'teneinde de terugbetalingsprocedure mogelijk te maken';

De verjaringstermijn van een vordering kan immers slechts aanvangen vanaf het ogen-
blik dat de uitoefeningsvoorwaarden van bedoelde vordering verwezenlijkt zijn; de verja-
ringstermijn van de terugvordering van een onverschuldigde betaling kan geen aanvang 
nemen zolang het wettelijk onmogelijk is het onverschuldigd karakter van de betaling te 
bewijzen (Raad van State, 27 juni 1972, J.T.T., 1973, p. 72);

De verjaring vangt aan op 17 oktober 1997, datum van het attest van de minister van 
Tewerkstelling en Arbeid en waaruit blijkt dat (verweerster) gedurende het jaar 1993 (en 
1994) de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst heeft  nageleefd,  zodat de 
aanvraag om de tegemoetkoming op 1 april 1999 geenszins is verjaard;

De aard van deze tegemoetkoming en de gebonden bevoegdheid van de overheid die 
deze attesten aflevert, zijn bijgevolg ter zake irrelevant".

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de 

tewerkstelling in de non-profitsector, kunnen instellingen uit de non-profitsector van een 
tegemoetkoming  genieten  indien  ze  een  collectieve  arbeidsovereenkomst  afsluiten  en 
naleven waarin tewerkstellingsbevorderende maatregelen zijn opgenomen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst moet onder meer een inspanning omvatten van 
minstens 0,18 pct. van de bij eiser aangegeven loonmassa voor initiatieven tot bevorde-
ring van de tewerkstelling van de in artikel 139 van de programmawet van 30 december 
1988 bedoelde groepen.  Ook de mogelijkheid  om de beroepsloopbaan te  onderbreken 
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 100 en 101 van de wet van 22 januari 
1985 houdende sociale bepalingen moet in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn voor-
zien (zie artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 22 september 1989).

De tegemoetkoming bedraagt 2 pct. van de loonmassa van elk jaar waarin de overeen-
komst  wordt  toegepast,  verhoogd  met  de patronale  bijdragen.  Ze  wordt  proportioneel 
verminderd voor de maanden en in de mate waarop de collectieve arbeidsovereenkomst 
niet  werd  nageleefd.  Het  bedrag  van  de  tegemoetkoming  mag  door  de  werkgever  in 
mindering worden gebracht van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid bij zijn 
eerstvolgende storting van sociale zekerheidsbijdragen aan eiser (zie de artikelen 4 van 
het koninklijk  besluit  van 22 september  1989 en 3 van  het  ministerieel  besluit  van 8 
november 1990).

De instellingen zijn verplicht om elk jaar nadat ze de collectieve arbeidsovereenkomst 
hebben nageleefd een verslag daaromtrent aan de minister van Tewerkstelling en Arbeid 
over te maken (artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1989).

Om aanspraak te kunnen maken op de tegemoetkoming moet de instelling voor elk jaar 
een aanvraag indienen bij eiser, welke aanvraag vergezeld moet zijn van een getuigschrift, 
afgeleverd door de minister van Tewerkstelling en Arbeid, waaruit blijkt dat de werkgever 
de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 
september  1989  het  hele  jaar  heeft  nageleefd  en  in  voorkomend  geval  voor  welke 
maanden  en  in  welke  mate  de  collectieve  arbeidsovereenkomst  niet  werd  nageleefd 
(artikel 1 van het ministerieel besluit van 8 november 1990).

Uit wat voorafgaat kan worden afgeleid dat het recht op de tegemoetkoming, bedoeld in 
artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 september 1989, op het einde van elk dienstjaar 
ontstaat, met name op 31 december.

Op dat ogenblik kan immers definitief worden vastgesteld of de collectieve arbeids-
overeenkomst  het  voorbije  dienstjaar  door  de instelling werd  nageleefd,  wat  de enige 
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wettelijke voorwaarde is waaraan de instelling moet voldoen om van de verminderingen 
van sociale zekerheidsbijdragen voor het betrokken dienstjaar te kunnen genieten.

Geheel ten onrechte situeert het bestreden arrest het bestaan van het recht op de tege-
moetkoming pas op het ogenblik van de afgifte door de minister van Tewerkstelling en 
Arbeid  van  het  getuigschrift  bedoeld  in  artikel  1  van  het  ministerieel  besluit  van  8 
november 1990.

In  dit  "getuigschrift"  wordt  nochtans enkel  door  de minister  van  Tewerkstelling  en 
Arbeid  bevestigd  in  welke  mate  de  instelling  gedurende  het  betrokken  dienstjaar  de 
collectieve arbeidsovereenkomst heeft nageleefd.

Hierbij handelt de minister van Tewerkstelling en Arbeid op grond van een gebonden 
bevoegdheid nu hij enkel kan nagaan en vaststellen of de instelling aan vooraf bepaalde 
objectieve normen heeft voldaan.

Het getuigschrift bezit bijgevolg slechts een declaratieve waarde en creëert zelf geen 
enkele rechten.

Het betreft een louter bewijsstuk dat aan eiser moet worden voorgelegd tot staving van 
het  recht  op  de  tegemoetkoming  en  teneinde  de  terugbetalingsprocedure  mogelijk  te 
maken,  zonder  dat  deze  administratieve  verplichting  een  constitutieve  bestaansvoor-
waarde of een substantiële vormvereiste uitmaakt voor de vestiging van het recht op de 
tegemoetkoming.

Overeenkomstig artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek begint de verjaringstermijn te 
lopen vanaf de dag waarop voor de schuldeiser het recht ontstaat om de rechtsvordering in 
te stellen.

De verjaring ving voor het dienstjaar 1993 derhalve aan op 31 december 1993 en niet 
pas op de datum van het getuigschrift van de minister van Tewerkstelling en Arbeid van 
17 oktober 1997.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen beslissen dat verweersters 
aanvraag om de tegemoetkoming op 1 april 1999 geenszins was verjaard (schending van 
de artikelen 1 van het ministerieel besluit van 8 november 1990, 2, 4 en 6 van het konink-
lijk besluit van 22 september 1989 en 2257 van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Op grond van artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot 

bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector, kunnen de instellingen, 
bedoeld in artikel 1 van dit besluit, onder bepaalde voorwaarden een tegemoet-
koming verkrijgen, in mindering te brengen van de werkgeversbijdrage voor de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Krachtens  artikel  1,  eerste lid, van het  ministerieel  besluit  van 8 november 
1990 tot uitvoering van artikel 4, derde lid, van het koninklijk besluit van 22 
september 1989, moeten de werkgevers, bedoeld in artikel 1 van dit koninklijk 
besluit, om te kunnen genieten van die tegemoetkomingen, elk jaar een aanvraag 
indienen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Krachtens artikel 1, tweede lid, van voormeld ministerieel besluit moet deze 
aanvraag vergezeld zijn van een getuigschrift van de minister van Tewerkstelling 
en Arbeid, waaruit blijkt dat de werkgever de collectieve arbeidsovereenkomst, 
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bedoeld in artikel 2 van voormeld koninklijk besluit, het hele jaar heeft nageleefd 
of in voorkomend geval voor welke maanden en in welke mate de collectieve 
arbeidsovereenkomst niet werd nageleefd.

2. Hieruit volgt dat zulke aanvraag in beginsel moet worden ingediend binnen 
het jaar na verloop van het jaar waarin de bedoelde collectieve arbeidsovereen-
komst werd nageleefd.

De omstandigheid evenwel dat zulke aanvraag moet vergezeld zijn van het in 
artikel  1,  tweede  lid,  van  het  voormelde  ministerieel  besluit  bedoeld  getuig-
schrift, brengt mede dat de loop van de voormelde termijn van een jaar slechts 
zal  aanvangen  wanneer  de  bedoelde  werkgever  in  de  mogelijkheid  is  een 
aanvraag in te dienen, derhalve wanneer hij in het bezit is gesteld van dit getuig-
schrift, in zoverre de werkgever hierbij geen verzuim kan worden aangerekend, 
gelet  op  de  verplichting,  bepaald  in  artikel  3  van  het  voormelde  koninklijk 
besluit, elk jaar nadat de bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst is nageleefd 
een verslag daaromtrent aan de minister van Tewerkstelling en Arbeid over te 
maken.

Op  grond  hiervan  vermocht  het  arrest  te  oordelen  dat  de  termijn,  binnen 
dewelke de aanvraag bij eiser moest worden ingediend, een aanvang nam op 17 
oktober  1997,  zijnde  het  ogenblik  waarop  het  voormelde  getuigschrift  aan 
verweerster werd overgemaakt.

3. Het onderdeel dat aanvoert dat de termijn om de aanvraag tot tegemoetko-
ming in te dienen op grond van de naleving in 1993 van de in artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 22 september 1989 bedoelde collectieve arbeidsovereen-
komst een aanvang nam op 31 december 1993, ongeacht de omstandigheid dat 
het in artikel 1, tweede lid, van het ministerieel besluit van 8 november 1990 
bedoelde  getuigschrift  slechts  op  17  oktober  1997  door  het  ministerie  van 
Tewerkstelling en Arbeid aan verweerder werd overgemaakt,  kan niet worden 
aangenomen.

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

6 februari 2006 – 3° kamer –  Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
De Bruyn.

Nr. 77

3° KAMER - 6 februari 2006

1º LASTGEVING - VERTEGENWOORDIGING - LASTHEBBER - OMVANG VAN MANDAAT - 
INDEPLAATSSTELLING - STILZWIJGEND MANDAAT
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2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALGEMEEN - LASTGEVING - 
LASTHEBBER - OMVANG VAN MANDAAT - WERKNEMER - GEEN OVERLEGGING VAN VOLMACHT 
GEËIST - GEVOLG

1º De lastgever kan aan de lasthebber de toelating verlenen zich voor de uitvoering van het  
mandaat te laten vertegenwoordigen of bijstaan; deze toelating kan zelfs stilzwijgend zijn.  
(Art. 1994, B.W.)

2º Wanneer een lasthebber van de werkgever in naam en voor rekening van de werkgever  
de arbeidsovereenkomst ten aanzien van de werknemer schriftelijk beëindigt, heeft de  
werknemer het recht de overlegging van een volmacht te eisen teneinde zich van het 
bestaan van de lastgeving te vergewissen, hij is er nochtans niet toe gehouden zulks te  
doen; wanneer de werknemer dit niet doet en niet meer komt werken, aldus handelend 
alsof er wel degelijk een ontslag is geweest, is het gevolg daarvan dat hij het bestaan van 
de  lastgeving  achteraf,  tenzij  binnen redelijk  korte  termijn,  niet  meer  kan  ontkennen 
wanneer noch de lastgever,  noch de lasthebber zelf  dienaangaande enige betwisting 
opperen1. (Artt. 1984, 1985 en 1987, B.W.; Artt. 35 en 39, Arbeidsovereenkomstenwet)

(RADIO ATLANTIS NOORD-LIMBURG Vzw T. K.)

ARREST

(A.R. S.05.0030.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 12 oktober 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1108, 1984, 1985, 1987, 1991 tot en met 1997, 1998, 1236 en 1237 van 

het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 32, 3°, 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-over-

eenkomsten;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart  het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van  verweerder,  het  hoger  beroep  van  eiseres  ontvankelijk  doch  ongegrond.  Het 
arbeidshof bevestigt het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Tongeren van 27 november 
2003, dat eiseres veroordeelt  tot betaling aan verweerder van de door hem gevorderde 
opzeggingsvergoeding en tot afgifte van de overeenstemmende sociale en fiscale docu-
menten onder verbeurte van een dwangsom, en veroordeelt eiseres tot de kosten van de 
procedure  in  hoger  beroep.  Het  arbeidshof  beslist  dat  onder  meer  op  grond  van  de 
volgende motieven:

"1.
Het (arbeidshof) dient zich in eerste instantie uit te spreken over de vraag of het ontslag 

al dan niet rechtsgeldig gegeven werd door een daartoe al dan (niet) geldig gemandateerd 

1 Cass., 18 sept. 1964, Pas., 1965, p. 62.
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persoon en over de repercussies ervan in huidig geschil.
(...)
4.
Te dezen ging de ontslagbrief, houdende de kennisgeving van het ontslag om dringende 

redenen aan (verweerder), uit van de heer P. D. van (het sociaal secretariaat) SAP NV.
(Verweerder)  heeft  het  eventuele  mandaat  waarover  deze  persoon  of  SAP NV zou 

beschikken om tot het ontslag over te gaan, ter discussie gesteld.
In geval  van betwisting over  het bestaan van een geldig mandaat daartoe, dient het 

bewijs  daarvan te worden geleverd door degene die zich op het bestaan ervan beroept 
(vgl. B. Tilleman 'Lastgeving', A.P.R., Deurne, Kluwer 1997, 94, nr. 172).

(Eiseres) diende/dient hier derhalve aan te tonen dat zij aan SAP NV, en/of aan diens 
aangestelde P. D., een geldig mandaat heeft  verleend om tot ontslag van (verweerder) 
over te gaan.

5.
Zodanig bewijs werd naar het oordeel van het (arbeidshof) niet aangebracht.
Het (arbeidshof) verwijst hier naar de door de eerste rechters in het bestreden vonnis 

ontwikkelde  motieven,  die  als  correct  dienen  te  worden  bestempeld  en  die  het 
(arbeidshof) zich eigen maakt, aangevuld met de navolgende overwegingen en in zoverre 
ze hiermee niet in tegenspraak zijn.

6.
In de statuten van (eiseres) wordt op algemene wijze bepaald dat de beheerraad op zijn 

verantwoordelijkheid de bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken kan overdragen 
aan het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter van de raad van beheer en de voor-
zitters van de verschillende commissies of aan deze commissies, die binnen haar schoot 
worden opgericht.

(...)
Statutair werd dus voorzien in het principe van een overdracht van bevoegdheden door 

de beheerraad aan de voorzitter van de VZW.
In de statuten zelf werd dergelijke eventuele overdracht van bevoegdheden, met inbe-

grip van een bevoegdheid om personeel te ontslaan, niet concreet uitgewerkt.
8.
De arbeidsrechtbank heeft, alvorens definitief ten gronde te oordelen, een getuigenbe-

wijs toegestaan om (eiseres) in de mogelijkheid te stellen het bewijs te leveren van het feit 
'dat het aan (verweerder) gegeven ontslag om dringende redenen van 19 oktober 1998, via 
het  sociaal  secretariaat  SAP,  gebeurde  onder  uitdrukkelijk  mandaat  en  met  volledige 
instemming van (eiseres) en haar wettelijke organen'.

Uit de daaropvolgende getuigenverklaringen blijkt  echter niet dat de beheerraad van 
(eiseres) een mandaat zou hebben verleend aan de heer D. van NV SAP om tot ontslag 
van (verweerder) over te gaan, integendeel.

(...)
Uit deze verklaringen blijkt afdoende dat de heer J., voorzitter van (eiseres), degene 

was die het mandaat bekwam vanwege de beheerraad van (eiseres) om tot ontslag van 
(verweerder) over te gaan.

Uit de verklaringen van getuigen P. en D. blijkt bovendien duidelijk dat SAP NV wel 
handelde in opdracht van de heer J., maar dat zij geen weet of kennis hadden van een hen 
door de beheerraad van (eiseres) in die zin verleende lastgeving.
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Het optreden van een sociaal secretariaat 'in opdracht van' een VZW-voorzitter, impli-
ceert nog niet dat dergelijk handelen voortvloeit uit een eventueel door de beheerraad van 
de VZW verleende lastgeving.

De heer J., lasthebber, heeft in het kader van het hem door de beheerraad van (eiseres) 
rechtstreeks verleend mandaat een opdracht gegeven aan SAP NV, maar dit impliceert 
nog niet  dat  SAP NV daarmee dan zelf indirect een door de beheerraad van (eiseres) 
verleend mandaat zou hebben verkregen.

Een lastgevingsovereenkomst komt slechts tot stand door de aanneming van de last-
hebber (artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek).

Aangezien de heer D. van SAP NV geen kennis had van enig hem door de beheerraad 
van  (eiseres)  verleende  lastgeving,  kan  hij  ze  evenmin  hebben  aangenomen,  met  als 
logisch gevolg dat dergelijke lastgeving in zijnen hoofde onbestaande was.

Zoals door de eerste rechters terecht geoordeeld werd, blijkt uit de beschikbare feite-
lijke beoordelingselementen ontegensprekelijk dat de lastgeving (voor het geven van een 
ontslag van (verweerder)) verleend werd aan de VZW -voorzitter, de heer J., doch niet 
aan de heer D. van SAP NV.

9.
En waar het bij (eiseres) voor ontslag bevoegde orgaan, de beheerraad, deze bevoegd-

heid  mandateerde  aan  haar  voorzitter,  de  heer  J.,  kan  niet  worden  aangenomen  dat 
diezelfde lastgeving dan door de lasthebber (de heer J.) zelf nog eens rechtsgeldig geman-
dateerd kon worden aan SAP NV, zoals  (eiseres) ten onrechte  schijnt  te  willen  voor-
houden in beroepsbesluiten.

10.
Het argument van (eiseres) dat zij het optreden van het sociaal secretariaat alleszins 

heeft  bekrachtigd,  minstens  stilzwijgend,  doet  geen  afbreuk  aan  het  bestaan  en  de 
gevolgen van het formele gebrek waardoor het ontslagschrijven is aangetast.

Waar in principe de bekrachtiging door de lastgever terugwerkende kracht heeft tot op 
de datum waarop de betwiste handeling werd gesteld, wordt dit algemeen burgerrechtelijk 
beginsel doorkruist en beperkt door de bijzondere regel van dwingend recht van artikel 35 
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, hetgeen (onder meer) bepaalt dat het 
ontslag om dringende reden niet meer zonder opzegging mag worden gegeven wanneer 
het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij 
die zich hierop beroept (artikel 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet).

De eerste rechters hebben in die context terecht opgemerkt dat (eiseres) niet aantoont 
dat de bekrachtiging gebeurde, vóór het verstrijken van de termijn van drie werkdagen 
sedert de kennisname van de grieven voor het ontslag om dringende reden (met verwij-
zing naar: Arbh. Antwerpen 15 juni 1998, Soc. Kron. 1998, 510).

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de beheerraad van (eiseres), zijnde het bevoegde 
orgaan  voor  het  geven  van een ontslag,  kennis  kreeg van  de als  dringende reden aan 
(verweerder) verweten tekortkomingen tijdens de door haar voorzitter op 16 oktober 1998 
belegde vergadering van de beheerraad.

Er is echter geen bewijs terug te vinden van een bekrachtiging van het ontslag door de 
beheerraad van (eiseres) of door de daartoe effectief gemandateerde, VZW-voorzitter J., 
binnen de 3 werkdagen te rekenen vanaf de kennisneming op 16 oktober 1998 van de aan 
(verweerder) verweten tekortkomingen.

Een onbevoegd verrichte eenzijdige rechtshandeling die binnen een bij de wet voorge-
schreven termijn moet worden gesteld, zoals een ontslag om dringende reden, kan slechts 
rechtsgeldig worden bekrachtigd wanneer die bekrachtiging zelf ook tijdig, dit wil zeggen 
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vóór het verstrijken van die vervaltermijn, geschiedt (...).
Dergelijke tijdige bekrachtiging heeft hier niet plaatsgevonden.
11.
Het (arbeidshof)  treedt het standpunt van (eiseres) niet  bij waar  deze voorhoudt dat 

(verweerder) de regelmatigheid van het ontslag door een persoon zonder mandaat niet 
meer zou kunnen betwisten omdat hij daartegen niet onmiddellijk na zijn ontslag heeft 
geprotesteerd en er pas bij het inleiden van de procedure bij de arbeidsrechtbank gewag 
van heeft gemaakt.

Indien de werkgever tot de zwaarste sanctie wenst over te gaan - het ontslag van een 
werknemer om dringende reden - dan komt het hem toe om de nodige voorzichtigheid en 
nauwkeurigheid aan de dag te leggen en om zelf toe te zien op (onder meer) de formele 
regelmatigheid van het door hem gegeven ontslag.

De werknemer is er op generlei wijze toe verplicht om de werkgever ten tijde van het 
ontslag te wijzen op mogelijke onregelmatigheden waardoor  het ontslag om dringende 
reden zou zijn aangetast (dit in de hypothese dat hij de mogelijke consequenties op dat 
ogenblik al geheel of ten dele zou hebben ingeschat), en om alsdan de werkgever toe te 
laten toch nog tot eventuele regularisatie van de onregelmatigheid over te gaan.

De tegengestelde visie plaatst de wereld op zijn kop.
Naar het oordeel van het (arbeidshof) is het de werknemer steeds toegelaten om de 

regelmatigheid van het hem gegeven ontslag te betwisten en om de middelen die hij ter 
ondersteuning hiervan wenst aan te wenden - met inbegrip van de betwisting over het al 
dan niet bestaan van een rechtsgeldig mandaat van de ontslagverlenende persoon - pas 
naar voren te brengen op het ogenblik van de tegen de werkgever bij de arbeidsrechtbank 
ingeleide procedure.

Het achterwege blijven van een eerder en onmiddellijk protest van de ontslagen werk-
nemer ten tijde van het ontslag zelf, maakt als zodanig de onregelmatigheid niet ongedaan 
waardoor het ontslag zelf is aangetast.

12.
Voor zoveel als nodig merkt het (arbeidshof) op dat (verweerder), toen hij de ontslag-

brief van 19 oktober 1998 vanwege de heer D. van SAP NV ontving, er redelijkerwijze 
kon van uitgaan dat (eiseres) daarmee de wil heeft geuit een einde te willen stellen aan de 
arbeidsovereenkomst.

Dit  vermag overigens eveneens te worden afgeleid  uit  de daaropvolgende  gebeurte-
nissen.

Na  de  ontvangst  van  de  ontslagbrief  op  20  oktober  1998  heeft  (verweerder)  -  die 
normalerwijze  nog met  vakantie  was tot 22 oktober 1998 - nog diezelfde dag via een 
aangetekende brief rechtstreeks bij (eiseres) zelf ('Radio Atlantis. t.a. v. de Heer W. J.' + 
adres) geprotesteerd tegen de inhoud van de ontslagbrief, met de bijkomende vermelding 
dat er verdere juridische stappen zouden worden ondernomen (stuk 9 (verweerder)).

Het antwoord hierop kwam er in de vorm van de toezending van een op 26 oktober 
1998 gedateerd formulier C4 waarop melding werd gemaakt van een beëindiging van de 
tewerkstelling om dringende redenen per 19 oktober 1998 (stuk 10 (verweerder)).

Op die wijze  bekwam (verweerder)  duidelijkheid en zekerheid over  de bij  (eiseres) 
bestaande wil om de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen.

13.
Verwijzend naar de voorgaande overwegingen is het (arbeidshof) van oordeel dat het 

ontslag om dringende reden van 19 oktober 1998 door een daartoe niet gemandateerd en 
dus onbevoegd persoon werd gegeven.
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Op die wijze is de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst onregelmatig 
gebeurd.

De aan (eiseres) toe te schrijven onregelmatige  beëindiging van de arbeidsovereen-
komst doet in hoofde van (verweerder) een recht op een beëindigingsvergoeding ontstaan.

(Verweerder) kan aanspraak maken op de door hem gevorderde (en op cijfermatig vlak 
niet betwiste) opzeggingsvergoeding.

14.
De overige door de partijen ontwikkelde argumenten en het door (eiseres) geformu-

leerde bewijsaanbod, zijn in het licht van de voorgaande overwegingen en beoordeling 
niet  verder  relevant  of  dienend,  en  ze  worden  bijgevolg  om  die  reden  door  het 
(arbeidshof) buiten beschouwing gelaten".

Het arbeidshof overweegt aldus dat uit de verklaringen van de getuigen tot het verhoor 
van wie de arbeidsrechtbank heeft beslist, niet blijkt dat de beheerraad van eiseres een 
mandaat  zou  hebben  verleend  aan  de  heer  D.  van  de  NV  SAP  om tot  ontslag  van 
verweerder over te gaan (blz. 13, laatste alinea, van het arrest), maar afdoende blijkt dat 
de heer J., voorzitter van eiseres degene was die het mandaat bekwam vanwege de beheer-
raad van eiseres om tot ontslag van verweerder over te gaan.

Het arbeidshof overweegt voorts dat uit de verklaringen van de getuigen P. en D. duide-
lijk blijkt  dat  de NV SAP handelde in opdracht van de heer J.  (blz.  14,  derde laatste 
alinea, van het arrest) en stelt vast dat de heer Jansen, lasthebber, in het kader van het hem 
door  de  beheerraad  van  eiseres  rechtstreeks  verleende  mandaat  "een  opdracht  heeft 
gegeven aan SAP NV".

Het arbeidshof beslist vervolgens dat het laatstgenoemde rechtstreeks mandaat dat door 
de heer J. aan de NV SAP werd gegeven, nog niet impliceert dat de NV SAP daarmee dan 
zelf indirect een door de beheerraad van eiseres verleend mandaat zou hebben verkregen, 
aangezien een lastgevingsovereenkomst maar tot stand komt door de aanneming van de 
lasthebber  en (de heer D.  van)  de NV SAP geen  kennis  had van enige hem door de 
beheerraad van eiseres verleende lastgeving en die dan ook niet kan hebben aangenomen, 
zodat zij "in zijnen hoofde onbestaande" was.

Na nog eens te hebben vastgesteld dat het voor ontslag bevoegde orgaan van eiseres, de 
beheerraad,  die  bevoegdheid  mandateerde  aan  haar  voorzitter,  de  heer  J.,  beslist  het 
arbeidshof dat niet kan worden aangenomen dat diezelfde lastgeving dan door de last-
hebber, de heer J., zelf nog eens rechtsgeldig gemandateerd kon worden aan de NV SAP.

Het arbeidshof overweegt ook nog dat geen tijdige bekrachtiging van het ontslag heeft 
plaatsgevonden, door de beheerraad van eiseres of door haar voorzitter,  de heer J., die 
effectief was gemandateerd om het ontslag te geven, zijnde een bekrachtiging binnen drie 
werkdagen te rekenen vanaf de kennisneming, op 16 oktober 1998, door de beheerraad 
van eiseres van de aan verweerder verweten tekortkomingen, zodat de door eiseres aange-
voerde,  minstens stilzwijgende bekrachtiging van het optreden van het sociaal secreta-
riaat, geen afbreuk doet aan het bestaan en de gevolgen van het formele gebrek waardoor 
het ontslagschrijven is aangetast.

Het arbeidshof wijst ook nog het standpunt van eiseres van de hand dat verweerder de 
regelmatigheid van zijn ontslag door een persoon zonder mandaat niet meer kon betwisten 
omdat hij daartegen niet onmiddellijk na zijn ontslag had geprotesteerd en daarvan pas bij 
het inleiden van de procedure voor de arbeidsrechtbank gewag had gemaakt.

Ten slotte overweegt  het arbeidshof dat verweerder,  toen hij de ontslagbrief van 19 
oktober 1998 vanwege de heer D. van de NV SAP ontving, er redelijkerwijze kon van 
uitgaan dat eiseres daarmee de wil heeft geuit een einde te maken aan de arbeidsovereen-
komst en dat verweerder door de toezending van een op 26 oktober gedagtekend formu-
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lier C4 waarop melding werd gemaakt van een beëindiging van de tewerkstelling om drin-
gende reden per 19 oktober 1998, duidelijkheid en zekerheid bekwam over de bij eiseres 
bestaande wil om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Grieven
1. Eerste onderdeel
1.1. Krachtens artikel 1236 kan een verbintenis voldaan worden door ieder die daarbij 

belang heeft en zelfs door een derde die daarbij geen belang heeft, mits die derde in naam 
en tot kwijting van de schuldenaar handelt of mits hij, handelend in eigen naam, niet in de 
rechten van de schuldeiser wordt gesteld.

Artikel 1237 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verbintenis om iets te doen 
door een derde niet voldaan kan worden tegen de zin van de schuldeiser wanneer deze 
laatste er belang bij heeft dat zij door de schuldenaar zelf voldaan wordt.

Uit de voornoemde bepalingen volgt dat een verbintenis om iets te doen in beginsel 
door  een  derde  kan  worden  voldaan,  tenzij  in  de  gevallen  waarin  die  bepalingen  dat 
uitsluiten.

Lastgeving of volmacht is, luidens de artikelen 1, eerste lid, en 1984 van het Burgerlijk 
Wetboek, een handeling waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor 
de lastgever en in zijn naam te doen.

De regels die de artikelen 1236 en 1237 van het Burgerlijk Wetboek vooropstellen, zijn 
ook van toepassing op de verbintenis iets te doen die het voorwerp uitmaakt van een last-
geving.

Noch de artikelen 1984, 1985 en 1987 van het Burgerlijk Wetboek, noch de artikelen 
1991 tot en met 1997 van het Burgerlijk Wetboek, welke laatste de verplichtingen van de 
lasthebber bepalen, houden afzonderlijk of samen genomen een verbod in voor de last-
hebber om zijn opdracht aan een derde op te dragen.

In het bijzonder artikel 1994, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de last-
hebber aansprakelijk is voor hem die hij bij de uitvoering van zijn opdracht in zijn plaats 
heeft gesteld wanneer hij de macht om iemand in zijn plaats te stellen niet heeft bekomen, 
heeft enkel betrekking op de aansprakelijkheid van de lasthebber en doet geen afbreuk aan 
het recht van de lasthebber om, met toepassing van de artikelen 1236 en 1237 van het 
Burgerlijk Wetboek, een derde in zijn plaats te stellen om de verbintenissen uit te voeren 
die voor hem uit de lastgeving voortvloeien.

1.2.  In  haar  regelmatig  ter  griffie  van  het  arbeidshof  neergelegde  conclusie  voerde 
eiseres aan dat het sociaal secretariaat SAP, dat al de personeelszaken van eiseres behar-
tigde,  door  de  heer  J.,  die  daarvoor  zelf  volmacht  had  gekregen  van  de  beheerraad, 
gemandateerd was om "de redactie van de ontslagbrief om dringende reden" te betekenen.

Na te hebben vastgesteld dat het bij eiseres voor ontslag bevoegde orgaan, de beheer-
raad, die bevoegdheid mandateerde aan haar voorzitter, de heer J., beslist het arbeidshof 
dat niet kan worden aangenomen dat diezelfde lastgeving door de lasthebber, de heer J., 
zelf nog eens rechtsgeldig gemandateerd kon worden aan de NV SAP.

Met die beslissing, die het neemt zonder vast te stellen dat de verbintenis van de heer J. 
als  lasthebber  van  (de  beheerraad  van)  eiseres  beantwoordt  aan  een  van  de  gevallen 
waarin een verbintenis iets te doen niet door een derde kan worden voldaan (schending 
van de artikelen 1236 en 1237 van het Burgerlijk Wetboek), schendt het arbeidshof de 
artikelen 1984, 1985, 1987, 1991 tot en met 1997 van het Burgerlijk Wetboek, die geen 
van alle een verbod inhouden voor de lasthebber om zijn opdracht aan een derde op te 
dragen, en met zijn daarop steunende beslissing dat het ontslag om dringende reden van 
19 oktober  1998 door een daartoe niet  gemandateerd en dus onbevoegd persoon werd 
gegeven en de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst op die wijze onre-
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gelmatig is gebeurd en aan eiseres is toe te schrijven, zodat zij voor verweerder recht doet 
ontstaan op een beëindigingsvergoeding, eveneens de artikelen 35 en 39 van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres niet wettig ongegrond en 
bevestigt niet wettig het in eerste aanleg gewezen vonnis van de arbeidsrechtbank (schen-
ding van de artikelen 1236, 1237, 1984, 1985, 1987, 1991 tot en met 1997 van het Burger-
lijk Wetboek en 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten).

2. Tweede onderdeel
2.1. Alvorens met een lasthebber te onderhandelen, heeft een derde het recht de over-

legging van een volmacht  te eisen teneinde zich van het bestaan van de lastgeving te 
vergewissen, evenwel zonder dat hij daartoe verplicht is.

Maar  indien  de derde dat  niet  doet,  namelijk  omdat  hij  voldoende  zekerheid  heeft 
omtrent het bestaan en de omvang van de lastgeving, is het gevolg daarvan dat in geval 
van latere ontkenning ervan door de lastgever, de derde ertoe gehouden is met wettige 
middelen het bewijs van de lastgeving te leveren en niet dat hijzelf het bestaan van de 
lastgeving achteraf kan ontkennen indien noch de lastgever noch de lasthebber dienaan-
gaande enige betwisting opperen.

2. 2. Uit het op 24 december 2003 regelmatig ter griffie van het arbeidshof neergelegde 
verzoekschrift tot hoger beroep van eiseres en de op 1 juli 2004 eveneens door eiseres 
regelmatig ter griffie van het arbeidshof neergelegde conclusie blijkt dat eiseres voor het 
arbeidshof niet alleen nooit heeft betwist,  maar altijd heeft aangevoerd dat "het sociaal 
secretariaat SAP" van eiseres volmacht kreeg om verweerder te ontslaan en derhalve dat 
"het sociaal secretariaat SAP" bij het ontslag van verweerder is opgetreden als haar last-
hebber. Ook het arbeidshof stelt in het bestreden arrest die door eiseres als grief tegen het 
vonnis van de eerste rechter aangevoerde argumentatie vast. Uit de vaststelling van het 
arbeidshof blijkt niet dat "het sociaal secretariaat SAP" enige betwisting zou hebben geop-
perd over de door eiseres ingeroepen lastgeving aan haar.

Het arbeidshof overweegt dat uit de beschikbare beoordelingselementen blijkt dat de 
lastgeving voor het geven van een ontslag aan verweerder werd gegeven aan "de VZW-
voorzitter (d.i. de voorzitter van de vereniging zonder winstoogmerk die eiseres is), de 
heer J., doch niet aan de heer D. van SAP NV", dat "niet (kan) worden aangenomen dat 
diezelfde lastgeving dan door de lasthebber (de heer J.) zelf nog eens rechtsgeldig geman-
dateerd  kon  worden  aan  SAP NV" en  dat  de  aldus  "onbevoegd  verrichtte  eenzijdige 
rechtshandeling" die het ontslag wegens dringende reden van verweerder was, niet tijdig 
werd bekrachtigd, dit wil zeggen vóór het verstrijken van de vervaltermijn van drie werk-
dagen  te  rekenen  vanaf  de  kennisneming  van  de  aan  verweerder  verweten  tekortko-
mingen.

Het arbeidshof overweegt  vervolgens dat het het standpunt van eiseres niet bijtreedt 
waar die voorhoudt dat verweerder de regelmatigheid van het ontslag door een persoon 
zonder mandaat niet meer zou kunnen betwisten omdat hij daartegen niet onmiddellijk na 
zijn ontslag heeft geprotesteerd en er pas bij het inleiden van de procedure bij de arbeids-
rechtbank gewag van heeft gemaakt.

Op die overwegingen en zonder in deze zaak vast te stellen dat verweerder van (de heer 
D. van) de NV SAP een volmacht heeft geëist om zich van het al dan niet bestaan van een 
lastgeving te vergewissen en zonder zelfs maar te onderzoeken of verweerder het bestaan 
van een volmacht aan (de heer D. van) de NV SAP binnen een redelijke, korte termijn 
heeft betwist, beslist het arbeidshof niet wettig dat het achterwege blijven van een eerder 
en onmiddellijk protest van de ontslagen werknemer ten tijde van het ontslag zelf,  als 
zodanig de onregelmatigheid niet ongedaan maakt waardoor het ontslag zelf is aangetast 
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(schending van de artikelen 1984, 1985 en 1987 van het Burgerlijk Wetboek) en oordeelt 
het niet wettig dat het ontslag om dringende reden van 19 oktober 1998 door een daartoe 
niet gemandateerd en dus onbevoegd persoon werd gegeven en de onmiddellijke beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst op die wijze onregelmatig is gebeurd en aan eiseres is 
toe te schrijven, zodat zij voor verweerder recht doet ontstaan op een beëindigingsvergoe-
ding (schending van de artikelen 35 en 39 van de wet  van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten).

Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres niet wettig ongegrond en 
bevestigt niet wettig het in eerste aanleg gewezen vonnis van de arbeidsrechtbank (schen-
ding van de artikelen 1984, 1985, 1987 van het Burgerlijk Wetboek en 35 en 39 van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

3. Derde onderdeel
3.1. Krachtens artikel 1998 van het Burgerlijk Wetboek is de lastgever gehouden de 

verbintenissen na te komen die de lasthebber overeenkomstig de hem verleende macht 
heeft aangegaan. Hij is niet gehouden tot hetgeen daarbuiten mocht zijn gedaan, dan voor 
zover hij zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft bekrachtigd.

Een  bekrachtiging  door  de  lastgever  van  een  rechtshandeling  die  een  daartoe  niet 
gemachtigde  persoon  heeft  gesteld,  heeft  in  beginsel  terugwerkende  kracht  tot  op  de 
datum waarop de rechtshandeling werd gesteld tussen de partijen, dit wil zeggen tussen de 
lastgever  en  de  ingevolge  de  bekrachtiging  bevoegd  gemaakte  lasthebber,  alsook  ten 
aanzien van derden op voorwaarde dat de door derden verworven rechten daardoor niet 
worden gekrenkt.

Een  ontslag  waartoe  werd  overgegaan  door  een  daartoe  onbevoegde  persoon,  dat 
achteraf door de tot ontslag bevoegde persoon of instantie wordt bekrachtigd, heeft zijn 
volledige uitwerking en brengt al zijn gevolgen teweeg vanaf het ogenblik waarop het 
werd gegeven.

Krachtens artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten kan ontslag wegens dringende reden niet meer zonder opzegging of vóór het 
verstrijken van de termijn worden gegeven,  wanneer  het feit  ter rechtvaardiging ervan 
sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij die zich hierop beroept.

De bekrachtiging van een ontslag wegens dringende reden waartoe een onbevoegde 
persoon of instantie is overgegaan, bindt de lastgever die tot bekrachtiging overgaat met 
volledige  uitwerking  als  zodanig  op  het  ogenblik  waarop  het  ontslag  plaatshad.  De 
omstandigheid dat de bekrachtiging gebeurt meer dan drie werkdagen sedert het feit ter 
rechtvaardiging ervan bekend is aan de bekrachtigende partij, ontneemt op zich aan dat 
ontslag niet de tijdigheid vereist door artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.

3.2. Het arbeidshof beslist dat het ontslag wegens dringende reden van verweerder, dat 
volgens het arbeidshof werd gegeven door een daartoe niet bevoegde persoon, niet tijdig 
werd bekrachtigd door de beheerraad van eiseres of door de daartoe effectief gemanda-
teerde voorzitter van eiseres, de heer J., met name niet binnen drie werkdagen te rekenen 
vanaf de kennisneming, door eiseres, van de aan verweerder verweten tekortkomingen.

(Ook) op die basis beslist het arbeidshof dat het ontslag om dringende reden door een 
daartoe niet gemandateerde en dus onbevoegde persoon werd gegeven en dat de onmid-
dellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst op die wijze onregelmatig is gebeurd.

Met zijn voornoemde overwegingen schendt het arbeidshof de artikelen 1984, 1985, 
1987 en, inzonderheid, 1998 van het Burgerlijk Wetboek en met zijn daarop steunende 
beslissing dat het ontslag om dringende reden van 19 oktober 1998 door een daartoe niet 
gemandateerd en dus onbevoegd persoon werd gegeven en de onmiddellijke beëindiging 
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van de arbeidsovereenkomst op die wijze onregelmatig is gebeurd en aan eiseres is toe te 
schrijven, zodat zij voor verweerder recht doet ontstaan op een beëindigingsvergoeding, 
eveneens de artikelen 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten.

Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres niet wettig ongegrond en 
bevestigt niet wettig het in eerste aanleg gewezen vonnis van de arbeidsrechtbank (schen-
ding  van  de  artikelen  1984,  1985,  1987  en,  inzonderheid,  1998  van  het  Burgerlijk 
Wetboek en van de artikelen 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten).

4. Vierde onderdeel
Eerste subonderdeel
Enerzijds  oordeelt  het  arbeidshof  zoals  hierboven  wordt  uiteengezet  in  het  tweede 

onderdeel en hier uitdrukkelijk wordt hernomen,
- met de overwegingen die het maakt onder de nummers 4 tot en met 9, op de blad-

zijden 11 tot en met 15 van het bestreden arrest, dat de (heer D. van de) NV SAP niet door 
eiseres gemandateerd was om over te gaan tot ontslag van verweerder,

- met de overwegingen die het maakt onder nummer 10, op de bladzijden 15 en 16 van 
het  bestreden  arrest,  dat  het  door  een  onbevoegde  persoon  aan  verweerder  gegeven 
ontslag niet tijdig werd bekrachtigd,

- en met de overwegingen die het maakt onder nummer 11, op de bladzijden 16 en 17 
van het bestreden arrest, dat het de werknemer toegelaten is de betwisting over het al dan 
niet bestaan van een rechtsgeldig mandaat van de ontslaggevende persoon pas naar voren 
te brengen op het ogenblik van de tegen de werkgever bij de arbeidsrechtbank ingeleide 
procedure.

Anderzijds overweegt het arbeidshof dat verweerder, toen hij de ontslagbrief van 19 
oktober 1998 vanwege de heer D. van de NV SAP ontving, redelijkerwijze ervan mocht 
uitgaan dat eiseres daarmee de wil heeft geuit een einde te willen stellen aan de arbeids-
overeenkomst. Dat kan, volgens het arbeidshof, eveneens afgeleid worden uit de daarop 
volgende gebeurtenissen, meer bepaald de aangetekende brief die verweerder de dag van 
de ontvangst van de ontslagbrief, op 20 oktober 1998, aan eiseres richtte, en waarin hij 
onder meer protesteerde tegen de inhoud van de ontslagbrief van 19 oktober 1998 en de 
toezending, als antwoord daarop, van een op 26 oktober 1998 gedagtekend formulier C4 
waarop melding werd gemaakt van een beëindiging van de tewerkstelling om dringende 
reden per 19 oktober 1998. Volgens het arbeidshof kreeg verweerder op die wijze "duide-
lijkheid en zekerheid over de bij (eiseres) bestaande wil om de arbeidsovereenkomst te 
willen beëindigen". Uit de vaststellingen van het arbeidshof blijkt bovendien dat het voor-
noemde formulier C4 aan verweerder werd afgeleverd "via SAP-Personeelsdiensten".

De hierboven onderscheiden overwegingen zijn tegenstrijdig en stellen het Hof niet in 
de mogelijkheid zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen: zij impliceren dat het arbeidshof 
enerzijds overweegt  dat de persoon die verweerder  ontsloeg,  daartoe door eiseres niet 
gemachtigd was en verweerder zich terecht daarop beriep, anderzijds dat datzelfde ontslag 
verweerder duidelijkheid en zekerheid verschafte over de wil tot beëindiging uitgaande 
van  eiseres  en verweerder  zich terecht  daarop beriep.  Tegenstrijdigheid  van  motieven 
staat gelijk met de ontstentenis van motivering.

Het arbeidshof schendt artikel  149 van de Grondwet door zijn beslissing te steunen 
enerzijds  op  overwegingen  die  inhouden  dat  het  ontslag  dat  aan  verweerder  werd 
gegeven, uitging van een persoon die onbevoegd was eiseres te binden, op wiens onbe-
voegdheid verweerder zich beriep (en wettig kon beroepen), anderzijds op overwegingen 
die inhouden dat dat ontslag verweerder duidelijkheid en zekerheid verstrekt van de bij 
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eiseres bestaande wil de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Tweede subonderdeel
Ontslag is de rechtshandeling waarbij een partij bij de arbeidsovereenkomst te kennen 

geeft dat zij de arbeidsovereenkomst wil beëindigd zien.
Zoals voor de geldigheid van een overeenkomst, overeenkomstig artikel 1108 van het 

Burgerlijk  Wetboek,  is  voor  de  geldigheid  van  een  eenzijdige  rechtshandeling  een 
volwaardige wilsuiting en bekwaamheid vereist van de partij van wie de rechtshandeling 
uitgaat.

Een ontslag is derhalve maar rechtsgeldig en bestaand indien het uitgaat van een tot 
ontslag  bevoegde  partij  bij  de  arbeidsovereenkomst.  Het  ontslag  uitgaande  van  een 
daartoe onbevoegde persoon is geen geldige wilsuiting van een partij en als zodanig onbe-
staande.

Het arbeidshof oordeelt, zoals hierboven wordt uiteengezet in het tweede onderdeel en 
hier uitdrukkelijk wordt hernomen,

- met de overwegingen die het maakt onder de nummers 4 tot en met 9, op de blad-
zijden 11 tot en met 15 van het bestreden arrest, dat de (heer D. van de) NV SAP niet door 
eiseres gemandateerd was om over te gaan tot ontslag van verweerder,

- met de overwegingen die het maakt onder nummer 10, op de bladzijden 15 en 16 van 
het  bestreden  arrest,  dat  het  door  een  onbevoegde  persoon  aan  verweerder  gegeven 
ontslag niet tijdig werd bekrachtigd,

- en met de overwegingen die het maakt onder nummer 11, op de bladzijden 16 en 17 
van het bestreden arrest, dat het de werknemer toegelaten is de betwisting over het al dan 
niet bestaan van een rechtsgeldig mandaat van de ontslag gevende persoon pas naar voren 
te brengen op het ogenblik van de tegen de werkgever bij de arbeidsrechtbank ingeleide 
procedure.

Aldus beslist het arbeidshof dat het aan verweerder gegeven ontslag niet uitging van 
een persoon die gemachtigd en bekwaam was om namens eiseres ontslag te geven en dat 
verweerder zich wettig op die onbevoegdheid beroept.

Met die overwegingen en zonder vast te stellen dat eiseres op een andere wijze, al dan 
niet op een ander tijdstip, dan met de ontslagbrief uitgaande van (de heer D. van) de NV 
SAP overging tot ontslag van verweerder, beslist het arbeidshof niet wettig dat het aan 
verweerder gegeven ontslag door een daartoe niet gemandateerde en onbevoegde persoon 
neerkomt op de onmiddellijke en onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
toe te schrijven aan eiseres (schending van artikel  32, 5°,  van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de artikelen 1108, 1984, 1985 en 1987 van 
het Burgerlijk Wetboek),  die voor  verweerder  een recht op een opzeggingsvergoeding 
doet ontstaan (schending van de artikelen 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten).

Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres niet wettig ongegrond en 
bevestigt niet wettig het in eerste aanleg gewezen vonnis van de arbeidsrechtbank (schen-
ding van artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek en 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Uit artikel 1994 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de lasthebber 

aansprakelijk is voor hem die hij bij de uitvoering van zijn opdracht in zijn plaats 
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heeft gesteld, volgt dat de lastgever aan de lasthebber de toelating kan verlenen 
zich voor de uitvoering van het mandaat te laten vertegenwoordigen of bijstaan. 

Deze toelating kan zelfs stilzwijgend zijn.
2. Zonder vast te stellen dat de voorzitter van de VZW die door de raad van 

bestuur van eiseres gemandateerd werd om tot het ontslag van verweerder over 
te gaan, geen toelating tot plaatsvervanging had, vermocht het arrest niet wettig 
te oordelen dat de lasthebber zich voor de uitvoering van dit mandaat niet kon 
laten vertegenwoordigen door het sociaal secretariaat.

3.  Door  te  beslissen  dat  het  sociaal  secretariaat  geen  mandaat  had  om 
verweerder te ontslaan, zodat het ontslag onregelmatig was, schendt het arrest de 
in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.

4. Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
5. Wanneer een lasthebber van de werkgever in naam en voor rekening van de 

werkgever de arbeidsovereenkomst  ten aanzien van de werknemer schriftelijk 
beëindigt,  heeft  de  werknemer  het  recht  de overlegging  van een  volmacht  te 
eisen teneinde zich van het bestaan van de lastgeving te vergewissen.

Hij is er nochtans niet toe gehouden zulks te doen.
Wanneer hij dit niet doet en niet meer komt werken, aldus handelend alsof er 

wel degelijk een ontslag is geweest, is het gevolg daarvan dat hij het bestaan van 
de  lastgeving  achteraf,  tenzij  binnen  redelijk  korte  termijn,  niet  meer  kan 
ontkennen wanneer  noch de lastgever,  noch de lasthebber zelf dienaangaande 
enige betwisting opperen.

6. Het arrest beslist dat verweerder het mandaat van het sociaal secretariaat om 
tot zijn ontslag over te gaan nog kon betwisten op het ogenblik dat verweerder de 
procedure tegen eiseres aanvatte, dit is meer dan zes maanden nadat de ontslag-
brief door het  sociaal  secretariaat  namens eiseres aan verweerder werd toege-
zonden.

Het arrest oordeelt dat het achterwege blijven van een eerder en onmiddellijk 
protest van verweerder ten tijde van het ontslag niet tot gevolg heeft dat dient 
aanvaard te worden dat het sociaal secretariaat wel een mandaat had tot ontslaan, 
dit  ongeacht  het  feit  dat  de lastgever  en de lasthebber  zelf  daaromtrent  geen 
betwisting voerden.

7.  Door  te  beslissen  dat  het  sociaal  secretariaat  geen  mandaat  had  om 
verweerder te ontslaan, zodat het ontslag onregelmatig was, schendt het arrest de 
in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.

8. Het onderdeel is gegrond.

Dictum,

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest;

Beveelt dat van dit arrest zal melding worden gemaakt op de kant van het 
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vernietigde arrest. 
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

6 februari 2006 – 3° kamer –  Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
van Eeckhoutte.

Nr. 78

3° KAMER - 6 februari 2006

1º LOON — BESCHERMING - RENTE - INHOUDING - BEDRIJFSVOORHEFFING - SOCIALE 
ZEKERHEIDSBIJDRAGEN - OPZEGGINGSVERGOEDING - VERGOEDING VASTHEID VAN BETREKKING

2º LOON — BESCHERMING - RENTE - INHOUDING - BEDRIJFSVOORHEFFING - SOCIALE 
ZEKERHEIDSBIJDRAGEN - ARTIKEL 82, WET 26 JUNI 2002 BETREFFENDE DE SLUITING VAN 
ONDERNEMINGEN - VERVANGT ARTIKEL 10, LOONBESCHERMINGSWET - AARD

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — UITLEGGING - 
ARTIKEL 82, WET 26 JUNI 2002 BETREFFENDE DE SLUITING VAN ONDERNEMINGEN - VERVANGT 
ARTIKEL 10, LOONBESCHERMINGSWET - AARD

1º De werkgever is aan de werknemer geen rente verschuldigd op het gedeelte van de 
opzeggingsvergoeding  dat  hij  als  bedrijfsvoorheffing  en  sociale  zekerheidsbijdragen 
inhoudt1. (Art. 10, Loonbeschermingswet)

2º en 3° Is geen interpretatieve wet het artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 dat artikel 10 
van de Loonbeschermingswet  vervangt  in  die  zin  dat  interest  verschuldigd  is  op  het  
brutobedrag van het loon in de zin van de Loonbeschermingswet.  (Art. 82, Wet 26 juni 
2002 betreffende de sluiting van ondernemingen)

(HANNOVER INTERNATIONAL nv T. V.)

ARREST

(A.R. S.05.0063.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 november 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Eiseres voert in een verzoekschrift drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

1 Cass.,  7  april  2003,  A.R.  S.00.0013.F,  nr  229;  Loonbeschermingswet,  art.  10,  vóór  de 
inwerkingtreding van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen (zie artt. 
82 en 90, §1 van die wet. Op de dag van de uitspraak van het arrest van het Hof was art. 82, Wet 26 
juni 2002 nog niet van kracht).
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II. CASSATIEMIDDELEN
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, eerste lid, 1°, 10 en 23, 1°, van de wet van 12 april 1965 betreffende de 

bescherming van het loon der werknemers;
- de artikelen 270, 272 en 273 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 

gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 
1992;

- artikel 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 

- de artikelen 2 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over het incidenteel 

beroep van verweerster, het incidenteel beroep ontvankelijk en gegrond. Het arbeidshof 
hervormt het beroepen vonnis van de arbeidsrechtbank en veroordeelt eiseres tot betaling 
aan verweerster van 317.197,35 euro provisioneel als opzeggingsvergoeding en 95.159,20 
euro als "bijzondere vergoeding vastheid van betrekking" gelijk aan negen maanden loon, 
bedragen te vermeerderen met de interest. Het arbeidshof beslist dat onder meer op grond 
van de volgende motieven:

"De interesten:
Het incidenteel hoger beroep heeft betrekking op de berekeningsbasis van de interesten.
(Verweerster) vordert dat deze zouden worden toegekend op de brutobedragen.
Overeenkomstig artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 op de sluiting van de onderne-

ming en waarmee artikel 10 van deze loonbeschermingswet wordt gewijzigd.
(Eiseres) brengt hiertegen in dat die wet nog niet in werking is getreden.
Aangezien uit de voorbereidende werken van de wet van 26 juni 2002 blijkt dat net de 

aangebrachte wijziging een interpretatie bevestigt die steun vindt in het doel zelf van de 
Loonbeschermingswet  van  12  april  1965,  oordeelt  het  (arbeidshof)  dat  de  intresten 
verschuldigd zijn op de toegekende brutobedragen".

Grieven
1. Artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 

werknemers, hieronder afgekort als Loonbeschermingswet, bepaalt dat voor het loon van 
rechtswege rente verschuldigd is met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt. 
Blijkens de bewoordingen en het opzet van dat artikel, slaat dat enkel op het loon dat de 
werknemer van zijn werkgever kan vorderen.

Artikel 10 van de Loonbeschermingswet is van toepassing op de opzeggings-vergoe-
ding verschuldigd krachtens artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten. Het artikel is evenzeer van toepassing op een bijzondere ontslagvergoe-
ding toegekend aan de werknemer wegens miskenning door de werkgever van een proce-
dure bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de vastheid van betrek-
king.  Beide  vergoedingen  zijn  inderdaad  geldelijke  bedragen  waarop  de  werknemer 
lastens  zijn  werkgever  aanspraak  kan  maken  ingevolge  de  dienstbetrekking.  Uit  de 
stukken van de rechtspleging voor het arbeidshof blijkt overigens dat tussen partijen geen 
betwisting bestond over de toepasselijkheid van artikel 10 van de Loonbeschermingswet 
op de bedragen die verweerster als opzeggingsvergoeding en "werkzekerheidsvergoeding" 
vorderde en dat verweerster  op die bedragen interest  vorderde met toepassing van dat 
artikel 10.
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Krachtens artikel 270, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 is de 
bedrijfsvoorheffing verschuldigd door de belastingplichtigen die als schuldenaar bezoldi-
gingen  betalen  of  toekennen.  Behoudens  tegenstrijdig  beding  hebben  de  in  het  voor-
noemde  artikel  bedoelde  belastingschuldigen  krachtens  artikel  272,  1°,  van  hetzelfde 
wetboek,  het  recht  op  de  belastbare  inkomsten  de  desbetreffende  voorheffing  in  te 
houden.

Luidens  artikel  273,  1°,  van  het  Wetboek  van  de inkomstenbelastingen  1992 is  de 
bedrijfsvoorheffing  opeisbaar  uit  hoofde  van  het  betalen  of  toekennen  van  belastbare 
bezoldigingen.

Bijgevolg heeft de werknemer, behoudens tegenstrijdig beding waarvan het arbeidshof 
het bestaan niet vaststelt en waarvan het bestaan evenmin blijkt uit een stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet het recht te eisen dat die voorheffing aan hem zou betaald 
worden.

De bijdragen voor sociale zekerheid worden berekend op grond van het loon van de 
werknemer. Overeenkomstig artikel 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, hieronder afgekort als R.S.Z.-wet, moet de werkgever bij iedere betaling van 
het  loon  de  bijdrage  van  de  werknemer  inhouden.  De  werkgever  is  die  ingehouden 
bijdrage, samen met de zijne, verschuldigd aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Bijgevolg kan de werknemer van de werkgever niet de betaling van zijn socialezeker-
heidsbijdragen vorderen.

Luidens artikel 23, eerste lid, 1°, van de Loonbeschermingswet mogen de inhoudingen 
krachtens de belastingwetgeving, de wetgeving op de sociale zekerheid en krachtens parti-
culiere of collectieve overeenkomsten betreffende bijkomende voordelen inzake sociale-
zekerheid, in mindering gebracht worden op het loon van de werknemer.

2. In een regelmatig voor het arbeidshof neergelegde conclusie voerde eiseres aan dat 
artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen nog 
niet in werking is getreden en dat het incidenteel beroep van verweerster dan ook onge-
grond is.

Het arbeidshof overweegt dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 
juni 2002 blijkt dat "de aangebrachte wijziging een interpretatie bevestigt die steun vindt 
in het doel zelf van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965" en oordeelt dat interest 
verschuldigd is op de toegekende brutobedragen.

Aldus veroordeelt het arbeidshof eiseres tot betaling van interest op de brutobedragen 
van de "verbrekingsvergoeding" en de "bijzondere vergoeding vastheid van betrekking" 
die het aan verweerster  toekent.  De laatstgenoemde vergoeding betreft  een bijzondere 
ontslagvergoeding die aan verweerster wordt toegekend wegens miskenning door eiseres 
van de bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst inzake vastheid van betrek-
king,  wat  genoegzaam blijkt  uit  de  overwegingen  van  het  arbeidshof  op de bladzijde 
dertien en volgende van het arrest.

Artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen, dat 
artikel 10 van de Loonbeschermingswet vervangt als volgt: "Artikel 10. Voor het loon is 
van rechtswege rente verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt. 
Die rente wordt berekend op het loon, vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in 
mindering zijn gebracht", was nog niet in werking getreden op het ogenblik van het opeis-
baar worden van de toegekende vergoedingen, noch op het ogenblik dat het arbeidshof 
uitspraak deed.  Dat artikel  82 is evenmin  een interpretatieve bepaling.  Derhalve is de 
beslissing van het arbeidshof dat interest verschuldigd is op de brutobedragen, niet naar 
recht verantwoord (schending van de artikelen 2, eerste lid, 1°, 10 en 23, 1°, van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, 270, 272 en 
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273 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, 23, §1, van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders, en voor zoveel als nodig, artikel 1153 van het Burgerlijk 
Wetboek).

Aangezien  het  noch  uitdrukkelijk,  noch  stilzwijgend  de  zekere  bedoeling  van  de 
wetgever is artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van onderne-
mingen toe te passen op het verleden, schendt het arbeidshof ook artikel 2 van het Burger-
lijk  Wetboek krachtens  hetwelk  de wet  alleen beschikt  over  het  toekomende  en geen 
terugwerkende kracht heeft.

Aldus oordeelt het arbeidshof niet wettig dat interest verschuldigd is op de toegekende 
bruto-bedragen. Bijgevolg verklaart het arbeidshof het incidenteel beroep van verweerster 
niet wettig gegrond en veroordeelt het eiseres niet wettig tot betaling aan verweerster van 
317.197,35 euro provisioneel als "verbrekingsvergoeding" gelijk aan dertig maanden loon 
en 95.159,20 euro als "speciale  vergoeding vastheid van betrekking" gelijk aan negen 
maanden loon, beide bedragen te vermeerderen met de interest (schending van de arti-
kelen 2, eerste lid, 1°, 10 en 23, 1°, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescher-
ming van het loon der werknemers, 270, 272 en 273 van het Wetboek van inkomstenbe-
lastingen 1992, 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 2 van 
het  Burgerlijk  Wetboek  en  voor  zoveel  als  nodig,  artikel  1153  van  het  Burgerlijk 
Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 

loon der  werknemers,  naar  luid waarvan  voor het  loon van  rechtswege  rente 
verschuldigd is met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar is, slaat blijkens 
de bewoordingen en het opzet van dat artikel, enkel op het loon dat de werk-
nemer van zijn werkgever kan vorderen.

2. Artikel 270, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt 
dat  de bedrijfsvoorheffing  verschuldigd  is  door  de  belastingplichtigen  die  als 
schuldenaar bezoldigingen betalen of toekennen, terwijl, volgens artikel 272, 1°, 
van  dat  wetboek,  behoudens  strijdig  beding,  de  in  artikel  270,  1°,  vermelde 
belastingschuldigen het recht hebben op de belastbare inkomsten de desbetref-
fende voorheffing in te houden.

Bijgevolg heeft de werknemer, behoudens strijdig beding waarvan het arrest 
het  bestaan niet  vaststelt,  niet het  recht  te eisen dat  hem die voorheffing zou 
worden betaald.

3. Krachtens artikel 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders,  wordt  de bijdrage van de werknemer door de werkgever  bij  iedere 
betaling van het loon ingehouden en is deze die bijdrage, samen met de zijne, 
verschuldigd aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Bijgevolg kan de werknemer de betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen 
niet van de werkgever vorderen.
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4. De opzeggingsvergoeding en de werkzekerheidsvergoeding zijn voordelen 
ten laste van de werkgever, toegekend aan de werknemer ingevolge de beëindi-
ging van de dienstbetrekking, en maken derhalve overeenkomstig artikel 2 van 
de Loonbeschermingswet loon uit in de zin van deze wet.

5. Het arrest schendt de voormelde wetsbepalingen, zoals te dezen van toepas-
sing, door interest toe te kennen op het brutobedrag van deze vergoedingen, tot 
betaling waarvan eiseres ten aanzien van verweerster veroordeeld wordt.

6. Het arrest vermocht niet zijn beslissing te gronden op artikel 82 van de wet 
van 26 juni 2002 dat artikel 10 van de Loonbeschermingswet vervangt in die zin 
dat interest  verschuldigd is op het brutobedrag van het  loon in de zin van de 
Loonbeschermingswet, vermits dit artikel 82 geen interpretatieve wetsbepaling is 
en krachtens artikel 90, §1, van de wet van 26 juni 2002 nog niet in werking was 
getreden op het ogenblik van het wijzen van het arrest.

7. Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de interest en 

de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt eiseres in twee derden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

6 februari 2006 – 3° kamer –  Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr.  De Raeve advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. van Eeckhoutte en Kirkpatrick.

Nr. 79

2° KAMER - 7 februari 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - GEEN ANTWOORD OP 
DE CONCLUSIE VAN EEN MEDEBEKLAAGDE - VERWEER DAT OOK DIENSTIG IS VOOR HET OORDEEL 
OVER DE STRAFVORDERING TEGEN DE EISER - AFSPLITSING VAN DE ZAAK VAN DE MEDEBEKLAAGDE 
NA DE OORSPRONKELIJKE GEZAMENLIJKE BEHANDELING - ONTVANKELIJKHEID

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - CONCLUSIE VAN EEN MEDEBEKLAAGDE - VERWEER DAT OOK DIENSTIG IS 
VOOR HET OORDEEL OVER DE STRAFVORDERING TEGEN EEN ANDERE BEKLAAGDE - AFSPLITSING VAN 
DE ZAAK VAN DE MEDEBEKLAAGDE NA DE OORSPRONKELIJKE GEZAMENLIJKE BEHANDELING - 
VERPLICHTING VAN DE RECHTER
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1º Een beklaagde kan voor het Hof van cassatie de schending van artikel  149 van de  
Grondwet aanvoeren doordat de rechter niet heeft geantwoord op de conclusie van een 
medebeklaagde wanneer daarin een verweer wordt aangevoerd dat ook dienstig is voor 
het oordeel over de strafvordering tegen de beklaagde, ook al splitste de rechter de zaak 
van de medebeklaagde, na de oorspronkelijke gezamenlijke behandeling, af van de zaak  
van de beklaagde1. 

2º Het artikel 149 van de Grondwet verplicht de rechter in strafzaken te antwoorden op het  
door de partijen in conclusie voorgedragen verweer; de rechter moet ook de conclusie 
van een medebeklaagde beantwoorden, wanneer daarin een verweer wordt aangevoerd 
dat ook dienstig is voor het oordeel over de strafvordering tegen een andere beklaagde, 
ook  al  heeft  hij  de zaak van de medebeklaagde na de oorspronkelijke  gezamenlijke  
behandeling afgesplitst van de zaak van deze andere beklaagde2.

(D.)

ARREST

(A.R. P.05.1346.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 19 mei 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN BEROEP
De eiser en een medebeklaagde zijn in hoger beroep gekomen van het vonnis 

van de Correctionele Rechtbank te Hasselt van 11 augustus 2003 dat hen beiden 
onder meer veroordeelde wegens de telastlegging A.3, zijnde mededaderschap 
aan  een inbreuk op de  Drugwet  hier  bestaande  in  het  bezit,  vervaardigen  en 
verkoop van cannabis.

Het hof van beroep behandelde de zaak tegen beide beklaagden op de terecht-
zitting van  24  maart  2005.  Op die  terechtzitting nam de  medebeklaagde  een 
conclusie.

De medebeklaagde  voerde  in zijn conclusie  onder  meer  aan dat  het  artikel 
26bis, 2°, van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling 
van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking 
en  therapeutisch  advies,  zoals  ingevoegd  bij  het  artikel  2  van  het  koninklijk 
besluit van 16 mei 2003, het onder de telastlegging A bedoelde feit van teelt van 
cannabisplanten voor eigen gebruik thans wel strafbaar stelt, maar dat deze wets-
bepaling wegens haar algemene bewoording te vaag is en hierdoor het legaliteits-
beginsel miskent.

Bij het bestreden arrest doen de appelrechters uitspraak over het hoger beroep 
van de eiser en splitsen ze de behandeling van de zaak tegen de medebeklaagde 
af en bevelen daarin de heropening van het debat.

1 Cass.,  4  sept.  1990,  AR  3103,  nr  1;  5  april  2000,  A.R.  P.99.1889.F,  nr  225;  DECLERCQ R., 
Beginselen van Strafrechtspleging, 3de Editie 2003, p. 622, nr 1337.
2 Ibid.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het artikel 149 Grondwet verplicht de rechter in strafzaken te antwoorden 

op het door de partijen in conclusie voorgedragen verweer.
De  rechter  moet  ook  de  conclusie  van  een  medebeklaagde  beantwoorden 

wanneer  daarin  een  verweer  wordt  aangevoerd  dat  ook  dienstig  is  voor  het 
oordeel over de strafvordering tegen de beklaagde. 

2. De appelrechters beantwoorden het verweer van de medebeklaagde betref-
fende de schending van het legaliteitsbeginsel niet. Dit verweer was ook dienstig 
voor de eiser. De appelrechters, ook al hebben zij de zaak van de medebeklaagde 
na de oorspronkelijke gezamenlijke behandeling afgesplitst van de zaak van de 
beklaagde, zijn tekortgekomen aan hun grondwettelijke motiveringsplicht.

3. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvorde-

ring tegen de eiser.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

7 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. P. Helsen, Hasselt.

Nr. 80

2° KAMER - 7 februari 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEOORDELINGSVRIJHEID - GRENZEN - FEIT NIET ONDERWORPEN AAN DE TEGENSPRAAK VAN 
PARTIJEN

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - BEWIJS - 
BEOORDELINGSVRIJHEID - STRAFVORDERING - OVERTUIGING VAN DE RECHTER - GRENZEN - FEIT 
NIET ONDERWORPEN AAN DE TEGENSPRAAK VAN PARTIJEN

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEOORDELINGSVRIJHEID - ALGEMEEN BEKEND FEIT - TOETSING DOOR HET HOF

4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - BEWIJS - 
BEOORDELINGSVRIJHEID - STRAFVORDERING - OVERTUIGING VAN DE RECHTER - ALGEMEEN 
BEKEND FEIT - TOETSING DOOR HET HOF

5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ALGEMEEN - BEWIJS - 
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BEOORDELINGSVRIJHEID - STRAFVORDERING - OVERTUIGING VAN DE RECHTER - FEIT NIET 
ONDERWORPEN AAN DE TEGENSPRAAK VAN PARTIJEN - ALGEMEEN BEKEND FEIT - TOETSING DOOR 
HET HOF

1º, 2°; 3° ,4° en 5° Ofschoon de rechter geen rekening mag houden met feitelijke gegevens 
waarover de partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren en die hij slechts buiten  
het debat heeft vernomen, kan hij  zijn overtuiging wel steunen op algemeen bekende 
feitelijke gegevens die op algemene ervaring berusten en die hij dus niet buiten het debat  
heeft moeten vernemen, aangezien die algemeen bekende feitelijke gegevens steeds tot 
het debat behoren juist omdat ze algemeen bekend zijn; het Hof gaat na of het door de 
rechter als algemeen bekend geoordeeld feit, wel als dusdanig kan worden beschouwd 
en  of  het  geen  bijzonder  feit  is  dat  de  rechter  noodzakelijk  buiten  het  debat  heeft  
vernomen1.

(D. e.a. T. FORTIS BANK nv)

ARREST

(A.R. P.05.1375.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  op  20  september  2005 

gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel 
1. Behalve indien de wet een bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, oordeelt de 

rechter in strafzaken onaantastbaar op grond van welke feitelijke gegevens hij 
zich een overtuiging vormt.

De rechter mag zijn beslissing enkel gronden op feitelijke gegevens die aan de 
tegenspraak van de partijen onderworpen werden. Hij mag geen rekening houden 
met feitelijke gegevens waarover de partijen geen tegenspraak hebben kunnen 
voeren en die hij slechts buiten het debat heeft vernomen.

2. De rechter kan zijn overtuiging wel steunen op algemeen bekende feitelijke 
gegevens die op algemene ervaring berusten en die hij dus niet buiten het debat 
heeft moeten vernemen. Die algemeen feitelijke gegevens behoren steeds tot het 
debat juist omdat ze algemeen bekend zijn.

Het  Hof van  Cassatie  gaat  na of  het  door  de rechter  als  algemeen bekend 
geoordeeld  feit,  wel  als  dusdanig  kan  worden  beschouwd  en  of  het  geen 
bijzonder feit is dat de rechter noodzakelijk buiten het debat heeft vernomen.

3. De appelrechters oordelen dat "het (...) immers (behoort) tot de algemene 
bekendheid dat geen enkele kredietinstelling 'gratuit' afstand doet van een zeker-
heid  zonder  dat  er  hetzij  gelijktijdig  een  nieuwe  en  betere  zekerheid  wordt 

1 Zie Cass., 26 juni 2002, A.R. P.02.0505.F, nr 384 met concl. adv.-gen. LOOP; 6 nov. 2002, A.R. 
P.02.0755.F, nr 586; 4 mei 2005, A.R. P.05.0410.F, nr. 262.
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gesteld, hetzij een gelijktijdige volledige delging van de schuld".
De appelrechters  hebben  dergelijk  feit  wettig  als  algemeen  bekend  kunnen 

beschouwen zonder het buiten het debat te moeten vernemen.
4. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering 
14. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

7 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Verbist.

Nr. 81

2° KAMER - 8 februari 2006

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - STRAF - DICTUM VAN HET BEROEPEN 
VONNIS BEVESTIGD IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEIDSVEREISTE - TOEPASSING

De eenparigheid die bij art. 211bis, Sv. is vereist, geldt met name wanneer de straf die 
tegen  een  beklaagde  in  eerste  aanleg  werd  uitgesproken  in  hoger  beroep  wordt  
verzwaard; een dergelijke eenparigheid is niet vereist ter rechtvaardiging van de redenen  
op grond waarvan het dictum van het beroepen vonnis in hoger beroep wordt bevestigd1.  
(Art. 211bis, Sv.)

(P. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1472.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 6 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
Eiser voert acht middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 26 sept. 2000, A.R. P.00.1150.N, nr 494.
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II. FEITEN
Op 21 september 2004 heeft de Correctionele Rechtbank te Luik eiser, in staat 

van wettelijke herhaling, veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en een 
geldboete wegens moord, gepleegd op 7 september 1997, met de omstandigheid 
dat  die  onmiddellijk  werd  uitgelokt  door  zware  gewelddaden  tegen  personen 
(telastlegging A.1), en wegens verschillende andere misdrijven met betrekking 
tot  de  bescherming  van  personen  (telastleggingen  K.17,  L.18  en  M.19)  en 
goederen (telastleggingen B.2, E.8, E.9, F.10 en J.15), wegens overtredingen van 
de verkeersveiligheid (telastleggingen C.3 en C.5), een misdrijf tegen de open-
bare trouw (G.11) alsook wegens misdrijven tegen de wapenwetgeving (telast-
leggingen H.12, H.13 en I.14).

Het bestreden arrest heeft dit vonnis bevestigd. 
III. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van 18 oktober 2005 :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
(...)
Over het tweede middel :
Eiser  verwijt  de  appelrechters  dat  zij  niet  met  eenparigheid  van  stemmen 

uitspraak hebben gedaan, ofschoon zij na te hebben vastgesteld dat de redelijke 
termijn was overschreden,  de straf  die  door de eerste  rechter  is  uitgesproken 
hebben bevestigd. Hij voert aan dat vermits de correctionele rechtbank de vertra-
ging in de rechtspleging niet had vastgesteld, de vaststelling door de appelrech-
ters van de overschrijding van de redelijke termijn, inhoudt dat de straf diende te 
worden verminderd, zodat de beslissing om het vonnis te bevestigen een verzwa-
ring betekent van de straf die door de correctionele rechtbank is uitgesproken, 
die eenparig diende te worden genomen.

De eenparigheid die bij artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering is 
vereist, geldt met name wanneer de straf die tegen een beklaagde in eerste aanleg 
werd uitgesproken in hoger beroep wordt verzwaard. Een dergelijke eenparig-
heid is  niet  vereist  ter rechtvaardiging van de redenen op grond waarvan  het 
dictum van het beroepen vonnis in hoger beroep wordt bevestigd.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvorderingen  die door de verweerders  tegen  eiser  zijn  ingesteld,  te 
weten :

a. over het beginsel van de aansprakelijkheid :
Eiser voert geen bijzonder middel aan.
b. over de omvang van de schade :
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Het arrest kent een provisionele schadevergoeding toe aan elke verweerder en 
houdt de uitspraak over de overige punten van de vorderingen aan.

Dergelijke  beslissingen  zijn  geen  eindbeslissing  in  de  zin  van  artikel  416, 
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en houden geen verband met de 
gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bepaald.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
B. Over het cassatieberoep van 21 oktober 2005 :
Een partij  kan in de regel  geen  tweede maal cassatieberoep  instellen tegen 

dezelfde beslissing, ook al werd het tweede cassatieberoep ingesteld vooraleer 
over het eerste cassatieberoep uitspraak werd gedaan.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk. 
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.

8 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. P. Thirion, Hoei.

Nr. 82

2° KAMER - 8 februari 2006

1º HOGER BEROEP – STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) – PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - TERMIJN - 
RAADKAMER – REGELING VAN DE RECHTSPLEGING – BESCHIKKING DIE DE UITSPRAAK VAN DE 
VEROORDELING OPSCHORT – PROCUREUR DES KONINGS EN INVERDENKINGGESTELDE – HOGER 
BEROEP - TERMIJN.

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING – GEWONE OPSCHORTING -RAADKAMER REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING – BESCHIKKING DIE DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING OPSCHORT – 
PROCUREUR DES KONINGS EN INVERDENKINGGESTELDE – HOGER BEROEP – TERMIJN.

3° ARBITRAGEHOF – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE – GRONDWET (1994), ARTT. 
10 EN 11 – PROBATIEWET – ART. 4, §2,TWEEDE LID - OVEREENSTEMMING.

1º en 2° Ofschoon het openbaar ministerie en de burgerlijke partij – in de regel – het recht  
hebben om hoger beroep in te stellen tegen alle beschikkingen van de raadkamer binnen 
een  termijn  van  vijftien  dagen  te  rekenen  vanaf  de  dag  waarop  de  beschikking  is  
gewezen, dient het hoger beroep van de procureur des Konings en de verdachte tegen 
de  beschikking  van  de  raadkamer  waarbij  de  opschorting  van  de  uitspraak  wordt  
uitgesproken, binnen vierentwintig uur te worden ingesteld. (Art. 135, §1, Sv. ; art. 4, §2, 
eerste en tweede lid, Probatiewet)

3° Er is grond om, overeenkomstig art. 26, §1, 3° en §2, Wet Arbitragehof, de prejudiciële 
vraag te stellen of art. 4, §2, tweede lid, Probatiewet de artt. 10 en 11 G.W.schendt in 
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zoverre dit artikel het hoger beroep van de procureur des Konings tegen de beschikking 
van  de  raadkamer  waarbij  de  opschorting  wordt  uitgesproken,  van  een  termijn  van 
vierentwintig uur doet afhangen, terwijl de burgerlijke partij krachtens de artt. 6, vierde lid,  
van de voormelde wet en 203, §1, Sv., over een termijn van vijftien dagen beschikt om 
hoger  beroep  in  te  stellen  tegen  die  beschikking  in  zoverre  zij  over  haar  belangen 
uitspraak doet. (Artt. 10 en 11, G.W. ; art. 26, §1, 3° en §2, Bijzondere Wet Arbitragehof; 
artt. 4, §2, tweede lid, en 6, vierde lid, Probatiewet).

(DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1528.N)

I.RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 

Eiser voert een middel aan in de cassatieakte. Een voor eensluidend verklaard 
afschrift ervan is aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat–generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II.BESLISSING VAN HET HOF
1.Eiser verwijt het bestreden arrest het hoger beroep dat hij op 9 december 

2004 heeft ingesteld tegen een beschikking van de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Namen, die verweerder opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling toekent, niet ontvankelijk te verklaren omdat het laattijdig is.

2.Artikel 135, §1, van het Wetboek van Strafvordering kent het openbaar 
ministerie en de burgerlijke partij het recht toe om hoger beroep in te stellen 
tegen alle beschikkingen van de raadkamer ; naar luid van de derde paragraaf 
van het voormelde artikel moet dit hoger beroep worden ingesteld binnen een 
termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is 
gewezen. De termijn van vierentwintig uur die bij het oude artikel 135 is bepaald 
werd verlengd bij artikel 30 van de Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van 
de strafrechts-pleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het 
gerechtelijk onderzoek.

3.De Wet van 12 maart 1998 die op 2 oktober 1998 van kracht werd, heeft 
artikel 4, §2, eerste en tweede lid, van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie, niet gewijzigd. Volgens die bepalingen 
kunnen de procureur des Konings en de verdachte hoger beroep instellen tegen 
de beschikking van de raadkamer die de opschorting uitspreekt, op voorwaarde 
dat dit rechtsmiddel binnen vierentwintig uren wordt ingesteld.

4.Eiser voert aan dat de tegenstrijdigheid tussen beide wetten ten gunste van de 
eerste moet worden beslist, rekening gehouden met de algemeenheid van de 
bewoordingen ervan en omdat het de meest recente is. Hij leidt daaruit af dat, 
aangezien zijn hoger beroep is ingesteld de vijftiende dag vanaf de uitspraak van 
de beschikking waarbij de opschorting wordt toegekend, het ontvankelijk had 
moeten worden verklaard, niettegenstaande de bepalingen van het voormelde 
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artikel 4, §2.
5.De chronologische maatstaf is niet het enige middel om een tegenstrijdigheid 

tussen twee wetten met hetzelfde voorwerp op te lossen : om te vermijden dat het 
geval van personen die tot verschillende categorieën behoren op dezelfde manier 
wordt geregeld is het mogelijk dat de wetgever afwijkt van de strengheid van de 
algemene regel en er een bijzondere instelt of handhaaft.

6.Volgens de memorie van toelichting van de wet van 12 maart 1998 werd de 
verlenging van de termijn van hoger beroep tegen de beschikkingen van de 
raadkamer, van vierentwintig uur tot vijftien dagen, beslist om de partijen de 
mogelijkheid te bieden om kennis te nemen van de beschikking wanneer zij op 
de terechtzitting afwezig waren en teneinde hen in staat te stellen hun raadsman 
te consulteren betreffende de opportuniteit van een eventueel hoger beroep. Een 
dergelijke rechtvaardiging slaat niet op de procureur des Konings die de 
uitspraak bijwoont van de beschikking van de raadkamer over de grond van de 
zaak en die de opschorting toekent. Overigens, aangezien de 
inverdenkinggestelde met die maatregel moet instemmen, is het mogelijk dat de 
wetgever van oordeel was dat de korte termijn die aan deze laatste wordt 
toegekend om beroep aan te tekenen tegen een beslissing waarin hij had berust, 
diende te worden gehandhaafd.

7.Bijgevolg blijkt niet dat het de bedoeling was van de wet van 12 maart 1998 
om met artikel 30 de bestaande termijn van hoger beroep van vierentwintig uren, 
bij wijze van afwijking van de algemene regel, af te schaffen voor het bijzondere 
geval van de beschikkingen die de opschorting van de uitspraak toekennen en 
waartegen de procureur des Konings of de inverdenkinggestelde hoger beroep 
instelt.
In zoverre faalt het middel naar recht.

8.Eiser verzoekt het Hof, voor het geval het tot bovenvermelde conclusie zou 
komen om een vraag te stellen aan het Arbitragehof over de discriminatie die, 
volgens hem, het aanhouden van de termijn van vierentwintig uren met zich mee 
zou brengen, krachtens welke zijn hoger beroep laattijdig werd verklaard.

9.Bij arrest nr. 20/2001 van 1 maart 2001 heeft het Arbitragehof voor recht 
gezegd dat artikel 4, §2, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, 
het uitstel en de probatie de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt in 
zoverre het voor de verdachte ten aanzien van wie door het onderzoeksgerecht de 
maatregel tot opschorting wordt gelast, als rechtsmiddel op strafrechtelijk gebied 
in het verzet voorziet dat binnen vierentwintig uur dient te worden ingesteld. Dit 
arrest doet uitspraak over een prejudiciële vraag waarbij de toestand van de 
inverdenkinggestelde wordt vergeleken met die van de beklaagde die wanneer 
hij dezelfde maatregel voor het vonnisgerecht verkrijgt over een termijn van 
hoger beroep van vijftien dagen beschikt.

10.Met de enige prejudiciële vraag die hij voorstelt en waarvan het voorwerp 
niet kan worden vereenzelvigd met dat van de vraag die bij het voormelde arrest 
van 1 maart 2001 wordt beantwoord, maakt eiser vier afzonderlijke 
vergelijkingen. Hij vraagt zich immers af welke discriminatie kan voortspruiten 
uit het feit dat :
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- de procureur des Konings over een termijn van vierentwintig uur beschikt om 
hoger beroep in te stellen tegen de beschikking waarbij  de opschorting wordt 
toegekend terwijl  de  burgerlijke  partij  over  vijftien dagen  beschikt  om hoger 
beroep in te stellen tegen dezelfde beschikking in zoverre zij uitspraak doet over 
de  burgerlijke  rechtsvordering  die  tegen  de  inverdenkinggestelde  is  ingesteld 
(artikelen  6,  vierde  lid,  van  de  Wet  van  29  juni  1964  en  203,  §1,  van  het 
Wetboek van Strafvordering) ;

- de inverdenkinggestelde beschikt over een termijn van vierentwintig uur om 
hoger beroep in te stellen tegen de beschikking waarbij  de opschorting wordt 
toegekend  terwijl  de  burgerlijke  partij  over  vijftien dagen  beschikt  om tegen 
dezelfde beschikking hoger beroep in te stellen in zoverre zij uitspraak doet over 
zijn vordering ;

- de procureur des Konings beschikt over een termijn van vierentwintig uur om 
hoger beroep in te stellen tegen de beschikking waarbij  de opschorting wordt 
toegekend  terwijl  hij  over  een  termijn  van  vijftien  dagen  beschikt  om hoger 
beroep  in  te  stellen  tegen  een  beschikking  tot  buitenvervolgingstelling  of 
verwijzing ;

- de inverdenkinggestelde beschikt over een termijn van vierentwintig uur om 
hoger beroep in te stellen tegen de beschikking die de opschorting toekent terwijl 
hij over een termijn van vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen, in 
de gevallen die  bij  artikel  135,  §2, van het  Wetboek van Strafvordering zijn 
bepaald, tegen een beschikking tot verwijzing.

11.De tweede en vierde vraag betreffen de toestand van de 
inverdenkinggestelde en niet die van het openbaar ministerie. Aangezien het 
geen prejudiciële vragen zijn hoeven ze niet te worden gesteld: uit de ongelijke 
behandeling waarvan de inverdenkinggestelde het slachtoffer zou zijn, kan 
immers niet worden afgeleid dat het hoger beroep van de procureur des Konings 
ontvankelijk had moeten worden verklaard.

12.De derde en vierde vraag kunnen trouwens niet voor het Arbitragehof 
worden gebracht, vermits zij betrekking hebben op een onderscheid tussen 
personen met dezelfde hoedanigheid, i.c. de procureur des Konings in de derde 
vraag, de inverdenkinggestelde in de vierde, die zich in verschillende juridische 
toestanden bevinden die voor alle partijen gelden.

13.De eerste vraag lijkt daarentegen, enerzijds, in de toepassingssfeer van 
artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 
te vallen, anderzijds, niet onder de uitzonderingen die bij artikel 26, §§2 en 3 van 
de voormelde wet zijn bepaald. Het Hof moet dus die vraag aan het Arbitragehof 
stellen.

Dictum,

Het Hof
Houdt de uitspraak aan totdat het Arbitragehof geantwoord zal hebben op de 

volgende prejudiciële vraag :
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“Schendt artikel 4, §2, tweede lid, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in 
zoverre  dit  artikel  het  hoger  beroep  van  de  procureur  des  Konings  tegen  de 
beschikking van de raadkamer waarbij de opschorting wordt uitgesproken, van 
een  termijn van  vierentwintig  uur  doet  afhangen,  terwijl  de burgerlijke  partij 
krachtens de artikelen 6, vierde lid, van de voormelde wet en 203, §1, van het 
Wetboek van Strafvordering, over een termijn van vijftien dagen beschikt om 
hoger beroep in te stellen tegen die beschikking in zoverre zij over haar belangen 
uitspraak doet ?” ;

Houdt de kosten aan.

8 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h.  de  Codt  –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Loop advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. M. Preumont, Namen, H. Hiernaux, Namen en L. Kennes, Bruusel.

Nr. 83

2° KAMER - 8 februari 2006

1º GEENEESKUNDE – GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) – VERDOVENDE MIDDELEN - MISDRIJF – BEZIT – MISDRIJF “TEN AANZIEN 
VAN” EEN MINDERJARIGE – VOORWAARDEN.

2º MISDRIJF – VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN -VERDOVENDE MIDDELEN - 
MISDRIJF – BEZIT “TEN AANZIEN VAN” EEN MINDERJARIGE – VOORWAARDEN.

1º en 2° Door te bepalen dat de straf geleidelijk kan worden verzwaard gelet op de leeftijd 
van de persoon "ten aanzien waarvan" de overtreding van de artt. 1 en 2bis, Drugwet 
werd gepleegd, heeft  de wetgever een verhoogde bescherming van de minderjarigen  
wegens hun grotere kwetsbaarheid op het oog gehad; die bescherming gaat ervan uit dat 
het ten laste gelegde bezit voor de minderjarige gevaarlijk kan zijn en houdt bijgevolg in  
dat, ofwel de minderjarige over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om zich 
bewust  te  zijn van de feiten die in  zijn aanwezigheid worden gepleegd,  ofwel  dat  de 
verdovende middelen in  zijn aanwezigheid werden gebruikt  zodat hij  rechtstreeks het  
risico loopt bepaalde gevolgen ervan te ondergaan1. (Artt. 1 en 2bis, Drugwet).

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1543.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest,  op 21 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 

1 Antwerpen (8ste kamer), 2 april 1993, R.W., 1993-1994, p. 131, met noot; W. MAHIEU, Stupéfiants, 
in Qualifications et jurisprudence pénales, Die Keure, dl. 2, p. 22 en 23; A. DECOURRIERE, Stupéfiants, 
in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, nr. 89, p. 52 en 53; A. DE NAUW, Drugs,  A.P.R., E. 
Story-Scientia, 1998, nr. 28.
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Eiser  voert  een  middel  aan  in  een  memorie,  "verzoekschrift"  genaamd, 
waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
Door te bepalen dat de straf geleidelijk kan worden verzwaard gelet op de leef-

tijd van de persoon "ten aanzien waarvan" de overtreding van de artikelen 1 en 
2bis van de Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, 
slaapmiddelen  en  verdovende  middelen,  psychotrope  stoffen,  ontsmettings-
stoffen en antiseptica, werd gepleegd, heeft de wetgever een verhoogde bescher-
ming van de minderjarigen wegens hun grotere kwetsbaarheid op het oog gehad.

Die bescherming gaat ervan uit dat het ten laste gelegde bezit voor de minder-
jarige gevaarlijk kan zijn en houdt bijgevolg in dat, ofwel de minderjarige over 
voldoende onderscheidingsvermogen  beschikt  om zich  bewust  te  zijn  van  de 
feiten  die  in  zijn  aanwezigheid  worden  gepleegd,  ofwel  dat  de  verdovende 
middelen in zijn aanwezigheid werden gebruikt zodat hij rechtstreeks het risico 
loopt bepaalde gevolgen ervan te ondergaan.

De bodemrechter beoordeelt die omstandigheden op onaantastbare wijze.
Het arrest vermeldt "dat [verweerder] voor de verzwarende omstandigheid die 

in de telastlegging A wordt bedoeld, dient te worden vrijgesproken, aangezien 
het kind van minder dan twaalf jaar, op het ogenblik van de feiten, minder dan 
anderhalf jaar oud was [en] bijgevolg onmogelijk kon beseffen dat [verweerder] 
in zijn aanwezigheid in het bezit was van een pakje cocaïne; dat de wettelijke 
bepalingen met het oog op de bijzondere bescherming van minderjarigen tegen 
de drugsplaag, te dezen, door [verweerder] niet werden overtreden". Die gronden 
verantwoorden de beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Het ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

8 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop advocaat-generaal.

Nr. 84

2° KAMER - 8 februari 2006
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1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - AFSTAND - GEVOLGEN

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - ARREST WAARBIJ AKTE VAN DE 
AFSTAND WORDT VERLEEND - UITWERKINGEN

1º De kamer van inbeschuldigingstelling moet uitspraak doen over het hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde binnen vijftien dagen na de verklaring van hoger beroep,  onder  
voorbehoud  van  het  uitstel  dat  aan  de  verdediging  is  toegestaan;  wanneer  de 
inverdenkinggestelde  afstand  doet  van  zijn  hoger  beroep  wordt  de  zaak  niet  van 
rechtswege door die afstand aan de kamer van inbeschuldigingstelling onttrokken; het  
arrest dat die afstand verleent moet binnen vijftien dagen na de verklaring van hoger  
beroep worden uitgesproken, zoniet wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld1.  
(Art. 30, §3, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

2º Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de afstand binnen de wettelijke  
termijn  verleent,  heeft  dezelfde  gevolgen  als  een  arrest  dat  de  voorlopige  hechtenis 
handhaaft in de zin van art. 30, §4, Wet Voorlopige hechtenis en vormt een hechtenistitel  
van één maand vanaf de beslissing2 (Art.  30, §3, tweede lid,  en §4, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990)

(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0189.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  arrest  116/2006,  op  27  januari  2006 

gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiser voert  een middel aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Tegen eiser werd op 25 september 2003 een bevel tot aanhouding uitgevaar-

digd door de onderzoeksrechter te Charleroi.
De raadkamer heeft de voorlaatste maal op 1 december 2005 de voorlopige 

hechtenis gehandhaafd.
Eiser die tegen die beschikking op 2 december 2005 hoger beroep heeft inge-

steld, heeft vervolgens daarvan afstand gedaan, waarop de kamer van inbeschul-
digingstelling op 13 december 2005 akte heeft verleend van diens afstand.

De raadkamer is opnieuw samengekomen voor het toezicht op de voorlopige 
hechtenis  en heeft  bij  beschikking van 12 januari  2006 de handhaving ervan 
bevolen.

Eiser  heeft  voor  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  aangevoerd  dat  die 
beschikking onwettig was, aangezien zij niet binnen de maand die volgt op de 
voorgaande werd genomen.

1 Cass., 23 aug. 2005, A.R. P.05.1216.F, nr 401.
2 Ibid.
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Het bestreden arrest verwerpt dit verweer door te beslissen dat het arrest van 
13 december 2005 een hechtenistitel inhoudt van een maand vanaf die beslissing.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Krachtens artikel 30, §3, tweede lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende 

de voorlopige hechtenis,  moet de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak 
doen over het hoger beroep van de inverdenkinggestelde binnen vijftien dagen na 
de verklaring van hoger beroep,  onder voorbehoud van het  uitstel dat  aan de 
verdediging is toegestaan. Bij ontstentenis wordt de inverdenkinggestelde in vrij-
heid gesteld.

Wanneer de inverdenkinggestelde afstand doet van zijn hoger beroep, wordt de 
zaak niet van rechtswege door die afstand aan de kamer van inbeschuldigingstel-
ling onttrokken. Het arrest dat die afstand verleent moet binnen de termijn die bij 
het voormelde artikel 30, §3, tweede lid, is bepaald, worden uitgesproken, zoniet 
wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld.

Hieruit volgt dat het arrest dat de afstand binnen de wettelijke termijn verleent 
dezelfde gevolgen heeft als een arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft in 
de zin van artikel 30, §4, van de voormelde wet. 

Met toepassing van die laatste bepaling, gewijzigd bij artikel 12, 6°, van de 
wet van 31 mei 2005, vormt het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
dat de voorlopige hechtenis handhaaft een hechtenistitel van één maand vanaf de 
beslissing.

Bijgevolg hield het arrest van 13 december 2005 van de kamer van inbeschul-
digingstelling te Brussel een hechtenistitel van een maand in.

De laatste beschikking van de raadkamer die op 12 januari 2006 is gewezen 
schendt bijgevolg noch de artikelen 22 en 30 van de wet van 20 juli 1990, noch 
de verdragsbepalingen die in het middel zijn bedoeld, zodat het bestreden arrest 
die ze bevestigt, deze evenmin schendt.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Het ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

8 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h.  Mathieu –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Loop advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. D. Holzapfel, Brussel en A. Krywin, Brussel.
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Nr. 85

1° KAMER - 9 februari 2006

DOUANE EN ACCIJNZEN - ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN - BEVOEGDHEDEN - 
INNING VAN LANDBOUWHEFFINGEN - A.W.D.A. - ARTIKEL 4 - INWERKINGTREDING - GEVOLGEN

De wijziging  van artikel  4  A.W.D.A. door artikel  3  van de wet  van 27 december 1993, 
waarbij  de  administratie  der  Douane en Accijnzen  vanaf  1  januari  1994 onder  meer 
bevoegd wordt gemaakt om de inning te verrichten van de landbouwheffingen, en de  
opheffing bij artikel 33 van het K.B. van 30 december 1993 van het K.B. van 25 oktober  
1971, dat de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen voorheen belastte met  
het innen van bedoelde heffingen, hebben geen terugwerkende kracht op de voor de  
inwerkingtreding van het K.B. van 30 december 1993 ontstane en definitief voltrokken  
toestanden. (Art. 2, B.W.; art. 4, A.W.D.A.; art. 32, eerste lid, K.B. 30 dec. 1993)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN ECONOMIE e.a. T. LENSING & BROCKHAUSEN GMBH)

ARREST

(A.R. C.01.0492.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 juni 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen 
- de artikelen 1, 33, 144 en 145 van de Grondwet;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 703 en 705 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 1º, en 4º, a, 2, en 4, tweede lid, van de algemene wet op de douane en 

accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977 bekrachtigd bij de wet van 
6 juli 1978, artikel 4, zowel vóór als na de wijziging bij de wet van 27 december 1993;

- de artikelen 1 en 2 van de wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en door-
voer van goederen;

- de artikelen 1, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 18, 20 en 32, eerste lid, van het koninklijk besluit 
van 30 december 1993 betreffende de toepassing van de handelingen uitgaande van de 
bevoegde instellingen der Europese Gemeenschappen in verband met de landbouw;

- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 26 juli 1962 betreffende de uitvoe-
ring van de verordeningen, richtlijnen, adviezen en beslissingen van de Europese Econo-
mische Gemeenschap betreffende de landbouw;

- de artikelen 1, 2 en 3 van de bij koninklijk besluit van 3 februari 1995 gecoördineerde 
wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitu-
tiebureau;

- artikel 1, 3, §3, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende herstructure-
ring van het ministerie van Economische Zaken;

- de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van 
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het organiek reglement van het ministerie van Financiën en van de bijzondere bepalingen 
die er voorzien zijn in de staat van het Rijkspersoneel;

- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van gedeeltelijke bevestiging verklaart de door de Belgische Staat 

tegen  verweerder  ingestelde vordering tot  betaling van  19.728.137 BEF landbouwhef-
fingen inzake invoer van melkpoeder en kaas, ontoelaatbaar, en de eis van het Belgisch 
Interventie- en Restitutiebureau tot betaling deze som ongegrond, op volgende gronden: 

"2.2. De invorderingsbevoegdheid.
2.2.1. De bepaling van de met de invordering belaste overheid of administratie dient te 

geschieden volgens de wetgeving, geldend op het ogenblik waarop tot invordering wordt 
overgegaan.  De  Belgische  Staat  en  het  Belgische  Interventie-  en  Restitutiebureau 
bewijzen niet - en roepen ook niet in - dat enige daad van invordering werd gesteld vóór 
de inwerkingtreding van de wet van 27 december 1993, houdende wijziging van onder 
meer artikel 4 A.W.D.A., van het koninklijk besluit van 30 december 1993, houdende 
onder meer de afschaffing van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 en bepaling van 
de bevoegdheden van de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen van het 
ministerie van Economische Zaken en de Administratie der douane en accijnzen en van 
het Communautair Douanewetboek. Dit brengt mee dat de met invordering belaste over-
heid moet worden bepaald op grond van deze bepalingen (de wet van 27 december 1993 
en het koninklijk besluit van 30 december 1993) en, voor wat Belgisch Interventie- en 
Restitutiebureau betreft, rekening houdend met de koninklijke besluiten van 7 augustus 
1995 en 11 december 1995. 

2.2.2. De wet van 27 december 1993 en het koninklijk besluit van 30 december 1993 
hielden, voor wat de bevoegdheid betreft tot inning van landbouwrechten, in essentie in:

- opheffing van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 waaruit, tot dan, de Centrale 
Dienst voor Contingenten en Vergunningen zijn bevoegdheid en opdracht putte de land-
bouwheffingen te innen;

- invoeging in de A.W.D.A., van bepalingen betreffende de landbouwheffingen, waar-
onder artikel 4, alinea 2, luidend: Binnen de beperkingen en volgens de voorwaarden vast-
gesteld door de Koning, is de Administratie der douane en accijnzen eveneens bevoegd 
om de rechten bij uitvoer te innen bedoeld in artikel 1, 4º, a, 2, en de rechten bij uitvoer 
bedoeld in artikel 1, 4º, b, 2 (waarbij het Hof opmerkt dat het woord "eveneens" verwijst 
naar alinea 1 dat de bevoegdheid van deze administratie met betrekking tot invoerrechten 
omschrijft).

Het koninklijk besluit van 30 december 1993 betreffende de toepassing van de hande-
lingen uitgaande van de bevoegde instellingen der Europese Gemeenschappen in verband 
met de landbouw gaf aan dit artikel uitvoering - op een wijze die niet strijdig is met de 
wet van 27 december 1993 en waarvan de toepassing derhalve niet moet worden geweerd 
- en bepaalt in artikel 1 onder meer het volgende: De Centrale Dienst voor Contingenten 
en Vergunningen  van het ministerie  van Economische Zaken  en de Administratie  der 
douane en accijnzen van het ministerie van Financiën worden volgens de modaliteiten 
voorzien in dit besluit, belast met de invordering voor rekening van de Europese Gemeen-
schappen, van de heffingen, premies, extra bedragen of compenserende bedragen, aanvul-
lende bedragen of elementen en de overige in het kader van het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid  ingestelde  of  in  te  stellen rechten  verschuldigd  bij  de  in-  en  uitvoer  van 
sommige producten,  hierna bedragen en rechten genoemd.  Zowel  uit  de memorie  van 
toelichting bij de wet van 27 december 1993 (De modaliteiten van deze bevoegdheidsver-
deling zullen worden vastgelegd in een koninklijk besluit dat steunt op de algemene wet 
inzake douane en accijnzen en op de voornoemde wet van 11 september 1962: memorie 
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van toelichting, punt 5) als uit artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 december 1993 
(De Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen en de Administratie der douanen 
en accijnzen worden belast met de inning van de nalatigheidinteresten die verschuldigd 
zijn op de in artikel 1 bedoelde bedragen en rechten waarvoor zij, elk wat hem betreft, met 
de inning belast zijn) blijkt  dat  de opdrachten tussen de Centrale Dienst voor Contin-
genten en Vergunningen van het ministerie van Economische Zaken en de Administratie 
der douane en accijnzen werden verdeeld en niet, zoals de Belgische Staat en het Belgisch 
Interventie-  en  Restitutiebureau  voorhouden,  samengevoegd.  Waar  aldus  de  Centrale 
Dienst voor Contingenten en Vergunningen door de opheffing van het koninklijk besluit 
van 25 oktober 1971 zijn invorderingsbevoegdheid enkel nog kon putten uit het koninklijk 
besluit van 30 december 1993, kan uit artikel 1 ervan niet worden afgeleid dat deze dienst 
een algemene bevoegdheid kreeg. De eerste paragraaf van artikel 1 dient zo verstaan, dat 
deze dienst met betrekking tot landbouw die bevoegdheid toegewezen kreeg die hem in de 
daaropvolgende  bepalingen  van  dit  koninklijk  besluit  (hetzij  de  modaliteiten)  werden 
verleend. Geen enkele bepaling geeft  aan de Centrale Dienst voor Contingenten en de 
Vergunningen de bevoegdheid tot invordering over te gaan van de landbouwheffingen 
waarvan  de verschuldigdheid  voortvloeit  uit  het  niet  aanzuiveren  van T1-documenten. 
Daarentegen  wordt  aan  de  Administratie  van  douane  en  accijnzen  wel  de  opdracht 
gegeven tot inning over te gaan van de in artikel 1 bedoelde rechten (aldus ook omvattend 
de landbouwheffngen) die moet geïnd worden bij het beëindigen van een regeling tijde-
lijke invoer,  behandeling of douanetoezicht, actieve veredeling,  (schorsingssysteem) of 
douaneregeling die er  technisch mee verwant  is (artikel  15),  terwijl  artikel  18 aan de 
Administratie der douane en accijnzen een residuaire bevoegdheid verleent (de Admini-
stratie der douane en accijnzen is bevoegd de bedragen te innen die door communautaire 
handelingen in verband met de landbouw vastgesteld zijn of moeten worden,  wanneer 
deze bedragen niet beoogd worden in de andere bepalingen van dit besluit of in andere 
nationale bepalingen). 

2.2.3.  Uit  bovenstaande overwegingen  vloeit  voort  dat,  sedert  de opheffing  van het 
koninklijk  besluit  van  25  oktober  1971,  uitsluitend  de  Administratie  der  douane  en 
accijnzen bevoegd was om de landbouwheffingen, verschuldigd wegens de niet-aanzuive-
ring van T1-documenten, te innen. 

2.3. De vordering van de Belgische Staat. De Belgische Staat roept terecht in dat alleen 
hij en niet zij ministeriële departementen rechtspersoonlijkheid hebben, maar ziet over het 
hoofd dat hij zich in dit geding laat vertegenwoordigen door zijn minister van Economie. 
De Belgische Staat is enkel geldig vertegenwoordigd door de minister tot wiens bevoegd-
heid het geschil behoort. Nu de bevoegdheid tot het innen van landbouwheffingen voort-
vloeit uit een wettelijke bepaling, te weten artikel 4, alinea 4, A.W.D.A. en het op die 
grond getroffen uitvoeringsbesluit,  gaat  het  niet  om een aan de Belgische Staat louter 
intern blijvende aangelegenheid maar dient het hof, gelet op het gevoerde verweer, na te 
gaan of de Belgische Staat op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd is. De minister van 
Economie die de Belgische Staat in deze zaak vertegenwoordigt, geeft in de aanhef van de 
procedurestukken aan zich voor zijn optreden te steunen op het feit dat de Centrale Dienst 
voor  Contingenten en Vergunningen  onder zijn bevoegdheid valt.  Nu uit  randnummer 
2.2.3. blijkt dat de invordering niet tot opdracht van deze dienst behoort doch tot deze van 
de  Administratie  der  douane  en  accijnzen  behoort,  voor  dewelke  de  minister  van 
Economie niet bevoegd is en dit overigens ook niet voorhoudt, is de Belgische Staat niet 
rechtsgeldig vertegenwoordigd. Zijn vordering is daarom ontoelaatbaar. 

2.4. De vordering van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau. Het Belgisch Inter-
ventie-  en  Restitutiebureau  acht  zich  vorderingsgerechtigd,  stellende  dat  de  Centrale 
Dienst voor Contingenten en Vergunningen vorderingsgerechtigd was en dat hij door de 
koninklijke besluiten van 7 augustus 1995 en 11 december 1995 in de rechten en plichten 
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van deze dienst trad. Hij vraagt  dus de toekenning van een recht, waarvan hij staande 
houdt dat het hem eigen is, wat hem de hoedanigheid verschaft zijn vordering te stellen. 
Zijn  vordering  is  derhalve toelaatbaar.  Vermits  echter  hoger  bleek dat  het  niet  tot  de 
opdracht  van  de  Centrale  Dienst  voor  Contingenten  en  Vergunningen  behoorde  deze 
vordering te stellen bekwam het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau dit vorderings-
recht  evenmin.  Daaruit  vloeit  voort  dat  zijn  vordering  tegen  Lensing  & Brockhausen 
GmbH ongegrond is".

(...)
Tweede onderdeel
De bepalingen van het koninklijk besluit van 26 juli 1962 betreffende de toepassing van 

de verordeningen, richtlijnen, beschikkingen of besluiten, adviezen en aanbevelingen van 
de Europese Economische Gemeenschap in verband met de landbouw, en meer bepaald 
de artikelen 1 en 2 van dit besluit, krachtens dewelke de Centrale Dienst voor Contin-
genten en Vergunningen de bevoegdheid had om tot inning der landbouwheffingen over 
te gaan, werden niet toepasselijk verklaard zonder terugwerkende kracht, bij artikel 32, 
eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 december 1993 betreffende de toepassing van 
de handelingen uitgaande van de bevoegde instellingen der Europese Gemeenschappen in 
verband met de landbouw, op de in dit besluit geregelde aangelegenheden. De in huidige 
zaak  betwiste  transacties,  die  aanleiding  gegeven  hebben  tot  de  invordering  der  door 
verweerster  verschuldigde  landbouwheffingen,  dateren  van  1992,  zodat  het  bestreden 
arrest de opheffingsregeling van het koninklijk besluit van 30 december 1993 ten onrechte 
met terugwerkende kracht heeft  toegepast en de Centrale Dienst voor Contingenten en 
Vergunningen, thans de eisers, bevoegd bleef om de vordering in te stellen. Het feit dat de 
dagvaarding daartoe in 1997 betekend werd doet daaraan geen afbreuk (schending van de 
artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 van het koninklijk besluit van 26 juli 1962, 
32, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 december 1993, 4, A.W.D.A., vóór de 
wijziging bij de wet van 27 december 1993).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
11. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 juli 1962 betreffende de toepas-

sing van de verordeningen, richtlijnen, beschikkingen of besluiten, adviezen en 
aanbevelingen van de Europese Economische Gemeenschap in verband met de 
landbouw  bepaalt  dat,  behoudens  de  uitzondering  voorzien  bij  artikel  5,  de 
Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen, optredend voor rekening 
van  de  Belgisch-Luxemburgse  Gemengde  Administratieve  Commissie,  wordt 
belast  met  het  innen van de heffingen,  compenserende  heffingen,  premies  en 
waarborgen ingesteld bij in- of uitvoer van sommige producten in toepassing van 
de verordeningen, richtlijnen, beschikkingen of besluiten, adviezen en aanbeve-
lingen uitgaande van de bevoegde instellingen van de Europese Economische 
Gemeenschap. Deze dienst wordt ook belast  met de restituties die er verband 
mede houden. 

Artikel 2 van het koninklijk besluit bepaalt dat het bedrag van de heffingen, 
compenserende heffingen, waarborgen en restituties wordt vastgesteld overeen-
komstig de verordeningen, richtlijnen, beschikkingen of besluiten, adviezen en 
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aanbevelingen  van  de  bevoegde  instellingen  van  de  Europese  Economische 
Gemeenschap.

12. Artikel 32, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 december 1993 
betreffende de toepassingen van de handelingen van de bevoegde instellingen 
der  Europese  Gemeenschappen  in  verband met  de landbouw, bepaalt  dat  het 
koninklijk besluit van 26 juli 1962 betreffende de toepassing van de verorde-
ningen, richtlijnen, beschikkingen of besluiten, adviezen en aanbevelingen van 
de Europese Gemeenschap in verband met de landbouw niet van toepassing is op 
de in dit besluit geregelde aangelegenheden.

Dit artikel heeft geen terugwerkende kracht. 
Bij  toepassing  van  het  artikel  2  van  het  Burgerlijk  Wetboek  beheersen  de 

bepalingen van het koninklijk besluit van 26 juli 1962 de voor de inwerkingtre-
ding van het  koninklijk  besluit  van  30  december  1993 ontstane  en  definitief 
voltrokken toestanden.

13. Artikel 1, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 
betreffende de toepassing van de handelingen uitgaande van de bevoegde instel-
lingen der Europese Gemeenschappen in verband met de landbouw, belast de 
Centrale  Dienst  voor  Contingenten  en  Vergunningen,  gemandateerd  door  de 
Belgisch-Luxemburgse administratieve commissie, met het innen, voor rekening 
van de Europese Gemeenschappen, van de heffingen, premies, extrabedragen of 
compenserende bedragen, aanvullende bedragen of aanvullende elementen en de 
overige in het kader van het landbouwbeleid ingevoerde of in te voeren rechten 
verschuldigd bij de invoer en bij de uitvoer van sommige producten.

Artikel 9 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 bepaalt weliswaar dat 
het koninklijk besluit van 26 juli 1962 betreffende de toepassing van de verorde-
ningen, richtlijnen, beschikkingen of besluiten, adviezen en aanbevelingen van 
de Europese Economische Gemeenschap in verband met de landbouw, niet van 
toepassing is op de materies beheerst door het koninklijk besluit van 25 oktober 
1971.  Dit  doet  evenwel  geen  afbreuk  aan  de  bevoegdheden  van  de  Centrale 
Dienst  voor  Contingenten  en  Vergunningen  zoals  door  dit  laatste  koninklijk 
besluit bepaald.

14. Artikel  4 AWDA, gewijzigd bij artikel  3 van de wet van 27 december 
1993, in werking getreden op 1 januari 1994, maakt de administratie der Douane 
en Accijnzen:

- bevoegd om de inning te verrichten van de rechten bij invoer bedoeld in 
artikel 1, 4°, a, 1, van rechten bij uitvoer bedoeld in artikel 1, 4°, b, 1 en van de 
accijnzen binnen de beperkingen en volgens de voorwaarden vastgesteld door de 
Koning;

- eveneens bevoegd om, binnen de beperkingen en volgens de voorwaarden 
vastgesteld door de Koning, de rechten bij invoer te innen bedoeld in artikel 1, 
4°, a, 2, en de rechten bij uitvoer bedoeld in artikel 1, 4°, b, 2.

Artikel 33 van het koninklijk besluit van 30 december 1993 bepaalt dat het 
koninklijk besluit van 25 oktober 1971 wordt opgeheven.

Bij toepassing van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomstig 
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artikel 32, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 december 1993 hebben de 
wijziging van artikel 4 AWDA en de opheffing van het koninklijk besluit van 25 
oktober 1971 evenwel geen terugwerkende kracht op de voor de inwerkingtre-
ding van dit koninklijk besluit ontstane en definitief voltrokken toestanden.

15. Door betreffende verschuldigde landbouwheffingen die dateren van 1992, 
te beslissen dat, sedert de opheffing van het koninklijk besluit van 25 oktober 
1971 uitsluitend de administratie der Douane en Accijnzen bevoegd was om de 
landbouwheffingen,  verschuldigd  wegens  de  niet-aanzuivering  van  T1  docu-
menten,  te  innen,  ontzegt  het  bestreden  arrest  rechtskracht  aan  de  wettelijke 
bepalingen  die  toepasselijk  blijven  op  de  voor  de  inwerkingtreding  van  het 
koninklijk  besluit  van  30  december  1993  ontstane  en  definitief  voltrokken 
toestanden en schendt het hierdoor de in het onderdeel aangewezen wetsbepa-
lingen.

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

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

9 februari  2006 – 1° kamer –  Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever:  de h.  Londers  –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Thijs advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Houtekier en Geinger.

Nr. 86

1° KAMER - 9 februari 2006

1º PAULIAANSE RECHTSVORDERING - SCHULDENAAR - BEDRIEGLIJKE VERARMING - 
VERKOOP - SCHULDEISER - SCHADEVERGOEDING - HERSTEL IN NATURA - ONMOGELIJKHEID - 
VERGOEDING DOOR DERDE-MEDEPLICHTIGE - OMVANG

2º PAULIAANSE RECHTSVORDERING - VERMOGENSBESTANDDEEL - BEDRIEGLIJKE 
OVERDRACHT AAN EEN DERDE-MEDEPLICHTIGE - OVERDRACHT AAN EEN DERDE-ONDERVERKRIJGER - 
VORDERING TEGEN DE DERDE-ONDERVERKRIJGER - VOORWAARDEN

1º  De  pauliaanse  vordering  strekt  tot  vergoeding  van  de  schade  die  de  bedrieglijke 
verarming van de schuldenaar aan de schuldeiser berokkent; ter zake van de bedrieglijke 
overdracht  van  een  vermogensbestanddeel  door  de  schuldenaar  aan  een  derde-
medeplichtige, bestaat de vergoeding van de schade in beginsel hierin dat die overdracht 
niet  tegenwerpelijk  is  aan  de  agerende  schuldeiser  zodat  hij  tot  executie  op  het  
overgedragen vermogensbestanddeel  kan overgaan;  indien  deze vorm van herstel  in 
natura  niet  meer  mogelijk  is  of  indien  het  vermogensbestanddeel  niet  meer  
identificeerbaar  is  in  het  vermogen  van  de  derde-medeplichtige,  kan  de  schuldeiser 
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aanspraak  maken  op  een  vervangende  schadevergoeding  vanwege  de  derde-
medeplichtige die beperkt is tot de waarde van het vervreemde vermogensbestanddeel  
en dit ten belope van het bedrag van zijn schuldvordering1. (Art. 1167, B.W.)

2º  De  schuldeiser  kan  de  pauliaanse  vordering  ook  instellen  tegen  de  derde-
onderverkrijger,  aan  wie  de  derde-medeplichtige  de  zaak  heeft  overgedragen,  indien 
zowel  ten  aanzien  van  de  derde-medeplichtige  als  ten  aanzien  van  de  derde-
onderverkrijger aan de voorwaarden van de pauliaanse vordering is voldaan. (Art. 1167, 
B.W.)

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

ARREST

(A.R. C.03.0074.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen de arresten,  op 8 november 2001 en 14 

maart 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
artikel 1167, eerste lid, en 1382, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het arrest van 8 november 2001 wordt vastgesteld:
"Bewezen is dat de vennootschap in kwestie gebruikt werd om de inkomsten van de 

heer B.te onttrekken aan de schuldeisers van de heer B., in casu aan (eiser)".
En verder:
"De  eerste  rechter  heeft  evenzeer  terecht  geoordeeld  dat  (verweerster)  foutief  heeft 

gehandeld door deel te nemen aan het onvermogend maken van de heer B.. Zij is immers 
medeoprichter van de vennootschap en is (alleszins op papier) de zaakvoerster. Zij was 
ongetwijfeld op de hoogte van de beweegredenen voor de oprichting van de vennootschap 
waarvan zij uitkeringen ontving zonder daadwerkelijke tegenprestatie'.

(Verweerster) is gehouden tot vergoeding van de door haar fout veroorzaakte schade".
De appelrechters overwegen evenwel:
"De belastingschulden waarop (eiser) steunt spruiten voort uit aanslagen in de directe 

belastingen die gevestigd werden op naam van beide echtelieden B.-V..
Aldus beschikt  (eiser) over  een uitvoerbare titel  voor  de inning van deze belasting-

schuld, ook ten overstaan van (verweerster).
"(Eiser)  vordert  van  (verweerster)  betaling van de bedragen  die  zij  van  CV Ages-I 

ontving.
Hij bewijst echter niet dat deze bedragen hem zouden zijn toegevallen indien deze niet 

bedrieglijk onttrokken waren geweest aan B.. De schade in hoofde van de niet betaalde 
schuldeiser bestaat immers niet in het onbetaald blijven van de schuld tenzij hij bewijst 

1 Zie Cass., 25 okt. 2001, A.R. C.99.0038.N, A.C., 2001, nr 572.
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dat zijn schuldvordering met zekerheid zou betaald geweest zijn zonder de fout van de 
schuldenaar. Dit bewijs ontbreekt ten dezen.

Partijen hebben niet geconcludeerd over de omvang en de samenstelling van de schade 
in hoofde van (eiser) veroorzaakt door de fout van (verweerster). De debatten worden dan 
ook heropend om partijen toe te laten hierover standpunt in te nemen.

NV  Kuzee,  die  de  commissies  betaalde  aan  CV  Ages-I,  is  niet  in  de  procedure 
betrokken geworden.

De debatten worden dan ook heropend om (eiser) toelichting te laten verstrekken bij het 
belang en de draagwijdte van haar (pauliaanse) vordering om de door NV Kuzee gedane 
betalingen niet aan hem tegenstelbaar te doen verklaren.

Ages-I werd failliet verklaard. Meteen stelt zich de vraag naar het belang van de (pauli-
aanse) vordering ertoe strekkende de door Ages-I aan (verweerster)  gedane betalingen 
niet tegenstelbaar te doen verklaren. Deze vordering leidt er immers niet toe dat (verweer-
ster) gehouden is de ontvangen bedragen terug te bezorgen aan Ages-I.

Het arrest van 8 november 2002 beveelt op die gronden de heropening van de debatten.
Na nieuwe conclusies volgt dan op 14 maart 2002 het eindarrest waarin beslist wordt:
"In het arrest van 8 november 2001 heeft het hof reeds geoordeeld dat de schade in 

hoofde van (eiser) niet gelijk is aan de onbetaald gebleven belastingschuld. De heropening 
van de debatten strekte er toe deze schade door (eiser) te laten aantonen.

(Eiser) heeft deze schade niet aangetoond, laat staan cijfermatig begroot op grond van 
stukken ter staving van de eis.

De vordering kan dan ook slechts gegrond worden verklaard voor een bedrag van 0,02 
euro".

"Voor het overige stelt het hof vast:
1.  geen  eis  werd  gesteld  ten  overstaan  van  de  schuldenaar  van  de  commissies  in 

kwestie, NV Kuzee,
2. CV Ages-I failliet werd verklaard en (eiser) in conclusies heeft toegelicht een schuld-

vordering in het passief te hebben ingediend die blijkbaar aanvaard werd. Daarenboven 
deze vennootschap in het vonnis a quo veroordeeld werd tot betalingen en geen hoger 
beroep werd ingesteld met betrekking tot deze veroordelingen.

3. de vordering gesteund op de veinzing en de pauliaanse vordering in zover gericht 
tegen (verweerster)  kan slechts resulteren in de vaststelling dat (verweerster)  bedragen 
moet terug betalen aan de failliete boedel van CV Ages-I,  welke vordering uitsluitend 
toekomt aan de curator van het faillissement.

4. indien in de voormelde vordering van (eiser) (veinzing of pauliana) ook de vordering 
tot schadevergoeding begrepen is, ter zake dezelfde motieven gelden met betrekking tot 
de geleden schade als hoger vermeld. Deze schade is dezelfde als deze veroorzaakt door 
het bedrieglijk onvermogen".

Waarop het arrest beslist:
"Verklaart het hoger beroep gegrond als volgt en verklaart het incidenteel beroep onge-

grond;
Wijzigt het bestreden vonnis in zover (verweerster) veroordeeld werd tot betaling van 

52.702,16 euro, te vermeerderen met de intresten;
Verklaart de vordering van (eiser) slechts gegrond voor een bedrag van 0,02 euro;
Wijst  het  overige  van  de  vordering  van  (eiser)  ten  overstaan  van  (verweerster)  af; 

Bevestigt voor het overige het bestreden vonnis;
Compenseert de kosten".
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Grieven
Eerste onderdeel
Uit de uitgebreide beschrijving van feiten, in de vonnissen van de eerste rechter aange-

haald en in het arrest van 8 november 2001 overgenomen, blijkt dat de echtgenoten B.-V. 
een vennootschapsstructuur hebben opgericht, met de cooperatieve vennootschap Ages-I, 
die "tot doel had de heer B.bedrieglijk onvermogend te maken".

Volgens  het  beschreven  systeem werden  de  commissielonen  die  aan  B.toekwamen, 
door de CV Ages-I geïnd, om langs die weg verweerster te bereiken.

De  door  eiser  ingeleide  vordering,  benevens  een  aanspraak  op  schadeloosstelling 
wegens foutieve gedragingen, vorderde de toepassing van artikel 1167, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek (actio pauliana).

In toepassing van deze bepaling kan een schuldeiser, wiens schuldenaar zijn insolvabi-
liteit bedrieglijk heeft bewerkstelligd met de medeplichtigheid van een derde, van deze 
derde teruggave  vorderen  van  hetgeen  hij  verkreeg.  Deze vordering  heeft  tot  doel  de 
herroeping van de rechtshandeling die de debiteur, hier Marcel B., met de vermelde derde, 
hier verweerster via de CV Ages-I, heeft tot stand gebracht.

Tegenover het voorwerp waarop de bestreden rechtshandeling betrekking heeft, mag de 
schuldeiser  optreden  alsof  dit  voorwerp  in  het  vermogen  van  de  debiteur  zou  zijn 
gebleven. In casu is dit de door B. aan verweerster doorgespeelde commissielonen, of hun 
equivalent in schadevergoeding.

In de in deze zaak ingestelde pauliaanse vordering zijn betrokken:
a) de schuldenaar, hier B.;
b) zijn medeplichtige, hier verweerster. 
De NV Kuzee,  die als bron van de bedrieglijk afgeleide inkomsten wordt  vermeld, 

komt in de uitwerking van de pauliaanse vordering niet tussen. Het feit dat de gelden aan 
verweerster langs de omweg van de CV Ages-I werden overgemaakt kan de rechten van 
eiser tegen verweerster niet aantasten, nu de oprichting van deze vennootschap juist het 
frauduleus middel uitmaakte, door verweerster en haar echtgenoot opgezet om hun doel te 
bereiken.

De door eiser tegen verweerster en haar echtgenoot ingestelde pauliaanse vordering kan 
ten andere geen schuldvordering van de CV Ages-I op verweerster  doen ontstaan. De 
pauliaanse vordering moet enkel de rechten van de benadeelde schuldeiser vrijwaren.

In de toepassing van deze wettelijke regeling moet ten slotte de optredende schuldeiser 
geen andere schade aantonen dan de frauduleuse verarming van zijn schuldenaar. Indien 
aan de voorwaarden voor de toepassing van deze regeling voldaan is, mag de schuldeiser, 
binnen de perken van het bedrag van zijn schuldvordering en van de vastgestelde fraudu-
leuze verarming, zijn rechten rechtstreeks tegen de medeplichtige derde laten gelden.

Ingevolge de frauduleuze verarming van B.verkrijgt eiser bijgevolg, in toepassing van 
artikel 1167, eerste lid, B.W., een rechtstreekse schuldvordering op verweerster.

Besluit
Ten onrechte stellen de appelrechters, in het tussenarrest van 8 november 2001 (laatste 

overweging), het belang van de ingestelde pauliaanse vordering in vraag, en beslissen zij 
in het eindarrest van 14 maart 2002 dat deze vordering slechts kan resulteren in de vast-
stelling dat verweerster bedragen zou moeten terugbetalen aan de failliete boedel van de 
CV Ages-I. Deze uitspraak miskent de rechtstreekse vordering die krachtens artikel 1167, 
eerste lid, ontstaat tussen de schuldeiser en de medeplichtige van de schuldenaar, hetzij tot 
restitutie in natura, hetzij in de vorm van een vervangende schadevergoeding, en schendt 
bijgevolg deze wetsbepaling.
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(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
Volgens artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek, kan een schuldeiser in eigen 

naam opkomen tegen handelingen die zijn schuldenaar verricht met bedriegelijke 
benadeling van zijn rechten.

Dergelijke pauliaanse vordering strekt  tot  vergoeding van de schade die de 
bedrieglijke verarming van de schuldenaar aan de schuldeiser berokkent.

De vergoeding van deze schade, terzake van de bedrieglijke overdracht van 
een  vermogensbestanddeel  door  de  schuldenaar  aan  een  derde-medeplichtige, 
bestaat  in beginsel  hierin dat  die overdracht  aan de agerende schuldeiser  niet 
tegenwerpelijk is zodat hij tot executie op het overgedragen vermogensbestand-
deel kan overgaan.

Indien deze vorm van herstel  in natura niet  meer mogelijk is of indien het 
vermogensbestanddeel  niet  meer  identificeerbaar  is  in  het  vermogen  van  de 
derde-medeplichtige, kan de schuldeiser aanspraak maken op vergoeding door de 
derde-medeplichtige  van  de  geleden  schade.  De door  de  derde-medeplichtige 
verschuldigde vervangende schadevergoeding is beperkt tot de waarde van het 
vervreemde  vermogensbestanddeel  en  dit  ten  belope  van  het  bedrag  van  de 
schuldvordering van de schuldeiser.

De  schuldeiser  kan  de  pauliaanse  vordering  ook  instellen  tegen  de  derde-
onderverkrijger,  aan  wie  de  derde-medeplichtige  de  zaak  heeft  overgedragen, 
indien  zowel  ten  aanzien  van  de  derde-medeplichtige  als  ten  aanzien  van  de 
derde-onderverkrijger  aan  de  voorwaarden  van  de  pauliaanse  vordering  is 
voldaan.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
-  de  eiser  een  pauliaanse  vordering  instelde  tegen  de  CV Ages-I  en  tegen 

verweerster, die van deze vennootschap zaakvoerster was;
- die vordering ertoe strekte de verweerster en de CV Ages-I hoofdelijk, de ene 

bij gebreke aan de andere, te veroordelen om de eiser bij wijze van vervangende 
schadevergoeding een bedrag te betalen van 2.126.000 BEF.

Het arrest stelt vast, met eigen redenen en met overname van de redenen van 
het beroepen vonnis, dat:

- B., echtgenoot van de verweerster, de inkomsten van zijn persoonlijke arbeid 
(commissielonen),  heeft  afgeleid  naar  de  coöperatieve  vennootschap  Ages-I 
zonder dat hij daarvoor van de vennootschap enige tegenprestatie ontving;

-  deze  vennootschap  te  dezen  gebruikt  werd  om  de  inkomsten  van  B.te 
onttrekken aan zijn schuldeisers.

Op grond van die vaststellingen oordeelt het arrest dat de verweerster foutief 
heeft gehandeld door deel te nemen aan het onvermogend maken van de heer 
B.en dat zij uitkeringen van de CV Ages-I ontving zonder daadwerkelijke tegen-
prestatie.
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Door vervolgens te beslissen dat de pauliaanse vordering van de eiser slechts 
kan leiden tot in de vaststelling dat verweerster bedragen moet terugbetalen aan 
de failliete boedel  van de CV Ages-I,  schendt het arrest  artikel  1167 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

9 februari  2006 – 1° kamer –  Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever:  de  h.  Londers  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Thijs advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 87

1° KAMER - 9 februari 2006

1º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE 
BERECHTEN - VERZOEK VAN EEN PARTIJ - ONTTREKKING AAN DE RECHTER - 
BEOORDELINGSCRITERIA

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — ALGEMEEN - 
VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE BERECHTEN - VERZOEK VAN EEN PARTIJ - 
ONTTREKKING AAN DE RECHTER - VERWIJZING VAN DE ZAAK - AANWIJZING VAN DE RECHTER

1º Het Hof van Cassatie willigt het verzoek tot onttrekking van de zaak uitgaande van één  
der partijen in het belang van een goede rechtsbedeling in wanneer het vaststelt dat de 
rechter reeds meer dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in 
beraad genomen heeft, en de zaak zelf geen bijzondere kenmerken vertoont die zouden  
kunnen verantwoorden dat de zaak zo lang in beraad werd gehouden. (Artt. 648, 4°, en 
652, Ger.W.)

2º Wanneer het Hof van Cassatie op verzoek van één der partijen een zaak onttrekt aan de  
rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die 
hij in beraad heeft genomen, wijst het de rechter aan naar wie het de zaak verwijst; het  
kan de zaak verwijzen naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld1.  (Artt. 648, 4°, en 
652, Ger.W.)

1 Zie de conclusie van het O.M.
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(B. in zake D. T. B.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Verzoekster heeft door tussenkomst van haar advocaat een verzoekschrift ingediend 

tot onttrekking van de zaak aan de rechter op grond van de artikelen 648, 4° en 652 van 
het Ger. W.

Sedert de wetswijziging bij de wet van 6 december 2OO5 laten deze bepalingen toe dat 
iedere partij kan vorderen dat de zaak aan de rechter wordt onttrokken wanneer de rechter 
gedurende  meer  dan  zes  maanden  verzuimt  de  zaak  te  berechten  die  hij  in  beraad 
genomen heeft.

De wet van 6 december 2OO5 werd op 13 januari 2OO6 gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad, en is in werking getreden 1O dagen na haar publicatie op 23 januari 2OO6. Nu 
deze wet  een procedurewet betreft,  is  zij onmiddellijk van toepassing op de hangende 
geschillen.

In casu werd de zaak door de rechter in beraad genomen op de zitting van 11 januari 
2OO5 van de 27 ste kamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Op 19 december 2OO5 schreef de raadsman van verzoekster naar de hoofdgriffier van 
de  Rechtbank van  Eerste  Aanleg te  Brussel  met  de  vraag  wanneer  in  deze zaak  een 
uitspraak kon worden verwacht.

De griffier-hoofd van dienst liet bij schrijven van 23 december 2OO5, verzonden op 26 
december 2OO5, weten dat “tot op heden geen vonnis werd geveld in de zaak” en dat het 
schrijven van 19 december 2OO5 overgemaakt werd aan de heer Voorzitter van de recht-
bank.

Het verzoekschrift tot onttrekking werd vervolgens ter griffie van Uw Hof neergelegd 
op 24 januari 2OO6.

Het verzoekschrift werd bijgevolg neergelegd op een ogenblik waarop de rechter gedu-
rende meer dan zes maanden verzuimt heeft uitspraak te doen, zodat Uw hof in beginsel 
de onttrekking kan uitspreken.

2. Situering van de problematiek.
Overeenkomstig  artikel  5  Ger.  W.  is  er  sprake  van  ‘rechtsweigering’  wanneer  de 

rechter weigert recht te spreken onder enig voorwendsel, zelfs van stilzwijgen, de duister-
heid of de onvolledigheid van de wet.

Overeenkomstig artikel 258 van het Strafwetboek is rechtsweigering strafbaar gesteld 
met een geldboete van 2OO euro tot 5OO euro en kan zij aanleiding geven tot ontzetting 
van het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen.

Er  is  niet  alleen sprake van “rechtsweigering” wanneer  de rechter effectief  weigert 
recht te spreken, maar tevens wanneer hij nalaat uitspraak te doen in de zaken die hem 
zijn toevertrouwd (R.D.D.B., Vo Déni de justice, deel III, nr. 9).

Dit verbod van rechtsweigering, begrepen in de zin van het verzuimen recht te spreken 
in de zaken die de rechter in beraad heeft genomen, wordt verder in het Ger. W. geobjecti-
veerd.

Overeenkomstig artikel 77O, eerste lid, Ger. W. moet de rechter die de zaak in beraad 
houdt binnen de maand na het sluiten van de debatten uitspraak doen. Het derde lid van 
dit artikel schrijft voor dat indien de rechter het beraad langer dan drie maanden aanhoudt, 
hij de eerste voorzitter van het hof van beroep of van het arbeidshof verwittigt. Ten slotte 
volgt uit de artikelen648, 4° en 652 van het Ger. W. dat wanneer de rechter verzuimt om 
binnen de zes maanden uitspraak te doen, de zaak hem kan worden onttrokken.

De  termijn  voor  de  uitspraak  van  vonnissen  en  arresten  is  niet  voorgeschreven  op 
straffe van nietigheid (Cass., 3O januari 1998, A.C., 1998, nr. 55).
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Uit de verschillende drempels die de wetgever heeft voorzien (één maand, drie maand, 
zes maand) moet afgeleid worden dat het overschrijden van de termijn voor het beraad op 
zichzelf  niet  moet  beschouwd  worden  als  een verzuim aan  de ambtsplichten  door  de 
rechter die de zaak in beraad heeft genomen, dat aanleiding kan geven tot het opleggen 
van tuchtstraffen overeenkomstig artikel  4O4 Ger. W.. Zulks zal slechts het geval zijn 
wanneer de vertraging in de uitspraak niet gerechtvaardigd is en de goede rechtsbedeling 
in het gedrang wordt gebracht, waarbij dit laatste doorslaggevend is (Cass., 4 december 
1986,  Pas., I,  1987, nr. 2O8; Zie over de verplichting om binnen de wettelijke termijn 
uitspraak te doen: X. DE RIEMAECKER en G. LONDERS, Deontologie en tucht, in “Statuut en 
deontologie van de magistraat”, die Keure, Brugge, 2OOO, p. 324-325). 

Wanneer een zaak in beraad is genomen, is het voor de rechtzoekende van het grootste 
belang dat het vonnis of arrest binnen een redelijke termijn wordt uitgesproken. Het is 
immers zeer frustrerend voor de rechtzoekende dat de uitspraak herhaaldelijk wordt uitge-
steld. Die uitstellen zijn ook van aard om bij de rechtzoekende een zekere achterdocht te 
doen ontstaan nu in die fase van de procedure de partijen en hun advocaten geen zicht 
meer hebben op het dossier (Advies van de Hoge Raad voor de justitie met betrekking tot 
het wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 648, 652, 654, 655 en 656 van het Ger. W., 
met het oog op de vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende 
meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te brechten, 
bijlage bij het Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St., Senaat, Zitting 
2OO4-2OO5, 8 maart 2OO5, st. 3-663/5, p. 12).

Het behoort dan ook tot de fundamentele taken van de betrokken rechter om de wette-
lijke termijn van het beraad zo goed mogelijk te eerbiedigen en van de korpschef van die 
magistraat om systematisch toezicht uit te oefenen op die naleving.

De rechtzoekende die vaststelt  dat een vonnis of arrest onredelijk lang uitblijft  kan, 
rechtstreeks of via zijn raadsman, verschillende initiatieven nemen:

- hij kan de feiten melden aan de hiërarchische meerdere (de voorzitter of 
de eerste voorzitter) van de betrokken magistraat of magistraten, met 
verzoek tussen te komen om de uitspraak te bespoedigen;
- hij kan klacht instellen bij de tuchtoverheid bevoegd om de 
tuchtprocedure in te stellen (art. 414, §3, eerste lid, Ger. W.);
- hij kan, tenslotte, als procespartij de procedure van onttrekking instellen 
indien het verzuim meer dan zes maanden aanhoudt.
In zijn voormeld advies heeft de Hoge Raad voor de Justitie er op gewezen dat zij het 

niet wenselijk acht dat elke overschrijding van de termijn van zes maanden automatisch 
zou leiden tot het instellen van een vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter 
(Advies van de H.R.J, o.c., p. 14).

Het is in deze context dat de Minister van Justitie bij de parlementaire voorbereiding 
van de wet van 6 december 2OO5 heeft onderstreept dat de procedure van onttrekking 
moet worden beschouwd als het ultimum remedium voor de partijen:

“  Krachtens het Gerechtelijk Wetboek moeten de korpschefs nu reeds toezien op de 
termijnen van beraad van de rechters in hun gerecht. Ingeval zulks nodig is kunnen zij  
preventief  optreden  om de  oorzaak  van  de  vertraging  vast  te  stellen  en  maatregelen  
nemen om zulks te verhelpen. Een dergelijke opdracht past volkomen in het kader van een  
moderne en verantwoorde opvatting van het ambt van korpschef.

Tenslotte is het niet de bedoeling dat het aan de partijen verleende recht om de onttrek-
king te verzoeken wordt aangewend ingeval de rechter bij  wie de grond van de zaak  
aanhangig is gemaakt, niets onderneemt, maar wel ingeval de korpschef voornoemde taak 
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van beheer en toezicht in zijn gerecht niet vervult.
Het ontwerp van wet dat thans wordt onderzocht, biedt de partijen de mogelijkheid op  

te treden door middel van een snelle en vereenvoudigde procedure in de gevallen waarin 
dat toezicht niet wordt uitgeoefend.” (eigen onderlijning; Verslag namens de Commissie 
voor de Justitie, Parl. St., Kamer, 3 november 2OO5, st. 1662/OO3, p. 3).

3. Om na te gaan of het verzoek tot onttrekking in die optiek niet voorbarig voorkomt, 
dient onderzocht in welke mate de korpschef in de gelegenheid werd gesteld zijn taak van 
beheer en toezicht uit te oefenen.

In voorliggende zaak werd de voorzitter van de rechtbank op 23 december 2OO5 op de 
hoogte gesteld van het uitblijven van een vonnis na het in beraad nemen van de zaak op 
11 januari 2OO5, ingevolge het schrijven van verzoeker van 19 december 2OO5 dat hem 
door toedoen van de griffier-hoofd van dienst werd overgemaakt.

In het kader van zijn taak van beheer en toezicht diende de voorzitter, enerzijds de in 
gebreke blijvende rechter onmiddellijk aanzetten tot het uitspreken van een vonnis in de 
zaak,  anderzijds,  minstens  de  partij  die  om inlichtingen  had  gevraagd,  op  de  hoogte 
brengen van de genomen maatregelen.

Maar blijkbaar werd er noch door de voorzitter, noch door de betrokken rechter enig 
initiatief genomen. Tot 24 januari 2OO6, en dus gedurende één volle maand, heeft  de 
rechter de gelegenheid gehad zijn zogenaamde “vergetelheid” recht te zetten door onver-
wijld een vonnis uit te spreken, terwijl de voorzitter de zich opdringende maatregelen kon 
nemen en de partijen hiervan in kennis kon stellen.

Voorliggende zaak betreft dan ook een geval waarin de korpschef zijn taak van beheer 
en toezicht in zijn gerecht niet heeft uitgeoefend, zodat het door verzoeker op 24 januari 
2OO6 neergelegd verzoek tot onttrekking in dat opzicht geenszins voorbarig voorkomt. 

4. Inzake de draagwijdte van artikel  652 Ger. W. oordeelde Uw Hof dat het woord 
“verzuimen” de zaak te berechten in de context van die wetsbepaling niet in de tuchtrech-
terlijke  zin van het woord mag worden opgevat  en evenmin noodzakelijk kan worden 
begrepen  in  de  zin  van  “foutieve  nalatigheid”;  het  betekent,  volgens  uw Hof,  “  niet  
voldoen aan de verplichting uitspraak te doen (Cass., 9 december 1977, A.C., 1978, 437).

De redelijkheid van de overschrijding van de termijn om uitspraak te doen, moet overi-
gens  steeds  in  concreto worden  onderzocht.  Daarbij  moeten  een  aantal  factoren  in 
aanmerking genomen worden, zoals de aard en de ingewikkeldheid (zowel in feite als in 
rechte)  van  de  zaak,  de  noodwendigheden  van  een  normaal  beraad  in  een  collegiale 
kamer, de werklast en de persoonlijke situatie van de betrokken magistraat. Factoren als 
een  langdurende  ziekte  of  het  vervullen  van  wettelijke  opdrachten  kunnen  in  zijnen 
hoofde leiden tot een toestand van overmacht ( Advies van de H.R.J., o.c., p. 14).

Uw Hof oordeelde in dit  verband dat het  bij  de toetsing van een verzoekschrift  tot 
onttrekking van de zaak aan de rechter omdat deze gedurende meer dan zes maanden 
heeft verzuimd een zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, weliswaar rekening 
mag houden met de omstandigheden van de zaak en onder meer met een toestand van 
overmacht,  maar  moet  het niettemin,  bij  zijn  beslissing als  doorslaggevende  factor  de 
belangen van een goede rechtsbedeling in aanmerking nemen (Cass., 4 december 1986, 
A.C., 1986-87, nr. 2O8).

Als oorzaak voor het uitblijven van een vonnis in deze zaak verklaarde de in gebreke 
blijvende rechter dat het procedurebundel door hem op een ongelukkige wijze verkeerd 
werd gerangschikt zodat hij deze zaak uit het oog verloren had.

Nu de rechter voorts nog verklaarde dat hij “geen argumenten kan voorleggen ter goed-
keuring van deze gang van zaken”,  terwijl  hij  na  het  schrijven  van  de raadsman van 
verzoekster van 19 december 2OO5 geen enkel initiatief blijkt te hebben genomen, komt 
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het mij voor dat de achterstand van één jaar in het uitspreken van een vonnis in casu door 
geen enkel gegeven kan worden verantwoord. Er kan ten deze overigens geen sprake zijn 
van een situatie van overmacht die de rechter zou hebben belet recht te spreken.

Het verzoek komt mij dan ook gegrond voor zodat er aanleiding toe bestaat de zaak te 
onttrekken aan de betrokken rechter.

ARREST

(A.R. C.06.0029.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoekster heeft op 24 januari 2006 een verzoek neergelegd tot onttrek-

king van de zaak nr. 03/4334/B aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, 
wegens verzuim van meer dan zes maanden om de zaak te berechten.

Op 3 februari 2006 heeft de griffie van het Hof van Cassatie de opmerkingen 
ontvangen van de toenmalige voorzitter van de 27ste kamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Het verzoekschrift is gebaseerd op de volgende omstandigheden:
- op 10 juni 2003 werd bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel een 

verzoekschrift ingediend tot omzetting van het vruchtgebruik van de overlevende 
echtgenoot;

- op de zitting van 11 januari 2005 werd de zaak door de 27ste kamer in beraad 
genomen;

- op 19 december 2005 schreef de advocaat van de verzoekster naar de hoofd-
griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel met de vraag wanneer 
een uitspraak ter zake werd verwacht;

- op deze brief werd op 23 december 2005 geantwoord dat er nog geen vonnis 
was.

Uit die omstandigheden blijkt dat de rechters van de 27ste kamer reeds meer 
dan zes maanden verzuimd hebben de zaak te berechten die zij in beraad hebben 
genomen.

2. De magistraat  die de kamer voorzat die de zaak waarvan de onttrekking 
wordt gevraagd, heeft behandeld en in beraad genomen, verklaart dat het dossier 
op een ongelukkige  wijze door hem verkeerd  werd gerangschikt  zodat  hij  de 
zaak uit het oog heeft verloren en er nog geen vonnis werd uitgesproken.

3.  De  zaak  zelf  vertoont  geen  bijzondere  kenmerken  die  zouden  kunnen 
verantwoorden dat de zaak zo lang in beraad werd gehouden.

4. De beslissing over het geschil mag in het belang van een goede rechtsbede-
ling niet langer uitblijven.

Dictum
Het Hof,
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Onttrekt de zaak nummer 03/4334/B, ingeschreven op de rol van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel, aan de 27ste kamer van deze rechtbank.

Verwijst  de  zaak  naar  de Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Brussel,  anders 
samengesteld.

Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.

9 februari 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. P. Hofströssler, Brussel, S. Hoogers, Brussel en M. Godhaird.

Nr. 88

1° KAMER - 9 februari 2006

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - OPENBAAR BESTUUR - BEHEER EN TOEZICHT DER WEGEN - FOUT VAN 
EEN DERDE - SCHADE - LAST DER HERSTELLING

De omstandigheid dat een openbaar bestuur personeel in dienst heeft voor het beheer van 
en het toezicht op de wegen en om herstellingen uit te voeren aan installaties, om welke 
oorzaak ook die herstellingen nodig zijn, brengt niet mee dat de last van de herstelling 
moet gedragen worden door dat bestuur wanneer de schade veroorzaakt is door een fout 
van een derde1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(VLAAMS GEWEST T. AXA BELGIUM nv)

ARREST

(A.R. C.05.0172.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 17 januari 2005 gewezen 

door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. MIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Het cassatieberoep is enkel gericht tegen de beslissing tot de ongegrondver-

klaring  van  de  door  eiser  gevorderde  beheerskosten  naar  aanleiding  van  een 
verkeersongeval waarvoor de verzekerde van verweerster aansprakelijk is.

1 Cass., 18 okt. 1994, A.R. P.93.0601.N, nr 437 (samenvatting).
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2. De omstandigheid dat eiser, een openbaar bestuur, personeel in dienst heeft 
voor het  beheer  van- en het  toezicht  op de wegen en om herstellingen  uit  te 
voeren  aan  installaties,  om  welke  oorzaak  ook  die  herstellingen  nodig  zijn, 
brengt niet mee dat de last van de herstelling moet gedragen worden door eiser 
wanneer de schade veroorzaakt is door een fout van een derde.

3. Het bestreden vonnis beslist dat de beheerskosten geen rechtstreekse schade 
zijn die uit  het  schadeverwekkend verkeersongeval  voortvloeien op grond dat 
eiser hoe dan ook die permanentie moet hebben om op het even welke stoornis te 
kunnen reageren en dat haar personeel niet specifiek is aangeworven om herstel-
lingen te verrichten voor een ongeval  en ook ter beschikking is voor normale 
herstellings- en onderhoudswerken.

4.  Het  bestreden  vonnis  schendt  aldus  de  artikelen  1382 en  1383  van  het 
Burgerlijk Wetboek.

5. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering 

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

gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te 

Oudenaarde, zitting houdend in hoger beroep.

9 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 89

1° KAMER - 10 februari 2006

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING TOT 
LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING - VERSCHILLENDE NATIONALITEITEN - VERBLIJFPLAATS IN 
VERSCHILLENDE LANDEN - WETSCONFLICT - PERSOONLIJK STATUUT - TOEPASSELIJKE WET

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING TOT 
LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING - VERSCHILLENDE NATIONALITEITEN - VERBLIJFPLAATS IN 
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VERSCHILLENDE LANDEN - WETSCONFLICT - PERSOONLIJK STATUUT - TOEPASSELIJKE WET

3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - BESTREDEN 
BESLISSING - WETSCONFLICT - BESTANDDELEN VAN VREEMDELINGSCHAP - TOEPASSELIJKE WET - 
VERWIJZING - ONTVANKELIJKHEID

1º  Wanneer  de  ex-echtgenoten  niet  dezelfde  nationaliteit  hebben  en  in  verschillende 
landen verblijven, leidt de keuze voor de wet die hun persoonlijk statuut regelt naar de 
toepassing van de wet  van de gewone verblijfplaats van de uitkeringsgerechtigde na 
echtscheiding1.

2º De wet die op de echtscheiding is toegepast in de Staat waar zij is uitgesproken of  
erkend  is,  regelt  de  onderhoudsverplichtingen  tussen  de  uit  de  echt  gescheiden  
echtgenoten van een verschillende nationaliteit en die in verschillende landen verblijven,  
aangezien  de  wet  van  de  gewone  verblijfplaats  van  de  uitkeringsgerechtigde  na  
echtscheiding leidt naar de toepassing van de Overeenkomst van 's Gravenhage van 2  
oktober  1973  over  de  toepasselijke  wet  inzake  onderhoudsverplichtingen2.  (Art.  8, 
Verdrag van Den Haag 2 okt. 1973)

3º Het middel dat opkomt tegen de bestreden beslissing in zoverre deze de Belgische wet  
in aanmerking heeft genomen om een wetsconflict te beslechten dat bestanddelen van 
vreemdelingschap  omvat  is  bij  gebrek  aan  belang  niet  ontvankelijk  wanneer  de 
regelmatige  toepassing  van  de  regels  inzake  wetsconflicten  door  verwijzing  naar  de 
toepassing van die wet leidt3.

(R. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0517.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
Eiseres voert in haar memorie twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 3, inzonderheid derde lid, en 301 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 570, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek;
artikel  3  van  de wet  van  27 juni  1960 op de toelaatbaarheid van  de echtscheiding 

wanneer ten minste één van de echtgenoten een vreemdeling is.
Aangevochten beslissingen
De beslissing van het bestreden arrest om de Belgische wet in aanmerking te nemen als 

wet die de onderhoudsverplichtingen tussen de partijen bepaalt, als wet die van toepassing 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 89.
2 Ibid.
3 Ibid.
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is op de grond tot echtscheiding, en die, bijgevolg, moet worden toegepast op de gevolgen 
van de echtscheiding (onderhoudsverplichtingen), waardoor de echtscheiding in dit geval 
wordt uitgesproken op grond artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek (grove beledigingen) 
ten nadele van eiseres.

De hieruit voortvloeiende beslissing om de vordering van eiseres tot een uitkering tot 
levensonderhoud na echtscheiding ongegrond te verklaren met toepassing van artikel 301 
van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid §1, op grond waarvan slechts een uitkering tot 
levensonderhoud kan worden toegestaan aan de echtgenoot  die de echtscheiding heeft 
verkregen.

De redenen van het arrest:
"4. Betreffende (de vordering) tot uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding
[...]
4.2.  Voor  het  hof  [van  beroep],  alsook  voor  de  eerste  rechter,  houdt  [verweerder] 

staande dat de vordering tot uitkering tot levensonderhoud die door [eiseres] is ingesteld, 
niet ontvankelijk is, of althans ongegrond.

Hoewel de ontvankelijkheid van die vordering - die is ingesteld toen de vorderingen tot 
echtscheiding nog niet waren berecht - geen probleem oplevert, is zulks niet het geval 
voor de gegrondheid van die vordering.

Er wordt niet betwist dat de rechtbank op grond van de Belgische wet een uitkering tot 
levensonderhoud na echtscheiding slechts kan toekennen aan de echtgenoot die de echt-
scheiding heeft verkregen (artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek), hetgeen in deze zaak 
niet het geval is van [eiseres].

Nochtans grondt  [eiseres] haar vordering tot  uitkering tot  levensonderhoud na echt-
scheiding op de Britse  wet,  namelijk  die  van  de  eerste  echtelijke  woonplaats  van  de 
partijen, of, subsidiair, op de Franse wet, namelijk die van haar gewone verblijfplaats.

4.3. Het vraagstuk welke wet, inzake uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding, 
moet primeren ingeval de onderhoudsplichtige en -gerechtigde een verschillende nationa-
liteit hebben, is erg controversieel.

In een eerste stroming wordt de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding gekop-
peld aan de wet die de gevolgen van het huwelijk regelt, louter op grond dat de voorafbe-
staande huwelijksstaat het recht van een van de partijen op een uitkering ten laste van de 
andere verantwoordt. Die optie roept nieuwe vragen op wanneer de ex-echtgenoten een 
verschillende nationaliteit hebben.

Sommigen  nemen  dan  de  wet  van  de  'persoonlijke  gevolgen'  van  het  huwelijk  in 
aanmerking, dus eventueel die van laatste echtelijke verblijfplaats van de partijen. Dit is 
de oplossing waarvoor advocaat-generaal Liekendael opteert in haar conclusie voor het 
arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 1994 (Pas., 1994, I, nr. 314)

Die oplossing, waarvoor geen enkele van de partijen kiest, leidt hier tot de toepassing 
van de Ierse wet,  aangezien de partijen van 1975 tot hun scheiding in 1983 in Ierland 
verbleven.

Anderen nemen de wet in aanmerking van de 'vermogensrechtelijke gevolgen' van het 
huwelijk, dus eventueel van de eerste echtelijke verblijfplaats. Dat is de belangrijkste stel-
ling van [eiseres].

Hier leidt die oplossing tot de toepassing van de Britse wet aangezien de eerste echte-
lijke verblijfplaats van de partijen in Groot-Brittannië was.

Een tweede stroming koppelt de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding aan de 
wet die werd toegepast op de grond tot echtscheiding. De oplossing wordt in aanmerking 
genomen door de Overeenkomst over de toepasselijke wet  inzake onderhoudsverplich-
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tingen, opgemaakt te 's Gravenhage op 2 oktober 1973, die door een vijftien tal landen, 
voor  het  merendeel  leden  van  de  Europese  Unie,  werd  geratificeerd,  maar  niet  door 
België.

In deze zaak leidt voornoemde oplossing naar de toepassing van de Belgische wet.
Tot slot is een recente stroming in de rechtsleer van oordeel dat er geen reden is om de 

onderhoudsverplichtingen tussen ex-echtgenoten te onttrekken aan het gemene recht van 
het levensonderhoud.  Dat is  de bijkomende stelling van [eiseres].  Die stroming wordt 
gesteund door specialisten in internationaal privaatrecht, bijgekomen op de zitting te Hels-
inki van het Institut de droit international (zie N. Watté, Les conséquences juridiques du 
divorce en droit international privé, noot onder Cass., 16 juni 1994, R.C.J.B., 1996, p. 31).

In  deze zaak leidt  die oplossing tot  de toepassing van de Franse wet,  aangezien de 
onderhoudsgerechtigde al meer dan twintig jaar gewoonlijk in Frankrijk verblijft waar dus 
de behoeften waaraan moet worden voldaan, gelokaliseerd zijn.

4.4. Op conceptueel vlak is het koppelen van de uitkering tot levensonderhoud na echt-
scheiding aan de wet die de gevolgen van het huwelijk regelt, erg betwistbaar. Hoewel het 
begrip echtscheiding noodzakelijkerwijs het vorige bestaan van een huwelijk impliceert, 
maakt de ontbinding van het huwelijk een eind aan de betrekkingen tussen echtgenoten 
als dusdanig. In die zin is de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding wel degelijk 
een rechtsgevolg van de echtscheiding en niet van het huwelijk.

Het lijkt dus logisch dat de wet die is toegepast op de grond tot echtscheiding eveneens 
wordt toegepast op de gevolgen van de echtscheiding.

Artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek behoort trouwens tot het hoofdstuk 'Gevolgen 
van echtscheiding'.

De verwijzing naar de wet op grond waarvan de echtscheiding is uitgesproken laat de 
toekenning van levensonderhoud overeenstemmen met de wijze waarop het huwelijk is 
ontbonden. Zij  maakt  van de echtscheiding en de gevolgen ervan 'une entité juridique 
cohérente' (N. Watté, o. c., p. 33).

Aldus, bijvoorbeeld, wanneer de eiser tot echtscheiding, volgens de echtscheidingswet, 
wordt geacht of vermoed de partij te zijn tegen wie de ontbinding van het huwelijk wordt 
uitgesproken, wordt een wezenlijk bestanddeel ontnomen uit de regeling van de ontbin-
ding, wanneer, met toepassing van een onderscheiden wet, levensonderhoud wordt toege-
staan in verhouding tot  de behoeften van de onderhoudsgerechtigde (F. Rigaux en M. 
Fallon, Droit international privé, dl. II, Larcier, 1993, p. 353).

Het hof [van beroep] oordeelt dat de Belgische wet wel degelijk de toekomstige onder-
houdsverplichtingen regelt tussen de partijen, wier echtscheiding wordt uitgesproken op 
grond  van  artikel  231  van  het  Belgische  Burgerlijk  Wetboek.  Bijgevolg  is  de  door 
[eiseres]ingestelde  vordering  tot  uitkering  tot  levensonderhoud  na  echtscheiding  niet 
gegrond omdat de echtscheiding in haar nadeel is uitgesproken".

Grieven
Het arrest  beslist aldus dat op de door eiseres ingestelde vordering tot  uitkering tot 

levensonderhoud de wet moet worden toegepast die de grond tot echtscheiding heeft gere-
geld, hier de Belgische wet, want " de wet die van toepassing is op de gevolgen van echt-
scheiding is dezelfde die op de gronden moet worden toegepast" waaruit  volgt  dat de 
vordering van eiseres tot een uitkering niet gegrond is, aangezien volgens artikel 301 van 
het Belgische Burgerlijk Wetboek, enkel de echtgenoot die de echtscheiding verkrijgt van 
de  echtgenoot  in  wiens  nadeel  de  echtscheiding  is  uitgesproken,  een  uitkering  kan 
vorderen.

Eiseres had evenwel  in haar conclusie,  ten principale - waaraan het arrest  trouwens 
herinnert - aangevoerd dat de toepasselijke wet op de uitkering tot levensonderhoud na 
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echtscheiding de wet was die de persoonlijke staat van de echtgenoten regelt, hier dus de 
Britse wet, als wet van verweerders voorkeursnationaliteit, of, als wet van de eerste echte-
lijke verblijfplaats van de echtgenoten.

Subsidiair had eiseres zich beroepen op de Franse wet, de wet die toepasselijk is op de 
onderhoudsverplichtingen, als de wet van het land waar eiseres haar gewone verblijfplaats 
heeft zodat zij onderhoudsgerechtigde zou worden verklaard.

Zowel volgens de Britse als volgens de Franse wet mag eiseres een recht doen gelden 
om  ten  laste  van  verweerder  een  uitkering  tot  levensonderhoud  na  echtscheiding  te 
verkrijgen.

De beslissing van het arrest dat de Belgische wet de onderhoudsverplichtingen na echt-
scheiding regelt aangezien de echtscheiding tussen de partijen (ten nadele van eiseres) is 
uitgesproken  op grond  van  artikel  231 van  het  Burgerlijk  Wetboek is  niet  naar  recht 
verantwoord.

De vordering van de uit de echt gescheiden echtgenoot om van de andere echtgenoot 
een uitkering te verkrijgen,  is immers zou nauw verweven met de persoonlijke betrek-
kingen tussen de echtgenoten en is daarvan blijkbaar een uitloper, zodat zij slechts met 
toepassing van de wet die de persoonlijke staat van de ex-echtgenoten regelt, kan worden 
beslecht.

Wanneer dezen dezelfde nationaliteit  hebben,  wordt  hun persoonlijke  staat  geregeld 
door de wet van hun gemeenschappelijke nationaliteit. Wanneer de ex-echtgenoten, zoals 
hier, elk een andere nationaliteit hebben, moet de vordering tot uitkering tot levensonder-
houd beslecht worden met toepassing van de nationale wet van de ene of de andere, maar 
zeker  niet  met  een  wet  waar  geen  van  beiden  mee  te  maken  heeft,  aangezien,  zoals 
gezegd, die vordering nauw verweven is met hun persoonlijke staat.

In deze zaak lijkt de toepassing van de Britse wet, de wet van verweerders nationaliteit 
en de wet van de eerste echtelijke verblijfplaats, voor de hand te liggen.

Dit wordt indirect bevestigd door artikel 3 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaat-
baarheid van de echtscheiding wanneer ten minste één van de echtgenoten een vreemde-
ling  is.  Voornoemd  artikel  3  bepaalt  dat  "de  gronden  van  de  echtscheiding  worden 
bepaald volgens de Belgische wet".

Die bepaling is beperkend en er kan uit worden afgeleid dat, wanneer, zoals hier, geen 
van beide ex-echtgenoten de Belgische nationaliteit heeft, de vaststelling van de gevolgen 
van de echtscheiding zeker niet onder de Belgische wet valt.

Bijgevolg, wanneer het arrest beslist dat de Belgische wet, meer bepaald artikel 301 
van het Burgerlijk Wetboek, veeleer dan de Engelse wet of ondergeschikt de Franse wet,  
toepasselijk  is  op  de  vordering  tot  uitkering  tot  levensonderhoud  na  echtscheiding, 
schendt het artikel 3, inzonderheid het derde lid, van het Burgerlijk Wetboek dat op beper-
kende wijze de gevallen bepaalt waar de Belgische wet van toepassing is op een vreemde-
ling en dat in  het derde lid  ervan impliciet  zegt  dat alles  wat  betrekking heeft  tot  de 
persoonlijke staat van de vreemdelingen in België geregeld wordt door hun nationale wet, 
behoudens miskenning, wat hier niet het geval is, van de Belgische openbare orde of een 
Belgische regel van openbare orde (vgl. artikel 570, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk 
Wetboek).

Het arrest schendt eveneens voornoemd artikel 3 van de in de aanhef van het middel 
aangewezen wet van 27 juni 1960, alsook artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek door het 
in de hierboven omschreven omstandigheden toe te passen.

BESLISSING VAN HET HOF
(...)
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2. Tweede middel
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat eiseres de Franse natio-

naliteit  heeft,  dat  verweerder  de Ierse  en de Britse nationaliteit  heeft,  dat  de 
partijen zich eerst in Engeland hebben gevestigd, nadien in Ierland en dat, thans, 
eiseres haar gewone verblijfplaats in Frankrijk heeft terwijl verweerder in België 
verblijft.

Bij een niet-bestreden beslissing bevestigt  het arrest  het beroepen vonnis in 
zoverre  die  de  echtscheiding  ten  nadele  van  eiseres  uitspreekt  op  grond  van 
artikel 231 van het Belgische Burgerlijk Wetboek.

Het arrest koppelt de vordering tot onderhoud tot levensuitkering na echtschei-
ding aan de wet die is toegepast op de grond tot echtscheiding, dus hier de Belgi-
sche wet, en beslist dat die vordering niet gegrond is krachtens artikel 301 van 
het  Burgerlijk Wetboek, aangezien de echtscheiding ten nadele van eiseres  is 
uitgesproken.

Het middel voert aan dat de vordering tot onderhoudsuitkering na echtschei-
ding immers zo nauw verweven is met de persoonlijke betrekkingen tussen de 
ex-echtgenoten, dat zij slechts met toepassing van de wet die hun persoonlijke 
staat regelt, kan worden beslecht, dat, wanneer zij elk een andere nationaliteit 
hebben,  de vordering tot uitkering tot  levensonderhoud beslecht  moet worden 
met toepassing van de nationale wet van de ene of andere, en dat in deze zaak de 
toepassing van de Engelse wet, de wet van verweerders nationaliteit en de wet 
van de eerste echtelijke verblijfplaats, voor de hand lijkt te liggen.

Wanneer de ex-echtgenoten, zoals hier, niet dezelfde nationaliteit hebben en in 
verschillende landen verblijven, leidt de keuze van de wet die hun persoonlijke 
staat regelt naar de toepassing van de wet van de gewone verblijfplaats van de 
uitkeringsgerechtigde.

Indien de rechter de wet had toegepast die de persoonlijke staat van de partijen 
regelt, had hij de keuze moeten maken van de gewone verblijfplaats van eiseres, 
dus de Franse wet.

Krachtens  artikel  8  van de Overeenkomst  over  de toepasselijke wet  inzake 
onderhoudsverplichtingen, opgemaakt te 's Gravenhage op 2 oktober 1973, die 
op 1 oktober 1977 in Frankrijk in werking is getreden, regelt de wet die op de 
echtscheiding is toegepast, in de overeenkomstsluitende Staat waar zij is uitge-
sproken  of  erkend  is,  de  onderhoudsverplichtingen  tussen  de  uit  de  echt 
gescheiden echtgenoten. Artikel 3 van die overeenkomst bepaalt dat de aange-
wezen wet wordt toegepast, ongeacht enige voorwaarde van wederkerigheid, ook 
al gaat het om de wet van een Staat die de overeenkomst niet heeft gesloten.

Bijgevolg had het hof van beroep, indien het de Franse wet zou hebben toege-
past, moeten vaststellen dat die wet verwees naar de wet van de echtscheiding, 
dus de Belgische wet.

Het middel vertoont geen belang en is dus niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt eiseres in de kosten.

10 februari  2006  –  1°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Echement –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Henkes advocaat-
generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 90

1° KAMER - 10 februari 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN 
BEROEP - VERVAL - NIEUW BEZWAAR - VERJARING VAN DE INVORDERING - ONTVANKELIJKHEID

De beslissing om een nieuw bezwaar dat buiten de in art. 378, tweede lid, W.I.B. 1992  
vastgestelde termijn voor het hof van beroep is aangevoerd en gegrond is op de verjaring 
van de invordering van de litigieuze aanslag niet-ontvankelijk te verklaren, is naar recht  
verantwoord(1)(2). (Art. 378, tweede lid, W.I.B. 1992)

(S.P.R.L. TOITURES ARDENNAISES T. ETAT BELGE, ministre des Finances)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0017.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar memorie drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 377, 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de inkomstenbelas-

tingen 1992, zoals ze golden vóór de inwerkingtreding van de wet van 15 maart  1999 
betreffende de beslechting van fiscale geschillen [artikelen 278, 279, tweede lid, en 282 

1 Zie Cass., 13 maart 2003, A.R. F.01.0074.F, nr 166.
2 Volgens de rechtspraak van het Hof mogen bezwaren te allen tijde voor het hof van beroep worden 
aangevoerd, zelfs na verloop van de termijn bedoeld in art. 378, tweede lid, W.I.B. Zulks geldt niet 
alleen voor bezwaren betreffende het verval van het aanslagrecht of de miskenning van het gezag van 
gewijsde  van  een  vorige  beslissing,  maar  ook,  naar  analogie  met  de  gevolgen  ervan,  voor  een 
bezwaar dat steunt op het ontbreken van een titel om een aanslag vast te stellen. Die rechtspraak 
steunt op het ontbreken of het uitdoven van het aanslagrecht. In deze zaak gaat het om de verjaring 
van de invordering die niet dezelfde rechtsgevolgen heeft als de verjaring van de aanslag. Wat de 
wet, en dus ook het Hof, toestaat, buiten de andere gevallen dan die waarin de wet voorziet, is dat het 
middel  dat  gegrond  is  op  de  verjaring  van  de  aanslagtermijnen  als  nieuw  middel  mag  worden 
aangevoerd. Momenteel aanvaarden noch de wet, noch - uiteraard - het Hof, dat het verval van de 
termijn van de invordering van de belasting beschouwd wordt als een nieuw middel dat te allen tijde 
voor het hof van beroep kan worden aangevoerd. De invordering kan overigens pas geschieden als de 
belastingadministratie de belasting rechtsgeldig heeft vastgesteld.A.H.
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van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964)].
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de voorziening ontvankelijk maar niet-gegrond, zulks om 

de onderstaande redenen:
"[eiseres] werpt een nieuwe grief op die ertoe strekt dat het hof [van beroep] zou vast-

stellen dat de vordering tot invordering van de litigieuze aanslagen verjaard zou zijn in 
zoverre  geen enkele  rechtsgeldige  verjaringsstuitende of  -opschortende akte  binnen de 
wettelijke invorderingstermijn zou zijn tot stand gekomen;

de administratie voert aan dat het hof [van beroep] niet bevoegd is om kwesties over de 
tenuitvoerlegging en de invordering van de belasting te beslechten; (...)

het Hof van Cassatie vernietigde aldus een arrest waarbij  het hof van beroep, na te 
hebben vastgesteld dat het  aanslagbiljet  nietig was,  de teruggave van de ingevorderde 
bedragen beval,  louter op grond dat die nietigheid een regelmatige invordering van de 
belasting onmogelijk maakt;

het Hof van Cassatie was van oordeel dat het hof van beroep, door zo te handelen, 
onwettig uitspraak deed over een grief betreffende de invordering van de belasting;

uit de redengeving van het arrest van het Hof van Cassatie van 27 juni 2002 blijkt niet 
dat die rechtspraak gewijzigd zou zijn;

derhalve voert de administratie terecht aan dat er geen verwarring mag zijn tussen de 
kwesties van de verjaring van de vordering tot invordering en het verval van het aanslag-
recht, aangezien het laatste tot de bevoegdheid het hof [van beroep] behoort in het raam 
van de voorziening waarvan het kennisneemt en betrekking heeft op de wettelijkheid van 
de aanslagen, de grondslag, de belastbare grondslag en het bedrag ervan;

overigens heeft  het Hof van Cassatie slechts inzake verval van het aanslagrecht een 
uitzondering gemaakt op de regel van de niet-ontvankelijkheid van nieuwe grieven buiten 
termijn (...);

de redenen op grond waarvan het hof van beroep verplicht is, buiten de termijnen en 
zelfs ambtshalve, te onderzoeken of de aanslag binnen de wettelijke termijn is ingeko-
hierd, gelden niet betreffende de verjaring van het recht op de invordering van de belas-
ting;

aldus tast de uitdovende verjaring, die een manier is om zich van een verbintenis te 
bevrijden, niet het bestaan van de schuld aan, maar enkel de eisbaarheid ervan, in zoverre 
de betaling van een verjaarde belastingschuld geen recht op teruggave doet ontstaan op 
grond van de vordering tot teruggave van het onverschuldigd betaalde (...)".

Grieven
1° Overeenkomstig artikel 377 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 

zoals het gold vóór de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999 betreffende de 
beslechting van fiscale geschillen, kan men tegen de beslissingen van de directeurs der 
belastingen en van de gedelegeerde ambtenaren een voorziening indienen bij het Hof van 
beroep. De belastingplichtige mag daarbij aan het hof van beroep bezwaren onderwerpen 
die noch in het bezwaarschrift werden geformuleerd, noch ambtshalve door de directeur 
of  door  de  door  hem  gedelegeerde  ambtenaar  werden  onderzocht  (d.w.z.  "nieuwe 
bezwaren", voor zover ze een overtreding van de wet of een schending van de op straffe 
van nietigheid voorgeschreven procedurevormen aanvoeren. 

Overeenkomstig de artikelen 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992, zoals ze golden vóór de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 
1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, mogen nieuwe bezwaren worden 
geformuleerd ofwel in de voorziening, ofwel in een geschrift dat aan de griffie van het hof 
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van beroep wordt  afgegeven en dit op straffe van verval  binnen de termijn van zestig 
dagen na neerlegging van het administratief dossier voor het hof van beroep.

2° Het hof van beroep dat heeft kennisgenomen van de voorziening tegen een beslis-
sing van de gewestelijk directeur van de belastingen, is, op grond van artikel 377 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (voorheen artikel 278 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen [1964]), bevoegd om kennis te nemen van bezwaren betreffende 
de aanslagprocedure. Voorts belet die wetsbepaling het hof van beroep niet te beslissen 
dat de betwiste  aanslagen aan de belastingplichtige niet  tegenstelbaar  zijn en evenmin 
lastens zijn goederen vervolgd kunnen worden, hetgeen betrekking heeft op de invorde-
ring van de belasting.

In zijn arrest van 27 juni 2002 heeft het Hof van Cassatie het volgende bezwaar onder-
zocht: "Vermits het hof van beroep (...) enkel rechtsmacht heeft om kennis te nemen van 
de grieven die op de vestiging van de aanslag betrekking hebben en geen rechtsmacht 
heeft  in verband met de invordering van de belasting, had het hof van beroep moeten 
beslissen dat de aanslagen dienden vernietigd te worden bij gebrek aan bewijs van de 
belastbare grondslag, in plaats van te beslissen dat de aanslagen aan eiseres niet tegenstel-
baar zijn en niet lastens haar goederen kunnen vervolgd worden, hetgeen betrekking heeft 
op de invordering van de belasting. Hieruit volgt dat het arrest niet zonder schending van 
artikel 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) kon beslissen dat de 
kwestieuze  aanslagen  aan  eiseres  niet  tegenstelbaar  zij  en  niet  lastens  haar  goederen 
kunnen vervolgd worden, zonder deze aanslagen te vernietigen".

Dat middel, aldus het Hof "gaat ervan uit dat wanneer het hof van beroep de voorzie-
ning van de andere echtgenoot  dan degene op wiens  naam de belasting is vastgesteld 
gegrond bevindt, het niet vermag te beslissen dat de betwiste aanslagen niet tegenwerpe-
lijk zijn aan die echtgenoot en niet ten laste van zijn goederen kunnen worden vervolgd, 
zonder deze aanslagen te vernietigen". Het Hof beslist echter dat "het middel faalt naar 
recht" (Cass., 27 juni 2002, F.J.F., 2002/228).

Overeenkomstig de hierboven aangehaalde rechtspraak van het Hof kan er dus worden 
staande gehouden dat het hof van beroep bevoegd is om uitspraak te doen over het recht,  
voor de administratie, om een belasting ten laste van een belastingplichtige in te vorderen.

3°  Terwijl  nieuwe  bezwaren  mogen  worden  geformuleerd  ofwel  in  de voorziening, 
ofwel in een geschrift dat aan de griffie van het Hof van beroep wordt afgegeven en dit op 
straffe van verval binnen de termijn van zestig dagen na neerlegging van het administra-
tief dossier voor het hof van beroep, heeft het Hof beslist dat die sanctie niet van toepas-
sing is op nieuwe bezwaren inzake het verval van het aanslagrecht (Cass.,  21 februari 
1956, A.C., 1956, 505 en Cass., 25 januari 1991, A.C., 1999, nr. 280).

Het Hof heeft beslist dat de termijn van zestig dagen evenmin geldt voor bezwaren die 
gegrond zijn op de miskenning van het gezag van het gewijsde van een vroegere beslis-
sing of betrekking hebben op de beoordeling van de verenigbaarheid van een akte van 
nationaal recht met een bepaling van gemeenschapsrecht, wegens de nauwe verwantschap 
met het verval van het aanslagrecht (Cass., 12 januari 1996, nr. 28, en de conclusie van 
advocaat-generaal J.F. Leclercq in Bull. en Pas., I, 1996; Cass., 28 juni 1996, nr. 268).

Tot slot volgt uit het arrest van het Hof van 13 maart 2003 dat nieuwe, andere dan de 
"klassieke",  bezwaren betreffende het verval van de aanslagtermijnen of betreffende de 
miskenning van het gezag van gewijsde te allen tijde voor het hof van beroep kunnen 
worden  aangevoerd,  zelfs  na  verloop  van  de termijn  van  zestig  dagen,  voor  zover  ze 
dezelfde rechtsgevolgen  hebben.  In  dat verband is de conclusie van advocaat-generaal 
Henkes  duidelijk:  "het  niet-bestaan  van  de  titel  waarop  het  bestuur  een  aanslag  wil 
vestigen is, net zoals het verval en het gezag van gewijsde, een middel van niet-ontvanke-
lijkheid dat de belastingrechter belet de grondslag van de aanslag te onderzoeken en dat 
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de vaststelling van iedere aanslag in de weg staat. (...) Uw Hof heeft inderdaad, buiten het 
bestaan van elke tekst, omstandigheden aangenomen waaruit rechtsgevolgen ontstaan op 
grond waarvan een nieuw bezwaar mag worden geuit, ook al is de termijn van 60 dagen 
verstreken, zodat het mij in rechte heel logisch lijkt dat andere omstandigheden, namelijk 
het tenietgaan van het recht om een aanslag vast te stellen, die nauw verwant zijn met de 
vorige  en  waaruit  dezelfde  rechtsgevolgen  ontstaan,  op  dezelfde  wijze  behandeld 
worden".

M.b.t.  de rechtspraak van het Hof volgens welke het hof van beroep ambtshalve de 
middelen mag opwerpen die afgeleid zijn uit het gezag van gewijsde en uit het verval van 
het aanslagrecht wijst D. Lambot erop dat "la justification de ces deux dérogations tient au 
fait que tant la forclusion que l'autorité de la chose jugée font obstacle, de manière irrémé-
diable, à l'établissement d'une nouvelle cotisation sur pied de l'article 355 du Code des 
impôts sur les revenus 1992 ou même d'une cotisation subsidiaire, sur la base de artikel 
356 du même code" (in  "L'étendue  des  pouvoirs  du juge  en matière  d'impôts  sur  les 
revenus", Mélanges John Kirkpatrick, 2004, p. 481). De verjaring van het recht om de 
belasting in te vorderen belet ook dat een nieuwe aanslag wordt vastgesteld op grond van 
artikel  355 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen  1992 (Brussel,  5 november 
1999,  F.J.F.,  1999,  p.  764),  zodat zij  dezelfde rechtsgevolgen  heeft  als de "klassieke" 
bezwaren.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Eerste middel
Uit  de artikelen  372,  375,  377,  378,  380 en  381 van het  Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, zoals ze van toepassing zijn op het geschil, en uit de 
beginselen  die  de  respectieve  bevoegdheden  van  de  administratie  en  van  de 
hoven en rechtbanken regelen, volgt dat het hof van beroep, dat heeft kennisge-
nomen van de voorziening van een belastingplichtige tegen de beslissing van de 
directeur der belastingen, behoudens de gevallen van verval van het aanslagrecht 
of van rechterlijk gewijsde, niet mag kennisnemen van een vraag die niet in het 
bezwaarschrift aan de directeur was voorgelegd, of met betrekking waartoe hij 
geen uitspraak had gedaan, ook al had hij ze ambtshalve moeten onderzoeken, of 
die door de belastingplichtige niet aan het hof van beroep is voorgelegd overeen-
komstig artikel 378, tweede lid, van dat wetboek. 

Het arrest dat vaststelt dat eiseres een nieuw bezwaar opwerpt dat afgeleid is 
uit de verjaring van de invordering van de litigieuze aanslagen, beslist naar recht 
dat genoemd bezwaar niet ontvankelijk is.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  het  de  voorziening  niet-gegrond 

verklaart  met betrekking tot de verhogingen van 50 pct. en het uitspraak doet 
over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 
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gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in drie vierde van de kosten; houdt de overige kosten aan 

en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

10 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Maes en T'Kint.

Nr. 91

3° KAMER - 13 februari 2006

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - ZETEL - 
SAMENSTELLING - BESLISSING - HEROPENING VAN HET DEBAT - BEPAALD ONDERWERP - 
VOORTZETTING - LATERE BESLISSING OVER DE VORDERING - WETTIGHEID - VOORWAARDE

Na een beslissing die de heropening van het debat beveelt over een door die beslissing  
bepaald  onderwerp,  zodat  het  vorige debat  over dat  punt  wordt  voortgezet,  moet  de 
latere  beslissing  over  de  vordering  worden  gewezen  door  de  rechters  die  de  vorige  
terechtzittingen hebben bijgewoond of, zoniet, door een zetel waarvoor het debat in zijn 
geheel is hervat1. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)

(B. T. DE FEDERALE VERZEKERINGEN Cvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0411.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen het vonnis, dat op 13 november 2003 in 

hoger beroep is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De  eerste  voorzitter  heeft  de  zaak  bij  beschikking  van  26  januari  2006 

verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan, waarvan het eerste 

gesteld is als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 774, 775, 779, eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis is gewezen door mevrouw C. Van Damme, rechter en waarne-

mend voorzitter,  mevrouw M. Charon en de heer J.  Coumans, rechters, bij de verdere 
behandeling van het vonnis van 27 maart 2003, gewezen door mevrouw Hayez, rechter en 

1 Cass., 12 okt. 1998, A.R. S.97.0129.F, nr 439; 31 jan. 2002, A.R. C.99.0332.N, nr 71; zie Cass., 22 
okt. 1999, A.R. C.98.0423.F, nr 558.
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waarnemend voorzitter, de heer Louveaux en mevrouw Coirbay, rechters, die de herope-
ning van het debat hadden bevolen om de partijen in staat te stellen uitleg te verschaffen 
over de toepasselijke wetsbepalingen en daar de gevolgtrekkingen uit te maken, met name 
wat betreft het cumulatieverbod dat inzonderheid is opgelegd bij artikel 14, §1, tweede 
lid, van de wet van 3 juli 1967, terwijl de wet van 10 april 1971 een dergelijke cumulatie 
toestaat (artikel 46, §2, tweede lid) en wat betreft de vordering van eiseres om haar akte te 
verlenen van het voorbehoud dat ze voor de toekomst maakt in geval van verergering van 
de gevolgen van het ongeval van 1 oktober 1993.

Grieven
Artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat het vonnis enkel kan 

worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters en dat dezen alle zittingen over 
de zaak bijgewoond moeten hebben, een en ander op straffe van nietigheid. Wanneer een 
beslissing de heropening van het debat beveelt over een onderwerp dat in die beslissing 
bepaald wordt en het wat dat betreft dus gaat om de voortzetting van het eerdere debat, 
moet de daaropvolgende beslissing over de vordering bijgevolg worden gewezen door de 
rechters die de eerdere zittingen hebben bijgewoond of, bij ontstentenis daarvan, door een 
rechtscollege waarvoor het debat volledig is hernomen.

Te dezen vermeldt het vonnis van 27 maart 2003 dat, aangezien eiseres politieagent is, 
de toepasselijke wet niet de door de partijen aangevoerde wet van 10 april 1971 is maar de 
wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor onge-
vallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, en 
beveelt het bijgevolg de heropening van het debat om de partijen in staat te stellen uitleg 
te verschaffen over de toepasselijke wetsbepalingen en daar de gevolgtrekkingen uit te 
maken, met name wat betreft het cumulatieverbod dat inzonderheid is opgelegd bij artikel 
14, §1, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967, terwijl de wet van 10 april 1971 een derge-
lijke cumulatie toestaat (artikel 46, §2, tweede lid) en wat betreft de vordering van eiseres 
om haar akte te verlenen van het voorbehoud dat ze voor de toekomst maakt in geval van 
verergering van de gevolgen van het ongeval van 1 oktober 1993.

Het bestreden vonnis vermeldt dat "de partijen erkennen dat de arbeidsongevallenwet 
van 3 juli 1967 - overheidssector - te dezen van toepassing is; dat die wet echter geenszins 
afwijkt van het grondbeginsel van de volledige vergoeding van de door een arbeidson-
geval veroorzaakte schade (...); dat het Arbitragehof in zijn arrest van 16 januari 1997 
formeel is: artikel 46 van de wet van 10 april 1971 schendt de Grondwet niet, wanneer het 
zo  geïnterpreteerd  wordt  dat  het  de  volledige  vergoeding  van  de schade toekent.  Het 
schendt de Grondwet wanneer het zo geïnterpreteerd wordt dat het een volledige vergoe-
ding weigert. Het is dan ook geen verrassing dat het [Arbitrage]hof, voor de overheids-
sector, hetzelfde antwoord geeft als dat welk het in het arrest van 16 januari 1997 gegeven 
had (...); dat de mogelijke verschillen tussen beide vergoedingsstelsels te dezen zonder 
belang  zijn,  aangezien  alle  door  de  arbeidsonge-vallenverzekeraar  berekende  vergoe-
dingen in mindering worden gebracht van de schade die de rechtbank volgens het gemeen 
recht geraamd heeft".

Het bestreden vonnis doet bijgevolg uitspraak over een onderwerp dat bepaald is in het 
vonnis van 27 maart 2003 en zet het eerdere debat over dat punt voort.

Het vonnis van 27 maart 2003 is evenwel gewezen door mevrouw Hayez, rechter en 
waarnemend  voorzitter,  de  heer  Louveaux  en  mevrouw Coirbay,  rechters,  terwijl  het 
bestreden  vonnis  is  gewezen  door  mevrouw C.  Van Damme,  rechter  en  waarnemend 
voorzitter,  mevrouw M. Charon en de heer J. Coumans, rechters. Het bestreden vonnis 
werd bijgevolg niet door dezelfde rechters gewezen als die welke het vonnis van 27 maart 
2003 hebben uitgesproken.

Voorts blijkt noch uit het bestreden vonnis, noch uit het proces-verbaal van de terecht-
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zitting van 30 oktober 2003, dat het bestreden vonnis is gewezen door de rechters voor 
wie het debat door de partijen volledig is hernomen. Het proces-verbaal van de terechtzit-
ting wijst er enkel op dat de zaak is gepleit, dat het debat is gesloten, dat twee dossiers 
zijn neergelegd en dat het vonnis binnen de wettelijke termijn zal worden gewezen.

Bijgevolg antwoordt  het bestreden vonnis  niet aan de voorschriften van artikel  779, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (schending van alle, in de aanhef van het middel 
aangewezen wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Krachtens  artikel  779,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  kan  het 

vonnis, op straffe van nietigheid, enkel worden gewezen door de rechters die alle 
zittingen over de zaak hebben bijgewoond.

Uit die bepaling volgt dat wanneer een beslissing de heropening van het debat 
beveelt over een onderwerp dat in die beslissing bepaald wordt en het wat dat 
betreft  dus gaat  om de voortzetting van het eerdere debat, de daaropvolgende 
beslissing over de vordering bijgevolg moet worden gewezen door de rechters 
die de eerdere zittingen hebben bijgewoond of, bij ontstentenis daarvan, door een 
rechtscollege waarvoor het debat volledig is hernomen.

Bij vonnis van 27 maart 2003, gewezen door de rechters Hayez, Louveaux en 
Coirbay, heeft de rechtbank in hoger beroep beslist dat de wet die van toepassing 
was op de zaak niet de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 was, zoals de 
partijen hadden betoogd, maar de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadever-
goeding voor arbeidsongevallen,  voor ongevallen op de weg naar  en van het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector,  en heeft ze vervolgens de 
heropening van het debat bevolen om de partijen met name in staat te stellen 
uitleg te verschaffen over de wetsbepalingen die op de zaak van toepassing zijn 
en over de gevolgen van het cumulatieverbod, opgelegd bij artikel 14 van de wet 
van 3 juli 1967.

Om de redenen die het middel overneemt, doet het bestreden vonnis van 13 
november 2003, gewezen door de rechters Van Damme, Charon en Coumans, 
uitspraak over het onderwerp van de heropening van het debat.

Noch uit dat vonnis noch uit het proces-verbaal van de in de zaak gehouden 
openbare terechtzittingen blijkt dat het debat over het onderwerp dat bepaald is 
in het vonnis van 27 maart 2003, volledig is hernomen voor de rechters die het 
bestreden vonnis hebben gewezen.

Het  bestreden  vonnis  schendt  artikel  779,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek.

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

vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
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over.
Verwijst  de  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Nijvel,  zitting 

houdende in hoger beroep.

13  februari  2006  –  3°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 92

3° KAMER - 13 februari 2006

1º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - 
GEDEELTELIJKE VERNIETIGING - BEGRIP

2º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - GEDEELTELIJKE 
VERNIETIGING - BEGRIP

1º en 2° Wanneer het Hof, in geval van gedeeltelijke vernietiging, de zaak binnen bepaalde  
grenzen verwijst, bedoelt het daarmee dat het niet bestreden of niet vernietigde dictum 
van de bestreden beslissing, dat zelfs t.a.v. de omvang van de cassatie onderscheiden is  
en waartegen dus geen cassatieberoep meer kan worden aangenomen, voor de rechter 
op verwijzing niet opnieuw ter discussie kan worden gesteld1. (Art. 1110, Ger.W.)

(M. T. T.)

Eerste adv.-gen. J.F. Leclercq heeft in substantie gezegd (vertaling):
1. Ik meen dat het tweede onderdeel van het enige middel in de volgende mate gegrond 

is.
2.  Wanneer  uw Hof,  in  geval  van  gedeeltelijke  cassatie,  de  zaak  binnen  bepaalde 

grenzen verwijst,  bedoelt  het daarmee alleen dat het niet  bestreden of niet vernietigde 
dictum  van  de  bestreden  beslissing,  dat  zelfs  t.a.v.  de  omvang  van  de  cassatie 
onderscheiden is en waartegen dus geen cassatieberoep meer kan worden aangenomen, 
voor de rechter op verwijzing niet opnieuw ter discussie kan worden gesteld2. (Art.1110 
Ger. W.)

3.  Het  bestreden  arrest  schendt  art.  1110  Ger.W.,  omdat  het  "de  datum  van  de 
scheiding" van de partijen weigert te bepalen en "de uitspraak over de omkering van het 
vermoeden van toerekenbaarheid, (bepaald in) artikel  306 van het Burgerlijk Wetboek 
(en) over de aanvraag van een uitkering na echtscheiding, aanhoudt", op grond, enerzijds, 
"dat er geen cassatieberoep is ingesteld over (het) niet-vermelden van de datum van de 
feitelijke scheiding van de partijen in het arrest van het Hof van Beroep te Brussel", dat 
gedeeltelijk is vernietigd door het arrest van 19 juni 1997 van uw Hof 3, en, anderzijds, 
"dat dit hof (van beroep) niet kan beslissen over de datum van de scheiding, aangezien het 
verwijzingsarrest die vraag niet bij het hof aanhangig heeft gemaakt".

1 Zie concl. O.M.
2 Zie Cass., 27 mei 1968 (A.C., 1968, 1181); 13 nov. 1975 (ibid., 1976, 333); 25 jan. 1980 (ibid., 
1979-80, 608); 28 jan. 2002, A.R. S.01.0030.F, nr. 59; C. STORCK, "Le renvoi au juge du fond dans la 
procédure en cassation en matière civile", Imperat Lex, Liber Amicorum Pierre Marchal, Brussel, 
2003, p. 218 en 219, nr. 12.
3 niet gepubliceerd in A.C.
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4.  In  de voormelde  regel  heb ik  met  opzet  gebruik  gemaakt  van  de woorden  "niet 
bestreden of niet vernietigde dictum van de bestreden beslissing, (...) waartegen (...) geen 
cassatieberoep  meer  kan  worden  aangenomen",  en  niet  de  woorden  die  uw  Hof  in 
voorgaande  arresten  heeft  aangewend  -  ik  citeer  -  "niet  bestreden  of  niet  vernietigde 
dictum van de bestreden beslissing, dat in kracht van gewijsde is gegaan".

Uit het onderling verband tussen de artt. 28 en 1082, inz. tweede lid, Ger.W., blijkt m.i. 
immers dat de regel, zoals ik hem verwoord heb, juister is.

Art. 28 Ger.W. definieert kracht van gewijsde als volgt: iedere beslissing gaat in kracht 
van gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, behoudens de 
uitzonderingen die de wet bepaalt en onverminderd de gevolgen van de buitengewone 
rechtsmiddelen. Ik merk hier geen verband tussen het aldus gedefinieerde begrip kracht 
van gewijsde en de verwijzing na gedeeltelijke cassatie.

Het verband tussen de verwijzing na gedeeltelijke cassatie en de regel "Cassatieberoep 
na cassatieberoep is uitgesloten" daarentegen, is vanzelfsprekend. Art. 1082, tweede lid, 
Ger.W., bepaalt immers dat na de uitspraak op een vordering tot cassatie tegen dezelfde 
beslissing geen voorziening meer openstaat voor de partij die haar heeft ingesteld, ook al 
beweert zij nieuwe middelen te kunnen aanvoeren, zelfs ten aanzien van de punten die in 
de eerste voorziening niet zijn bestreden. 

Daarom stel ik uw Hof een nieuwe verwoording van de regel voor.
Conclusie: cassatie

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0454.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 27 april 2004 op verwij-

zing is gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, ten gevolge van het arrest 
van 19 juni 1997 van het Hof.4

De  eerste  voorzitter  heeft  de  zaak  bij  beschikking  van  10  januari  2006 
verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. MIDDELEN
Eiseres voert in haar verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 5, 19, 20, 23, 24, 26, 602, 774, 780, 781, 807, 1082, tweede lid, 2, 1084, 

1110, 1138, 3°, en 4°, en 1269 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 232, 306 en 1350, 3°, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen 
Het bestreden arrest beslist om "de uitspraak over de omkering van het vermoeden van 

toerekenbaarheid van artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek alsook over de vordering tot 
uitkering na echtscheiding en over de kosten aan te houden" en "heropent wat dat betreft 
het debat", op grond "dat het Hof van Cassatie, bij arrest van 19 juni 1997, een arrest van 
de derde kamer van het Hof van Beroep te Brussel heeft vernietigd, in zoverre die beslis-

4 Het arrest van het Hof van 19 juni 1997 werd niet gepubliceerd in A.C.
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sing de echtscheiding van  de partijen uitsprak 'in  het  nadeel'  van  [eiseres],  terwijl  de 
vordering tot echtscheiding door [verweerder] was ingesteld op grond van artikel 232 van 
het Burgerlijk  Wetboek en deze gevraagd  had de uitspraak over  de omkering van het 
vermoeden  van  toerekenbaarheid  van  artikel  306  van  het  Burgerlijk  Wetboek  aan  te 
houden";

Dat het arrest van het Hof van Cassatie de 'aldus beperkte' zaak heeft verwezen naar dit 
hof;

Dat dit hof bijgevolg uitspraak moet doen over de omkering van het vermoeden van 
toerekenbaarheid;

Dat, aldus, het [hof van beroep waarnaar de zaak verwezen is] de datum van feitelijke 
scheiding van de partijen moet kennen, aangezien bepaald moet worden wie van de echt-
genoten aan de oorsprong van de scheiding ligt en verantwoordelijk is voor het in stand 
houden ervan;

Dat het arrest van het Hof van Beroep te Brussel de datum van feitelijke scheiding van 
de partijen niet in zijn dictum heeft vermeld;

Dat die datum, waarover  de partijen het tot op heden nog niet eens zijn geworden, 
evenmin eenduidig blijkt uit de redenen van de beslissing;

Dat de opgave van de datum van feitelijke  scheiding van de partijen een verplichte 
vermelding is;

Dat er over dat verzuim geen cassatieberoep is ingesteld;
Dat het dictum van het bestreden arrest blijft bestaan, met uitzondering van de vermel-

ding 'in het nadeel van M. M.', met dat verzuim dat enkel kan worden hersteld door een 
nieuw cassatieberoep;

Dat de echtscheiding is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de 
gemeente Koekelberg op 31 oktober 1997;

Dat een verbeterende beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, met 
de vermelding 'in het nadeel van M.', overeenkomstig het arrest van het Hof van Cassatie 
op 9 juli 1999 is overgeschreven in de aanvullende registers van de voormelde gemeente;

Dat dit hof geen beslissing over de datum van de scheiding kan nemen, aangezien het 
verwijzingsarrest dat punt niet bij het hof aanhangig heeft gemaakt;

Dat dit hof geen uitspraak kan doen over de omkering van het vermoeden van toereken-
baarheid, gelet op de mate waarin de zaak bij hem aanhangig is gemaakt".

Grieven
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest is tegenstrijdig, in zoverre het hof [van beroep], na te hebben voor-

gehouden "dat dit hof geen uitspraak kan doen over de omkering van het vermoeden van 
toerekenbaarheid,  gelet  op  de  mate  waarin  de  zaak  bij  hem  aanhangig  is  gemaakt", 
verklaart dat het "de uitspraak over de omkering van het vermoeden van toerekenbaarheid 
van artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek alsook over de vordering tot uitkering na echt-
scheiding en over de kosten aanhoudt" en "het debat wat dat betreft heropent en de zaak 
naar de bijzondere rol verwijst".

In  zoverre  het hof van beroep oordeelt  dat  het,  binnen de mate  waarin  de zaak na 
cassatie bij hem aanhangig is gemaakt, geen uitspraak kon doen over de omkering van het 
vermoeden dat is vastgelegd in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, kon het immers 
niet, zonder zichzelf tegen te spreken, vervolgens beslissen om het debat "wat dat betreft" 
te heropenen, wat noodzakelijkerwijs wil zeggen dat het de partijen in staat wil stellen 
uitleg te verschaffen over de omkering van dat vermoeden (schending van artikel 149 van 
de Grondwet).
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Als geoordeeld moet worden dat de in dit middel bekritiseerde redenen beschikkingen 
vormen,  in zoverre  zij  de niet  betwiste  beslissing van de rechter bevatten,  bestaat  het 
bestreden  arrest  op  zijn  minst  uit  tegenstrijdige  beschikkingen  (schending  van  artikel 
1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Na vernietiging worden de partijen voor de rechter op verwijzing in de toestand terug-

geplaatst waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing is vernietigd. Alles 
wat  laatstgenoemde  deed,  kan  bijgevolg  ook  door  de  rechter  op  verwijzing  worden 
gedaan.

Het arrest van 7 mei 1996 van het Hof van Beroep te Brussel heeft de echtscheiding 
tussen  de  partijen  uitgesproken  met  toepassing  van  artikel  232  van  het  Burgerlijk 
Wetboek, zonder in zijn dictum melding te maken van de datum waarop de scheiding van 
de echtgenoten was ingegaan, en heeft de uitspraak over het vermoeden van artikel 306 
van het Burgerlijk Wetboek aangehouden.

Bijgevolg waren die twee punten, na cassatie, ook bij het hof [van beroep] aanhangig 
gemaakt en moest het die beslechten.

Het hof [van beroep], dat hierover weigert uitspraak te doen op grond dat de datum van 
de feitelijke scheiding niet was vastgesteld in het arrest van 7 mei 1996, schendt alle in 
het middel bedoelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

Derde onderdeel
Hoewel artikel 1269 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat er in geval van echt-

scheiding,  uitgesproken  met  toepassing  van  artikel  232  van  het  Burgerlijk  Wetboek, 
melding wordt gemaakt van het tijdstip waarop de feitelijke scheiding is ingegaan, wordt 
die bepaling niet vermeld in de artikelen 780 en 781 van het Gerechtelijk Wetboek en is 
ze bijgevolg niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. De niet-naleving van die bepa-
ling beïnvloedt derhalve de geldigheid van de beslissing die de echtscheiding heeft uitge-
sproken niet en de rechter op verwijzing na cassatie kan dat verzuim moeiteloos recht-
zetten.

Het bestreden arrest, dat oordeelt dat het niet bevoegd was om de datum te bepalen 
waarop de scheiding van de partijen was ingegaan en dus evenmin om uitspraak te doen 
over de omkering van het vermoeden bepaald in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, 
op grond dat het niet vermelden van de datum van de scheiding van de partijen alleen kon 
worden rechtgezet door een cassatieberoep, schendt bijgevolg alle in het middel bedoelde 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek .

Vierde onderdeel
Artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek gaat ervan uit dat de echtgenoot die de echt-

scheiding verkrijgt op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek, "geacht wordt 
de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken", maar dat "de rechtbank 
er anders over kan beslissen indien de eisende echtgenoot het bewijs levert dat de feite-
lijke scheiding te wijten is aan de fouten van de andere echtgenoot".

De vaststelling van de precieze datum waarop de feitelijke scheiding is ingegaan, vormt 
geen onmisbaar gegeven om te beslissen of eiser het bij artikel 306 van het Burgerlijk 
Wetboek voorgeschreven vermoeden al dan niet heeft omgekeerd.

Het hof [van beroep op verwijzing] oordeelt dus ten onrechte dat het over dit punt geen 
uitspraak kon doen, op grond dat de datum van de feitelijke scheiding van de partijen niet 
was vastgesteld bij het arrest van 7 mei 1996 van het Hof van Beroep te Brussel (schen-
ding van de artikelen 232 en 306 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1269 van het 
Gerechtelijk Wetboek ).
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Vijfde onderdeel
Het Hof van Beroep te Brussel had in zijn arrest van 7 mei 1996 vastgesteld "dat het 

(dus) vaststaat dat [verweerder] vijf jaar lang vóór het neerleggen van het verzoekschrift 
tot echtscheiding, op een andere verblijfplaats dan zijn vrouw geleefd heeft".

Elke beslissing over de betwisting is een beschikking, ook al wordt ze in de redenen 
vermeld en ongeacht de vorm waarin ze wordt uitgedrukt. De voormelde reden bevat op 
zijn minst de vaststelling dat de partijen (ten minste) vijf jaar vóór het neerleggen van het 
verzoekschrift tot echtscheiding gescheiden hebben geleefd, en deze vaststelling vormt de 
grondslag voor het dictum van het arrest dat de echtscheiding van de partijen uitspreekt 
met toepassing van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek.

Het arrest, dat oordeelt dat de datum van de feitelijke scheiding van de partijen, voor de 
toepassing van artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek, niet was bepaald in het dictum 
van  het arrest  van  7 mei  1996 van  het Hof van Beroep te  Brussel,  en dat  die  datum 
evenmin eenduidig bleek uit de redenen van de beslissing, schendt bijgevolg de bewijs-
kracht van die beslissing (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger-
lijk Wetboek), het gezag van gewijsde van die beslissing (schending van de artikelen 23 
tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 1350, 3°, van het Burgerlijk Wetboek) 
en miskent de regels betreffende de onttrekking (schending van artikel 19 van het Gerech-
telijk Wetboek).

Zesde onderdeel
Buiten het geval waarin de rechter wettelijk verplicht is zich te onthouden, kan hij niet 

weigeren over de hem voorgelegde zaken recht te spreken, onder welk voorwendsel ook 
(artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek).

Al heropent het bestreden arrest het debat over de omkering van het vermoeden van 
toerekenbaarheid van artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek en over de vordering tot 
uitkering na echtscheiding,  toch drukt  het  hof  [van  beroep op verwijzing]  daarin  zijn 
weigering uit om over die punten uitspraak te doen, op grond van de in het tweede onder-
deel bekritiseerde reden dat deze niet bij hem aanhangig zijn gemaakt. Het schendt aldus 
artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het bestreden arrest ontzegt eiseres daarenboven de mogelijkheid om haar rechten op 
een  uitkering  na echtscheiding  te  doen gelden,  aangezien  eiseres,  met  toepassing  van 
artikel  1082, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en in tegenstelling tot wat het 
arrest voorhoudt, geen cassatieberoep meer kan instellen tegen het arrest van 7 mei 1996 
van het Hof van Beroep te Brussel. Eiseres kan verweerder evenmin verplichten dergelijk 
cassatieberoep in te stellen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede onderdeel 
Het Hof van Beroep te Brussel heeft bij arrest van 7 mei 1996 de echtschei-

ding  tussen  de  partijen  in  het  nadeel  van  eiseres  uitgesproken  op grond  van 
artikel  232  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  en  heeft  de  uitspraak  over  het 
vermoeden van artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek en over de kosten aange-
houden.

Op het cassatieberoep van eiseres heeft het Hof, bij arrest van 19 juni 1997, 
het arrest van 7 mei 1996 vernietigd, in zoverre het besliste dat de echtscheiding 
uitgesproken werd in het nadeel van eiseres, en heeft het de aldus beperkte zaak 
verwezen naar het Hof van Beroep te Bergen.

Het bestreden arrest vermeldt dat het hof van beroep, dat over de omkering 
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van het vermoeden van toerekenbaarheid van de echtscheiding uitspraak moest 
doen, de datum van de feitelijke scheiding van de partijen moet kennen en stelt 
vast dat het vernietigde arrest die datum vergeet te vermelden.

Wanneer  de  vernietiging  is  uitgesproken  en  in  zoverre  zij  is  uitgesproken, 
worden de partijen voor de rechter naar wie de zaak wordt verwezen terugge-
plaatst in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing 
is vernietigd.

De bevoegdheid van de rechter op verwijzing strekt zich uit tot al datgene wat 
tot de bevoegdheid behoorde van de rechter aan wie de zaak is onttrokken.

Wanneer het Hof, in geval van gedeeltelijke cassatie, de zaak binnen bepaalde 
grenzen verwijst, bedoelt het daarmee dat het niet bestreden of niet vernietigde 
dictum van  de  bestreden  beslissing,  waartegen  geen  cassatieberoep  meer  kan 
worden aangenomen, voor de rechter op verwijzing niet opnieuw ter discussie 
kan worden gesteld.

Het hof van beroep, dat de datum van de scheiding van de partijen weigert te 
bepalen en de uitspraak over de omkering van het vermoeden bepaald in artikel 
306 van het Burgerlijk Wetboek en over de aanvraag tot uitkering na echtschei-
ding aanhoudt, op grond dat het "geen beslissing over de datum van de scheiding 
kan nemen, aangezien het verwijzingsarrest dat punt niet bij het hof aanhangig 
heeft gemaakt", miskent de regels betreffende de uitwerking van de vernietiging 
in burgerlijke zaken en schendt artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

13 februari  2006  –  3°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Heenen.

Nr. 93

3° KAMER - 13 februari 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE 
REDEN - SCHADELOOSSTELLING - SCHADE - RAMING - LATERE GEBEURTENIS VREEMD AAN HET 
MISDRIJF EN DE SCHADE

Elke partij kan de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn 
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beëindigen  om  een  dringende  reden  die  aan  het  oordeel  van  de  rechter  wordt  
overgelaten  en  onverminderd  alle  eventuele  schadeloosstellingen;  om  de  schade  te 
ramen die door de beëindiging van de overeenkomst niet vergoed wordt, moet de rechter  
zich  plaatsen  op  het  tijdstip  van  zijn  uitspraak  en  daarbij  rekening  houden  met  alle 
omstandigheden van de zaak die het bestaan en de omvang van die schade kunnen  
beïnvloeden, en hoewel de rechter geen rekening kan houden met gebeurtenissen die na 
de schade hebben plaatsgegrepen en geen verband houden met de onrechtmatige daad 
of met de schade zelf, moet hij daarentegen rekening houden met de omstandigheden 
die,  hoewel  ze  geen  verband  houden  met  de  onrechtmatige  daad,  de  daaruit  
voortvloeiende schade beïnvloeden1.(Art. 35, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet). 

(B. T. MAGIC EVENTS Bvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0089.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op  7 september  2004 is 

gewezen door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. MIDDEL
Eiser voert in haar verzoekschrift volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
-  artikel  35,  eerste  lid,  van  de wet  van  3  juli  1978  betreffende  de arbeidsovereen-

komsten;
- de artikelen 1147, 1149, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het  arrest  wijst  erop dat eiseres  haar  arbeidsovereenkomst  met  verweerster  om een 

dringende reden beëindigd had,  aangezien laatstgenoemde  haar loon voor  de maanden 
augustus  en  september  1999  laattijdig  en  daarenboven  onvolledig  had  uitbetaald,  en 
beslist  vervolgens dat de schade ten gevolge van dat "onregelmatig ontslag",  zoals de 
arbeidsrechtbank beslist  heeft,  beperkt  is  tot  het  loon dat ze verloren heeft  tot  de dag 
waarop ze bij een andere werkgever is beginnen te werken, op de volgende gronden:

"Volgens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
wordt het ontslag om een dringende reden gegeven 'onverminderd alle eventuele schade-
loosstellingen';

Volgens (eiseres) moet  het bedrag van die schadeloosstelling door analogie  worden 
bepaald op grond van artikel 39 van de wet van 3 juli 1978, met betrekking tot de opzeg-
gingsvergoeding;

Volgens (verweerster) moeten die schadeloosstellingen gelijk zijn aan het bedrag van 
de  reële  schade.  Te  dezen is  die  schade onbestaand,  aangezien  (eiseres)  onmiddellijk 
opnieuw werk gevonden heeft;

De  schadeloosstellingen  die  toekomen  aan  de  partij  die  het  ontslag  geeft,  moeten 
bepaald worden volgens het gemeen recht van de contractuele aansprakelijkheid;

Artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 bevat geen enkele regel die hiervan afwijkt. Het 
legt,  meer  bepaald,  geen  forfaitaire  herstelwijze  op zoals  de opzeggingsvergoeding in 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr 93.
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artikel 39 van de wet van 3 juli 1978;
Inzake  overeenkomsten  is  de  schade  die  vergoed  moet  worden,  in  het  algemeen 

dezelfde  als  die  inzake  burgerlijke  aansprakelijkheid  buiten  overeenkomst,  met  dien 
verstande dat enkel de voorzienbare schade vergoed kan worden (artikel  1150 van het 
Burgerlijk Wetboek);

Om de schade buiten overeenkomst te bepalen, moet de rechter (...) rekening houden 
met het tijdstip dat dit van het effectieve herstel zo dicht mogelijk benadert (Cass., 19 
januari 1993, Bull., 64), d.w.z. haast met de datum van de uitspraak. Die regel vloeit voort 
uit het beginsel van het volledige herstel van de schade (J.-L. Fagnart, De burgerrechte-
lijke aansprakelijkheid, Dossiers du J.T., nr. 80, p. 90);

Om de contractuele schade te bepalen, moet de rechter eveneens rekening houden met 
het  tijdstip  dat  dit  van  het  effectieve  herstel  zo  dicht  mogelijk  benadert,  met  dien 
verstande dat hij enkel rekening moet houden met de schade die bij het sluiten van de 
overeenkomst voorzien kon worden.

De rechter moet dus rekening houden met de gebeurtenissen tussen de datum van de 
contractuele fout en de datum van de uitspraak.

Te dezen was  (eiseres)  reeds in haar opzeggingsperiode  toen zij  om een dringende 
reden ontslagen werd. Zij had dus reeds haar werk en de daaruit voortvloeiende anciënni-
teit en werkzekerheid verloren, zonder dat dit (verweersters) fout was;

De schade die veroorzaakt is door het onregelmatig ontslag, is dus, zoals de arbeids-
rechtbank beslist heeft, beperkt tot het loonverlies tot de datum waarop het werk bij een 
andere werkgever is hervat".

Grieven
Artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 

bepaalt dat elke partij de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de 
termijn kan beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt 
overgelaten en onverminderd alle eventuele schadeloosstellingen. 

Zoals het arrest terecht beslist, moeten de in artikel 35 van de wet bedoelde schadeloos-
stellingen op dezelfde wijze bepaald worden als in extracontractuele aangelegenheden.

Welnu, om de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade te beoordelen, moet de 
rechter zich weliswaar plaatsen op het tijdstip van zijn uitspraak, maar kan hij in de regel 
geen rekening houden met gebeurtenissen die geen verband houden met de onrechtmatige 
daad of met de schade, zelfs al zou de situatie van de benadeelde sinds de onrechtmatige 
daad verbeterd zijn (artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Met  andere  woorden,  de  rechter  kan  bij  de  raming  van  de  schade  enkel  rekening 
houden met een gebeurtenis die na de onrechtmatige daad heeft plaatsgegrepen wanneer 
die gebeurtenis niet vreemd is aan de onrechtmatige daad zelf of wanneer die gebeurtenis 
geen verband houdt met de onrechtmatige daad doch de daaruit voortvloeiende schade 
beïnvloedt.

De omstandigheid dat eiseres opnieuw werk gevonden heeft na de beëindiging van de 
overeenkomst door verweersters fout, is een gebeurtenis die vreemd is aan die fout en die 
de aan eiseres toegebrachte schade niet beïnvloedt. De fout van verweerster is immers niet 
de  oorzaak  voor  het  vinden  van  een  nieuwe  betrekking.  Dat  vinden  van  een  nieuwe 
betrekking is met andere woorden geen gevolg van de fout.

Het  vinden  van  een  nieuwe  betrekking  heeft  de  schade  van  eiseres  overigens  niet 
verminderd, aangezien eiseres, ondanks haar nieuwe betrekking, de lonen niet verkregen 
heeft waarop ze tot het einde van de lopende opzeggingsperiode recht had.

Samengevat kon de rechter, bij de beoordeling van de omvang van de door het onrecht-
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matig  "ontslag"  veroorzaakte  schade,  geen  rekening  houden  met  de  inspanningen  die 
eiseres  had gedaan om de gevolgen  van  de beëindiging van haar overeenkomst  op te 
vangen.

Het arrest beslist eveneens ten onrechte dat, aangezien "eiseres reeds in haar opzeg-
gingsperiode was toen zij om een dringende reden ontslagen werd (lees : toen de overeen-
komst door eiseres om een dringende reden werd beëindigd), de door dat 'ontslag' veroor-
zaakte schade beperkt moet worden tot de dag waarop het werk bij een andere werkgever 
is hervat".

De omstandigheid dat eiseres in haar opzeggingsperiode was toen haar overeenkomst 
beëindigd werd, houdt evenmin verband met de fout van verweerster als met de door die 
fout veroorzaakte schade. Ze vermindert de schade niet maar maakt het hoogstens moge-
lijk om de tijdsspanne waarbinnen ze geleden zal worden, in te perken.

Bijgevolg is de beslissing om de schade die door het "onregelmatig ontslag" van eiseres 
is veroorzaakt, te beperken tot de datum waarop het werk bij een andere werkgever is 
hervat,  niet  naar  recht  verantwoord  (schending van  alle,  in  de aanhef  van  het  middel 
aangewezen wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens  artikel  35,  eerste  lid,  van de wet van 3 juli  1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten, heeft de partij die de overeenkomst zonder opzegging of 
vóór het verstrijken van de termijn om een dringende reden beëindigt, recht op 
schadeloosstelling als zij schade lijdt die door de beëindiging van de overeen-
komst niet wordt hersteld.

Om die schade te ramen, moet de rechter zich plaatsen op het tijdstip van zijn 
uitspraak en daarbij rekening houden met alle omstandigheden van de zaak die 
het bestaan en de omvang van die schade kunnen beïnvloeden. Hoewel hij geen 
rekening kan houden met gebeurtenissen die na de schade hebben plaatsgegrepen 
en die geen verband houden met de onrechtmatige daad of met de schade zelf, 
moet  hij  daarentegen  rekening  houden met  de  gebeurtenissen  die,  hoewel  ze 
geen  verband  houden  met  de  onrechtmatige  daad,  de  daaruit  voortvloeiende 
schade beïnvloeden.

Het arrest stelt vast dat eiseres, na door verweerster te zijn ontslagen met een 
opzeggingstermijn  die  toen  liep,  een  dringende opzeggingsreden  heeft  aange-
voerd.

Om de  schadeloosstelling die  verweerster  aan  eiseres  verschuldigd  was  op 
grond van voornoemd artikel 35, eerste lid, te beperken tot het loonverlies tot op 
de datum waarop zij het werk bij een andere werkgever hervat heeft, beslist het 
arrest dat zij "in een opzeggingsperiode" was toen de schade zich heeft voorge-
daan, zodat zij "dus reeds haar werk en de daaruit voortvloeiende anciënniteit en 
werkzekerheid had verloren, zonder dat dit [verweersters] fout was".

Het arrest heeft op grond van de op onaantastbare wijze vermelde omstandig-
heden kunnen oordelen dat het feit dat eiseres opnieuw werk gevonden had, niet 
vreemd was aan haar schade, en heeft zijn beslissing bijgevolg naar recht verant-
woord.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
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Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

13 februari  2006  –  3°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Storck –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Bruyn.

Nr. 94

2° KAMER - 14 februari 2006

SPORT - DOPING - SPORTBEOEFENAAR - BEGRIP - DRAAGWIJDTE

Het feit dat iemand zich voorbereidt op een sportmanifestatie of eraan deelneemt, kan zich  
uitstrekken in de tijd en zich op allerlei plaatsen voordoen, ook buiten het sportterrein of 
de kleedkamer1. (Artt. 2, §3, 43 en 44, Decr. Vl. R. 27 maart 1991)

(V.)

ARREST

(A.R. P.05.1081.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 23 juni 2005.
De eiser voert in een memorie vier middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 2, aanhef, 3°, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij artikel 

3, 1°, van het decreet van 19 maart 2004, en artikel 44, eerste lid, van het decreet 
van  27  maart  1991  inzake  medisch  verantwoorde  sportbeoefening,  hierna 
genoemd: Dopingdecreet.

1. Het voormelde artikel 2, aanhef, 3°, Dopingdecreet, definieert de sportbeoe-
fenaar als elke persoon die zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportmani-
festatie.

1 Anders dan het Hof besliste had het O.M. geen ambtshalve middel voorgesteld en de door eiser 
ontwikkelde middelen ontmoet om te concluderen tot de verwerping van de voorziening. Zo was het 
O.M.  van  oordeel  dat  de  appelrechters,  op  grond  van  de  redenen  en  de  vaststellingen  die  het 
bestreden arrest bevatte, hun beslissing naar recht verantwoorden dat eiser niet als sportbeoefenaar in 
de zin van artikel 2-3° van het Dopingdecreet kon beschouwd worden.
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Artikel 44, eerste lid, Dopingdecreet bepaalt: "Wanneer de in artikel 43 straf-
baar gestelde feiten gepleegd worden door sportbeoefenaars ter gelegenheid van 
hun voorbereiding of op hun deelname aan een sportmanifestatie geven ze alleen 
aanleiding tot disciplinaire maatregelen".

2. Het feit dat iemand zich voorbereidt op een sportmanifestatie of eraan deel-
neemt, kan zich uitstrekken in de tijd en zich op allerlei plaatsen voordoen, ook 
buiten het sportterrein of de kleedkamer.

3. De appelrechters oordelen dat het artikel 44, eerste lid, Dopingdecreet, niet 
van  toepassing kan zijn  op een  dopingpraktijk  of  een  daarmee gelijkgestelde 
praktijk, die vastgesteld wordt buiten het sportterrein of de kleedkamer waar de 
sportbeoefenaar zich voorbereidt op enige sportmanifestatie. 

4. Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Middelen
5.  De  middelen  die  niet  tot  cassatie  zonder  verwijzing  kunnen  leiden, 

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

vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.

14 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. L. Deleu, Brussel, J. Maeschalck,Brussel en L. Haubrechts, Brussel.

Nr. 95

2° KAMER - 15 februari 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - POLYGRAAFTEST - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - 
MISKENNING

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - 
POLYGRAAFTEST - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - MISKENNING

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEKENTENIS - POLYGRAAFTEST - VERMOEDEN VAN 
ONSCHULD - MISKENNING

4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE 
ECONOMISCHE SOCIALE EN CULTURELE RECHTEN - ARTIKEL 14, §3, G - 
POLYGRAAFTEST - RECHT OP STILZWIJGEN - MISKENNING

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - 
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POLYGRAAFTEST - RECHT OP STILZWIJGEN - MISKENNING

6º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEKENTENIS - POLYGRAAFTEST - RECHT OP 
STILZWIJGEN - MISKENNING

7º DESKUNDIGENONDERZOEK - GERECHTSDESKUNDIGE - DEFINITIE

8º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK - GERECHTSDESKUNDIGE - 
DEFINITIE

9º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - DESKUNDIGENONDERZOEK - 
GERECHTSDESKUNDIGE - DEFINITIE

10º DESKUNDIGENONDERZOEK - GERECHTSDESKUNDIGE - POLITIEAMBTENAAR - 
VERHOOR MET DE POLYGRAAF

11º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK - GERECHTSDESKUNDIGE - 
POLITIEAMBTENAAR - VERHOOR MET DE POLYGRAAF

12º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - DESKUNDIGENONDERZOEK - 
GERECHTSDESKUNDIGE - POLITIEAMBTENAAR - VERHOOR MET DE POLYGRAAF

13º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERHOOR MET DE POLYGRAAF - AANWIJZING DIE HET 
ONDERZOEK STUURT - BEWIJSWAARDE - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE RECHTER

14º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VERHOOR MET DE POLYGRAAF - 
BEWIJSWAARDE - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º, 2° en 3° Wanneer de inverdenkinggestelde zich, na van de speurders alle nodige uitleg 
te  hebben  gekregen,  zonder  enige  dwang  of  druk  aan  de  polygraaftest  onderwerpt,  
miskent die bijzondere ondervragingsmethode het vermoeden van onschuld niet1.

4º, 5° en 6° Het verhoor met de polygraaf miskent het recht op stilzwijgen niet van degene  
die zich vrijwillig eraan onderwerpt en die op elk ogenblik kan beslissen ermee op te  
houden2.

7º, 8° en 9° De gerechtsdeskundige is iemand die wegens zijn vakkennis, doch zonder  
lasthebber van de rechter te zijn, door hem is aangesteld om in alle onafhankelijkheid en  
onpartijdigheid technisch advies te verstrekken dat de rechter in staat stelt zijn opdracht  
te vervullen; hij geeft zijn bevindingen en besluiten pas nadat hij de eed heeft afgelegd 
om in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk verslag uit te brengen3.

10º,  11°  en  12°   De  speurder  die  een  verhoor  afneemt  met  de  polygraaf  is  geen  
deskundige, vermits hij niet de opdracht heeft om de rechter te adviseren, ook al wordt  
hem om die test verzocht om reden van zijn bijzondere bekwaamheid4.

13º en 14° Ook al vormen zij een aanwijzing die aan het onderzoek een bepaalde richting  
heeft  gegeven en bepaalde onderzoeksopdrachten in  de loop van het  voorbereidend 
onderzoek hebben verantwoord, toch worden de gevolgtrekkingen uit een polygraaftest  
aan de onaantastbare beoordeling van de rechter overgelaten, die in feite beslist om al  
dan niet gevolg eraan te geven naargelang het vertrouwen dat hij in die test stelt5.

(M. T. S. e.a.)

1 Zie concl. O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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Conclusie van het openbaar ministerie (vertaling):
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 oktober 2005 gewezen door het 

Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
Overeenkomstig  de  artikelen  292bis,  en  416,  tweede  lid,  van  het  Wetboek  van 

Strafvordering,  neemt  het  Hof,  op  het  onmiddellijk  cassatieberoep  tegen  het 
verwijzingsarrest naar het hof van assisen, alleen kennis van de schending van de wetten 
betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van 
assisen, het onderzoek van de nietigheden vermeld in artikel 292bis, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering, en, als daartoe grond bestaat, de beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, in zoverre zij met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van 
het Wetboek van Strafvordering uitspraak doet.

In zoverre is het cassatieberoep ontvankelijk.
Het  eerste  middel  voert  de  miskenning  aan  van  het  algemeen  beginsel  van  de 

eerbiediging van het recht van verdediging, de schending van artikel 56, §1, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafvordering, van de artikelen 47bis en 57, §2, van het Wetboek 
van Strafvordering, en van artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

Eiser verwijt de appelrechters te hebben geoordeeld dat niet werd aangetoond dat de 
inverdenkinggestelde, louter wegens de duur van het onderzoek en de beëindiging ervan, 
niet meer in staat zou zijn de gegrondheid van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen 
te betwisten en zijn verweermiddelen voor te dragen.

Eiser geeft niet aan in hoeverre de bestreden beslissing de artikelen 56, §1, tweede lid, 
47bis en 57, §2, van het Wetboek van Strafvordering schendt. In zoverre is het middel niet 
ontvankelijk bij gebrek aan duidelijkheid.

Het Hof oordeelt dat de regel zoals vastgelegd in artikel 6 van het E.V.R.M., in principe 
alleen toepasselijk is op de vonnisgerechten6. Aldus zijn de onderzoeksgerechten, in de 
regel, niet onderworpen aan de voorschriften van het voormelde artikel 6 wanneer zij niet 
dienen te beslissen over  de gegrondheid  van een beschuldiging in strafzaken7 of over 
burgerlijke verplichtingen8.

Een meer recente rechtspraak van het Hof van het Hof aanvaardt evenwel de toepassing 
van artikel 6.1 E.V.R.M. in het stadium vóór het vonnis, als de niet-inachtneming van de 
regels van die bepaling, vooraleer de zaak bij de bodemrechter aanhangig wordt gemaakt, 
het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt te brengen9.

Ook al heeft artikel 6 E.V.R.M., op strafrechtelijk vlak, tot hoofddoel een eerlijk proces 
te  waarborgen  voor  een  "rechterlijke  instantie",  bevoegd  om  te  beslissen  over  de 
"gegrondheid van de ingestelde vervolging", toch volgt daaruit niet dat het geen belang 
stelt  in de stadia die aan de vonnisprocedure voorafgaan.  Dit  geldt  voor  de "redelijke 
termijn"  die  in  de  eerste  paragraaf  wordt  bedoeld,  en  die  begint  te  lopen  vanaf  de 
"vervolging" in de autonome en materiële zin van het woord, en voor het recht van elke 
inverdenkinggestelde om zichzelf te verdedigen of zelf een raadsman te kiezen. De wijze 
waarop artikel 6, §§1 en 3, c, wordt toegepast tijdens het onderzoek, hangt af van het 
bijzonder karakter van de rechtspleging en van de omstandigheden van de zaak. Om te 

6 Cass., 15 april 1980, A.C., 1979-1980, nr. 513 ; Cass., 6 feb. 1990, A.C., 1989-1990, nr. 346.
7 Cass., 5 mei 1993, Rev.dr.pén.crim., 1993, p. 868 ; Cass., 23 juli 1996, A.C., 1996, nr. 277 ; Cass., 
2 okt. 1996, A.C., 1996, nr. 349, Rev.rég.dr., 1997, p. 1073 ; Cass., 21 juni 2000, A.C., 2000, nr. 387.
8 Cass., 13 juni 2000, A.C., 2000, nr. 363.
9 Cass., 24 okt. 1997, J.L.M.B., 1998, p. 1324 ; Cass., 6 okt. 1999, J.L.M.B., 2000, p. 843 ; F. KUTY, 
"Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 1999", J.L.M.B., 2000, 
p.  843  e.v.  ;  Cass.,  2  okt.  2002,  Rev.dr.pén.crim.,  2003,  p.  125  en  Cass.,  2  april  2003, 
Rev.dr.pén.crim., 2003, p. 1171.
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weten of het met artikel  6 beoogde resultaat - een eerlijk proces - werd bereikt,  moet 
rekening gehouden worden met alle interne procedures in de betreffende zaak10. Hetzelfde 
geldt voor het overschrijden van de redelijke termijn die zelfs kan worden vastgesteld 
wanneer de nationale gerechten die van de zaak kennis hebben genomen, het onderzoek 
met een beslissing tot buitenvervolgingstelling hebben afgesloten of wanneer de zaak zich 
nog in de onderzoeksfase bevindt11.

Aldus staat het aan de rechtscolleges om in feite te onderzoeken of de voorschriften van 
artikel 6 E.V.R.M. werden nageleefd en, zoniet, om de gevolgen te bepalen die daaraan 
moeten worden verbonden12.  Aangezien het een feitelijke  beoordeling betreft,  gaat het 
Hof  van  Cassatie  alleen  na  of  de  rechter  uit  zijn  vaststellingen  het  al  dan  niet 
overschrijden van de redelijke termijn heeft kunnen afleiden13.

Te dezen beslissen de appelrechters naar recht dat eiser de waarborgen niet ontnomen 
werden die aan het recht van verdediging verbonden zijn, vermits hij voor het hof van 
assisen nog vrij  de elementen  van  de beschuldiging zal  kunnen tegenspreken,  die het 
voorwerp  moeten  uitmaken  van  een  mondelinge  rechtspleging  op  tegenspraak,  ter 
terechtzitting, en een eventuele teloorgang van de bewijzen wegens het verstrijken van de 
termijn, eiser alleen ten goede kan komen.

In zoverre kan het middel volgens mij niet worden aangenomen.
In het tweede middel verwijt eiser de appelrechters te hebben geoordeeld dat de nota 

met als opschrift  "note de synthèse relative aux indices à charge de M.F." slechts een 
werkdocument is dat, ondanks het opschrift, niet aldus kan worden geïnterpreteerd dat die 
magistraat geen objectief onderzoek à charge en à décharge zou hebben gevoerd.

Nog in een recent arrest heeft uw Hof, in de volgende bewoordingen, herinnerd aan het 
algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter : 

"Het  algemeen  rechtsbeginsel  inzake  de  onpartijdigheid  van  de  rechter  is  een 
grondregel  van  de  rechterlijke  organisatie.  De  essentiële  voorwaarde  voor  de 
onpartijdigheid van de onderzoeksrechter bestaat in zijn volledige onafhankelijkheid t.a.v. 
de partijen, zodat hij geen schijn van partijdigheid kan wekken bij het onderzoek van de 
feiten à charge of à décharge. De onderzoeksrechter houdt nooit op een rechter te zijn die 
bij partijen of bij de algemene opinie geen schijn van partijdigheid mag wekken. Geen 
enkele omstandigheid ontslaat hem van die verplichting. Wanneer de onderzoeksrechter 
die  van  de  zaak  heeft  kennisgenomen,  als  getuige  is  gehoord  door  de  parlementaire 
commissie van onderzoek en de inverdenkinggestelden als schuldigen heeft aangewezen, 
en zelfs als de appelrechters geen andere tekortkomingen aan de plicht tot onpartijdigheid 
te zijnen laste hebben vastgesteld, hebben zij niet zonder miskenning van het algemeen 
beginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter kunnen beslissen dat de verklaringen 
van de onderzoeksmagistraat zijn geschiktheid om een onpartijdig onderzoek te voeren, 
niet wettig in het gedrang brengen14."

Het beginsel van de subjectieve onpartijdigheid van de rechter houdt in dat hij geen 
"uitgesproken" mening mag uiten over de oplossing van het geschil vooraleer over de 
grond van de zaak is beslist. De rechtbank die in haar bewoordingen haar eigen mening 
over de schuld van de beklaagde laat uitschijnen, mist aldus onpartijdigheid15.

10 Hof  Mensenrechten,  24 nov.  1993,  J.T.,  1994,  p.  495,  noot  P.  LAMBERT,  "L'article  6.1,  de  la 
Convention européenne des droits de l'homme et les juridictions d'instruction" ; Hof Mensenrechten, 
10 feb. 1995, Série A, nr. 308, §35.
11 Hof Mensenrechten, 15 juli 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1406 (arrest Dumoulin t/ België).
12 Zie Cass., 9 dec. 1997, J.T., 1998, p. 792, Journ.proc., 13 nov. 1998, p. 26, R.W., 1998-1999, p. 
14, concl. adv.-gen. G. BRESSELEERS.
13 Zie Cass., 5 mei 1987, A.C., 1986-1997, nr. 516.
14 Cass., 7 april 2004, J.T., 2004, p. 541, noot O. KLEES.
15 Cass., 31 mei 1976, A.C., 1976, p. 1082 ; Cass., 30 april 1986, J.L.M.B., 1987, p. 1245.
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De persoonlijke onpartijdigheid van de rechter wordt vermoed zolang het tegendeel niet 
is bewezen16 en de subjectieve onpartijdigheid wordt in concreto beoordeeld17.

Uit  het  dossier  blijkt  dat  de  onderzoeksrechter  op 12 februari  2003,  een nota heeft 
opgesteld met als opschrift "note de synthèse relative aux indices à charge de M.F." (stuk 
814).

Zoals  die nota aangeeft  had zij  alleen de bedoeling de gegevens à charge en niet  à 
décharge over te nemen.

Er dient opgemerkt dat die nota op 12 februari 2003 werd opgemaakt, d.i. daags vóór 
het verhoor van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter.

Het  verhoor  van  de  inverdenkinggestelde  over  de  feiten  behoort  tot  het  recht  van 
verdediging  en  heeft  tot  doel  de  inverdenkinggestelde  de  mogelijkheid  te  bieden zijn 
versie van de feiten uiteen te zetten en te antwoorden op de gegevens à charge die in het 
kader van het onderzoek zijn vergaard18. Bijgevolg geeft de rechter die met het oog op het 
verhoor van de inverdenkinggestelde, een overzicht opmaakt van de tijdens het onderzoek 
vergaarde gegevens à charge,  zijn onpartijdigheid niet  op,  vermits  het verhoor  van de 
inverdenkinggestelde juist tot doel heeft om laatstgenoemde de mogelijkheid te bieden die 
gegevens te weerleggen of te beantwoorden.

Bijgevolg kan het middel volgens mij niet worden aangenomen.
In het derde middel verwijt eiser de bestreden beslissing dat zij de polygraaftest die in 

het kader van het onderzoek heeft plaatsgevonden, niet heeft afgewezen.
Wat dat betreft, voert eiser vijf elementen aan :
-  de polygraaftest  is een deskundigenonderzoek,  zodat de speurder die de test  heeft 

afgenomen, de eed zou moeten afleggen ;
-  de  partijen  hebben  noch  de  gegevens  noch  de  resultaten  van  de  test  kunnen 

tegenspreken ;
- de test is een pressiemiddel om bekentenissen te verkrijgen ;
- hij betwist de wettigheid van de test ;
- hij betwist de betrouwbaarheid van de test.
De polygraaf is een toestel dat de wijzigingen registreert van een aantal lichamelijke 

functies  (hartslag,  ademhaling,  bloeddruk,  transpiratie,  gespannenheid,  bewegingen ...), 
die alle in meerdere of mindere mate aan de controle van de wil ontsnappen en die het 
mogelijk  maken  de  mate  van  emotie  van  een  persoon  in  een  welbepaalde  situatie  te 
meten19.  Aangezien  de  leugen  een  mogelijke  oorzaak  van  emotie  is  die  meetbare 
wijzigingen kan veroorzaken, zou dit toestel het mogelijk maken de waarachtigheid van 
de verklaringen in te schatten van de persoon die de polygraaftest ondergaat20.

Op technisch vlak analyseert de polygrafist op grond van de registratie via specifieke 
receptoren de verschillende fysiologische reacties van de betrokkene tijdens zijn verhoor. 
De veranderende reacties,  waarop  betrokkene,  in  principe,  geen  rechtstreekse  controle 
heeft  (hartslag,  bloeddruk,  ademhaling,  transpiratie,  bloedvolume,  enz.),  vormen 

16 Cass., 24 sep. 1986,  A.C., 1986-1987, nr. 48,  J.T., 1986, p. 667 ; Hof Mensenrechten, 25 juni 
1992,  arrest  Thorgeison,  geciteerd  door  P.  LAMBERT,  "Vers  un  assouplissement  de  la  notion 
d'impartialité objective", J.T., 1993, p. 390.
17 Cass., 15 dec. 2004, J.T., 2005, p. 4 (in zake Dutroux e.a.).
18 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 
866.
19 B. RENARD, "Quand l'expression de la vérité est attribuée au corps - Etat des lieux et quelques 
questionnements sur la légitimité de l'utilisation du polygraphe en procédure pénale", in A. LERICHE 
(o.l.v.), La criminalistique, du mythe à la réalité quotidienne, Brussel, Kluwer, 2002, p. 365.
20 Ibid.
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aanwijzingen  die  bij  de  evaluatie  van  de  geloofwaardigheid  van  de  antwoorden, 
geïnterpreteerd zullen worden.

In het begin dat de polygraaf in België werd gebruikt, nam dit de vorm aan van een 
gerechtelijk  deskundigenonderzoek  waarbij  de  buitenlandse  (Canadese)  technicus  als 
deskundige  werd  aangewezen.  Nadien  werden  Belgische  speurders  in  die  techniek 
opgeleid en passen zij momenteel zelf de polygraaftest toe.

Volgens mij is de polygraaftechniek geen deskundigenonderzoek met het oog op het 
bewijzen van leugen of waarheid (de term "leugendetector" is dus niet gepast).  Het is 
veeleer een bijzondere techniek van politieverhoor21.

De  gerechtsdeskundige  is  immers  iemand  die  wegens  zijn  technische  of 
wetenschappelijke kennis, door een magistraat belast wordt met een duidelijk omschreven 
deskundigenopdracht. De deskundige is niet de lasthebber van de rechter die hem aanstelt. 
Hij  is  onafhankelijk  van  laatstgenoemde  en  hij  voert  zijn  opdracht  gewetensvol  en 
nauwgezet uit, volgens de regels van zijn vak of techniek22. Evenals de rechter moet de 
deskundige onpartijdig zijn en kan hij gewraakt worden23.

De politieambtenaar  die  in  het  kader  van  een  onderzoek  vaststellingen  en  analyses 
verricht, heeft niet de hoedanigheid van deskundige24. Aldus werd beslist dat de mening of 
het oordeel van de officieren van de gerechtelijke politie in hun processen-verbaal, alsook 
het resultaat van hun bevindingen, geen deskundigenadvies zijn25.

In  zijn  arrest  van  5  maart  200326 oordeelt  het  Hof  impliciet  dat  de  polygraaf  een 
technisch hulpmiddel is dat kan samengaan met een verhoor.

In dezelfde zin omschrijft de ministeriële omzendbrief betreffende het gebruik van de 
polygraaf  in  de  strafrechtspleging27,  het  verhoor  dat  met  behulp  van  de  polygraaf  is 
verricht als "een bijzondere vorm van politieverhoor, gericht op het achterhalen van de 
waarheid".

Vermits de polygraaftest geen deskundigenonderzoek is, dient de speurder die de test 
afneemt  niet  de  deskundigeneed  af  te  leggen.  In  zoverre  het  middel  het  tegendeel 
aanvoert, faalt het naar recht.

Wat betreft de eerbiediging van het recht op tegenspraak, oordeelt het Europees Hof dat 
dit recht "implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de 
prendre  connaissance  de  toute  pièce  ou  observation  présentée  au  juge,  même  par  un 
magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter"28.

In  dat  verband heeft  uw Hof geoordeeld  dat geen enkele  schending van artikel  6.1 
E.V.R.M. kan worden afgeleid uit  de omstandigheid alleen dat een verhoor,  zelfs  met 
behulp van een polygraaf,  tijdens het voorbereidende onderzoek niet op tegenspraak is 

21 Zie hierover, B. RENARD, op.cit., p. 383.
22 M.  FRANCHIMONT,  A.  JACOBS en  A.  MASSET,  Manuel  de  procédure  pénale,  Luik,  Collection 
scientifique de la faculté de droit de Liège et Jeune Barreau de Liège, 1989, p. 794.
23 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 1344.
24 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 413-414. Het proces-verbaal van het laboratorium 
van wetenschappelijke  politie  van de  federale politie  dat  tien punten van overeenkomst  opmerkt 
tussen de vingerafdrukken die binnen een bompakket zijn aangetroffen en de vingerafdrukken van 
degene die ervan verdacht wordt het tuig dat in handen van de geadresseerde is ontploft, te hebben 
vervaardigd,  is  geen  deskundigenonderzoek  (J.  DE CODT,  "Preuves  criminalistiques  et  vérité 
judiciaire", J.T., 2005, p. 208.
25 Cass., 11 aug. 1988, A.C., 1987-1988, nr. 691.
26 Cass., 5 maart 2003, A.R. P.03.0010.F, nr. 151, J.T., 2003, p. 464.
27 Omzendbrief nr. COL 3/2003 van 6 mei 2003 van het College van Procureurs-generaal bij de 
Hoven van Beroep, geciteerd door H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 413-414.
28 Hof Mensenrechten, 9 nov. 2000, §34 ; P. MANDOUX en M. PREUMONT, Procédure pénale, Brussel, 
P.U.B., 2001-2002, vol. 1, p. 24.
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verricht, aangezien de betwiste verklaring en de resultaten van de daarbij horende test deel 
uitmaken van een dossier waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren29.

Hier dient te worden opgemerkt dat het verhoor met de polygraaf, in de regel, integraal 
wordt  opgenomen en onderworpen  is aan de voorschriften van artikel  112ter,  van het 
Wetboek van strafvordering betreffende verhoren met behulp van audiovisuele media30. 
Die volledige opname verleent transparantie aan de test betreffende de omstandigheden 
waarin hij werd afgenomen, zodat die aan een later kritisch onderzoek door de partijen en 
de rechter kunnen worden onderworpen.

In zoverre heeft de bestreden beslissing, na een feitelijke beoordeling, kunnen oordelen 
dat  eiser  alle  noodzakelijke  uitleg  had  gekregen  en  de  kans  had  gehad  om  alle 
opmerkingen te maken die hij noodzakelijk achtte. In zoverre het middel kritiek oefent op 
die feitelijke beoordeling, is het niet ontvankelijk.

Het  verwijt  dat  de  polygraaf  als  pressiemiddel  zou  worden  aangewend  om 
bekentenissen  te  verkrijgen,  moet  worden  onderzocht  in  het  licht  van  het  recht  op 
stilzwijgen dat iedere inverdenkinggestelde heeft.

Het  recht  op  stilzwijgen  en  de  eerbiediging  van  andermans  fysieke  en  psychische 
integriteit vereisen volgens mij dat de polygraaf alleen op vrijwillige basis kan worden 
aangewend. Iedere vorm van druk is verboden en de weigering van de betrokkene om de 
test te ondergaan mag geen negatieve gevolgen hebben.

Teneinde het recht op stilzwijgen van iedere verdachte of beschuldigde te eerbiedigen, 
zijn in de polygraaftest verschillende waarborgen ingebouwd :

-     de betrokkene moet met kennis van zaken zijn toestemming verlenen om de test te 
ondergaan.  Die  toestemming  wordt  bij  het  begin  van  de  test  bevestigd  door  het 
ondertekenen  van  een  verklaring  volgens  welke  de  persoon  vrij  instemt  met  de 
polygraaftest en dat de confrontatie gefilmd en opgenomen wordt31;

-     hij  wordt  ingelicht  over  zijn  rechten  die  eveneens  in  de  verklaring  worden 
opgenomen.  Naast  de  eerbiediging  van  de vereisten  bepaald  in  de  artikelen  47bis  en 
70bis, Sv.32, gaat het voornamelijk om de volledige vrijheid om de test niet te ondergaan, 
het recht om op ieder ogenblik een advocaat te raadplegen en het recht om op elk ogenblik 
de test te onderbreken33.

De test is m.i.  geen schending van het recht op stilzwijgen vermits  de persoon zich 
vrijwillig  en  met  kennis  van  zaken  eraan  onderwerpt  en  deze  op  ieder  ogenblik  kan 
beëindigen.  Daarenboven  krijgen  de  rechter  en  de  verdediging,  via  de  audiovisuele 
registratie,  de mogelijkheid  om te  controleren of de betrokkene  zich vrijwillig  aan de 
polygraaf heeft onderworpen en of de test regelmatig is verlopen.

Wat de legaliteit  van de test  betreft,  kent  ons recht aan de politie- en gerechtelijke 
overheid de mogelijkheid toe om, als daartoe grond bestaat en onder de voorwaarden en 
op de wijze die bij wet zijn vastgelegd, ieder onderzoeksmiddel aan te wenden dat niet bij 
wet verboden is en dat niet onverenigbaar is met de loyaliteit van de rechtspleging, met de 
grondrechten en met de grondbeginselen.

Daarenboven  geldt  in  ons bewijsrecht  de regel  van  de vrije  toelaatbaarheid van  de 
bewijsmiddelen  :  in  beginsel  is  elk  bewijselement  toegestaan  op  voorwaarde  dat  het 

29 Cass., 5 maart 2003, A.R. P.03.0010.F, nr. 151, J.T., 2003, p. 464.
30 Omzendbrief nr. COL 3/2003 van 6 mei 2003 van het College van Procureurs-generaal bij de 
Hoven van Beroep, geciteerd door H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 415.
31 B. RENARD, op.cit., p. 367.
32 Ministeriële  omzendbrief  betreffende  het  gebruik  van  de  polygraaf  in  de  strafrechtspleging, 
geciteerd door H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 414.
33 B. RENARD, op.cit., p. 367.
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rationeel  is34.  Wat  dat  betreft  luidt  artikel  3  van  het  ontwerp  van  het  Wetboek  van 
Strafprocesrecht als volgt35:

"het  bewijs  mag worden geleverd door alle wettelijke  middelen, met  uitsluiting van 
middelen die niet verenigbaar zijn met de loyauteit van de rechtspleging en de algemene 
rechtsbeginselen.

De wet kan bijzondere vormen van bewijslevering bepalen".
Bijgevolg  verbiedt  m.i.,  in  de  huidige  stand  van  ons  recht,  geen  enkele  wettelijke 

bepaling noch algemeen rechtsbeginsel de polygraaftest. In zijn arrest van 5 maart 200336, 
heeft het Hof het overigens niet nodig geoordeeld om deze techniek te verbieden.

Ten slotte, wat de bewijswaarde van de test betreft, is het hier een kwestie die vooral  
het  vonnisgerecht  aangaat37:  krachtens  het  beginsel  van  de  vrije  beoordeling  van  het 
bewijs,  dient  de  rechter  tot  zijn  overtuiging  te  komen  op  grond  van  de  feitelijke 
beoordeling van de bewijselementen die hem regelmatig werden voorgelegd zonder dat 
hij gehouden is door het ene bewijs boven het andere38.

Ook al mag de betrouwbaarheid en de bewijswaarde van de polygraaftest aanvechtbaar 
zijn39, toch kan dit het verbod van de test in de voorbereidende fase van het strafproces 
niet rechtvaardigen.

In elk geval kan men hier het onderscheid toepassen tussen bewijs en inlichting dat 
door het Hof van Cassatie is vastgelegd in zijn arrest van 30 mei 199540. De inlichting 
heeft  als dusdanig geen bewijswaarde maar is een informatie die tot het ontdekken of 
verkrijgen van andere bewijselementen kan leiden. De polygraaftest is op zijn minst een 
aanwijzing  die,  in  onderhavig  geval,  de  richting  van  het  onderzoek  in  deze  of  gene 
richting heeft bepaald of die het verrichten van bepaalde onderzoeksverrichtingen heeft 
gerechtvaardigd. Daarom moet het verhoor met de polygraaf zich in het dossier bevinden, 
ook al  oordeelt  men later  dat  bij  gebrek  aan voldoende  betrouwbaarheid  het  niet  als 
schuldbewijs in aanmerking kan komen.

Bijgevolg heeft de bestreden beslissing regelmatig kunnen beslissen dat er geen grond 
was om de stukken die op het gebruik van de polygraaf betrekking hebben, uit het dossier 

34 Ph. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, Gent, Mys & Breesch, 1992, p. 152-159 ; C. DE VALKENEER, 
La tromperie dans l'administration de la preuve pénale, Brussel, Larcier, 2000, p. 81 e.v.
35 Tekst aangenomen door de Senaat, Gedr.st., Senaat, gew.z., 2005-2006, 3-450/21, p. 3.
36 Cass., 5 maart 2003, A.R. P.03.0010.F, nr. 151, J.T., p. 464.
37 In een arrest van 13 juni 2000 (Rev.dr.pén.crim., 2000, p. 1079, noot C. MICHAUX, J.-P. RAYNAL en 
J.-C.  LACROIX),  heeft  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  van  het  Hof  van  Beroep  te  Bergen 
geoordeeld dat de resultaten van een in gunstige omstandigheden door een polygrafist uitgevoerde 
test, aanwijzingen van schuld kunnen uitmaken in het kader van de beoordeling van de handhaving 
van de voorlopige hechtenis ; contra : Brussel, 22 sep. 2000, J.L.M.B., 2001, p. 267, noot A. JACOBS.
38 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, op.cit., p. 763.
39 Zie hierover, Bergen (k.i.) 31 mei 2001, J.T., 2004, p. 480, noot D. BOSQUET en C.POIRE ; A. VRIJ, 
"Liegen en misleiden tijdens het verhoor : kan de polygraaf een oplossing bieden ?", Actuele thema's 
uit  het  strafrecht  en de  criminlogie,,  Leuven,  Universitaire  Pers  Leuven,  2004,  p.  195-206 ;  D. 
BOSQUET, "Le polygraphe", in Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Brussel, Uitg. Jeune 
Barreau de Bruxelles, 2001, p. 171 tot 187 ; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de procédure  
pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 415-416.
40 Cass., 30 mei 1995, Rev.dr.pén.crim., 1996, p. 118. Het arrest in kwestie betrof een onderzoek dat 
werd  geopend  op  grond  van  inlichtingen  die  spontaan  door  een  buitenlandse  autoriteit  werden 
medegedeeld, die deze zelf onrechtmatig leek te hebben verkregen. Het Hof heeft naar aanleiding 
hiervan onderstreept dat de kwestie van het bewijs van een misdrijf moet onderscheiden worden van 
de mededeling ervan, met de precisering dat in het laatste geval,  het aan het bevoegde openbaar 
ministerie staat om te oordelen welk gevolg hieraan moet worden gegeven en of het mogelijk lijkt 
om  een  rechtmatig  bewijs  ervan  te  verkrijgen  (zie  hierover  ook  C.  DE VALKENEER,  Manuel  de  
l'enquête pénale, 2de uitg., Brussel, Larcier, 2005, p. 83-85).
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te verwijderen.
Het middel kan m.i. niet worden aangenomen.
Voor  het  overige  zijn  de  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven 

rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Ik besluit bijgevolg tot verwerping van het cassatieberoep.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1583.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 27 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Advocaat-generaal  Damien  Vandermeersch  heeft  een  schriftelijke  conclusie 

neergelegd.
Op  de  terechtzitting  van  15  februari  2006  heeft  raadsheer  Frédéric  Close 

verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch gecon-
cludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die eiser naar het 

hof van assisen verwijst :
(...)
Over het derde middel :
Ook al vormen zij een aanwijzing die aan het onderzoek een bepaalde richting 

heeft gegeven en bepaalde onderzoeksopdrachten in de loop van het voorberei-
dend onderzoek hebben verantwoord, toch worden de gevolgtrekkingen uit een 
polygraaftest aan de onaantastbare beoordeling van de rechter overgelaten, die in 
feite beslist om al dan niet gevolg eraan te geven naargelang het vertrouwen dat 
hij in die test stelt.

De gerechtsdeskundige is iemand die wegens zijn vakkennis, doch zonder last-
hebber van de rechter te zijn, door hem wordt aangeduid om in alle onafhanke-
lijkheid en onpartijdigheid technisch advies te verstrekken dat die rechter in staat 
stelt zijn opdracht te vervullen. Hij geeft zijn bevindingen en besluiten pas nadat 
hij de eed heeft afgelegd om in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk verslag uit 
te brengen. Hieruit volgt dat de speurder die een verhoor afneemt met de poly-
graaf  geen deskundige is, vermits hij  niet  de opdracht heeft  om de rechter  te 
adviseren, ook al wordt hem om die test verzocht om reden van zijn bijzondere 
bekwaamheid. 

In zoverre het middel enerzijds aanvoert dat een bijzondere wettelijke bewijs-
waarde wordt toegekend aan een verhoor met polygraaf en, anderzijds, dat de 
speurder die daartoe overgaat de eed van de deskundige moet afleggen, faalt het 
naar recht.

Het gebruik van die bijzondere ondervragingsmethode miskent het  recht  op 
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stilzwijgen niet van degene die zich vrijwillig eraan onderwerpt en die op elk 
ogenblik kan beslissen ermee op te houden.

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft  niet  alleen vastgesteld dat eiser 
zich aan de test met de polygraaf heeft onderworpen "zonder de minste dwang of 
druk"  nadat  hij,  "in  elk  stadium  van  het  verloop,  alle  noodzakelijke  uitleg 
vanwege de speurders heeft gekregen",  doch ook dat "bij de aanvang van het 
onderzoek [hij] spontaan [had] verzocht om [eraan] te worden onderworpen".

In zoverre het middel aanvoert dat de test met de polygraaf artikel 14.3.g van 
het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten schendt en 
het vermoeden van onschuld miskent, kan het niet worden aangenomen.

Voor het overige, in zoverre het middel aanvoert dat eiser de gegevens van de 
test met de polygraaf niet heeft kunnen tegenspreken, noch de gevolgtrekkingen 
die de speurder eruit heeft opgemaakt aangaande de oprechtheid van zijn verkla-
ring, oefent het kritiek uit op de feitelijke beoordeling van de kamer van inbe-
schuldigingstelling en is het, bijgevolg, niet ontvankelijk.

Het ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing tot gevangenne-

ming
Het arrest vaardigt een gevangenneming uit maar zegt dat er geen grond is om 

die onmiddellijk ten uitvoer te leggen. Het cassatieberoep is dus bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk.

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

15 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. M. Kauten, Aarlen en N. Lequeux, Aarlen.

Nr. 96

2° KAMER - 15 februari 2006

1º UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL - 
UITVOERBAARVERKLARING - ONDERZOEKSGERECHTEN - OPDRACHT

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - PASSIEVE UITLEVERING - BUITENLANDS 
AANHOUDINGSBEVEL - UITVOERBAARVERKLARING - OPDRACHT

3º UITLEVERING - POLITIEK MISDRIJF - BEGRIP

4º POLITIEK MISDRIJF - POLITIEK MISDRIJF EN RECHT VAN UITLEVERING - BEGRIP
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5º UITLEVERING - POLITIEK MISDRIJF - BEGRIP - FEIT DAT ZWARE GEWELDDADEN TEGEN 
PERSONEN MET ZICH MEEBRENGT

6º POLITIEK MISDRIJF - POLITIEK MISDRIJF EN RECHT VAN UITLEVERING - BEGRIP - FEIT DAT 
ZWARE GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN MET ZICH MEEBRENGT

7º UITLEVERING - POLITIEK MISDRIJF - BEGRIP - VERENIGING MET HET OOG OP HET 
VOORBEREIDEN EN PLEGEN VAN DADEN VAN TERRORISME

8º POLITIEK MISDRIJF - POLITIEK MISDRIJF EN RECHT VAN UITLEVERING - BEGRIP - 
VERENIGING MET HET OOG OP HET VOORBEREIDEN EN PLEGEN VAN DADEN VAN TERRORISME

9º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - VERENIGING MET HET OOG OP HET 
VOORBEREIDEN EN PLEGEN VAN DADEN VAN TERRORISME - POLITIEK MISDRIJF EN RECHT VAN 
UITLEVERING

1º en 2°Het toezicht dat het onderzoeksgerecht moet houden op de uitvoerbaarverklaring 
van  het  internationaal  aanhoudingsbevel,  bestaat  erin  om  na  te  gaan  of  de  feiten 
beantwoorden aan het uitleveringsverdrag dat met de verzoekende Staat is gesloten en 
of ze krachtens de twee betrokken wetgevingen strafbaar zijn; ongeacht of de aanduiding 
ervan verschilt1.

3º en 4° De Uitleveringswet verstaat onder politiek misdrijf alleen de feiten die rechtstreeks 
het  politiek  stelsel  en  de  politieke  orde  van  een  bepaald  land  aantasten2.  (Art.  6, 
Uitleveringswet 1833)

5º en 6°Art. 6 Uitleveringswet is niet van toepassing op feiten die, wat ook het doel moge 
zijn dat de dader nastreeft en ongeacht de politieke vorm van het land waar het feit is  
gepleegd, met name zware gewelddaden tegen personen met zich kunnen meebrengen3.

7º, 8° en 9° Kunnen niet beschouwd worden als politieke misdrijven in de zin van art. 6  
Uitleveringswet, de feiten van deelneming aan een vereniging die is opgericht met het  
oogmerk om terroristische daden voor te bereiden en te plegen vermits dergelijke feiten 
het opzettelijk in gevaar brengen van menselijk leven met zich mee kunnen brengen,  
door geweld, vernieling of ontvoering, met als doel een bevolking zwaar te intimideren of  
een openbare macht of een internationale organisatie onterecht te verplichten een daad  
te stellen of zich daarvan te onthouden4. 

(E.H.)

Conclusie van het openbaar ministerie (vertaling):
Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest,  op 22 november 2005 op verwijzing 

gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, ten gevolge 
van een arrest van het Hof van 19 oktober 2005.

A.      Voorafgaande rechtspleging
De  Marokkaanse  overheid  vordert  de  uitlevering  van  eiser  op  grond  van  een 

authentieke uitgifte van een bevel tot aanhouding dat op 3 oktober 2003 tegen hem is 
uitgevaardigd door de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Rabat (Marokko), 
wegens  feiten  van  deelneming  aan een vereniging  met  het  oogmerk  om terroristische 
daden voor te bereiden en te plegen, het inzamelen van fondsen bestemd om terroristische 
daden te plegen en het plegen van valsheid in bepaalde administratieve akten en gebruik 

1 Zie concl. O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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van valse stukken.
Bij beschikking van 31 mei 2005 heeft  de raadkamer van de Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Brussel het bevel tot aanhouding van 3 oktober 2003, uitvoerbaar verklaard.
Eiser heeft op 1 juni 2005, tegen die beschikking hoger beroep ingesteld.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft bij arrest van 13 september 2005 over dit 

hoger beroep uitspraak gedaan.
Bij  arrest  van  19  oktober  2005  heeft  het  Hof  het  arrest  van  13  september  2005 

vernietigd  en  de  zaak  verwezen  naar  het  Hof  van  Beroep  te  Luik,  kamer  van 
inbeschuldigingstelling.

Bij arrest van 22 november 2005 heeft het voormelde hof van beroep het hoger beroep 
van eiser ontvankelijk doch niet gegrond verklaard. Deze beslissing wordt hier bestreden.

Eiser voert twee middelen aan in een memorie die op 28 november 2005 is neergelegd.
B.      Onderzoek van het cassatieberoep
Het eerste middel voert de schending aan van artikel 6 van de Wet van 1 oktober 1833 

op de uitleveringen, van artikel 1 van de Uitleveringswet van 15 maart 1874, en van de 
artikelen  2.1  en  10.2.c  van  de  Overeenkomst  tussen  het  Koninkrijk  België  en  het 
Koninkrijk Marokko van 27 februari 1959 betreffende de uitlevering.

Eiser verwijt de bestreden beslissing dat het de beschikking van de raadkamer bevestigt 
waarbij het buitenlands bevel tot aanhouding uitvoerbaar wordt verklaard, zonder dat een 
afschrift  bij  het  dossier  werd  gevoegd van  de wettelijke  bepalingen  naar  Marokkaans 
recht, die toepasselijk zijn op de kwalificaties die de appelrechters naar Belgisch recht in 
aanmerking nemen.

Bij uitlevering heeft de toezending door de verzoekende buitenlandse overheid van een 
afschrift  van de toepasselijke  wettelijke  bepalingen tot doel de Belgische gerechten in 
staat te stellen om, enerzijds, te waken over de eerbiediging van de voorwaarde van de 
dubbele strafbaarstelling en, anderzijds, om na te gaan of het feit een misdrijf is waarvoor 
de toepasselijke uitleveringsovereenkomst de uitlevering toestaat.

Artikel 1, §2, van de Wet van 15 maart 1874, gewijzigd bij Wet van 31 juli 1985 en de 
in het onderhavige geval toepasselijke uitleveringsovereenkomsten5 vereisen immers dat 
de feiten die tot uitlevering aanleiding kunnen geven zowel krachtens het Belgisch recht 
als krachtens de wetgeving van het verzoekende land strafbaar zijn (de vereiste van de 
dubbele strafbaarstelling). Daarenboven moet de Belgische overheid in casu nagaan of het 
feit, zowel ten aanzien van de Marokkaanse als van de Belgische wet, strafbaar is met een 
vrijheidsberovende straf waarvan de maximumduur twee jaar overtreft6 en of dat feit in de 
lijst van artikel 2 van de Overeenkomst van 27 februari 1959 betreffende uitlevering en 
wederzijdse  rechtshulp  in  strafzaken  tussen  het  Koninkrijk  België  en  het  Koninkrijk 
Marokko, is opgenomen.

Om aan de dubbele strafbaarstelling te voldoen, wordt niet vereist dat de kwalificatie in 
de beide landen identiek is: het volstaat dat de feiten in de beide wetgevingen, ongeacht 
hun kwalificatie, onder de strafwet vallen.

5 De Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende uitlevering 
van 7 juli 1997 werd van kracht op 1 mei 2005, d.i. na de datum van de ten laste gelegde feiten en het 
indienen  van  het  verzoek  tot  uitlevering.  Bij  wijze  van  overgangsmaatregel,  lijkt  me  dat  de 
grondvoorwaarden  van  de  uitlevering  die  in  die  overeenkomst  zijn  bepaald  en  die  van  de 
Overeenkomst betreffende uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk 
België  en  het  Koninkrijk  Marokko  van  27  februari  1959,  te  dezen  cumulatief  moeten  worden 
toegepast.
6 Dit is de strafdrempel die in de Overeenkomst van 7 juli 1997 is vastgelegd, en die hoger is dan die 
welke bij de Overeenkomst van 27 februari 1959 werd vastgelegd.
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De rechter moet nagaan of de feiten waarvoor de uitlevering wordt gevraagd in België 
strafbaar zijn, rekening gehouden met de mogelijkheid om voor die feiten vervolgingen in 
te stellen op grond van de kwalificatie die in Belgisch recht eraan wordt gegeven. Die 
beoordeling slaat  niet  op de schuld van  de inverdenkinggestelde  aan die  feiten  en de 
rechter  moet  geen  rekening  houden  met  de  rechtvaardigingsgronden,  de 
verschoningsgronden  en  bijzondere  schulduitsluitingsgronden  die  door  de 
inverdenkinggestelde worden aangevoerd7.

In zoverre lijkt het middel het feit en de kwalificatie ervan te verwarren.
Zoals  hierboven gepreciseerd,  dienden de Belgische onderzoeksgerechten dus in het 

kader van de rechtspleging van het exequatur, enerzijds na te gaan of het feit,  met de 
respectieve kwalificaties die het Belgisch en het Marokkaans recht eraan geven, strafbaar 
was  met  een  vrijheidsberovende  straf  waarvan  de  maximumduur  twee  jaar  overtreft 
(dubbele strafbaarstelling en strafdrempel) en in de lijst van artikel 2 van de voormelde 
Overeenkomst van 27 februari 1959, was opgenomen.

Uit  de  bestreden  beslissing  blijkt  dat  de  appelrechters  dit  hebben  onderzocht.  Zij 
hebben  enerzijds  geoordeeld  dat  de  feiten  die  in  het  verzoek  tot  uitlevering  naar 
Marokkaans recht waren gekwalificeerd, naar Belgisch recht, zoals het ten tijde van de 
tenlastegelegde  feiten  van  toepassing  was,  konden  worden  gekwalificeerd,  zoals  met 
name lidmaatschap van een vereniging met het oog op het plegen van een aanslag tegen 
personen  of  eigendommen  en  valsheid  en  gebruik  van  valse  stukken,  misdrijven  die 
luidens de artikelen 196,  197 en 322 tot  325 van  het  Strafwetboek strafbaar  zijn.  Zij 
hebben anderzijds vastgesteld dat die feiten vielen onder die welke in de punten 8°, 9° en 
23° van artikel 2 van de Overeenkomst van 27 februari 1959 zijn bepaald.

Zij  dienden daarenboven niet te onderzoeken of de kwalificaties naar Belgisch recht 
beantwoordden  aan  vergelijkbare  telastleggingen  naar  Marokkaans  recht,  vermits  de 
Marokkaanse overheid de feiten in het verzoek tot uitlevering reeds ten aanzien van haar 
eigen recht omschreven had.

Bijgevolg lijkt de bestreden beslissing geen tegenstrijdigheid in te houden en maakt ze 
volgens mij een juiste toepassing van de wettelijke en verdragsbepalingen die door eiser 
zijn aangevoerd.

Het middel lijkt mij niet te kunnen worden aangenomen.
In het eerste onderdeel van het tweede middel verwijt eiser de bestreden beslissing te 

oordelen dat de feiten waarvoor Marokko zijn uitlevering vraagt geen politieke of met een 
politiek misdrijf samenhangende misdrijven zijn.

Artikel  6  van  de  Wet  van  1  oktober  1833  bepaalt  dat  in  de  uitleveringsverdragen 
uitdrukkelijk zal worden bedongen dat de vreemdeling niet zal mogen worden vervolgd of 
gestraft wegens een vóór de uitlevering gepleegd politiek misdrijf, noch wegens een met 
een  dergelijk  misdrijf  samenhangend  feit.  Overeenkomstig  deze  bepaling,  werd  de 
uitzondering voor  politieke misdrijven  in de uitleveringsverdragen  met  het  Koninkrijk 
Marokko opgenomen (art.  3.1 van de Overeenkomst  van 27 februari  1959 betreffende 
uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België en het 
Koninkrijk  Marokko  en  art.  3.1  van  de  Overeenkomst  van  7  juli  1997  tussen  het 
Koninkrijk België en Marokko betreffende de uitlevering).

Noch de Grondwetgever noch de nationale wetgever hebben van het politieke misdrijf 
een  definitie  gegeven.  Dit  lijkt  te  maken  te  hebben  met  de  vrees  voor,  hetzij  een 
ondoordachte inperking van bepaalde waarborgen, hetzij de uitbreiding ervan buiten hun 
gewettigde gronden8.

7  Cass., 11 april 2000, A.C., 2000, AR P.00.0407.N, nr. 246.
8 F. TULKENS en M. van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Brussel, Kluwer, 2005, p. 291.
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Het Hof van Cassatie heeft zich reeds herhaaldelijk over de draagwijdte van het politiek 
misdrijf in de zin van artikel 150 van de Grondwet, kunnen uitspreken. Volgens het Hof 
kan een misdrijf slechts een politiek misdrijf zijn indien het, uit de aard van het misdrijf 
zelf, noodzakelijk bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen in 
hun bestaan, hun inrichting of hun werking, of indien het werd gepleegd met het oogmerk 
om  zulke  aantasting  op  de  politieke  instellingen  te  plegen  en  het  feit,  gelet  op  de 
bijzondere  omstandigheden  waaronder  het  gepleegd  wordt,  rechtstreeks  zulk  een 
aantasting tot gevolg heeft of kan hebben9.

Aldus wordt een misdrijf naar gemeen recht alleen een politiek misdrijf, in de zin van 
artikel 150 van de Grondwet, op voorwaarde dat het de materiële en morele bestanddelen 
die  eigen  zijn  aan  het  politieke  misdrijf,  verenigt:  de  feiten,  gelet  op  de  bijzondere 
omstandigheden  van  de  zaak  waarin  zij  zijn  gepleegd,  moeten  van  aard  zijn  om 
rechtstreeks de politieke instellingen in het gedrang te brengen (materieel bestanddeel) en 
de  dader  moet  gehandeld  hebben  met  het  oogmerk  om  dit  uitzonderlijke  doel  te 
verwezenlijken (moreel bestanddeel)10.

Bijgevolg vereist een politiek misdrijf dat de politieke orde van de Staat rechtstreeks 
aangevallen wordt, in de zin dat de politieke schade het rechtstreeks gevolg moet zijn van 
het gepleegde misdrijf. A contrario, ontbreekt het kenmerkend materieel bestanddeel van 
het politiek misdrijf, wanneer de politieke schade niet het rechtstreekse en onmiddellijke 
gevolg  is  van  het  misdrijf,  doch  dat  die  zou  liggen  in  verre,  onrechtstreekse  of 
hypothetische  gevolgen11.  Aldus  werd  geoordeeld  dat  het  kenmerkende  materiële 
bestanddeel van het politieke misdrijf ontbreekt wanneer het misdrijf geen rechtstreekse 
politieke gevolgen kan hebben, dan door een tussenfactor12.

De klassieke theorie stelt evenwel dat er een verschil bestaat tussen de draagwijdte van 
het begrip politiek misdrijf in het nationaal strafrecht en in het uitleveringsrecht.

Evenmin  als  in  het  interne  recht,  geven  de  Belgische  uitleveringswet  of  de 
internationale verdragen een definitie in abstracto van het begrip. Het staat aldus aan de 
onderzoeksgerechten en aan de Regering om de inhoud ervan in concreto voor elk geval 
afzonderlijk te bepalen13.

De analyse van de rechtspraak toont aan dat de beslissingen ter zake sterk beïnvloed 
worden door de concrete omstandigheden van de zaak en door het politieke regime van de 
verzoekende Staat. Daarenboven is de Regering meermaals het advies van de kamer van 
inbeschuldigingstelling later afgevallen. Ik verwijs hierbij naar de uitstekende studie van 
professor C. VAN DEN WIJNGAERT14.

Na  aanvankelijk  voor  de  objectieve  opvatting  van  het  politiek  misdrijf  te  hebben 
gekozen, evolueerde de rechtspraak naar een subjectieve opvatting (de politieke drijfveer), 

9 Cass., 18 nov. 2003, A.R. P.03.0487.N, nr. 575 en concl. adv.-gen. TIMPERMAN; zie ook Cass., 5 mei 
1913, Pas., I, 207; Cass., 21 nov. 1927, Pas., 1928, I, 20; Cass., 21 okt. 1981, A.C., 1981-1982, AR 
1902, nr. 131; Cass., 3 april 1984, A.C., 1983-1984, A.R. 8448, nr. 445.
10 Zie concl. adv.-gen. JANSSENS de BISTHOVEN, Cass., 21 okt. 1981, A.R. 1902, Pas., 1982, I, p. 262.
11 F.  TULKENS en  M.  van  de  KERCHOVE,  op.cit.,  2005,  p.  292  en  294;  C.  VAN DEN WIJNGAERT, 
Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2003, p. 152-153.
12 Zie met name Cass., 13 juni 1951, Arr.Verbr., 1951, p. 613 (opzettelijk toebrengen van slagen en 
verwondingen  aan een politieman tijdens een betoging  n.a.v.  de  Koningskwestie),  Cass.,  28 okt. 
1963, Pas., 1963, I, p. 212 en Cass., 19 juni 1972, A.C., 1972, p. 987. Er werd eveneens beslist dat de 
aanslagen gepleegd  door  de  leden van  de  terreurbeweging  GIA geen politieke  misdrijven  waren 
omdat  zij  geen directe aanslag op de politieke  instellingen pleegden (Corr.  Brussel,  3 okt.  1995, 
Journ. Proc., 20 okt. 1995, p. 26). 
13 C. VAN DEN WIJNGAERT, "La Belgique et l'exception pour délits politiques en matière d'extradition: 

analyse critique de la pratique judiciaire et administrative", Rev.dr.pén.crim., 1979, p. 847-848.
14 Ibid. p. 833 tot 863.
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om meer recentelijk terug te keren tot een meer objectieve opvatting via met name het 
begrip zware misdaad15. De zware misdaad ontbeert wegens haar gruwelijk karakter elke 
politieke rechtvaardiging16.

Op  het  vlak  van  terrorisme  wijst  professor  VAN  DEN  WIJNGAERT  erop  dat 
beslissingen het criterium van de onschuld van het slachtoffer in aanmerking nemen om te 
oordelen dat politiek gemotiveerde aanslagen die evenwel mensen treffen die niets van 
doen hebben met  het  betreffende  politieke  conflict,  niet  onder  de uitleveringsexceptie 
voor politieke misdrijven mogen vallen. Die auteur is bovendien van mening dat in dit 
geval  politieke  misdrijven  niet  ongestraft  mogen  blijven  wegens  de  ernst  en  het 
internationale karakter van de feiten17.

Het criterium van de onschuld van het slachtoffer kan hier naast het criterium worden 
gesteld  van  het  rechtstreekse  of  onrechtstreekse  karakter  van  de  aantasting  van  de 
politieke instellingen dat door het Hof in intern recht voor het begrip politiek misdrijf in 
aanmerking  wordt  genomen:  volgens  het  Hof  is  de  indirecte  politieke  schade,  door 
gevolgschade of door het optreden van een tussenfactor,  onvoldoende om het politiek 
misdrijf te rechtvaardigen (cfr. supra).

Aldus werd inzake uitlevering geoordeeld dat "pour qu'un délit de droit commun puisse 
revêtir un caractère politique, il faut qu'il soit inspiré par un mobile politique et qu'il ait 
pour  but  direct  et  immédiat  de  porter  atteinte  à  l'ordre  politique,  c'est-à-dire  aux 
institutions politiques ...; que des conséquences politiques, lointaines ou hypothétiques, ne 
suffisent pas, le préjudice politique devant être la conséquence directe et immédiate de 
l'infraction"18.

In dezelfde zin heeft het Hof van Beroep te Brussel geoordeeld dat het om te besluiten 
of het misdrijf een politiek karakter heeft,  diende vast te stellen of in het onderhavige 
geval,  het  misdrijf  dat  de  vreemdeling  is  ten  laste  gelegd  een  rechtstreekse  en 
onmiddellijke aantasting van de politieke orde uitmaakte, zonder tussenfactor, en "qu'en 
l'absence d'éléments permettant de croire à un effet concret ou même simplement possible 
de la volonté et de l'action de l'étranger réclamé, il ne peut être reconnu au comportement 
reproché,  en  regard  de  la  loi  pénale  belge  et  en  particulier  de  la  législation 
extraditionnelle, la qualification de délit politique mixte"19.

De ruimere draagwijdte die klassiek aan het begrip politiek misdrijf wordt gegeven in 
het uitleveringsrecht vindt haar bestaansreden in het beoogde doel: terwijl in het interne 
recht de vraag rijst welke misdrijven moeten genieten van het gunstregime voor politieke 
misdrijven  (bevoegdheid  van  het  hof  van  assisen,  afwijkend  stelsel  inzake  voorlopige 
hechtenis  en  van  ter  beschikkingstelling  van  de  regering  van  de  recidivisten  en  de 
gewoontemisdadigers ...), wil de toepassing van het begrip politiek misdrijf bij uitlevering 
vaststellen voor welke misdrijven van het beginsel van de noodzakelijke samenwerking 
tussen de Staten in strafzaken kan worden afgeweken20.

Als men met die finaliteit rekening houdt, stelt men de laatste decennia een opvallende 
evolutie  vast  inzake  uitlevering  en  gerechtelijke  samenwerking:  waar  voorheen  het 
wantrouwen,  verankerd  in  het  territorialiteitsbeginsel  van  het  strafrecht,  de  regel  was, 
dient men vandaag vast  te stellen dat de betrekkingen tussen de Staten meer en meer 

15 G. DEMANET, "Du rôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation en cas 
d'extradition demandée à la Belgique", Rev.dr.pén.crim., 1988, p. 265.
16 Ibid. p. 265. Zie ook, wat dit betreft, de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 maart 
1856, die artikel 6 van de wet van 1 oktober 1833 heeft gewijzigd (Pasin., 1856, p. 104 tot 112).
17 C. VAN DEN WIJNGAERT, op.cit., 1979, p. 848.
18 Arrest van 23 juni 1978, Dos. 28.944E, geciteerd door C.VAN DEN WIJNGAERT, op.cit., 1979, p. 
851.
19 Brussel (k.i. - advies), 17 nov. 1988, J.T., 1989, p. 125.
20 F. TULKENS en M. van de KERCHOVE, op.cit., 2005, p. 295.
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steunen op het  principe van  het  wederzijdse  vertrouwen,  zoals  blijkt  uit  het  groeiend 
aantal bekrachtigingen van bilaterale en multilaterale verdragen terzake. Die evolutie is 
nog duidelijker binnen de Europese Unie21.

Overigens moet men hier rekening houden met de opkomst in het uitleveringsrecht van 
de  discriminatieclausule:  toen  die  clausule  nog  niet  systematisch  in  de 
uitleveringsverdragen was opgenomen, bood de ruimere interpretatie die aan de exceptie 
voor politieke misdrijven werd gegeven, de mogelijkheid om die clausule impliciet toe te 
passen.  De toenmalige  rechtspraak van  de kamers  van  inbeschuldigingstelling,  getuigt 
daarvan22.

Welnu,  de  Belgische  Regering  is  verplicht  om  een  dergelijke  clausule  in  elk 
uitleveringsverdrag op te nemen sinds de invoeging van artikel  2bis in de wet  van 15 
maart 1874 (Wet van 31 juli 1985). Naar luid van die bepaling, kan de uitlevering niet 
worden  toegestaan  als  er  ernstige  redenen  zijn  om te  geloven  dat  het  verzoek  werd 
ingediend om iemand te vervolgen of te bestraffen uit overwegingen van ras, godsdienst, 
nationaliteit of politieke gezindheid of dat de toestand van die persoon om één van die 
redenen gevaar loopt te verergeren.

Een dergelijke  clausule  is  overigens  opgenomen  in  de uitleveringsverdragen  tussen 
België en Marokko (art. 3.2 van de voormelde Overeenkomst van 27 februari 1959 en art. 
3.2 van de voormelde Overeenkomst van 7 juli 1997).

Door de waarborgen die de discriminatieclausule biedt, lijkt een ruimere interpretatie 
van het begrip politiek misdrijf in het uitleveringsrecht heden niet meer gerechtvaardigd te 
zijn. Bijgevolg verwijst de bestreden beslissing terecht naar de definitie van het politiek 
misdrijf zoals die in het arrest van het Hof van 18 november 2003, besloten ligt.

De appelrechters hebben met de redenen die op bladzijde 6 van de bestreden beslissing 
zijn vermeld, regelmatig op grond van een feitelijke beoordeling kunnen beslissen dat de 
betwiste feiten niet rechtstreeks of concreet de politieke instellingen van Marokko hebben 
aangetast  of  kunnen  aantasten  en  dat  zogenaamde  feiten  van  terrorisme,  volgens  de 
Belgische  wetten,  niet  tot  de  categorie  van  zuivere,  samenhangende  of  gemengde 
politieke misdrijven kunnen behoren.

Het onderdeel kan volgens mij dus niet worden aangenomen.
Wat  het  tweede  onderdeel  van  het  middel  betreft,  had  eiser  in  zijn  appelconclusie 

aangevoerd dat de Marokkaanse justitie en politie "op een wijze die in strijd is met de 
artikelen 3,  5 en 6 van het E.V.R.M. talrijke  personen vervolgden die ervan verdacht 
worden een fundamentele of radicale Islam aan te hangen" en tot staving van die bewering 
had hij een verslag van de vereniging Amnesty International neergelegd. Hij verwijt de 
appelrechters dat zij met die gegevens geen rekening hebben gehouden.

In zoverre het middel kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de appelrechters 
dat uit de stukken die door de Marokkaanse overheid zijn overgezonden, niet blijkt dat die 
overheid eiser wilde vervolgen of straffen uit raciale of religieuze overwegingen, wegens 
zijn nationaliteit of politieke overtuiging of dat de toestand van die persoon gevaar loopt 
te verergeren om één van die redenen, lijkt het middel mij niet ontvankelijk.

Eiser diende overigens, in tegenstelling tot wat het middel aanvoert, het risico waarvoor 
hij vreest niet te bewijzen; de appelrechters stellen immers, op grond van het geheel van 
de hun voorgelegde elementen, alleen vast dat er geen concrete gegevens zijn die erop 
wijzen dat eiser een daadwerkelijk risico op discriminatie loopt. 

21 Zie met name het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel (13 juni 2002, EG-
publicatieblad, 18 juli 2002, L 190/1) en het kaderbesluit betreffende de tenuitvoerlegging van de 
beslissingen tot bevriezing van de goederen en bewijselementen (22 juli 2003, EG-publicatieblad, 2 
aug. 2003, L 196/45).
22 Zie hierover C. VAN DEN WIJNGAERT, op.cit., 1979, p.851.
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In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Voor  het  overige  zijn  de  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven 

rechtsvormen  in  acht  genomen  en  is  de  beslissing  in  overeenstemming  met  de  wet 
gewezen.

Ik besluit bijgevolg tot verwerping van het cassatieberoep. 

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1594.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest,  dat op 22 november 2005 op 

verwijzing is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldi-
gingstelling, ten gevolge van een arrest van 19 oktober 2005 van het Hof. 

Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd
Op de terechtzitting van 1 februari 2006 heeft raadsheer Jean de Codt verslag 

uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
Eiser heeft op 14 februari 2006 de griffie van het Hof een noot in antwoord op 

de schriftelijke conclusie van het openbaar ministerie overhandigd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
De beide onderdelen samen :
Eiser verwijt het arrest dat het de beschikking bevestigt waarbij het internatio-

naal  bevel  tot  aanhouding  dat  tegen  hem is  uitgevaardigd  uitvoerbaar  wordt 
verklaard, zonder dat het dossier eerst werd aangevuld met een afschrift van de 
wettelijke bepalingen  die,  op het  grondgebied  van de verzoekende Staat,  van 
toepassing zijn op de kwalificaties die de appelrechters, volgens het middel, in 
de plaats hebben gesteld van die welke tot staving van het verzoek tot uitlevering 
zijn aangevoerd.

Eiser leidt hieruit een schending af van artikel 1 van de Wet van 15 maart 1874 
op de uitleveringen en van de artikelen 2.1 en 10.2.c van de Overeenkomst van 
27 februari 1959 betreffende uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken 
tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko.

Beide  onderdelen  halen  het  feit  en  de  kwalificatie  ervan  door  elkaar.  Het 
toezicht dat het onderzoeksgerecht moet houden bestaat erin om na te gaan of de 
feiten beantwoorden aan het uitleveringsverdrag dat met de verzoekende Staat is 
gesloten en of ze krachtens de beide betrokken wetgevingen strafbaar zijn. Onge-
acht of de aanduiding ervan verschilt.

Het  bestreden  arrest  stelt  het  bovenvermelde  dubbele  onderzoek  in.  Het 
verwijst naar artikel 2 van de voormelde overeenkomst van 27 februari 1959. Het 
vermeldt  dat  dit  artikel  voorziet  in  de  uitlevering  voor  de  erin  opgesomde 
misdrijven, voor zover de feiten strafbaar zijn volgens de wet van beide Verdrag-
sluitende Partijen. Het arrest stelt vervolgens vast dat de bij artikel 360 van het 
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Marokkaans Strafwetboek en de bij artikelen 218-1, negende lid, en 218-4 van 
de Marokkaanse wet 03/03 van 28 mei 2003 betreffende de strijd tegen het terro-
risme, geïncrimineerde feiten, begrepen zijn in de misdrijven die in artikel 2 van 
de  voormelde  overeenkomst  zijn  opgesomd  en,  indien  zij  in  België  waren 
gepleegd  op de dag  waarop  eiser  ervan  wordt  verdacht  in  Marokko eraan  te 
hebben deelgenomen, hadden zij met name gekwalificeerd kunnen worden als 
deel uitmaken van een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op 
personen of op eigendommen en als valsheid in geschriften en gebruik van valse 
stukken, misdrijven die krachtens de artikelen 196, 197 en 322 tot 325 van het 
Belgisch Strafwetboek strafbaar zijn.

Nadat zij het voormelde dubbele onderzoek hebben verricht en de toepasse-
lijke strafmaat hebben onderzocht, dienden de appelrechters,  die de aanwezig-
heid in het dossier hebben vastgesteld van een afschrift van de vreemde wette-
lijke bepalingen tot staving van het  verzoek tot uitlevering,  zich daarenboven 
niet te vergewissen van het eventuele bestaan, in het recht van de verzoekende 
Staat, van andere bepalingen die eveneens de feiten beteugelen onder de kwalifi-
catie die in de aangezochte Staat is bepaald.

Geen  enkele  tegenstrijdigheid  tast  de  motivering  van  het  arrest  aan  en  het 
schendt de door eiser aangevoerde wettelijke en verdragsbepalingen niet.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
Eerste onderdeel :
Artikel 6 van de Wet van 1 oktober 1833 op de uitleveringen verbiedt uitdruk-

kelijk de uitlevering voor een politiek misdrijf of wegens een met een dergelijk 
misdrijf samenhangend misdrijf.

Het onderzoeksgerecht dat het buitenlands bevel tot aanhouding uitvoerbaar 
moet  verklaren  kan  dit  alleen  met  toepassing  van  het  voormelde  artikel  6 
weigeren wanneer ernstige en duidelijke redenen de uitlevering uitsluiten.

Eiser voert aan dat de appelrechters die wettelijke bepaling schenden door aan 
het begrip politiek misdrijf een te strikte uitleg te geven en door aldus aan dit 
artikel het voordeel van de uitzondering te weigeren.

De wet van 1 oktober 1833 verstaat onder politiek misdrijf alleen de feiten 
waarvan het exclusieve karakter bestaat in het rechtstreeks afbreuk doen aan de 
politieke orde van een bepaald land. Het arrest  oordeelt  dat de misdrijven die 
eiser worden verweten dit niet voor gevolg hadden noch konden hebben.

Geenszins mag de door eiser aangevoerde bepaling worden toegepast op feiten 
die, wat ook het doel moge zijn dat de dader nastreeft en ongeacht de politieke 
vorm van het land waar het feit is gepleegd, met name zware gewelddaden tegen 
personen met zich kunnen meebrengen. 

Uit het bestreden arrest blijkt dat de voorlopige aanhouding van eiser vereist is 
op grond van aanwijzingen van deelneming aan een vereniging met het oogmerk 
om terroristische daden voor te bereiden en te plegen.

Dergelijke feiten kunnen het opzettelijk in gevaar brengen van menselijk leven 
met zich meebrengen door geweld, vernieling of ontvoering, met als doel een 
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bevolking  zwaar  te  intimideren  of  een  openbare  macht  of  een  internationale 
organisatie  onterecht  te  verplichten  een  daad  te  stellen  of  zich  daarvan  te 
onthouden.

Dergelijke feiten en de misdrijven die ermee zouden samenhangen kunnen niet 
als politieke misdrijven in de zin van artikel 6 van de wet van 1 oktober 1833 
worden beschouwd.

Door die kwalificatie af te wijzen voor de misdrijven waarvoor eiser wordt 
gezocht, schenden de appelrechters geen enkele van de in het middel bedoelde 
bepalingen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel :
Eiser heeft voor de appelrechters aangevoerd dat de overheid van de verzoe-

kende Staat "op een wijze die in strijd is met de artikelen 3, 5 en 6 van het Euro-
pees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, velen vervolgt die 
ervan verdacht worden dat zij een fundamentele of radicale islam aanhangen". 
Tot staving van die bewering, heeft hij een verslag van de vereniging "Amnesty 
International" neergelegd en hij verwijt het arrest dat het daarmee geen rekening 
houdt.

In zoverre het onderdeel kritiek uitoefent op de onaantastbare beoordeling van 
de appelrechters volgens welke uit het verzoek tot uitlevering en uit de stukken 
die tot staving ervan worden geleverd,  niet blijkt dat de verzoekende Staat de 
bedoeling zou hebben om eiser te vervolgen of te straffen om redenen van ras, 
godsdienst,  nationaliteit  of  politieke  overtuiging,  of  nog,  dat  zijn  situatie  het 
gevaar zou lopen om wegens één van die redenen te verslechteren, is het niet 
ontvankelijk.

Voor het overige, in tegenstelling tot wat het middel beweert, hebben de appel-
rechters eiser niet verplicht om het risico dat hij vreest te bewijzen. Zij hebben 
zich ertoe beperkt  het  ontbreken van concrete  gegevens te vermelden die het 
bestaan van dit risico voor eiser zelf geloofwaardig maken, waarbij zij geweigerd 
hebben  om de documentatie  die  deze laatste  tot  staving van zijn  beweringen 
neerlegt als dusdanig te beschouwen. 

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Het ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

15 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. C. Marchand, Brussel.
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Nr. 97

1° KAMER - 16 februari 2006

1º VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE GELDBOETE - LUCHTVERVOERDER - WETTIGHEID - 
TOETSING DOOR DE RECHTER - OMVANG

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - 
ADMINISTRATIEVE GELDBOETE - VREEMDELINGENWET - LUCHTVERVOERDER - BETWISTING - 
TOETSING - OMVANG

1º en 2° De rechter bij wie een beroep aanhangig wordt gemaakt van de luchtvervoerder  
tegen een hem op grond van artikel 74/4bis, §1, van de Vreemdelingenwet opgelegde 
administratieve geldboete, mag de wettigheid van deze sanctie onderzoeken en in het 
bijzonder  nagaan of  de  feitelijke  en  de wettelijke  voorwaarden vervuld  zijn  en  of  ze  
overeenstemt  met  de  wettelijke  voorschriften;  hij  mag  inzonderheid  nagaan  of  ze  
evenredig  is,  zonder  dat  hij  om  loutere  redenen  van  opportuniteit  of  billijkheid  de 
administratieve  geldboete  mag  kwijtschelden1.  (Art.  74/4bis,  §1,  eerste  lid  en  §5, 
Vreemdelingenwet)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN T. AIR ANATOLIA ANADOLU HAVACILIK A.S.)

Advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis heeft in substantie gezegd:
1. Verweerster heeft,  overeenkomstig artikel 74/4bis, §5, eerste lid, van Wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de  verwijdering  van  vreemdelingen,  een  beroep  bij  de  rechtbank  van  eerste  aanleg 
ingesteld.tegen een administratieve geldboete van 150.000 BEF die haar werd opgelegd 
om als luchtvervoerder een passagierster naar België te hebben vervoerd, die niet in het 
bezit was van de voorgeschreven stukken, nl. van een visum dat toegang verleent tot het 
Belgisch grondgebied.

De rechtbank van eerste aanleg heeft eerst bij verstek de vernietiging van de beslissing 
tot het opleggen van een administratieve geldboete bevolen en, op verzet van de Belgische 
Staat, de geldboete tot een bedrag van 20.000 Bef herleid.

Het hof van beroep heeft beslist dat in de omschreven omstandigheden het niet paste 
een  administratieve  geldboete  op  te  leggen  en  heeft  het  bij  verstek  gewezen  vonnis 
bevestigd.

2.  Het  door  de Belgische  staat  ontwikkeld  middel  betreft  het  toetsingsrecht  van de 
rechter t.a.v. het opleggen van een administratieve geldboete.

Uw hof heeft reeds de gelegenheid gehad zich uit te spreken over de omvang van de 
rechterlijke toetsingsbevoegdheid op de administratieve geldboeten in fiscaal recht, in ’t 
bijzonder met zijn arresten van 22 januari 1998 en 24 januari 2004 en, in sociaal recht, 
met het arrest van 2 februari 1998. Het is de eerste keer dat de toepassing van dergelijke 
boeten in het kader van de wet over de toegang tot het grondgebied van vreemdelingen 
aan Uw hof wordt voorgelegd.

3. Bij het arrest van 22 januari 19982 oordeelde Uw Hof dat de door de wet aan de 
Minister van Financiën toegekende bevoegdheid te beslissen over verzoeken om kwijt-
schelding van administratieve geldboeten, aan de rechter niet de bevoegdheid ontneemt de 
rechtmatigheid van  een  administratieve  geldboete  wegens  overtreding  van  de  BTW-

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie en de erin aangehaalde verwijzingen.
2 Cass., 22 januari 1998, A.R. C.94.0274.N, nr. 42 en AcT. Dr., 1998, 713, noot DEMOULIN.
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wetgeving te toetsen, maar wel uitsluit dat hij zijn beslissing op redenen van billijkheid 
laat steunen. 

In de drie arresten van 24 januari 20023 heeft U het principe herinnerd dat de rechter 
aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een repressief karakter 
heeft in de zin van art. 6 E.V.R.M., de wettelijkheid van die sanctie mag onderzoeken en 
in het bijzonder mag nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van 
internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbe-
ginselen. 

Verder heeft Uw hof beslist dat dit toetsingsrecht in het bijzonder aan de rechter moet 
toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter 
staat te onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van 
een administratieve geldboete van zodanige omvang. 

Meer concreet heeft U gepreciseerd dat de rechter inzonderheid acht mag slaan op de 
zwaarte van de inbreuk, de hoogte van de reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in 
gelijkaardige gevallen werd geoordeeld. U oordeelde tevens dat het toetsingsrecht niet zo 
ver gaat dat de rechter om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, 
boeten kan kwijtschelden of verminderen. 

4. In verband met administratieve sancties in het sociale recht en meer bepaald in zaken 
van uitsluiting van werklozen heeft Uw Hof meermaals, voor het eerst bij een arrest van 2 
februari 19984, de vermindering door de rechter van de duur van de uitsluiting aanvaard. 
Deze arresten stellen dat de toetsing van volle rechtsmacht met zich brengt dat:” Mits 
eerbiediging van het recht van verdediging en binnen het kader van het geding, alles wat 
onder  de beoordelingsbevoegdheid  van  de directeur  van  de werkloosheidsbureau  valt, 
onder de controle van de arbeidsrechtbank valt”, met uitzondering van het geval “waar 
een  bijzondere  bepaling uitdrukkelijk  aan  de directeur  een  discretionaire  bevoegdheid 
toekent.”

5. Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft  zich uitgesproken over het 
toezichtsrecht van de Belgische rechter op administratieve geldboeten in het “Silvester’s 
Horeca Service” arrest van 4 maart 20045.

Het  Hof  beschouwde  dat  artikel  6  EVRM  vereist  dat  een  beslissing  van  een 
administratieve  overheid,  die  zelf  niét  voldoet  aan  de  waarborgen  van  artikel  6,  §1 
EVRM, moet kunnen onderworpen worden aan de controle van een rechterlijke instantie 
met volle rechtsmacht. Dit houdt in dat de rechter de bevoegdheid moet hebben om de 
beslissing  van  de  administratieve  overheid  te  hervormen  op  feitelijke  en  juridische 
gronden. Meer bepaald moet de rechter zich kunnen buigen over feitelijke en juridische 
vragen die relevant zijn voor de betwisting waarover hij uitspraak moet kunnen doen. 

In  casu hadden de appèlrechters geoordeeld dat zij  slechts de werkelijkheid  van de 
inbreuken  en  de  wettelijkheid  van  de  opgelegde  boeten  wegens  BTW-inbreuken 
vermochten na te gaan en dat zij niet bevoegd waren om de opportuniteit van de boete te 
controleren of om deze geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. Die opvatting had het Hof 
van Cassatie, aldus het EHRM, tot de zijne gemaakt door te overwegen dat een toetsing 
met  volle  omvang niet  inhield dat de rechter om loutere redenen van opportuniteit  of 
billijkheid  de  belastingplichtige  zou  kunnen  bevrijden  van  de  verplichtingen  die  hem 
wettelijk zijn opgelegd door de overheid. Hieruit leidt het EHRM af dat in deze procedure 
het recht op toegang tot de rechter van de belastingplichtige vennootschap werd miskend. 

3 Cass., 24 januari 2002, A.R C.00.0234.N en C.00.0422.N, nr. 51; Cass., 24 januari 2002, A.R. 
C.00.0307.N en C.00.0599.N, nr. 52; Cass., 24 januari 2002, A.R. F.00.0099.N, nr.53.
4 Cass. 2 februari 1998, A.R. S.97.0099.N, nr. 57.
5 Hof Mensenrechten, arrest Silvester’s Horeca Service t. België van 4 maart 2004,  T.F.R., 2004, 
636, noot Coopman.
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Het Europees Hof heeft niet uitgelegd wat onder “volle rechtsmacht “ begrepen moet 
worden. Het arrest beperkt er zich toe aan te wijzen dat dit begrip met zich brengt dat de 
rechter  de  bevoegdheid  moet  hebben  om  te  beslissen,  rekening  houdend  met  al  de 
feitelijke en juridische aspecten van de zaak.

6.  De  recente  rechtspraak  van  Uw  Hof  betreffende  de  bevoegdheid  van  de 
evenredigheidstoets door de rechterlijke instantie lijkt niet onverenigbaar met de uitspraak 
van  het  Europees  Hof.  Deze  toetsing  houdt  inderdaad  rekening  met  de  feitelijke 
omstandigheden en de juridische grond van de zaak. Uw arresten van 24 januari 2002 
lijken me de juiste omkadering van het toetsingsrecht van de rechter vast te leggen: de 
rechterlijke controle op administratieve geldboeten behelst niet alleen een onderzoek van 
de wettelijkheid van de beslissing maar ook een evenredigheidstoets. Dit laat de rechter 
niet toe om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kwijt te 
schelden of verminderen. 

7. Eiser roept de schending van art. 74/4bis, §1 en 5, van de Vreemdelingenwet in. 
Volgens hem en in overeenstemming met het arrest van 24 september 2003 van het 

Arbitragehof6, betekent het gebruik van het woord “kan” in dit artikel, dat de administratie 
een beperkte  beoordelingsbevoegdheid heeft  in die  zin dat  ze  kan beslissen,  ofwel  de 
administratieve geldboete niet op te leggen, bijvoorbeeld omdat er geen schuld bestaat, 
ofwel het forfaitair bedrag ervan op te leggen.

In de interpretatie van het Arbitragehof kan de rechter, bij wie een beroep is ingesteld 
binnen  de  grenzen  van  de  beoordeling  van  de  overheid,  de  geldboete  al  dan  niet 
handhaven, zonder het bedrag ervan te kunnen moduleren. De rechter kan, anders dan de 
strafrechter noch verzachtende omstandigheden in aanmerking nemen ten aanzien van de 
feiten, noch op die gronden het bedrag van de administratieve geldboete moduleren, zelfs 
rekening houdend met het redelijkheidsbeginsel en met het evenredigheidsbeginsel.

Eiser verwijst ook naar Uw rechtspraak waar U uitsluit dat de rechter zijn beslissing om 
een administratieve geldboete al dan niet op te leggen van verzachtende omstandigheden 
of van loutere redenen van opportuniteit of billijkheid laat afhangen.

Hij voert aan dat het arrest vaststelt dat verweerster de bij de wet beschreven inbreuk 
had gepleegd, maar oordeelt dat er geen verplichting is om een administratieve geldboete 
op  te  leggen.  Uiteindelijk  beslist  het  Hof  dat  het  niet  past,  in  de  beschreven 
omstandigheden een administratieve geldboete op te leggen. 

Zodoende hebben, volgens eiser, de appèlrechters impliciet maar zeker verzachtende 
omstandigheden  in  aanmerking  genomen  en  hun  beperkte  wettelijk  toetsingsrecht 
geschonden.

8. De vraag is te weten hoe de beschreven omstandigheden, die volgens het bestreden 
arrest  de  beslissing  rechtvaardigen  dat  het  niet  past  een  geldboete  op  te  leggen, 
geïnterpreteerd moeten worden.

Gaat  het  om  verzachtende  omstandigheden,  om  opportuniteitsredenen  of  om  een 
billijkheidsredenering van het evenredigheidsbeginsel? Het hof van beroep maakt terzake 
geen expliciete redenering. Het antwoord op deze vraag moet voortvloeien uit de lezing 
van het arrest.

Het kan voor mij moeilijk sprake zijn van verzachtende omstandigheden, omdat deze 
nooit  zover  gaan dat  geen  straf  op een bewezen  verklaarde  inbreuk uitgesproken  kan 
worden.

Wanneer het om de toepassing van het evenredigheidsbeginsel gaat, rijst de vraag of 
geen vergelijking moet gemaakt worden tussen de zwaarte van de schuld en de zwaarte 
van de straf? Kan dit impliciet  zijn? In de beslissing van het hof van beroep komt de 

6 Arbitragehof, 24 september 2003, nr. 125/2003, rol 2574, A.A., 159.
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zwaarte van de straf niet ter sprake.
Het hof steunt volgens mij  eerder op een opportuniteitsredenering. De vaststellingen 

van het arrest  betreffen  het medisch aspect van het geval,  de nood aan een medische 
behandeling en het feit dat een visum toch na de aankomst werd afgeleverd. Het impliciet 
besluit is: in zulke omstandigheden, zou men toch beter geen geldboete opleggen. Dit is 
een opportuniteitsoordeling, die echter tegen de wet ingaat.

Dit is in laatste instantie mijn stelling, hoewel ik mij bewust ben dat het verschil tussen 
opportuniteit  en  evenredigheid  in  sommige  gevallen  gering  is  en  van  de  wijze  van 
formuleren kan afhangen.

Ik concludeer tot de vernietiging, met verwijzing.

ARREST

(A.R. C.04.0094.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 augustus 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel. 
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 74/4bis, §1, eerste lid, en §5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemde-
lingen (hierna genoemd "Vreemdelingenwet"), ingevoegd bij de wet van 8 maart 1995 en 
gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996.

Aangevochten beslissingen
Het  hof  van  beroep  verklaarde  verweersters  oorspronkelijke  vordering  gegrond  en 

eisers verzet tegen het verstekvonnis van 9 oktober 2000 ongegrond, o.m. op volgende 
gronden:

"Beoordeling
7. De geldboete is door de gemachtigde van de minister opgelegd omdat (verweerster) 

een passagier van Turkije naar België heeft vervoerd die bij de inscheping geen visum 
voor toegang tot het Belgisch grondgebied kon voorleggen.

10. (Verweerster) heeft een passagier naar België vervoerd, hoewel deze geen houder 
was van een paspoort voorzien van een geldig visum, zoals voorgeschreven door artikel 2 
van de wet van 15 december 1980.

De inbreuk, die krachtens artikel 74/4bis, §1, 1°, van de wet van 15 december 1980 tot 
het opleggen van een administratieve geldboete kan leiden, staat vast.

11. Artikel 74/4bis, §5, van de wet van 15 december 1980 kent aan de rechtbank van 
eerste  aanleg  de  bevoegdheid  toe  de  beslissing  van  de  minister  of  zijn  gemachtigde, 
waarbij een inbreuk wordt vastgesteld en een administratieve geldboete wordt opgelegd, 
te beoordelen.

Die bevoegdheid,  die in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg wordt uitgeoefend door het hof van beroep, is aan geen beperkingen onderworpen. 
De rechtbank van eerste aanleg en het hof van beroep oefenen als rechtscolleges van de 
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rechterlijke orde hun gewone rechtsmacht  uit,  die de beoordeling van de feiten en de 
toepassing van de rechtsregels omvat.

De vraag of de administratieve geldboete, waarin artikel 74/4bis, §l, van de wet van 15 
december  1980 voorziet,  een straf  is,  in  de zin van  artikel  6  E.V.R.M.  en artikel  14 
B.U.P.O., dient dan ook niet te worden gesteld.

12. De passagier in kwestie was mevrouw G.E., die door (verweerster) op 26 juli 2000 
werd vervoerd van Turkije naar België.

Zij reisde met een Turks paspoort. Het visum dat in dat paspoort was aangebracht was 
slechts geldig van 29 mei 2000 tot 4 juli 2000. Zij heeft bij het inschepen een uitnodiging 
voor een consultatie op 27 juli 2000 bij een arts in het Universitair Ziekenhuis Gasthuis-
berg te Leuven getoond.

Tevens was zij in het bezit van een 'aankomstverklaring', afgeleverd door de gemeente 
Sint-Jans-Molenbeek. In dat document verklaarde de gemeente dat zij gerechtigd was op 
het grondgebied van de gemeente te verblijven, op een bepaald adres, tot 25 juni 2000. 
Later heeft de gemeente die machtiging verlengd tot 25 september 2000.

Uit een verklaring van haar artsen blijkt dat zij een behandeling diende te ondergaan, 
die in Turkije niet voorhanden was. Zij heeft na haar aankomst op 26 juli 2000 overigens 
een visum bekomen om Belgisch grondgebied  te kunnen betreden,  zodat de medische 
behandeling kon plaats vinden.

Aldus staat vast  dat (verweerster) mevrouw G. naar België heeft  vervoerd louter en 
alleen om haar de kans te geven medische zorgen te genieten.

Artikel  74/4bis,  §1,  van  de  wet  van  15  december  1980  bepaalt  dat,  ingeval  de 
omschreven inbreuk vaststaat, een administratieve geldboete kan worden opgelegd. Een 
verplichting in die zin bestaat dus niet.

In de bovenbeschreven omstandigheden past het geen administratieve geldboete op te 
leggen.

13. De vordering van (verweerster), in artikel 74/4bis, §5, eerste lid, van de wet van 15 
december 1980 'beroep' genoemd, is gegrond.

Het verzet van (eiser) tegen het bij verstek gewezen vonnis van 9 oktober 2000 is onge-
grond. Nu de eerste rechter het gedeeltelijk gegrond heeft verklaard, moet het in hoger 
beroep aangevochten vonnis in zoverre gewijzigd worden,  en is het incidenteel beroep 
gegrond. Het hoofdberoep is ongegrond".

Grieven
1.1 Artikel 74/4bis, §1, eerste lid, Vreemdelingenwet, luidt als volgt:
"De minister of diens gemachtigde kan een administratieve geldboete van (3.750 euro) 

opleggen aan:
1°  de  openbare  of  private  luchtvervoerder  voor  elke  passagier  die  hij  naar  België 

vervoert, die niet in het bezit is van de in artikel 2 voorgeschreven stukken; ...".
Uit de parlementaire voorbereiding van deze bepaling blijkt  dat zij voornamelijk tot 

doel heeft de vervoerders ertoe aan te zetten de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, 
door daadwerkelijk de reisdocumenten van hun passagiers te controleren, om te verhin-
deren dat passagiers die niet over de vereiste documenten beschikken toch naar België 
zouden worden vervoerd.

Zij heeft in hoofdzaak een repressief karakter.
Bedoelde administratieve geldboete is dus in beginsel verschuldigd zodra vaststaat dat 

een  vreemdeling  naar  België  wordt  vervoerd  zonder  over  de  vereiste  documenten  te 
beschikken.
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Uit het gebruik van het woord "kan" in artikel 74/4bis, §1, volgt echter dat de minister 
of zijn gemachtigde een weliswaar beperkte beoordelingsbevoegdheid heeft, waardoor hij 
kan  beslissen  ofwel  de  administratieve  geldboete  niet  op  te  leggen,  m.n.  omdat  de 
vervoerder geen enkele schuld treft, ofwel het forfaitair bepaalde bedrag van de admini-
stratieve geldboete op te leggen.

Hoewel het aan de wetgever staat te oordelen of het aangewezen is de overheid en de 
rechter  te  dwingen  tot  gestrengheid  wanneer  inbreuken  het  algemeen  belang schaden, 
moet de rechter steeds kunnen nagaan of de beslissing van de minister of zijn gemach-
tigde in rechte en in feite verantwoord is, i.h.b. of de vervoerder enige schuld treft, meer 
bepaald of de vervoerder al dan niet de nodige maatregelen heeft genomen om te verhin-
deren dat zijn passagiers zonder geldige reisdocumenten het land worden binnengebracht. 
Binnen dezelfde grenzen van beoordeling van de overheid dient de rechter de opgelegde 
administratieve geldboete al dan niet te handhaven.

De rechter kan evenwel, bij de uitoefening van zijn toetsingsrecht naar aanleiding van 
het "beroep" van de vervoerder bedoeld in §5 van voormeld artikel 74/4bis, zijn beslis-
sing, bv. om de administratieve geldboete niet op te leggen, niet laten afhangen noch van 
verzachtende omstandigheden, noch van loutere redenen van opportuniteit of billijkheid.

1.2 Te dezen stelt het hof van beroep vast dat de inbreuk, die krachtens artikel 74/4bis, 
§1, 1°, Vreemdelingenwet tot het opleggen van een administratieve geldboete kan leiden, 
vaststaat (arrest, nr. 10).

Vervolgens oordeelt het evenwel dat zijn beoordelingsbevoegdheid "aan geen beper-
kingen (is) onderworpen" (arrest, nr. 11).

Ten slotte beslist het - na opsomming van de feitelijke omstandigheden waarin mevr. 
G. naar België werd vervoerd (geldigheidsduur van het visum verstreken op 26 juli 2000; 
bezit van een "aankomstverklaring" afgeleverd door de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, 
geldig tot 25 juni 2000, later verlengd tot 25 september 2000; verklaring van haar artsen 
over de noodzaak van een medische behandeling; verkrijgen van een visum na aankomst) 
- dat vaststaat dat verweerster mevr. G. naar België heeft vervoerd "louter en alleen om 
haar de kans te geven medische zorgen te genieten", dat er geen verplichting bestaat om 
een administratieve geldboete op te leggen en dat het in de bovenbeschreven omstandig-
heden "past" geen administratieve geldboete op te leggen (arrest, nr. 12).

1.3 Te dezen stelt hof vast dat verweerster de inbreuk heeft gepleegd die bij toepassing 
van artikel 74/4bis, §1, 1°, Vreemdelingenwet tot het opleggen van een administratieve 
geldboete kan leiden.

Het oordeelt evenwel dat eiser geen administratieve geldboete kon opleggen om voor-
melde loutere redenen van opportuniteit of billijkheid.

Minstens neemt het hof, bij de uitoefening van zijn toetsingsrecht, aldus impliciet maar 
zeker "verzachtende omstandigheden" in aanmerking.

Het hof gaat hierbij geenszins na in hoeverre verweerster enige schuld treft, m.n. of zij 
de nodige maatregelen heeft genomen om te verhinderen dat passagiers zonder geldige 
reisdocumenten het land worden binnengebracht.

Door dit alles schenden de appelrechters bijgevolg hun beperkt wettelijk toetsingsrecht, 
zodat hun beslissing niet naar recht verantwoord is (schending van artikel  74/4bis, §1, 
eerste lid, en §5, Vreemdelingenwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 74/bis, §1, van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vesti-
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ging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), kan de 
minister of diens gemachtigde een administratieve geldboete van 150.000 BEF 
opleggen aan: 1° de openbare of private luchtvervoerder voor elke passagier die 
hij naar België vervoert  en die niet in het bezit is van de in artikel 2 voorge-
schreven stukken.

Krachtens §5 van hetzelfde artikel, kan de vervoerder die de beslissing van de 
minister of van diens gemachtigde betwist, beroep instellen bij de rechtbank van 
eerste aanleg binnen een termijn van een maand te rekenen van de kennisgeving 
van de beslissing, dit op straffe van verval.

Indien de rechtbank van eerste aanleg het beroep van de vervoerder ontvanke-
lijk en gegrond verklaart, wordt de betaalde of in consignatie gegeven som terug-
gegeven.

Uit voormelde wetsbepalingen volgt  dat de boete is verschuldigd zodra een 
vreemdeling zonder geldige reisdocumenten naar België wordt gebracht.

2. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de rechter moet nagaan of het overheids-
optreden wettig en niet willekeurig is. Hij mag zich evenwel niet uitspreken over 
de opportuniteit van het opleggen van een geldboete, maar moet kunnen nagaan 
in welke mate de vervoerder schuld treft en of hij te goeder trouw was.

3. De rechter mag aldus de wettigheid van de op grond van artikel 74/4bis, §1, 
van de Vreemdelingenwet opgelegde administratieve geldboete onderzoeken en 
in het bijzonder nagaan of de feitelijke en de wettelijke voorwaarden vervuld zijn 
voor die sanctie vervuld zijn en of de sanctie overeenstemt met de wettelijke 
voorschriften, inzonderheid of zij evenredig is, zonder dat hij om loutere redenen 
van opportuniteit of billijkheid de administratieve geldboete mag kwijtschelden.

4. Het arrest stelt vast dat verweerster op 26 juli 2000 een passagierster van 
Turkije naar België heeft vervoerd en deze bij de inscheping geen visum voor 
toegang tot het Belgisch grondgebied kon voorleggen, zoals is voorgeschreven 
door artikel 2 van de Vreemdelingenwet.

Het arrest oordeelt dat verweerster de passagierster heeft vervoerd "louter en 
alleen om haar de kans te geven medische zorgen te genieten" en beslist dat het 
in deze omstandigheden past geen administratieve geldboete op te leggen. Het 
arrest onderzoekt niet of de sanctie onwettig of onevenredig was.

5. Het arrest schendt zodoende artikel 74/4bis, §1, van de Vreemdelingenwet.
6. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

vernietigd arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
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16 februari 2006 – 1° kamer –  Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 98

1° KAMER - 16 februari 2006

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - DUUR - STAAT - WET OP DE RIJKSCOMPTABILITEIT - 
SCHULDVORDERING - VIJFJARIGE TERMIJN

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - SCHULDVORDERING - ONTSTAAN - TIJDSTIP

3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — SCHORSING - WET OP DE 
RIJKSCOMPTABILITEIT - SCHULDVORDERING TEN LASTE VAN DE STAAT - VORDERING VOOR HET 
GERECHT - DAGVAARDING - GEVOLG

4º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - WET OP DE 
RIJKSCOMPTABILITEIT - SCHULDVORDERING TEN LASTE VAN DE STAAT - VORDERING VOOR HET 
GERECHT - DAGVAARDING - GEVOLG

5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD - VORDERING TOT 
SCHADELOOSSTELLING BIJ DE BURGERLIJKE RECHTER - RAAD VAN STATE - BEROEP TOT 
NIETIGVERKLARING VAN EEN ADMINISTRATIEVE HANDELING - VEREISTE

6º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — SCHORSING - SCHULDVORDERING TEN 
LASTE VAN DE STAAT - ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD - VORDERING VOOR EEN BURGERLIJKE 
RECHTBANK - RAAD VAN STATE - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN ADMINISTRATIEVE 
HANDELING - GEVOLG

7º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - SCHULDVORDERING TEN 
LASTE VAN DE STAAT - ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD - VORDERING VOOR EEN BURGERLIJKE 
RECHTBANK - RAAD VAN STATE - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN ADMINISTRATIEVE 
HANDELING - GEVOLG

8º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL

9º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN 
CASSATIE - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL

1º Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, geldt de vijfjarige verjaringstermijn in  
de regel voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat1. (Art. 100, eerste lid, K.B. 17 
juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit)

2º In geval van een onrechtmatige overheidsdaad, komt de schuldvordering tot stand op 
het  ogenblik waarop de schade ontstaat of  waarop haar toekomstige verwezenlijking,  

1 Cass.,  14 april  2003,  AR C.00.0167.N,  nr  250;  R.A.B.G.,  2003,  837,  noot  I.  CLAEYS en  R.W., 
2003-2004, 460, noot D. MERTENS.
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naar redelijke verwachting vaststaat2; de omstandigheid dat de omvang van de schade 
op dat tijdstip nog niet precies vaststaat, doet hieraan geen afbreuk. (Art. 100, eerste lid, 
K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit)

3º  en  4°  Een  voor  het  gerecht  bij  dagvaarding  ingestelde  vordering  gegrond  op  een 
schuldvordering ten laste van de Staat,  stuit  de verjaring en schorst deze totdat  een  
definitieve beslissing is gewezen3. (Art. 101, K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van 
de wetten op de Rijkscomptabiliteit)

5º Een verzoekschrift tot nietigverklaring van een administratieve handeling voor de Raad 
van  State  moet  niet  ingesteld  worden  vooraleer  de  gelaedeerde  een  vordering  tot  
schadeloosstelling bij de burgerlijke rechter aanhangig maakt4 

6º en 7° Het verzoekschrift tot vernietiging van een administratieve handeling voor de Raad 
van  State  stuit  of  schorst  de  verjaring  niet  van  het  recht  om  voor  een  burgerlijke 
rechtbank schadevergoeding te vorderen gegrond op een onrechtmatige overheidsdaad5.

8º en 9° Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet  
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is het Hof van Cassatie niet gehouden aan  
het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het middel niet ontvankelijk is  
wegens  onnauwkeurigheid,  doordat  het  niet  nader  preciseert  waarin  de  discriminatie 
tussen  bepaalde  categorieën  van  personen  bestaat6.  (Art.  26,  §2,  Bijzondere  Wet 
Arbitragehof)

(V. T. BELGISCHE STAAT, DE EERSTE MINISTER)

ARREST

(A.R. C.05.0022.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;

2 Zie Cass., 13 jan. 1994, A.R. 9627, nr 16; Cass., 9 sept. 2002, A.R. C.99.0327.F, nr 424; Cass., 13 
juni 2003, R.W., 2004-2005, 384, noot S. VAN der JEUGHT.
3 Zie  P.-J.  DEFOORT,  "Het  toepassingsgebied  van  de  vijfjarige  verjaringstermijn  van 
schuldvorderingen ten laste van de Staat m.b.t. schuldvorderingen op grond van artikel 1382 B.W.", 
P. & B., 1995, 34.
4 Zie Cass., 16 dec. 1965 (Pas., 1966, I, 513) met conclusie van de toenmalige  eerste advocaat-
generaal GANSHOF van der MEERSCH; Cass., 9 jan. 1997, A.R. C.96.0066.F, nr 20; Arbitragehof,  28 
maart 2002, nr 64/2002, A.A., 2002, 783; D. VAN HEUVEN en F. VAN VOLSEM, “De Raad van State kan 
als enige ... Enkele beschouwingen over het administratief - en het gemeenrechtelijk kort geding” in 
Publiek recht, ruim bekeken, opstellen aangeboden aan Prof. J. GIJSSELS, Antwerpen, Maklu, 1994, 
353. 
5 Zie W. WILMS,  Dagvaarding en verjaring, Antwerpen, Maklu, 1990, 79; P.-J. DEFOORT,  ibid.; A. 
MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE,  Overzicht van het Belgisch administratief  
recht, Antwerpen, Kluwer, 1999, p. 703, nr 750.
6 Cass., 24 maart 2000, A.R. C.97.0292.N, nr 202.
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-  de  artikelen  100,  lid  1,  1°,  en  101  van  het  koninklijk  besluit  van  17  juli  1991 
houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zover als nodig, 2244 
van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest oordeelt dat de eerste rechter de vordering van eiser terecht 

onontvankelijk heeft verklaard wegens verjaring en dat eisers hoger beroep ongegrond is 
op de volgende gronden:

"(2) Aanvangsdatum van de verjaring ?
Volgens artikel 100, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit 

begint de vijfjarige verjaringstermijn te lopen 'vanaf de eerste januari voor het begrotings-
jaar in de loop waarvan (de schuldvorderingen) zijn ontstaan'.

P.  V.  houdt  voor  dat  de  verjaring slechts  aanvang kan  nemen vanaf  de datum van 
uitspraak door de Raad van State (19 april 1999).

De vraagstelling te weten, nu de verjaringstermijn van voornoemd artikel 100 toepasse-
lijk is, vanaf wanneer de verjaring dan wel kan beginnen te lopen, werd herhaaldelijk aan 
het Arbitragehof voorgelegd.

ln het arrest nr. 5/99 besliste het Arbitragehof dat de redenering van het arrest nr. 32/96 
(dat stelt dat de verjaring slechts aanvang kan nemen vanaf het ogenblik dat een schade 
zich manifesteert en niet vanaf het ogenblik dat de fout werd begaan die de schade - die 
zich pas vele jaren later manifesteert - eigenlijk heeft veroorzaakt) niet kan worden door-
getrokken tot schuldvorderingen die tot doel hebben een nadeel te herstellen dat wordt 
veroorzaakt door een als foutief gekwalificeerde beslissing om werknemers ongelijk te 
verlonen om reden dat rechten en verplichtingen van het personeel voorafgaandelijk zijn 
vastgelegd  in  een  geheel  van  statutaire  regelen  die  zijn  bekendgemaakt  en  waarvan 
eenieder geacht kan worden de draagwijdte te kennen.

In  het  arrest  nr.85/2001 besliste  het  hof  dat  de  redenering van  het  arrest  nr.  32/96 
evenmin kan worden toegepast wanneer  de benadeelde persoon onmiddellijk in rechte 
kon treden tegen de overheid die aansprakelijk zou kunnen worden verklaard, zonder dat 
hij diende te wachten tot de Raad van State uitspraak zou hebben gedaan over het beroep 
dat hij had ingesteld tegen de beslissing van de minister waarbij hem zijn functie werd 
ontnomen.

Wanneer dienvolgens, zoals te dezen, P. V. onmiddellijk zijn vordering tot schadever-
goeding  kon  instellen  om reden dat  de  schade  en  de  identiteit  van  de aansprakelijke 
onmiddellijk (dit is vanaf de feitelijke kennisname van het MB van 24 december 1993) 
door P. V. kon worden vastgesteld en zonder dat hij diende te wachten op de uitspraak 
van de Raad van State over zijn beroep tot vernietiging vermits het nadeel waarvan hij 
herstel vordert zich voordeed op 24 december 1993, dan is er geen aanleiding om af te 
stappen  van  de  regel  dat  de  vijfjarige  verjaringstermijn  gesteld  bij  voornoemde  wet, 
aanvang  neemt  vanaf  de  datum  van  de  feitelijke  kennisname  van  het  M.B.  van  24 
december 1993. De loutere omstandigheid dat P. V. nog twijfels had aangaande bepaalde 
aspecten  van  zijn  vordering  (het  resultaat  van  de  vordering  tot  vernietiging  van  het 
bestreden M.B.) doet hieraan geen afbreuk. Zijn situatie is niet vergelijkbaar met die van 
personen die  zich in  de onmogelijkheid  bevinden om binnen de wettelijke  termijn  in 
rechte  te treden omdat  hun schade pas  na het  verstrijken  van de termijn tot  uiting is 
gekomen.

Bij  arrest  van 20 februari  2002 besliste het Arbitragehof dat door dergelijke  vorde-
ringen (waarbij de schadelijder vanaf het ogenblik dat een litigieuze beslissing is genomen 
waarvan hij de facto kennis heeft,  er op de hoogte  van is dat zijn subjectieve rechten 
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worden gekrenkt) aan de vijfjarige verjaring te onderwerpen, de wetgever een maatregel 
heeft genomen die niet onevenredig is met het nagestreefde doel.

De schade ontstaat voor P. V. niet ingevolge het arrest van de Raad van State, de Raad 
van State kan enkel een administratieve rechtshandeling vernietigen,  in dat geval geldt 
deze vernietiging ex tunc en moet ingevolge de juridische fictie (die een rechtsfeit is die 
op alle vlakken dit effect sorteert ook op het vlak van de verjaring) geacht worden dat de 
beslissing nooit heeft bestaan zodat de partijen in dezelfde positie staan als deze waarin zij 
zich bevonden op het ogenblik dat de beslissing werd genomen, ofwel - zoals te dezen - 
vernietigt de Raad van State de bestreden rechtshandeling niet, in dat geval spreekt het 
voor zich dat het arrest, dat het beroep verwerpt, geen enkele vaststelling doet omtrent 
enig foutief  optreden vanwege  de overheid wiens  administratieve  rechtshandeling (het 
M.B. van 24 december 1993) onaangeroerd gelaten wordt.

De fout dewelke volgens P. V. door de overheid werd begaan situeert zich dienvolgens 
op het moment van het tot stand komen van het M.B. van 14 december 1993. Uit de feite-
lijke  omstandigheden,  met  name  het  toevoegen  van  een  kopie  van  dit  M.B.  aan  het 
verzoek  tot  nietigverklaring  en  de  motieven  van  voornoemd  verzoek  zelf,  blijkt  dat 
minstens vanaf 20 mei 1994, P. V. kennis had van de beweerde onrechtmatige daad zodat 
de verjaring overeenkomstig voornoemd artikel  100 intrad ten laatste op 31 december 
1998.

(3) Stuiting van de verjaring ?
Het middel van niet ontvankelijkheid kan niet aangenomen worden indien de verjaring 

zou zijn gestuit of geschorst.
Artikel 101 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit bepaalt dat de verja-

ring wordt gestuit door een gerechtsdeurwaardersexploot, alsook door een schulderken-
ning van de Staat. Het instellen van een rechtsvordering schort de verjaring op totdat een 
definitieve beslissing gewezen is.

Het is niet betwist dat er geen deurwaardersexploot is betekend geworden dat tot doel 
had tussen de procespartijen de verjaring te stuiten.

P. V. houdt echter voor dat het voor de Raad van State neergelegde verzoekschrift tot 
vernietiging van het M.B. een stuitend effect zou hebben. Er moet opgemerkt worden dat 
artikel 101 enkel aan een deurwaardersexploot een stuitend effect verleent, daar waar het 
instellen van een rechtsvordering een schorsend effect heeft. Hoewel deze regeling zoals 
zij uit de wet blijkt, gunstiger zou zijn voor de stelling van (eiser), laat deze als middel 
gelden dat zijn verhaal voor de Raad van State stuitend werkt.

Een verzoek tot vernietiging van een administratieve rechtshandeling is evenwel niet 
gelijk te stellen met een rechtsvordering zoals voorzien in voornoemd artikel 101.

Met  'een  rechtsvordering'  wordt  uitdrukkelijk  bedoeld:  de  rechtsvordering  dewelke 
ertoe strekt een vordering in te leiden, tegen de overheid die de beslissing heeft genomen 
waardoor de schadelijder gegriefd wordt.

Ten  aanzien  van  een  schadeclaim dewelke  zijn  grondslag  vindt  in  artikel  1382  en 
volgende B.W. kan de rechtsvordering enkel voor de burgerlijke rechter worden ingesteld. 
De  burgerlijke  rechter  is  immers  krachtens  de  Grondwet  bij  uitsluiting  bevoegd  om 
geschillen over burgerlijke rechten te beslechten (artikel 144 Grondwet).

De 'rechtsvordering  tot  het  bekomen  van  schadevergoeding'  kon  dienvolgens  onder 
geen beding voor de Raad van State ingesteld worden.

Ten onrechte houdt P. V. voor dat het inleiden van de vordering voor de Raad van State 
de verjaring heeft gestuit (of juister 'geschorst'). Immers, de vordering ingesteld voor de 
Raad van State is een beroep tot nietigverklaring van een administratieve rechtshandeling 
(artikel 14, §1, van de gecoördineerde wet op de Raad van State) doch geen burgerlijke 
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rechtsvordering  strekkende  tot  het  bekomen  van  herstel  in  de  geschonden  subjectieve 
burgerlijke rechten (in de zin van artikel 17 Ger. W. en zoals bedoeld in artikel 101 van de 
gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit).

Enkel  een  vordering  die  ertoe  strekt  het  door  verjaring  bedreigde  recht  te  doen 
erkennen kan als rechtsvordering in de zin van voornoemde wetsbepaling aanzien worden.

Een dagvaarding stuit de verjaring enkel voor de vordering die ze inleidt alsmede voor 
de  vordering  waarvan  het  voorwerp  virtueel  begrepen  is  in  het  voorwerp  van  de  bij 
dagvaarding ingestelde vordering.

ln de vordering tot vernietiging van een administratieve rechtshandeling is niet virtueel 
begrepen enige eis tot het bekomen van een vergoeding van de door de bestreden rechts-
handeling geleden schade. Beide vorderingen hebben een totaal ander voorwerp, de ene 
(schadeclaim) is  wel  een mogelijk  uitvloeisel  van  de andere (vordering tot  annulatie), 
doch ze is er niet virtueel in begrepen (zij moet hoe dan ook afzonderlijk worden ingesteld 
voor een burgerlijke rechter en niet voor een administratieve rechtbank).

Wie zich benadeeld voelt door een bestuurlijke beslissing moet kiezen: ofwel stelt hij 
een burgerlijke vordering in en pleit hij de onwettigheid van de beslissing conform artikel 
159 Grondwet, ofwel stelt hij een beroep tot nietigverklaring in voor de Raad van State, 
ofwel stelt hij ter bekomen van de vernietiging van de beslissing een beroep tot vernieti-
ging in en leidt hij de burgerlijk vordering tot het bekomen van schadeloosstelling parallel 
met de administratieve vordering in.

De regels inzake de verjaring hebben precies tot doel de overheid op korte termijn klaar 
te  laten zien aangaande  de  vorderingen  (tot  schadevergoeding).  Zulks  vereist  dat  wie 
meent een vordering tegen de overheid te moeten laten gelden gehouden is binnen de 
korte termijn van vijf jaar deze vordering zelf voor de burgerlijke rechter in te stellen.

De overheid mag er van uit gaan dat wie verzuimt de vordering op deze wijze in te 
leiden, geen civielrechtelijke schadeclaim zal stellen zelfs indien deze partij een vordering 
tot vernietiging van de beslissing voor de Raad van State instelde.

De korte verjaring strekt er precies toe rechtszekerheid tot stand te brengen.
De omstandigheid dat de Raad van State pas op 19 april 1999 arrest velde omtrent een 

annulatieberoep dat  was  ingesteld  bij  verzoekschrift  neergelegd  op  20 mei  1994 doet 
hieraan geen afbreuk. P. V. moest zich bewust zijn van de buitenmatig lange wachttijden 
voor de Raad van State.

Door te opteren voor  het administratief beroep in plaats van toepassing te vorderen 
voor de burgerlijke rechter van artikel 159 Grondwet, heeft P. V. een proceskeuze uitge-
oefend  waarvoor  hij  zelf  de aansprakelijkheid  voor  de gevolgen  dient te dragen.  Zijn 
keuze voor het administratief forum van de Raad van State is niet van aard enige daad van 
stuiting of schorsing van de verjaring met zich te brengen".

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 100, lid 1, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 

houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit en 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Krachtens artikel 100, lid 1, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende 
coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, zijn verjaard en voorgoed vervallen 
ten voordele van de Staat, de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of reglemen-
taire  wijze  bepaalde  overlegging  niet  geschied  is  binnen  een  termijn  van  vijf  jaar  te 
rekenen  vanaf  de  eerste  januari  van  het  begrotingsjaar  in  de  loop  waarvan  zij  zijn 
ontstaan.
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Het recht op schadevergoeding gegrond op de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-
lijk Wetboek, hierna de extra-contractuele schadevergoeding genoemd, ontstaat vanaf het 
ogenblik dat alle bestanddelen vereist door die bepalingen, nl. de fout, de schade en het 
oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, voorhanden zijn.

De schade is voorhanden wanneer en eventueel naarmate ze aan het licht komt.
Wanneer die schade bestaat in het verlies van wedden, aanvullende toelagen, vakantie-

toeslagen  en  alle  andere  toebehoren,  ontstaat  de  schade  telkens  de  betrokken  wedde, 
aanvullende toelage, vakantietoeslag en andere toebehoren verschuldigd zijn of zouden 
zijn. De verjaring begint dus slechts te lopen vanaf de eerste januari van het begrotings-
jaar in de loop waarvan die wedde, aanvullende toelage, vakantietoeslag en andere toebe-
horen verschuldigd zijn of zouden zijn.

Te dezen stelt het aangevochten arrest dat de vordering van eiser stoelt op een quasi-
delictuele fout en dat de wedden en toelagen het bedrag van de gevorderde schadevergoe-
ding uitmaken.

Hieruit volgt dat het arrest bijgevolg niet wettig kon oordelen dat de schade zich op 24 
december 1993 - datum van het ministeriel besluit tot ontslag van eiser - voordeed, dat die 
schade onmiddellijk, d.w.z. vanaf de feitelijke kennisneming van dit ministerieel besluit - 
zijnde vanaf minstens 20 mei 1994 -, door eiser kon worden vastgesteld en dat hij zich 
niet in de situatie bevond van de personen die zich in de onmogelijkheid bevinden om 
binnen de wettelijke termijn in rechte te treden omdat hun schade pas na het verstrijken 
van de termijn tot uiting is gekomen.

Hieruit volgt dat het aangevochten arrest derhalve evenmin kon oordelen dat de termijn 
van vijf jaar, bedoeld in artikel 100, lid 1, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991, 
ten  laatste  op  31  december  1998  was  verstreken  en  dat  de  vordering,  ingesteld  bij 
dagvaarding van 30 augustus 1999, verjaard was. Het arrest heeft aldus bedoeld artikel 
100, lid 1, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991, alsmede de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, geschonden.

Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 100, lid 1, 1°, en 101 van het 

koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomp-
tabiliteit en, voor zover als nodig artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek.

Krachtens artikel 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 wordt de vijfjarige 
verjaringstermijn van artikel 100, lid 1, 1°, gestuit door een gerechtsdeurwaardersexploot, 
en geschorst door het instellen van een rechtsvordering totdat een definitieve beslissing is 
gewezen.

Het begrip "gerechtsdeurwaardersexploot" van artikel 101 inzake stuiting dient ruim te 
worden uitgelegd naar analogie van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt 
dat "een dagvaarding voor het gerecht" stuiting van de verjaring tot gevolg heeft,  met 
name in de zin van iedere vordering in rechte die ertoe strekt het bedreigde recht rechtens 
te doen erkennen.

Minstens dient die interpretatie te worden gegeven aan de bewoordingen "instellen van 
een rechtsvordering" inzake schorsing van de verjaring van schuldvorderingen tegen de 
Staat.

Een verzoekschrift  tot  nietigverklaring  voor  de Raad van  State  is  een vordering in 
rechte die ertoe strekt "het bedreigde recht rechtens te doen erkennen". Dergelijk verzoek-
schrift strekt immers tot de vernietiging van een eenzijdige administratieve rechtshande-
ling,  en aldus tot  het  vaststellen van de onwettigheid -  en bijgevolg de fout  -  van de 
verwerende partij, wat medebepalend is, minstens kan zijn, voor de juridische grondslag 
van de schadevergoeding die achteraf voor de burgerlijke rechter kan worden gevorderd.
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Het verzoekschrift voor de Raad van State stuit, of schorst minstens, de verjaring van 
het  recht  voor  de burgerlijke  rechter  vergoeding  te  vorderen  van  de schade die  werd 
veroorzaakt  door voormelde onwettigheid (fout van de overheid),  zodat de burgerlijke 
vordering tot schadevergoeding - minstens virtueel - daarin begrepen is.

In  elk geval  bestaat  er geen objectieve en redelijke verantwoording voor het onder-
scheid, getoetst aan het doel en de gevolgen van de verjaring en aan de redelijkheid van 
de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel, tussen enerzijds het 
ontzeggen aan dit verzoekschrift tot nietigverklaring van elk stuitend of schorsend gevolg 
voor de verjaring van het recht op schadevergoeding en anderzijds de stuiting en schor-
sing van de verjaring van datzelfde recht louter door het instellen van een rechtsvordering, 
bij gerechtsdeurwaardersexploot, voor de burgerlijke rechter tot schadevergoeding, die de 
vaststelling van dezelfde 'fout' van de overheid impliceert.

Het in het arrest gemaakte onderscheid is dan ook strijdig met de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet. In dat verband verzoekt eiser het Hof de hieronder geformuleerde prejudi-
ciële vraag voor te leggen aan het Arbitragehof.

Hieruit volgt dat het aangevochten arrest niet wettig oordeelt dat een verzoekschrift tot 
vernietiging van een administratieve rechtshandeling voor de Raad van State niet gelijk te 
stellen is met een rechtsvordering die ertoe strekt het door verjaring bedreigde recht te 
doen  erkennen  en  dat  de  eis  tot  het  verkrijgen  van  een  vergoeding  van  de  door  de 
bestreden rechtshandeling geleden schade niet  virtueel begrepen is in de vordering tot 
vernietiging van een administratieve rechtshandeling.

Hieruit volgt dat het aangevochten arrest dan ook niet wettig beslist dat eisers verzoek-
schrift  voor  de Raad van State  strekkende  tot  de  nietigverklaring van  het ministerieel 
besluit van 24 december 1993 de verjaring niet kon stuiten noch schorsen van zijn recht 
voor de burgerlijke rechter een vergoeding te vorderen voor de door die eenzijdige rechts-
handeling veroorzaakte schade. Het maakt in dat verband een onderscheid waarvoor geen 
objectieve en redelijke verantwoording bestaat.

Het  aangevochten  arrest  heeft  bijgevolg  de  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet, 
alsmede 100, lid 1, 1°, en 101, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991, en, voor zoveel 
als nodig, 2244 van het Burgerlijk Wetboek, geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Volgens artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 

1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, zijn verjaard 
en vervallen voorgoed ten voordele van de Staat, onverminderd de vervallenver-
klaringen ten gevolge van andere wettelijke, reglementaire of ter zake overeen-
gekomen bepalingen, de schuldvorderingen waarvan de op wettelijke of regle-
mentaire wijze bepaalde overlegging niet is geschied binnen een termijn van vijf 
jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan 
zij zijn ontstaan.

Overeenkomstig die  bepaling  neemt  deze bijzondere  verjaringstermijn  voor 
schuldvorderingen op de Staat een aanvang op de eerste januari van het begro-
tingsjaar waarin de schuldvordering is ontstaan.

Behoudens  andersluidende  wettelijke  bepalingen,  geldt  die  vijfjarige  verja-
ringstermijn in de regel voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat.

2. In geval van een onrechtmatige overheidsdaad, komt in de regel de schuld-
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vordering tot stand op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar 
toekomstige verwezenlijking, naar redelijke verwachting, vaststaat.

De omstandigheid dat de omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies 
vaststaat, doet hieraan geen afbreuk.

3. Het onderdeel  gaat  ervan uit dat de schade,  bestaande in het verlies van 
wedden, aanvullende toelagen,  vakantietoelagen en alle andere toebehoren die 
het gevolg zijn van een onwettig ontslag, slechts ontstaan telkens die wedden en 
toebehoren verschuldigd zijn of zouden zijn zodat de verjaringstermijn slechts 
begint te lopen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan 
die wedde en toebehoren verschuldigd zijn of zouden zijn.

4. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
5. Krachtens artikel 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende 

coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, wordt de verjaring gestuit 
door een gerechtsdeurwaardersexploot alsook door een schulderkenning van de 
Staat. Het instellen van een rechtsvordering schorst de verjaring totdat een defi-
nitieve beslissing is gewezen.

Uit de wetsgeschiedenis van dit artikel blijkt dat onder gerechtsdeurwaarders-
exploot dient te worden verstaan een gerechtsdeurwaardersakte tot ingebrekestel-
ling of een dagvaarding.

Een voor  het  gerecht  bij  dagvaarding  ingestelde  vordering gegrond  op een 
schuldvordering ten laste van de Staat, stuit de verjaring en schorst deze totdat 
een definitieve beslissing is gewezen.

Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek dat op de stuiting betrekking heeft, is 
niet van toepassing daar in de specifieke bepalingen van artikel 101 voorzien is 
in de stuiting en de schorsing van de verjaring van schuldvorderingen ten laste 
van de Staat.

6.  Het  door  de  rechtszoekende  bij  de  Raad  van  State  ingesteld  beroep  tot 
nietigverklaring is een objectief beroep dat niet de bescherming van een subjec-
tief recht  beoogt,  maar heeft  een legaliteitscontrole van de akten en de regle-
menten  van  de  administratieve  overheden  tot  voorwerp  en  is  gericht  op  het 
herstel van de wettigheid.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring heeft niet tot voorwerp een schadever-
goeding  wegens  onwettig  handelen  van  de  overheid  te  verkrijgen.  Dergelijk 
verzoekschrift  moet  niet  ingesteld  worden  vooraleer  de  gelaedeerde  bij  de 
burgerlijke rechter een vordering tot schadeloosstelling aanhangig maakt.

7. Het verzoekschrift tot vernietiging van een administratieve handeling voor 
de Raad van State stuit of schorst de verjaring niet van het recht om voor een 
burgerlijke rechtbank schadevergoeding te vorderen gegrond op een onrechtma-
tige overheidsdaad.

8. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
9. Het onderdeel voert verder aan dat er geen objectieve en redelijke verant-

woording bestaat voor dit onderscheid zonder te preciseren waarin de discrimi-
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natie tussen bepaalde categorieën van personen bestaat.
10. Het onderdeel is in zoverre wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk.
11. Het Hof is derhalve niet verplicht tot het stellen van een prejudiciële vraag 

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

16 februari 2006 – 1° kamer –  Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Maes en Verbist.

Nr. 99

3° KAMER - 20 februari 2006

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
LEVENSONDERHOUD - MAATREGELEN GENOMEN DOOR DE VREDERECHTER - VOORZITTER VAN DE 
RECHTBANK ZETELEND IN KORT GEDING - BEVOEGDHEID IN DE TIJD

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
LEVENSONDERHOUD - MAATREGELEN GENOMEN DOOR DE VREDERECHTER - VOORZITTER VAN DE 
RECHTBANK ZETELEND IN KORT GEDING - BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE

1º  De voorzitter  van de rechtbank zetelend in  kort  geding kan voorlopige  maatregelen 
bevelen die ingaan vanaf de dagvaarding tot echtscheiding, waardoor reeds uitgevoerde  
maatregelen die door de vrederechter werden bevolen overeenkomstig artikel 223 van  
het Burgerlijk Wetboek komen te vervallen. (Artt. 221, zesde lid en 223, B.W.; Art. 1280, 
Ger.W.)

2º  De voorzitter  van de rechtbank zetelend in  kort  geding kan voorlopige  maatregelen 
bevelen die verschillend zijn van die welke door de vrederechter werden bevolen, zonder 
dat gewijzigde omstandigheden moeten bewezen zijn. (Artt. 221, zesde lid en 223, B.W.; 
Art. 1280, Ger.W.)

(B. T. D.)

ARREST

(A.R. C.04.0292.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 januari 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 17 januari 2006 verwezen 

naar de derde kamer.
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Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 213, 221, 223, 1319, 1320, 1321 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 8, 9, 741 tot 746, 809, 1042, 1044, 1045, 1050, 1054, 1056, 4°, 1068 en 

1280 van het Gerechtelijk Wetboek;
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest:  "Verklaart  het hoger beroep ontvankelijk  en gegrond.  Doet de 

beschikking van 15 november 2002 teniet in de mate dat de eerste rechter de vordering 
van (verweerder) tot afwijzing van de vordering van (eiseres) tot het bekomen van een 
persoonlijk onderhoudsgeld met ingang van 08 februari 2000, minstens met ingang van 19 
juli  2000,  ontvankelijk  doch ongegrond  heeft  verklaard.  Wijst  desbetreffend  opnieuw. 
Zegt dat (eiseres) met ingang van 08 februari 2000 niet gerechtigd is op enige uitkering 
tot onderhoud voor haar persoonlijk. Bevestigt de beschikking van 15 november 2002 in 
de mate dat ze bestreden is, voor het overige. Verwijst (eiseres) in de kosten van het hoger 
beroep aan de zijde van (verweerder) en begroot op 185,92 euro rolrecht; de rechtsple-
gingsvergoedingen worden gecompenseerd, gelet op de hoedanigheid van de partijen",

op grond van de motieven:
"1. Bij beschikking van 18 november 1999 waartegen geen rechtsmiddel is aangewend, 

heeft de Vrederechter van het kanton Torhout (verweerder) in toepassing van de artikelen 
221-223 van het Burgerlijk Wetboek veroordeeld om aan eiseres een onderhouds-uitke-
ring te betalen van 396,63 euro (= 16.000 BEF) per maand met ingang van 1 november 
1999, geïndexeerd en met loondelegatie. De maatregel was niet beperkt in de tijd.

Op 8 februari 2000 heeft (verweerder) (eiseres) gedagvaard in kort geding (artikel 1280 
van het Gerechtelijk Wetboek) waarbij  hij een aantal voorlopige maatregelen vorderde 
(afzonderlijke verblijfplaats, voorlopig gebruik roerende goederen, verbod vervreemding 
en inventaris) en in echtscheiding.

Met haar  conclusie  van 29 februari  2000 vordert  (eiseres) o.a.  de veroordeling van 
(verweerder) tot het bekomen van een persoonlijke uitkering tot onderhoud van 495,79 
euro (= 20.000 BEF) per maand, geïndexeerd en met ontvangstmachtiging. Ten onrechte 
bestempelt  (verweerder)  dit  als  een vordering tot  'verhoging  van  het  onderhoudsgeld', 
waar het een nieuwe procedure betreft, losstaand van de maatregelen in het kader van een 
procedure (de) artikelen 221-223 van het Burgerlijk Wetboek.

(Verweerder) heeft op 22 maart 2000 besloten tot het doen afwijzen als ongegrond van 
o.a. deze vordering van (eiseres). Met zijn conclusie van 23 april 2002 specificeert hij dat 
de vordering van (eiseres) tot het bekomen van een onderhoudsbijdrage ongegrond zou 
worden verklaard met ingang van de dagvaarding (8 februari 2000), minstens met ingang 
van 19 juli 2000.

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, tweede kamer, van 18 februari 
2002 is de echtscheiding tussen de partijen o.a. uitgesproken in het nadeel van (eiseres). 
Na betekening op 14 maart  2002 van dit vonnis en bij gebrek aan hoger beroep is dit 
vonnis in kracht van gewijsde getreden en werd de echtscheiding overgeschreven.

De  eerste  rechter  heeft  in  de  beperkt  bestreden  beschikking  de  vordering  van 
(verweerder)  tot  afwijzing  van  de  vordering  van  (eiseres)  tot  het  bekomen  van  een 
persoonlijke uitkering op de volgende motieven afgewezen:
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'Bij gebrek van geldingsduur van het vonnis van de vrederechter van 18 november 1999 
blijft  de  maatregel  met  betrekking  tot  het  persoonlijk  onderhoudsgeld  voor  (eiseres) 
gelden tot aan de datum van uitspraak van huidige beschikking (BHER, Il.6), zodat de 
door (verweerder) ontwikkelde argumentatie met betrekking tot de retroactieve afschaf-
fing niet kan worden bijgetreden'.

2.  Dringende  voorlopige  maatregelen  ex  (de)  artikelen  221-223  van  het  Burgerlijk 
Wetboek genomen dienen duidelijk te worden onderscheiden van dringende en voorlopige 
maatregelen,  genomen  op  grond  van  artikel  1280  van  het  Gerechtelijk  Wetboek.  De 
respectieve maatregelen hebben een eigen en duidelijk te onderscheiden finaliteit: de drin-
gende en voorlopige maatregelen ex (de) artikelen 221-223 van het Burgerlijk Wetboek 
worden bevolen binnen het voortbestaan van een huwelijksband, de dringende en voorlo-
pige maatregelen ex artikel  1280 van het Gerechtelijk Wetboek worden bevolen in het 
kader van een procedure die ertoe strekt deze huwelijksband te verbreken. Ten onrechte 
houdt (eiseres) voor dat de onderhoudsuitkering zoals vastgesteld door de vrederechter, 
door de voorzitter in het kader van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek slechts kan 
gewijzigd worden als de vermogenssituatie van de partijen gewijzigd is.

De beschikking van de vrederechter houdende dringende en voorlopige maatregelen 
tussen echtgenoten die niet eerder vervalt  ingevolge een in de beschikking opgenomen 
beperkte geldingstermijn (zoals in casu), blijft haar uitwerking behouden tot de datum van 
de uitspraak van de voorzitter in kort  geding.  De maatregelen tot uitvoering van deze 
maatregel,  zoals  een  loondelegatie,  hebben  uitwerking  zolang  de  maatregel  op  grond 
waarvan deze loondelegatie is bevolen (zoals de vaststelling van een onderhoudsuitke-
ring),  bestaat.  Eens  de  maatregel  zoals  het  betalen  van  een  onderhoudsuitkering 
vervangen  wordt  door  een  andere  maatregel  in  het  kader  van  een  andere  procedure, 
vervalt ook de uitvoerbaarheid verbonden aan de eerste maatregel, zoals hier de loondele-
gatie.

De kortgedingrechter is bevoegd bij toepassing van artikel 1280 van het Gerechtelijk 
Wetboek voorlopige  maatregelen  te bevelen  van zodra er  een echtscheidingsvordering 
wordt gesteld, i.e. vanaf het ogenblik dat tot de betekening van de dagvaarding in echt-
scheiding en kort geding is overgegaan. In casu is de kortgedingrechter bevoegd vanaf 8 
februari  2000.  De  tijdig  geadieerde  kortgedingrechter  blijft  bovendien  bevoegd  te 
oordelen  omtrent  gevorderde  maatregelen  die  inwerken  op  de  verplichtingen  van  de 
partijen staande het huwelijk,  die nog een voorwerp hebben, zelfs al is ondertussen de 
echtscheiding tussen de partijen uitgesproken. Zo blijft hij bevoegd te oordelen omtrent 
een onderhoudsuitkering van een echtgenoot tijdens het bestaan van de huwelijksband.

De maatregelen die hij neemt kunnen (en nemen in de regel - uitzonderingen niet te na 
gesproken-) een aanvang nemen vanaf die datum c.q. vanaf de datum waarop de vorde-
ring die tot de maatregel aanleiding geeft, is gesteld. Immers vanaf dan is hij bevoegd te 
oordelen: deze maatregelen werken eventueel terug in de tijd, maar zijn niet retroactief in 
de mate dat zij de datum van de inleidende dagvaarding niet voorafgaan. Daaraan wordt 
geen afbreuk gedaan doordat de beschikking zelf op een latere datum tussenkomt of door 
de omstandigheid dat, zoals in deze zaak en naar (eiseres) stelt, (verweerder) tot de datum 
van de definitieve echtscheiding de onderhoudsuitkering,  zoals bepaald door de vrede-
rechter, heeft betaald.

De  maatregelen  in  kort  geding  bevolen,  komen in  de plaats  van  de  niet  in  de  tijd 
beperkte maatregelen genomen door de vrederechter in het kader van de procedure voor-
lopige maatregelen ex (de) artikelen 221-223 van het Burgerlijk Wetboek, dit met ingang 
van hun aanvangsdatum zoals bepaald door de kortgedingrechter in zijn beschikking. De 
dagvaarding (in) kort geding op zich stelt geen einde aan de maatregelen bevolen door de 
vrederechter  maar  de  voorzitter  in  kort  geding  heeft  wel  volle  rechtsmacht  vanaf  de 
dagvaarding, op welk moment hij bevoegdheid verwerft.
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Wanneer inmiddels, op basis van de beslissing van de vrederechter, verder is betaald of 
uitgevoerd in het kader van een loondelegatie, zal dit aanleiding geven tot verrekening. 
De machtiging tot loondelegatie is immers uitvoerbaar tot aan de beslissing van de voor-
zitter van de rechtbank in kort geding maar heeft slechts gelding tot de datum waarop, 
ingevolge de beschikking in kort geding, de maatregelen (in) kort geding ingang vinden. 
De maatregelen van de vrederechter kunnen noch mogen interveniëren in de beslissings-
macht van de kortgedingrechter. Het blijft een prerogatief van de voorzitter van de recht-
bank van  eerste  aanleg om uitspraak te doen vanaf  de datum waarop  de vordering is 
gesteld. In deze omstandigheden komt de uitkeringsgerechtigde trouwens ook niet in een 
vacuüm terecht tijdens welke periode hij of zij geen aanspraak zou kunnen maken op een 
onderhoudsuitkering.  Diegene die ingevolge loondelegatie als derde dient te betalen, is 
daartoe gehouden  vanaf  de  dag  van  de kennisgeving  totdat  hij  kennis  krijgt  van  een 
andere beslissing,  onafgezien verrekening en herstelmogelijkheid ingevolge een anteri-
eure aanvangsdatum van de nieuwe beslissing tussen de partijen. Dat dit problemen kan 
geven  wanneer,  zoals  in  casu,  (eiseres)  slechts  over  een tegemoetkoming  als  invalide 
beschikt, spreekt voor zich maar belet de gelding van de principes niet.

3. Het is in het kader van deze redenering dat de door (verweerder) gevorderde afwij-
zing van de vraag van (eiseres) tot het bekomen van een persoonlijke uitkering in het 
kader van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, in eerste instantie vanaf de dag van 
de betekening van  de dagvaarding  (8 februari  2000)  minstens sedert  19 juli  2000,  op 
welke datum de observerende privé-detective heeft vastgesteld dat de genaamde Eekeloo 
het appartement van (eiseres) om 23.45 uur verliet en beneden gekomen, vooraleer in zijn 
wagen te stappen, naar boven kijkt en naar (eiseres) zwaait, moet begrepen worden.

In het kader van een procedure ex artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek kan er dus 
geen sprake zijn van een 'retro-actieve afschaffing' van een onderhoudsuitkering.

4.1. De vraag rijst of in het kader van deze procedure de vordering van (verweerder) 
zoals voor de eerste rechter gesteld al dan niet gegrond is en vanaf welke datum waarbij in 
bepaalde  omstandigheden  ook  de  termijn  voor  dewelke  een  onderhoudsuitkering 
verschuldigd is, kan worden beperkt in de tijd.

Immers, de hulpplicht tussen echtgenoten blijft in beginsel bestaan gedurende de hele 
duur van de echtscheidingsprocedure en zolang het huwelijk niet ontbonden is. In de regel 
mag de voorzitter van de rechtbank, rechtsprekend in kort geding, bij de beoordeling van 
een vordering tot het bekomen van een persoonlijk onderhoudsgeld, de schuldvraag niet 
stellen. De voorzitter rechtsprekend in kort geding mag immers niet vooruit lopen op de 
beslissing aangaande de fout(en) van elk der echtgenoten, nu deze beslissing uitsluitend 
aan de echtscheidingsrechter  toekomt.  In  casu  echter  dient  het  (hof  van  beroep)  zich 
evenwel  slechts uit te spreken over het gevorderde persoonlijk onderhoudsgeld op een 
ogenblik waarop reeds vaststaat, op grond van een in kracht van gewijsde getreden vonnis 
(van  18  februari  2002,  aan  (eiseres)  op  14  maart  2002  betekend  op  verzoek  van 
(verweerder)),  dat  (eiseres) een beledigende relatie onderhield met  een andere man op 
grond  waarvan  de  echtscheiding  in  haar  nadeel  werd  uitgesproken.  Door  rekening  te 
houden met het tussengekomen echtscheidingsvonnis in het kader van de huidige proce-
dure aangaande voorlopige maatregelen, bestaat er derhalve geen risico meer dat er zou 
worden  vooruit  gelopen  op  de  uitspraak  van  de  echtscheidingsrechter  aangaande  de 
schuld van (eiseres). Door de definitieve beoordeling van het zwaar beledigend karakter 
van deze relatie bij het in kracht van gewijsde getreden vonnis van 18 februari 2002, staat 
thans definitief  vast  dat  de  echtscheiding (eveneens)  in  het  nadeel  van  (eiseres)  werd 
uitgesproken.

(Eiseres)  kan  in  elk  geval  geen  aanspraak maken  op een persoonlijke  uitkering tot 
onderhoud vanaf het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis (van) echtscheiding van 
18 februari 2002.
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4.2. Met haar conclusie van 29 februari 2000 had (eiseres) voor de eerste rechter o.a. de 
veroordeling van (verweerder) gevorderd tot het bekomen van een persoonlijke uitkering 
tot onderhoud van 495,79 euro (= 20.000 BEF) per maand, geïndexeerd en met ontvangst-
machtiging.  Zij  heeft  noch  in  hoofdorde  noch  in  subsidiaire  orde  deze  vordering 
hernomen  voor  het  (hof  van  beroep)  waar  zij  enkel  de  bevestiging  vordert  van  de 
bestreden beschikking.

Nu (eiseres) geen onderhoudsuitkering (meer) vraagt lopende de procedure voorlopige 
maatregelen  echtscheiding,  is  zij  niet  gerechtigd  op  een  onderhoudsuitkering  vanaf  8 
februari 2000, datum van de betekening van de dagvaarding (in) kort geding.

(Eiseres) dient niet expliciet veroordeeld te worden tot het terugbetalen van de door 
(verweerder) sedert die datum nog betaalde onderhoudsuitkeringen, waar dit arrest als titel 
geldt.

5.De kosten van het geding in eerste aanleg zijn gevoegd bij het geding ten gronde, 
waarin inmiddels een definitieve uitspraak is tussengekomen.

Het hoger beroep van (verweerder) is gegrond. (Eiseres) dient veroordeeld te worden in 
de kosten van het hoger beroep aan de zijde van (verweerder), met dien verstande dat, 
gelet op de hoedanigheid van de partijen, de rechtsplegingvergoedingen worden gecom-
penseerd".

Grieven
Eerste onderdeel
Hoewel, in beginsel, de volstrekte bevoegdheid van een rechtscollege niet wordt beoor-

deeld op het moment dat het uitspraak moet doen, doch op het moment dat de vordering is 
ingediend, maakt artikel 221, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek hierop uitzondering.

Krachtens deze bepaling blijft de door de vrederechter ingevolge dit artikel verleende 
machtiging niettemin uitvoerbaar tot aan de beslissing van de rechtbank of van de voor-
zitter van de rechtbank in kort  geding,  wanneer naderhand een verzoekschrift  tot echt-
scheiding of tot scheiding van tafel en bed wordt ingediend.

Deze regel is ook van toepassing op de beslissingen van de vrederechter die uitspraak 
doet in het kader van de hem bij artikel 223 van hetzelfde wetboek toegekende bevoegd-
heid omtrent de dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen 
van de echtgenoten en de kinderen, tenzij de door de vrederechter bevolen maatregelen 
een einde hebben genomen door het verstrijken van de door hem vastgestelde tijd.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing niet wettig verantwoordt, dat de 
"maatregelen  in  kort  geding bevolen,  (...)  in  de plaats  (komen)  van de niet  in  de tijd 
beperkte maatregelen genomen door de vrederechter in het kader van de procedure voor-
lopige maatregelen ex (de) artikelen 221-223 van het Burgerlijk Wetboek, dit met hun 
aanvangsdatum zoals bepaald door de kortgedingrechter in zijn beschikking" en "de voor-
zitter  in  kort  geding  (...)  wel  volle  rechtsmacht  (heeft)  vanaf  de dagvaarding  (in  kort 
geding), op welk moment hij bevoegdheid verwerft", dan wanneer uit de regel van artikel 
221, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de niet in de tijd beperkte voorlopige 
dringende maatregelen genomen door de vrederechter op grond van de artikelen 221 en 
223 van hetzelfde wetboek van kracht blijven tot de datum van de beslissing van de recht-
bank of de voorzitter in kort  geding,  dewelke slechts rechtsmacht verwerven vanaf de 
datum van hun beslissing en de van kracht zijnde maatregelen van de vrederechter slechts 
mogen wijzigen ingeval van, in casu niet vastgestelde, bewezen gewijzigde omstandig-
heden (Schending van de artikelen 213, 221 en 223 van het Burgerlijk Wetboek en de arti-
kelen 8, 9 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Eiseres in haar "eerste besluiten in hoger beroep", neergelegd ter griffie van het hof van 



Nr. 99 - 20.2.06 HOF VAN CASSATIE 411 

beroep te Gent op 15 mei 2003, op p. 1 onderaan haar besluiten genomen voor de eerste 
rechter  integraal  hernam in  volgende  bewoordingen:  "(Eiseres)  heeft  reeds  uitvoerige 
besluiten opgesteld voor de eerste rechter, dewelke in hoger beroep integraal hernomen 
worden. Dit is geen stijlclausule, doch een manier om eindeloze herhalingen te vermijden 
om redenen van proceseconomie, wat wordt aanvaard door het Hof van cassatie (Cass.12 
juni 1989, Pas., 1990, I, 1089, nrs. 11-12)".

Eiseres op deze wijze als gedaagde in hoger beroep incidenteel beroep instelde tegen 
verweerder bij conclusie overeenkomstig de artikelen 1054 en 1056, 4°, van het Gerechte-
lijk  Wetboek,  door  in  haar  beroepsbesluiten  haar  tegenvordering  te  hernemen  tot  het 
bekomen van een persoonlijke  uitkering tot  onderhoud van 495,79 euro, hetzij 20.000 
BEF per maand, geïndexeerd met ontvangstmachtiging zoals geformuleerd in haar "eerste 
besluiten in kort geding", neergelegd ter griffie van de rechtbank op 29 februari 2000.

Dit incidenteel beroep is aan geen andere vormvereisten onderworpen dan die welke 
gelden voor de conclusie, terwijl een vordering, die is opgenomen in de motieven van een 
appelconclusie,  regelmatig  aan  de  appelrechter  is  voorgelegd,  zelfs  wanneer  zij  niet 
herhaald wordt in het dictum van deze appèlconclusies.

Een partij kan derhalve geldig een incidenteel beroep instellen door een beslissing aan 
te vechten en de hervorming van het bestreden vonnis vragen in de motieven van haar 
conclusie voor de rechter in beroep, ook al wordt in het dictum van deze conclusies geen 
hervorming van het bestreden vonnis gevraagd.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest enkel dan met miskenning van de bewijskracht 
van de aangehaalde eerste besluiten in hoger beroep heeft  kunnen beslissen "Met haar 
conclusie van 29 februari 2000 had (eiseres) voor de eerste rechter o.a. de veroordeling 
van (verweerder) gevorderd tot het bekomen van een persoonlijke uitkering tot onderhoud 
van 495,79 euro (= 20.000 BEF) per maand, geïndexeerd en met ontvangstmachtiging. 
(Eiseres) heeft noch in hoofdorde noch in subsidiaire orde deze vordering hernomen voor 
het (hof van beroep) waar zij enkel de bevestiging vordert van de bestreden beschikking", 
dan wanneer eiseres die vordering in graad van beroep wel uitdrukkelijk heeft hernomen 
(Schending van de artikelen  1319,  1320,  1321 en 1322 van  het  Burgerlijk  Wetboek), 
zodat de appelrechters hun beslissing niet wettig verantwoorden dat eiseres niet gerech-
tigd is op een onderhoudsuitkering die zij in graad van beroep niet (meer) vraagt lopende 
de procedure voorlopige maatregelen echtscheiding (Schending van de artikelen 213 van 
het Burgerlijk Wetboek en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek) nu de appelrechters gevat 
door het regelmatig incidenteel beroep in de beroepsbesluiten op dit punt van eiseres daar-
omtrent uitspraak dienden te doen en zich niet konden beperken te bevinden dat eiseres 
geen  onderhoudsuitkering  tijdens de duur  van  de echtscheidingsprocedure  meer  vroeg 
(Schending van de artikelen 741 tot 746, 809, 1042, 1044, 1045, 1050, 1054, inzonderheid 
eerste lid, 1056, 4°, 1068, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek).

Derde onderdeel
De huwelijksplichten voorzien door artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek zijn weder-

zijdse verplichtingen die van elkaar onderscheiden zijn,  zodat ieder der echtelieden ze 
moet vervullen ook al doet de andere het niet of slechts gedeeltelijk.

Derhalve blijft de plicht tot bijstand aan de echtgenote ten laste van de echtgenoot inge-
steld  door  artikel  213  onverkort  bestaan  tijdens  de  ganse  duur  van  het  huwelijk  en 
derhalve ook tijdens de echtscheidingsprocedure. Deze plicht tot bijstand wordt tijdens de 
echtscheidingsprocedure niet  opgeheven  door de omstandigheid  dat de bijstand-behoe-
vende echtgenote haar huwelijksverplichtingen niet nakomt.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat eiseres geen aanspraak kan 
maken op een persoonlijke uitkering om reden dat eiseres schuldig werd bevonden aan de 
echtscheiding wegens verzuim van haar getrouwheidsplicht (Schending van artikel  213 
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van het Burgerlijk Wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 221, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, wanneer de 

vrederechter  de  in  het  tweede  lid  bedoelde  ontvangstmachtiging  beveelt  en 
naderhand een verzoekschrift tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed 
wordt ingediend, de machtiging niettemin uitvoerbaar blijft tot aan de beslissing 
van de rechtbank of van de voorzitter van de rechtbank in kort geding.

Het enkele feit dat een verzoekschrift tot echtscheiding of tot scheiding van 
tafel en bed wordt ingediend, verhindert de uitvoerbaarheid van de door vrede-
rechter verleende ontvangstmachtiging niet.

Wanneer de vrederechter de bedoelde maatregel niet in de tijd heeft beperkt, 
blijft die maatregel aldus uitvoerbaar tot aan de beslissing van de rechtbank of 
van de voorzitter van de rechtbank in kort geding.

2. Voormelde regel is ook van toepassing op andere maatregelen die de vrede-
rechter beveelt in het raam van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de voorzitter van 
de rechtbank, zetelend in kort geding, om in het raam van artikel 1280 van het 
Gerechtelijk Wetboek, voorlopige maatregelen te bevelen.

Daarbij  strekt de bevoegdheid van de voorzitter zich in de tijd uit vanaf de 
dagvaarding tot echtscheiding tot de datum waarop de echtscheidingsuitspraak in 
kracht van gewijsde is getreden.

De voorzitter kan aldus maatregelen bevelen die ingaan vanaf de dagvaarding 
waardoor  reeds  uitgevoerde  maatregelen  die  door  de  vrederechter  werden 
bevolen  overeenkomstig  artikel  223  van  het  Burgerlijk  Wetboek  komen  te 
vervallen.

4. De vordering tot dringende voorlopige maatregelen van de vrederechter en 
de vordering tot  voorlopige maatregelen  van de voorzitter  hebben een onder-
scheiden  voorwerp.  De  voorzitter  kan  bijgevolg  maatregelen  bevelen  die 
verschillend zijn van die welke door de vrederechter werden bevolen, zonder dat 
gewijzigde omstandigheden moeten bewezen zijn.

5. Het onderdeel gaat ervan uit dat "uit de regel van artikel 221, zesde lid, van 
het Burgerlijk Wetboek volgt dat de niet in de tijd beperkte voorlopige dringende 
maatregelen, genomen door de vrederechter op grond van de artikelen 221 en 
223 van hetzelfde wetboek, van kracht blijven tot de datum van de beslissing van 
de  rechtbank  of  de  voorzitter  in  kort  geding,  dewelke  slechts  rechtsmacht 
verwerven vanaf de datum van hun beslissing en de van kracht zijnde maatre-
gelen  van de vrederechter  slechts  mogen wijzigen  in geval  van (...)  bewezen 
gewijzigde omstandigheden".

6. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
7.  Eiseres  vorderde  in  haar  conclusie  van  29 februari  2000 voor  de eerste 
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rechter een persoonlijk onderhoudsgeld van 20.000 BEF per maand ten einde 
haar toe te laten om in haar persoonlijk onderhoud te voorzien.

De eerste rechter wees deze vordering af.
Eiseres stelde op pagina 1 van haar "eerste besluiten in hoger beroep" haar 

"besluiten, opgesteld voor de eerste rechter" integraal te hernemen en preciseert 
hierbij dat "dit geen stijlclausule (is), doch een manier om eindeloze herhalingen 
te vermijden om redenen van proceseconomie".

Zij vorderde evenwel in het beschikkende gedeelte van deze appelconclusie 
het beroepen vonnis te bevestigen.

Zij nam verder geen appelconclusie meer.
8. De appelrechter  stelt  vast dat eiseres met haar conclusie van 29 februari 

2000 voor de eerste rechter onder andere de veroordeling van verweerder had 
gevorderd tot het verkrijgen van een persoonlijke uitkering tot onderhoud van 
495,79 euro (20.000 BEF) per maand, geïndexeerd en met ontvangstmachtiging 
en dat zij voor het hof van beroep noch in hoofdorde noch in subsidiaire orde 
deze vordering heeft hernomen en enkel de bevestiging van de bestreden beslis-
sing vorderde.

9. De appelrechter geeft aldus van voormelde appelconclusie geen uitlegging 
die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is en miskent mitsdien de bewijs-
kracht ervan niet.

10. Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
11. Voor het  overige is  het onderdeel  afgeleid uit  de vergeefs  aangevoerde 

miskenning van bewijskracht van akten.
12. Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk. 
Derde onderdeel
13.  Het  onderdeel  gaat  ervan  uit  dat  het  arrest  beslist  dat  eiseres  geen 

aanspraak  kan  maken  op  een  persoonlijke  uitkering  tot  onderhoud  omdat  zij 
schuldig  werd  bevonden  aan  de  echtscheiding  wegens  het  verzuim van  haar 
getrouwheidsplicht.

14. Die beslissing steunt niet op die reden. 
15. Het middel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.

20 februari 2006 – 3° kamer –  Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Wouters.
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Nr. 100

3° KAMER - 20 februari 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP. 
VORMEN - MORELE SCHADE - BEGRIP - GENEGENHEIDSSCHADE

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - MORELE SCHADE - GENEGENHEIDSSCHADE - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - WETTIGHEID - TOETSING VAN HET HOF

3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - SCHADE - MORELE SCHADE - 
GENEGENHEIDSSCHADE - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE RECHTER - WETTIGHEID - 
TOETSING VAN HET HOF

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP. 
VORMEN - MORELE SCHADE - GENEGENHEIDSSCHADE - DRAAGWIJDTE

1º De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens morele schade heeft tot doel de pijn,  
de smart of enig ander moreel leed te lenigen en in die mate de schade te herstellen; het  
morele leed dat een echtgenoot ondergaat ten gevolge van de letsels aan de andere 
echtgenoot, maakt in principe daarop geen uitzondering1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

2º  en  3°  De  rechter  oordeelt  weliswaar  binnen  de  grenzen  van  de  vordering,  op 
onaantastbare  wijze  in  feite,  over  het  bestaan  en  de  omvang  van  de  door  een 
onrechtmatige daad veroorzaakte morele schade en over het herstel ervan; het Hof dient 
niettemin te toetsen of de rechter  het begrip "schade" niet  heeft  miskend2 (Impliciete 
oplossing)

4º  De  rechter  verantwoordt  niet  naar  recht  zijn  beslissing  de  vordering  tot  
schadevergoeding wegens morele schade ondergaan door een echtgenoot af te wijzen 
op de enkele grond dat de psychische druk tengevolge van het lijden van het slachtoffer  
van de onrechtmatige daad de normale bijstand van de echtgenoot niet te boven gaat3.  
(Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(VERGRO INTERNATIONAAL VERVOER nv e.a. T. ZURICH nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0366.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een vonnis, op 2 oktober 2003 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 17 januari 2006 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN

1 Zie Cass., 3 feb. 1987, A.R. nr 376, A.C., 1986-87, nr 322.b.
2 Ibid.
3 Ibid.
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De eisers voeren in hun verzoekschrift vijf middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Eiseres sub 1 heeft het in het middel bedoelde verweer in appelconclusie 

gevoerd.
2. Het bestreden vonnis beantwoordt dit verweer niet.
3. Het middel is in zoverre gegrond.
Tweede middel
4.  In  de "tweede  conclusie hoger beroep (repliek en synthese)"  vroegen de 

eisers de veroordeling van de eerste verweerster tot het betalen voor tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid  van  389.250  BEF  wegens  materiële  schade  en  van 
169.480 BEF wegens  morele  schade,  onder  aftrek  van  426.720  BEF,  bedrag 
ontvangen ingevolge de door hen aangegane verzekering "privé-leven".

5. In zoverre het middel de schending van het algemeen rechtsbeginsel betref-
fende de autonomie der procespartijen en van artikel 1138, 2°, van het Gerechte-
lijk Wetboek aanvoert, kan het niet aangenomen worden.

6. De appelrechters oordelen dat de door de tweede eiser vanwege zijn verze-
keraar  ontvangen  bedrag  van  426.720  BEF  in  mindering  dient  te  worden 
gebracht  van  de  door  eiser  geleden  materiële  en  morele  schade  uit  tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid, begroot op respectievelijk 146.720 BEF en 169.480 BEF 
waarop hij recht heeft, en dat, aldus, de tweede eiser geen aanspraak kan maken 
op enige bijkomende vergoeding vanwege de eerste verweerster.

7. In zoverre het middel ervan uitgaat  dat de appelrechters beslissen dat de 
tweede eiser en zijn echtgenote veroordeeld worden tot "terugbetaling" aan de 
eerste verweerster van een deel van de vergoeding die de tweede eiser van zijn 
eigen  verzekeraar  ontving en  die het  naar  gemeenrecht  begrote  schadebedrag 
overtreft, berust het middel op een verkeerde lezing van het bestreden vonnis.

Anders  dan  het  middel  aanvoert,  kent  het  bestreden  vonnis  aldus  niet  een 
vergoeding toe die minder bedraagt dan de werkelijk geleden schade.

8. Het middel kan in zoverre niet aangenomen worden.
9. De omzetting van 169.480 BEF in 3.822 euro, wegens morele schade inge-

volge  de  tijdelijke  arbeidsongeschiktheid  van  de  tweede  eiser,  maakt  een 
verschrijving uit die het Hof kan rechtzetten.

Het bedrag van 3.822 euro dient derhalve gelezen als 4.201,30 euro.
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 1 van de EG-Verorde-

ning nr. 2866/98 van de Raad van 31 december 1998 en van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, kan het niet worden aangenomen.

10.  De  eerste  verweerster  voerde  in  haar  beroepsconclusie  aan  dat  het 
beroepen vonnis ten onrechte een vergoeding van 150.655 BEF toekende en dat 
de tweede eiser geen aanspraak meer kon maken op een vergoeding voor mate-
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riële schade in de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid daar deze schade 
volledig werd vergoed door zijn eigen verzekeraar.

11. Het bestreden vonnis oordeelt dat de door de tweede eiser geleden mate-
riële  schade  ingevolge  tijdelijke  arbeidsongeschiktheid,  bepaald  op  146.720 
BEF, aan de eisers reeds werd uitbetaald en veroordeelt deze laatsten voor zoveel 
als nodig tot verrekening van het te veel ontvangen bedrag van 97,70 euro (hetzij 
3.935 BEF) zonder dat dit door de eisers gevorderd werd

Het bestreden vonnis werpt aldus een door de partijen uitgesloten betwisting 
op en miskent aldus het algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie der 
procespartijen en schendt artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

12. Het middel is in zoverre gegrond.
Derde middel
13. Het bestreden vonnis houdt tegenstrijdige beschikkingen in door, enerzijds, 

te beslissen dat tweede eiser en zijn echtgenote voor materiële schade wegens 
blijvende  arbeidsongeschiktheid  in  de  periode  vanaf  11  september  2003 
aanspraak kunnen maken op een vergoeding van 298.308 BEF, meer de vergoe-
dende interest aan 7 pct. vanaf 11 september 2003 tot aan de datum van betaling, 
anderzijds, de eerste verweerster te veroordelen tot het betalen aan de tweede 
eiser  en zijn  echtgenote  wegens  deze schadepost  van 7.394,84 euro (298.308 
BEF), vermeerderd met de vergoedende interest aan 7 pct. vanaf 12 september 
2003 tot aan de datum van de uitspraak.

14. Het bestreden vonnis schendt zodoende artikel 1138, 4°, van het Gerechte-
lijk Wetboek.

15. Het middel is gegrond.
Vierde middel
16. Het bestreden vonnis doet geen uitspraak over de gevorderde interest op de 

wegens kledijschade toegekende vergoeding, en schendt mitsdien artikel 1138, 
3°, van het Gerechtelijk Wetboek.

17. Het middel is gegrond.
Vijfde middel
18. De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens morele schade heeft tot 

doel de pijn, de smart of enig ander moreel leed te lenigen en in die mate de 
schade te herstellen.

19. Het morele leed dat een echtgenoot ondergaat ten gevolge van de letsels 
aan de andere echtgenoot, maakt in principe daarop geen uitzondering.

De rechter  oordeelt  binnen  de  grenzen  van  de  vordering,  op  onaantastbare 
wijze in feite, over het bestaan en de omvang van de door een onrechtmatige 
daad veroorzaakte morele schade en over het herstel ervan.

Het bestreden vonnis schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek door de vordering af te wijzen op de enkele grond dat de psychische 
druk tengevolge van het lijden van het slachtoffer van de onrechtmatige daad de 
normale bijstand van de echtgenoot niet te boven gaat.

20. Het middel is gegrond.
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Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis;
a) in zoverre het de eerste verweerster veroordeelt:
- tot het betalen aan de eiseres sub 1 van 238 euro met interest,
- tot het betalen van interest op het toegekend bedrag van 7.394,84 euro;
b) in zoverre het de tweede eiser en de eisers sub 3 veroordeelt tot verrekening 

van het teveel ontvangen bedrag van 97,70 euro wegens materiële schade voor 
de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de tweede eiser;

c) in zoverre het bestreden vonnis geen uitspraak doet over de vordering tot 
interest op de toegekende vergoeding wegens kledijschade;

d) in zoverre het uitspraak doet over de genegenheidsschade;
d) in zoverre het uitspraak doet over de kosten.
Wijst het cassatieberoep voor het overige af.
Veroordeelt de eisers sub 2 en sub 3 in een vijfde van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te 

Leuven, zitting houdend in hoger beroep.

20 februari 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Geinger en De Gryse.

Nr. 101

2° KAMER - 21 februari 2006

1º STEDENBOUW — SANCTIES - MISDRIJF VAN INSTANDHOUDING - BESTANDDELEN

2º STEDENBOUW — SANCTIES - DOOR DE EIGENAAR WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE 
WERKEN - INSTANDHOUDING VAN DE ILLEGALE WERKEN - DADER VAN HET MISDRIJF - 
VRUCHTGEBRUIKER VAN DE ILLEGALE WERKEN

3º VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING - VRUCHTGEBRUIK - ONROEREND 
GOED - DOOR DE EIGENAAR WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE WERKEN - INSTANDHOUDING VAN DE 
ILLEGALE WERKEN - VERPLICHTING VAN DE VRUCHTGEBRUIKER VAN DE ILLEGALE WERKEN

1º,2° en 3° Het misdrijf van instandhouding bestaat in het schuldig verzuim om aan het  
bestaan van wederrechtelijk uitgevoerde werken een einde te maken en alleen degene 
die over het onroerend goed zeggenschap heeft kan aan dit verzuim schuld hebben; uit 
de  omstandigheid  dat  alleen  de  vruchtgebruiker  geniet  van  de  zaak,  mits  deze  te  
onderhouden, volgt dat, ongeacht de beperkingen die hij ondergaat in de uitoefening van  
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zijn zakelijk recht doordat hij over de illegale werken niet kan beschikken, hij krachtens 
zijn recht zeggenschap heeft over de zaak en het nodige moet doen om aan de illegale 
toestand een einde te stellen of te doen stellen1. (Artt. 544 en 578, B.W.)

(AFGEVAARDIGD AMBTENAAR VAN HET BESTUUR STEDENBOUW VAN DE PROVINCIE LUXEMBURG T. D.)

ARREST

(A.R. P.05.1388.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 21 september 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. VOORGAANDE RECHTSPLEGING
De verweerster wordt vervolgd om, met overtreding van de artikelen 84, 154 

en 155 van het Waalse Stedenbouwdecreet  (CWATUP), zonder voorafgaande 
vergunning  van  het  College  van  burgemeester  en  schepenen,  bouwwerken, 
namelijk het plaatsen van een wooncaravan met bijgebouw, terras en schuilplaats 
te hebben uitgevoerd  en in stand te hebben gehouden,  te Bouillon (provincie 
Luxemburg), sedert 1997 tot 9 februari 2001.

Na verwijzing naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren met toepassing 
van het artikel 23 Taalwet in Gerechtszaken, werd de verweerster bij vonnis van 
11 april 2003 tot straf veroordeeld en het herstel in de oorspronkelijke toestand 
door sloping van voormelde caravan met bijgebouw, terras en schuilplaats werd 
bevolen.

Het bestreden arrest oordeelt dat de verweerster nooit eigenares is geweest van 
het gebouw en dat zij, als erfgename van haar vooroverleden echtgenoot, alleen 
beschikt  over  het  vruchtgebruik  van  de  zaak,  hetgeen  haar  enkel  het  genot 
verleent onder de verplichting om de zaak zelf in stand te houden ten voordele 
van de blote eigenaar, over wiens plichten het hof van beroep zich niet heeft uit 
te spreken en waarvan de vruchtgebruiker eventueel de nadelige gevolgen dient 
te ondergaan.

De verweerster wordt bijgevolg niet strafrechtelijk verantwoordelijk geacht, en 
vrijgesproken.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1.  Het  middel  voert  aan  dat  krachtens  de  artikelen  544  en  578  Burgerlijk 

Wetboek, de vruchtgebruiker, zoals de eigenaar, van de zaak waarop het vrucht-
gebruik betrekking heeft, geen gebruik mag maken dat strijdig is met de wetten 
of met de verordeningen, zodat hij die zaak onder meer niet wederrechtelijk mag 

1 Cass., 14 nov. 1990, A.R. 8421, nr 148; 4 feb. 2003, A.R. P.01.1462.N, nr 80.
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in stand houden. 
Ook het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt bedrog of oneerlijkheid aan te 

wenden om schade te berokkenen of winst te behalen, verbiedt dat het recht van 
vruchtgebruik  zou  kunnen  worden  ingeroepen  om  de  wederrechtelijk  opge-
trokken bouwwerken in stand te houden. 

De plicht tot onderhoud kan evenmin als een door de wet toegestane rechtvaar-
digingsgrond worden beschouwd.

2. Het misdrijf van instandhouding bestaat in het schuldig verzuim om aan het 
bestaan van wederrechtelijk uitgevoerde werken een einde te maken. 

Alleen diegene die over het onroerend goed zeggenschap heeft,  kan aan dit 
verzuim schuld hebben.

Alleen  de  vruchtgebruiker  geniet  van  de  zaak  mits  deze  te  onderhouden. 
Daaruit volgt dat, ongeacht de beperkingen die hij ondergaat in de uitoefening 
van zijn zakelijk recht doordat hij over de illegale werken niet kan beschikken, 
hij krachtens zijn recht zeggenschap heeft over de zaak en het nodige moet doen 
om aan de illegale toestand een einde te stellen of te doen stellen.

3.  De  beslissing  van  de  appelrechters  dat  de  vruchtgebruiker,  wegens  zijn 
verplichting om het goed waarvan hij enkel het genot heeft, in stand te houden, 
geen  einde kan stellen aan de onwettige toestand, en hij  daartoe  geen  enkele 
verplichting heeft, is niet naar recht verantwoord.

4. Het middel is gegrond.
Tweede middel
5.  Het  middel  kan  niet  leiden  tot  ruimere  cassatie,  en  behoeft  aldus  geen 

antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest,  wat  de  beslissing  over  de  herstelvordering 

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerster tot de kosten van het cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

21 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Simont.

Nr. 102

2° KAMER - 21 februari 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
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MEESTERS. AANGESTELDEN - WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANSTELLER - 
VOORWAARDE

2º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - GELDBOETE - UITZENDBUREAU - 
MISDRIJF GEPLEEGD DOOR AANGESTELDE OF LASTHEBBER - VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE - 
WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HOUDER EN DE GEBRUIKER VAN HET UITZENDBUREAU - 
VOORWAARDE

1º De wettelijke aansprakelijkheid van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, van de 
aansteller voor zijn aangestelde bestaat van zodra een persoon zijn gezag of zijn toezicht 
kan uitoefenen op de daden van een andere; daartoe moet concreet worden nagegaan 
onder wiens feitelijk  gezag en toezicht de aangestelde stond op het  ogenblik van de 
feiten1.

2º  Uit  artikel  42  van  de  wet  van  24  juli  1987  betreffende  de  tijdelijke  arbeid,  de 
uitzendarbeid  en  het  ter  beschikking  stellen  van  werknemers  ten  behoeve  van 
gebruikers, volgt dat de aansprakelijkheid van de houder van een uitzendbureau voor de 
betaling van de geldboete waartoe zijn aangestelde veroordeeld is, afhankelijk is van zijn 
wettelijke aansprakelijkheid voor die aangestelde overeenkomstig artikel 1384, derde lid,  
Burgerlijk Wetboek. 

(EXPRESS-INTERIM nv T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1473.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Leuven van 29 september 2005.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1.  De  wettelijke  aansprakelijkheid  van  artikel  1384,  derde  lid,  Burgerlijk 

Wetboek, van de aansteller voor zijn aangestelde bestaat van zodra een persoon 
zijn gezag of zijn toezicht kan uitoefenen op de daden van een andere. Daartoe 
moet  concreet  worden  nagegaan  onder  wiens  feitelijk  gezag  en  toezicht  de 
aangestelde stond op het ogenblik van de feiten.

2. De appelrechters oordelen dat op het ogenblik van de feiten de gebruiker 
(S.) het feitelijke gezag uitoefende over de uitzendkracht (B.), zodat B. de aange-
stelde was van S..

De appelrechters stellen vast dat artikel 11 van de algemene voorwaarden van 
de eiseres (uitzendkantoor) bepaalt dat de gebruiker (S.) de wettelijke aansprake-
lijke is in de zin van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek. Ze oordelen 
echter dat niet is bewezen dat deze bepaling ter zake moet worden toegepast, 
zodat  de  "aanstellersaansprakelijkheid"  van  de  eiseres  als  uitzendkantoor  niet 

1 Zie Cass., 17 nov. 1999, A.R. P.99.0787.F, nr 609.
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werd uitgesloten. Uitsluitend op die grond zeggen ze dat de eiseres eveneens de 
wettelijk aansprakelijke in de zin van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek 
is.

Aldus verantwoorden ze hun beslissing niet naar recht.
3. Het onderdeel is gegrond
Tweede en derde onderdeel van het tweede middel
4. Luidens artikel  42 van de wet van 24 juli  1987 betreffende de tijdelijke 

arbeid,  de  uitzendarbeid  en  het  ter  beschikking  stellen  van  werknemers  ten 
behoeve van gebruikers, zijn de gebruiker en de houder van een uitzendbureau 
burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten waartoe hun 
aangestelde of lasthebber zijn veroordeeld.

Uit  die  bepaling  volgt  dat  de  aansprakelijkheid  voor  de  geldboete  van  de 
houder van het uitzendbureau afhankelijk is van zijn wettelijke aansprakelijkheid 
voor  zijn  aangestelde  overeenkomstig  artikel  1384,  derde  lid,  Burgerlijk 
Wetboek.

5. De appelrechters oordelen dat op het ogenblik van de feiten de eiseres niet 
het feitelijke gezag over de uitzendkracht uitoefende maar dat de gebruiker (S.) 
dit gezag had. 

Ze stellen de eiseres niettemin toch wettelijk aansprakelijk voor de geldboete.
Aldus verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
6. De onderdelen zijn gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. Ze behoeven 

derhalve geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het bestreden vonnis in zoverre het  de eiseres aansprakelijk stelt 

voor de betaling van de geldboete en van schadevergoedingen.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerders in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel, 

zitting houdend in hoger beroep.

21 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. L. Vael, Brussel.

Nr. 103

2° KAMER - 21 februari 2006
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1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER TOT HET IN HECHTENIS PLAATSEN VAN BETROKKENE - TENUITVOERLEGGING 
VAN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - ONDERZOEKSGERECHTEN - BEVOEGDHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER TOT HET IN HECHTENIS PLAATSEN VAN BETROKKENE - 
TENUITVOERLEGGING VAN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BEVOEGDHEID

3º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - KENNISGEVING VAN PLAATS, DAG EN UUR VAN VERSCHIJNING - GEVOLG

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING - KENNISGEVING VAN PLAATS, DAG EN UUR VAN VERSCHIJNING - GEVOLG

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING - TOEPASSELIJKHEID

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSELIJKHEID

7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - TOEPASSELIJKHEID

8º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING - ARTIKEL 149, GW. (1994) - TOEPASSELIJKHEID

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING - VERPLICHTING OM DE UITSPRAAK MET REDENEN TE OMKLEDEN - 
WETTELIJKE GRONDSLAG

10º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING - VERPLICHTING OM DE UITSPRAAK MET REDENEN TE OMKLEDEN - 
WETTELIJKE GRONDSLAG

1º en 2° De onderzoeksgerechten die met  toepassing van de artikelen 16 en 17,  Wet  
Europees  Aanhoudingsbevel  uitspraak  doen,  hebben  enkel  te  oordelen  over  de 
tenuitvoerlegging van het Europese aanhoudingsbevel overeenkomstig het bepaalde in  
de artikelen 4 tot en met 8 van die wet, na te hebben nagegaan of de voorwaarden van  
artikel 3 van diezelfde wet vervuld zijn; zij hebben bij die gelegenheid geen rechtsmacht  
te  oordelen  over  de  handhaving  van  de  hechtenis  die  de  onderzoeksrechter  met 
toepassing van artikel 11, §3 van voormelde wet heeft bevolen. 

3º en 4° Eens de verdachte krachtens artikel 17, §4, Wet Europees Aanhoudingsbevel in 
kennis  is  gesteld van de plaats,  dag en uur van de verschijning voor de kamer van  
inbeschuldigingstelling, is hij ervan op de hoogte dat dit onderzoeksgerecht uitspraak zal 
doen over zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer, die het Europese  
aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart; hieruit volgt dat de verdachte niet nogmaals in  
het bijzonder en uitdrukkelijk moet uitgenodigd worden zich over die tenuitvoerlegging te  
verdedigen. 

5º en 6° Artikel 6, E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich  
uitspreken over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel1.

1 Cass., 25 jan. 2005, A.R. P.05.0065.N, nr 51; 21 sept. 2005, A.R. P.05.1270.F, nr 450 
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7º en 8° Artikel 149, Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich 
uitspreken over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel2.

9º  en  10°  De  verplichting  voor  de  onderzoeksgerechten  om  hun  uitspraak  over  de  
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel met redenen te omkleden is niet  
gegrond op artikel 163, Wetboek van Strafvordering, maar op artikel 16, §1, van de wet  
van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel. 

(R.)

ARREST

(A.R. P.06.0243.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, op 10 februari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht drie middelen aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. In zoverre het middel de beroepen beschikking van de raadkamer aanvecht, 

is het niet gericht tegen het bestreden arrest en is het niet ontvankelijk.
2. De onderzoeksgerechten die met toepassing van de artikelen 16 en 17 Wet 

Europees Aanhoudingsbevel uitspraak doen, hebben enkel te oordelen over de 
tenuitvoerlegging  van  het  Europese  aanhoudingsbevel  overeenkomstig  het 
bepaalde in de artikelen 4 tot en met 8 van die wet, na te hebben nagegaan of de 
voorwaarden  van artikel  3 van diezelfde wet vervuld zijn.  Zij  hebben bij  die 
gelegenheid geen rechtsmacht te oordelen over de handhaving van de hechtenis 
die de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 11, §3, voormelde wet heeft 
bevolen.

Eens de verdachte krachtens artikel 17, §4, Wet Europees Aanhoudingsbevel 
in kennis is gesteld van de plaats, dag en uur van de verschijning voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling, is hij ervan op de hoogte dat dit onderzoeksgerecht 
uitspraak zal  doen over  zijn hoger  beroep tegen  de beschikking van de raad-
kamer, die het Europese aanhoudingsbevel  uitvoerbaar verklaart.  Hieruit volgt 
dat de verdachte niet nogmaals in het bijzonder en uitdrukkelijk moet uitgeno-
digd worden zich over die tenuitvoerlegging te verdedigen.

3. Het middel, in zoverre het uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar 
recht.

(...)
Derde middel
6. Het middel voert de schending aan van de artikelen 6 EVRM, 149 Grondwet 

2 Cass., 8 dec. 2004, A.R. P.04.1562.F, nr 603; 5 juli 2005, A.R. P.05.0896.N, nr 387 
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en 163 Wetboek van Strafvordering omdat het bestreden arrest niet antwoordt op 
de conclusie van eiser.

7.  De artikelen  6 EVRM en 149 Grondwet  zijn  niet  van toepassing  op de 
onderzoeksgerechten  die  zich  uitspreken  over  de  tenuitvoerlegging  van  een 
Europees aanhoudingsbevel.

8. De verplichting voor de onderzoeksgerechten hun uitspraak over de tenuit-
voerlegging van het Europese aanhoudingsbevel met redenen te omkleden is niet 
gegrond op artikel 163 Wetboek van Strafvordering, maar op artikel 16, §1, van 
de wet van 19 december 2003 betreffende het Europese aanhoudingsbevel.

9. Het middel faalt in zoverre naar recht.
10.  Voor  het  overige  verwerpen  de  appelrechters  het  verweer  van eiser  en 

beantwoorden zij zijn conclusie met de redenen die het arrest vermeldt.
11. Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. L. Delbrouck, Hasselt.

Nr. 104

2° KAMER - 22 februari 2006

1º JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET 4 MAART 1991 VAN 
DE FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL 38 - 
JEUGDRECHTBANK - ONDERZOEKSMAATREGEL - WETTIGHEID

2º JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET 4 MAART 1991 VAN 
DE FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL 38 - 
JEUGDRECHTBANK - HULPVERLENENDE DWANGMAATREGEL - HOGER BEROEP - ARREST - 
BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN - DESKUNDIGENONDERZOEK - CASSATIEBEROEP VÓÓR DE 
EINDBESLISSING - ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET 4 MAART 1991 VAN DE 
FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL 38 - JEUGDRECHTBANK 
- HULPVERLENENDE DWANGMAATREGEL - HOGER BEROEP - ARREST - BESLISSING ALVORENS 
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RECHT TE DOEN - DESKUNDIGENONDERZOEK - CASSATIEBEROEP VÓÓR DE EINDBESLISSING - 
ONTVANKELIJKHEID

4º JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET 4 MAART 1991 VAN 
DE FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL 38 - 
JEUGDRECHTBANK - HULPVERLENENDE DWANGMAATREGEL - HOGER BEROEP - ARREST - 
NOODZAKELIJKE DWANG EN MAATREGEL VAN GEDWONGEN HULPVERLENING - AFZONDERLIJKE 
BESLISSINGEN - WETTIGHEID

5º JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET 4 MAART 1991 VAN 
DE FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL 38 - 
JEUGDRECHTBANK - HULPVERLENENDE DWANGMAATREGEL - VOORLOPIGE MAATREGEL - 
WETTIGHEID

6º JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET 4 MAART 1991 VAN 
DE FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL 38 - 
JEUGDRECHTBANK - HULPVERLENENDE DWANGMAATREGEL - HERNIEUWING - HOGER BEROEP - 
ARREST - BESLISSING TOT VERLENGING VAN DE DWANG EN DE VOORLOPIGE MAATREGEL - 
WETTIGHEID

1º De jeugdrechtbank kan elke onderzoeksmaatregel bevelen die zij nuttig acht alvorens op 
grond van art. 38, Decr.Fr.Gem. inzake hulpverlening aan de jeugd, uitspraak te doen.  
(Art. 38, Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd)

2º en 3° Zijn geen eindbeslissingen in de zin van artikel 416, eerste lid, Sv., en houden  
geen verband met  de gevallen die in  het  tweede lid  van dat  artikel  zijn  bepaald,  de  
beslissingen waarbij de jeugdkamer van het hof van beroep, die uitspraak moet doen op 
grond  van  art.  38,  Decr.Fr.Gem.  4  maart  1991  inzake  hulpverlening  aan  de  jeugd, 
alvorens  recht  te  doen een  deskundigenonderzoek  en  de  heropening  van  het  debat 
beveelt;  het onmiddellijk  cassatieberoep dat  tegen die beslissingen wordt  ingesteld is  
bijgevolg niet ontvankelijk. (Art. 416, Sv.; artt. 62 en 63bis, Jeugdbeschermingswet ; artt.  
10 §1, en 38, Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991) 

4º Art. 38 Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd zorgt voor een  
zodanig nauwe samenhang tussen de beoordeling van de noodzaak van dwang en die  
van  de eventueel  te  treffen  maatregel,  dat  de  jeugdrechtbank  niet  met  afzonderlijke  
beslissingen over het één of  het  ander uitspraak kan doen.  (Art.  38,  Decr.Fr.Gem. 4 
maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd)

5º  Art.  38  Decr.Fr.Gem.R.  4  maart  1991  inzake  hulpverlening  aan  de  jeugd  staat  de 
jeugdrechtbank niet toe een voorlopige maatregel te bevelen, aangezien een dergelijke 
maatregel alleen kan worden genomen in het geval dat bij  art. 39 van het decreet is  
bepaald en mits de voorwaarden ervan worden nageleefd, met name wat de duur van die 
maatregel betreft1. (Artt. 38 en 39, Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan 
de jeugd)

6º Het arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep verantwoordt zijn beslissing niet  
naar  recht  wanneer  het  op  grond  van  art.  38  Decr.Fr.Gem.R.  4  maart  1991  inzake 
hulpverlening aan de jeugd, tot verlenging van de dwang beslist en voorlopig uitspraak 
doet  over  de  maatregelen  die  in  afwachting  van  de  resultaten  van  het  bevolen  
deskundigenonderzoek dienen te worden genomen. (Artt. 10, §1, en 38, Decr.Fr.Gem. 4 
maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd)

(L.)

ARREST (vertaling)

1 Zie concl. O.M. In Pas., 2006, nr. 104.
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(A.R. P.05.1522.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 19 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, jeugdkamer. 
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Het beroepen vonnis heeft de noodzaak vastgesteld tot behoud van de dwang-

maatregel, en heeft op grond van de artikelen 10, §1, en 38 van het Decreet van 
de  Franse  Gemeenschapsraad  van 4 maart  1991 inzake  hulpverlening  aan  de 
jeugd, beslist om de huisvesting buiten zijn familiaal leefmilieu van het kind R. 
L., geboren op 21 september 1994, met een jaar te verlengen, met het oog op zijn 
behandeling, zijn opvoeding, het onderwijs dat hij moet volgen, of zijn beroeps-
opleiding, alsook de richtlijnen of de begeleiding van educatieve aard,  die bij 
vonnis van de Jeugdrechtbank te Luik van 12 februari 2004 zijn opgelegd.

Op het hoger beroep van eiser, de vader van het kind, bevestigt het bestreden 
arrest  dit  vonnis  in  zoverre  het  de  dwangmaatregel  heeft  hernieuwd  en,  met 
wijziging voor het overige, zegt dat er geen grond is voor de tijdelijke huisves-
ting van het voormelde kind buiten zijn familiaal leefmilieu in de omstandig-
heden die in de redengeving van de voormelde beslissing zijn gepreciseerd. Met 
een  voorlopige  uitspraak  beslist  het  arrest  dat  het  voormelde  kind  voorlopig 
inderdaad buiten zijn leefmilieu zal worden gehuisvest, met name dat van zowel 
zijn vader als van zijn moeder, met het oog op zijn behandeling, zijn opvoeding 
en het onderwijs dat  hij moet volgen,  onderwerpt  hem, evenals zijn vader en 
moeder, aan richtlijnen en beveelt, alvorens verder recht te spreken, een deskun-
digenonderzoek en de heropening van het debat om het hof van beroep in staat te 
stellen de verdere afhandeling van de zaak te beoordelen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
A.  In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  de  beslissingen  die  een 

deskundigenonderzoek en een heropening van het debat bevelen:
Dergelijke beslissingen zijn geen eindbeslissingen in de zin van artikel 416, 

eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en houden geen verband met de 
gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bepaald.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de overige beslissingen:
Over het ambtshalve aangevoerde middel afgeleid uit de schending van de arti-

kelen 38 en 39 van het Decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 4 maart 
1991 inzake hulpverlening aan de jeugd:

Krachtens artikel 38 van voormeld decreet van 4 maart 1991 neemt de jeugd-
rechtbank kennis van de maatregelen die te nemen zijn ten aanzien van een kind, 
zijn gezin of zijn leefgenoten, wanneer de lichamelijke of psychische integriteit 
van een kind thans ernstig bedreigd is, en wanneer één van de personen die de 
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ouderlijke macht uitoefenen of die het kind in rechte of in feite onder hun bewa-
ring hebben, de hulp van een adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd weigert 
of die hulp niet benut.

Nadat de rechtbank de noodzaak van de dwangmaatregel heeft vastgesteld kan 
het met name, overeenkomstig paragraaf 3, 1° en 2°, van die bepaling, het kind, 
zijn gezin en zijn leefgenoten of één van hen onderwerpen aan richtlijnen of, in 
uitzonderlijke  gevallen,  beslissen  dat  aan  het  kind  een  tijdelijke  huisvesting 
buiten zijn familiaal leefmilieu wordt verleend met het oog op zijn behandeling, 
zijn opvoeding, het onderwijs dat hij moet volgen, of zijn beroepsopleiding.

De jeugdrechtbank kan ook elke onderzoeksmaatregel  bevelen die zij nuttig 
acht alvorens op grond van voormeld artikel 38 uitspraak te doen.

Die bepaling zorgt  evenwel  voor een zodanig nauwe samenhang tussen de 
beoordeling van de noodzaak van dwang en die van de eventueel te treffen maat-
regel, dat de rechtbank niet met afzonderlijke beslissingen over het één of het 
ander uitspraak mag doen.

Daarenboven staat het voormelde decreet van 4 maart 1991, wiens artikel 62, 
§9, artikel  52 van de Wet van 8 april  1965 betreffende de jeugdbescherming 
heeft opgeheven, de voormelde rechtbank niet toe om een voorlopige maatregel 
te bevelen, aangezien een dergelijke maatregel  alleen kan worden genomen in 
het geval dat bij artikel 39 van het decreet is bepaald en mits de voorwaarden 
ervan worden nageleefd, met name wat de duur van die maatregel betreft. 

In  zoverre het arrest,  op grond van artikel 38, tot verlenging van de dwang 
beslist en voorlopig uitspraak doet over de maatregelen die in afwachting van de 
resultaten van het  bevolen deskundigenonderzoek dienen te worden genomen, 
verantwoordt het bijgevolg zijn beslissing niet naar recht. 

Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het een deskundigenonder-

zoek en de heropening van het debat beveelt "teneinde de verdere afhandeling 
van de zaak te beoordelen".

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt eiser in een vierde van de kosten en laat de overige drie vierden 

ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik, jeugdkamer, 

anders samengesteld.

22 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 105
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2° KAMER - 22 februari 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - 
HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - RECHTSMIDDEL - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING - RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - 
AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - CASSATIEBEROEP 
- ONTVANKELIJKHEID

1º,2° en 3° De inverdenkinggestelde die naar de correctionele rechtbank wordt verwezen 
kan geen cassatieberoep instellen tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer  
die beslist  dat hij  aangehouden blijft1.  (Artt.  26, §3, en 31, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990)

(Y.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0270.F)

I. De rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee beschikkingen van 8 februari 2006 

van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik. 
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep tegen de beschikking waarbij eiser naar de correcti-

onele rechtbank wordt verwezen :
De beslissing is geen eindbeslissing in de zijn van artikel 416, eerste lid, van 

het Wetboek van Strafvordering en houdt geen verband met de gevallen die in 
het tweede lid van dat artikel zijn bepaald.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
B. Over het cassatieberoep tegen de afzonderlijke beschikking waarbij de raad-

1 Contra  Cass.,  30  dec.  1997,  A.R.  P.97.1690.N,  nr.  584,  met  noot  E.L.;  H.-D.  BOSLY en  D. 
VANDERMEERSCH, Droit  de la procédure pénale, Die Keure, 4e uitg., 2005, p. 967; A. WINANTS, "De 
rechtsmiddelen", De voorlopige hechtenis; B. DEJEMEPPE en D. MERCKX, Diegem, Kluwer, 2000, p. 
419;  R.  DECLERCQ,  Beginselen  van  Strafrechtspleging,  Kluwer,  3e  uitg.,  2003,  p.  464,  nr.  989; 
Voorlopige  hechtenis  en  rechtsmiddelen,  R.W.,  1991-92,  p.  105  tot  117,  nr.  72;  en  Pourvoi  en 
cassation en matière répressive, R.P.D.B., dl. IX, Complément, Bruylant, 2004, p. 197, nr. 248; maar 
zie R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, 4e uitg., 2005, nr. 1256; en M. ROZIE, De voorlopige 
hechtenis en de onderzoeksgerechten, in Voorlopige hechtenis, de wet van 20 juli 1990, R. DECLERCQ 
& R. VERSTRAETEN (uitgevers), Acco Leuven / Amersfoort, 1991, p. 151.
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kamer beslist dat eiser aangehouden blijft :
Bij voorlopige hechtenis wordt het cassatieberoep geregeld door artikel 31 van 

de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis. Uit de paragrafen 1 
en 2 van dit artikel volgt dat de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep kan 
instellen tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer die met toepas-
sing van artikel 26, § 3, van de voormelde wet beslist dat hij aangehouden blijft.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt eiser in de kosten.

22 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 106

1° KAMER - 23 februari 2006

1º NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - TEGENVORDERING - TEGENVORDERING 
VOOR HET EERST IN HOGER BEROEP INGESTELD - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — UITBREIDING VAN EIS EN NIEUWE EIS 
- TEGENVORDERINGEN VOOR HET EERST IN HOGER BEROEP INGESTELD - ONTVANKELIJKHEID - 
VOORWAARDEN

1º en 2° Tegenvorderingen kunnen voor het eerst in hoger beroep ingesteld worden indien 
zij  berusten  op  een  feit  of  op  een  handeling  in  de  dagvaarding  aangevoerd  of  een  
verweer op de hoofdvordering uitmaken of tot  compensatie strekken1.  (Artt.  807, 808, 
809, 810 en 1042, Ger.W.)

(D. e.a. T. DE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTVERLENENDE VERENIGING IML)

ARREST

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 september 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eisers voeren in een verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Cass., 22 jan. 2004, A.R. C.02.0506.N, nr 39; zie Jaarverslag Hof van cassatie 2002, p. 483.
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- de artikelen 149 en 159 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 19, 23, 24, 807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 16, tweede lid, en 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechts-

pleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte (hierna 
genoemd "Onteigeningswet"), zoals vervangen bij artikel 3 van de wet van 6 april 2000;

- artikel 4 van de wet van 6 april 2000 tot wijziging, wat de interesten op het terug te 
betalen gedeelte van de onteigeningsvergoeding betreft, van artikel 18 van de wet van 17 
april 1835 op de onteigening ten algemene nutte en artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten 
algemene nutte;

- het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht niet wordt vermoed en enkel kan 
worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaarde eisers' tegenvordering wegens onwettigheid niet toelaat-

baar, stelde de aan eisers toekomende onteigeningsvergoeding vast op 89.240,36 euro en 
veroordeelde eisers solidair tot terugbetaling aan verweerster van de som van 46.784,10 
euro, te vermeerderen met:

- de intresten door de Deposito- en Consignatiekas op de terug te betalen som betaald 
vanaf de consignatie tot op de datum van afbetaling;

- de compensatoire intresten tegen de wettelijke rentevoet vanaf de terugtrekking op de 
teveel geconsigneerde som tot op heden;

- de gerechtelijke intresten vanaf de uitspraak tot de dag der algehele betaling, o.m. op 
volgende gronden:

"(Eisers) werpen in laatste conclusie van 4 november 1996 de onregelmatigheid op van 
de onteigening na tussenarrest wegens onwettigheid.

Het Hof volgt de vaststelling van (verweerster) die benadrukt dat (eisers) nooit voor de 
eerste rechter de onwettigheid van de onteigening opgeworpen hebben,  zodat hierover 
geen uitspraak werd gedaan en derhalve er niet tegen opgekomen kan worden door middel 
van een incidenteel beroep.

In  de  inleidende  dagvaarding  beperkte  de  onteigenaar  (verweerster),  zijn  vordering 
immers  tot  een  herziening  van  de  toegekende  onteigeningsvergoeding  bij  vonnis  van 
Vrederechter van het kanton Bilzen op 21 januari  1982. De door (eisers) opgeworpen 
onwettigheid van de onteigening is dan ook een nieuwe vordering, die voor het eerst werd 
gesteld in hoger beroep.

Nu kan een tegenvordering wel voor het eerst in hoger beroep worden ingesteld, doch 
enkel wanneer zij berust op een feit of een handeling die in dagvaarding wordt aange-
voerd. Een nieuwe vordering, ook in hoger beroep, is slechts ontvankelijk conform art. 
807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, als het feit waaruit de onwettigheid afgeleid 
wordt in de dagvaarding aangevoerd was.

De voorgehouden onregelmatigheden door gemis aan machtiging, aan procesbevoegd-
heid en aan wettelijke grondslag, waarvan thans sprake zijn nooit opgeworpen geweest. 
Trouwens hebben (eisers) steeds de bevestiging gevraagd van het bestreden vonnis en 
waren zij enkel oneens omtrent de kwalificatie van de onteigende gronden.

In het tussenarrest werd bovendien terzake al standpunt ingenomen door het aanstellen 
van een nieuw college van deskundigen. Uit het motiverend gedeelte blijkt daarenboven 
onomstootbaar dat het hof de wettigheid van de onteigening aanvaard heeft.
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... Aangezien in uitvoering van het vonnis van de Vrederechter er teveel geconsigneerd 
werd maakt  (verweerster)  terecht aanspraak op de betaling van de som van 1.887.266 
BEF (46.784,10 euro) meer de interesten zoals hierna bepaald wordt".

Grieven
Eerste onderdeel
a. Artikel 16, tweede lid, Onteigeningswet bepaalt dat de vordering tot herziening ook 

kan gegrond zijn op de onregelmatigheid van de onteigening en dat zij wordt behandeld 
overeenkomstig de regels van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (lees thans : 
het Gerechtelijk Wetboek). Uit deze wetsbepaling volgt dat de onteigende, in het kader 
van de herzieningsprocedure, alle gronden met betrekking tot de onregelmatigheid van de 
onteigening kan laten gelden.

Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vordering die voor de rechter 
aanhangig  is,  kan  uitgebreid  of  gewijzigd  worden,  indien  de  nieuwe,  op  tegenspraak 
genomen conclusies,  berusten op een feit  of akte  in de dagvaarding aangevoerd,  zelfs 
indien hun juridische omschrijving verschillend is. Die bepaling is, krachtens artikel 1042 
van dat wetboek, van toepassing in hoger beroep.

Artikel 807 vereist niet dat de nieuwe vordering, wanneer zij berust op een feit of akte 
in de dagvaarding aangevoerd, uitsluitend op dat feit of op die akte berust.

Uit bedoelde artikelen 807 tot 810 en 1042 volgt dat een tegenvordering voor het eerst 
in hoger beroep kan worden ingesteld wanneer zij beantwoordt aan de voorwaarden die in 
die wetsbepalingen zijn gesteld voor de ontvankelijkheid van nieuwe vorderingen, dit is 
berusten op een feit of een handeling in de dagvaarding aangevoerd, ofwel wanneer zij 
een verweer tegen de hoofdvordering uitmaken of strekken tot compensatie.

b.  Uit  de  stukken  waarop het  Hof vermag acht te slaan blijkt:  (1)  dat verweersters 
dagvaarding  in  herziening  van  27  februari  1984  vermeldde  dat  zij  is  overgegaan  tot 
"onteigening van de volgende onroerende goederen:

- Gemeente Bilzen, weide, ... groot 2ha 17a 0ca, toebehorende aan:
E.B., ...
A.B., ..."
en dat zij ertoe strekte de door de vrederechter voorlopig bepaalde onteigeningsvergoe-

ding te verminderen tot de sommen van 2.170.000 BEF voor de gronden en van 12.300 
BEF voor het hout, o.a. omdat de onteigende grond diende beschouwd als landbouwgrond 
en men geen rekening mocht houden met zijn bestemming in het "Gewestplan" als indu-
striegrond, aangezien de onteigening de industriezone realiseert; (2) dat eisers in hun op 4 
november 1996 neergelegde 'conclusie houdende hervatting van het geding' géén 'inciden-
teel beroep' instelden maar, in ondergeschikte orde als "verweer" tegen de onteigening 
opwierpen dat deze onwettig en onregelmatig was, bij gebrek aan: de vereiste machtiging, 
procesbevoegdheid, wettelijke grondslag (onder verwijzing naar de bestemming van de 
grond volgens het gewestplan Tongeren-Sint-Truiden), hoogdringendheid en openbaar nut 
(p. 6 e.v.), en de vaststelling van deze 'onregelmatigheid' vorderden met aanstelling van 
een deskundige.

Bedoeld verweer en bedoelde vordering berustten bijgevolg wel degelijk op een feit of 
akte in de dagvaarding in herziening aangevoerd, m.n. de onteigening en bestemming van 
de betrokken grond. Bovendien maakte eisers' tegenvordering duidelijk een verweer uit 
tegen de hoofdvordering van verweerster.

c. Afstand van recht wordt niet vermoed en kan alleen worden afgeleid uit feiten die 
voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.

d. Uit dit alles volgt dat de appelrechter enerzijds, in zoverre hij oordeelt dat "(eisers) 
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nooit  voor  de eerste rechter de onwettigheid  van  de onteigening opgeworpen hebben, 
zodat  hierover  geen  uitspraak werd  gedaan  en derhalve er  niet  tegen  opgekomen  kan 
worden  door  middel  van  een incidenteel  beroep",  de  bewijskracht  schendt  van  eisers' 
conclusie in hoger beroep, neergelegd op 4 november 1996 (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), en anderzijds, door eisers' tegenvorde-
ring "wegens onwettigheid niet toelaatbaar" te verklaren, op de gronden dat verweerster in 
haar inleidende dagvaarding haar vordering beperkte tot "een herziening van de toege-
kende  onteigeningsvergoeding",  dat  de  in  de  nieuwe  (tegen)vordering  voorgehouden 
onregelmatigheden "nooit  opgeworpen geweest zijn" en dat eisers trouwens "steeds de 
bevestiging (hebben) gevraagd van het bestreden vonnis en (het) enkel oneens (waren) 
omtrent de kwalificatie van de onteigende gronden", en zonder na te gaan of die tegenvor-
dering een verweer tegen de hoofdvordering uitmaakte, de artikelen 16, tweede lid, Ontei-
geningswet,  807 tot  810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek evenals  het algemeen 
rechtsbeginsel dat afstand van recht niet wordt vermoed en alleen kan worden afgeleid uit 
feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn, schendt.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eerste eiseres
1. Verweerster werpt de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de 

eerste eiseres op: de eerste eiseres was voor het indienen van het verzoekschrift 
overleden.

2. Uit het uittreksel uit het Rijksregister blijkt dat de eerste eiseres op 1 maart 
1998 is overleden, dit is voor de betekening van het verzoekschrift op 30 januari 
2004.

3. Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Ontvankelijkheid van het eerste onderdeel
4.  Verweerster  werpt  als grond van niet-ontvankelijkheid op van het  eerste 

onderdeel, dat het onderdeel zonder verduidelijking schending aanvoert van de 
artikelen 808 tot 810 van het Gerechtelijk Wetboek en dat de artikelen 807 tot 
810 in samenhang met artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek de regel niet 
bevatten die het arrest zou geschonden hebben.

5. De aangevoerde schending van de genoemde artikelen van het Gerechtelijk 
Wetboek die voldoende gepreciseerd worden, volstaat om, indien het onderdeel 
gegrond zou zijn, tot vernietiging van de beslissing te leiden.

6. De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Eerste onderdeel
7. Krachtens artikel 16, tweede lid, van de wet van 26 juli 1962 betreffende de 

rechtspleging  bij  hoogdringende  omstandigheden  inzake  de  onteigeningen  te 
algemenen nutte, kan de vordering tot herziening ook gegrond zijn op de onre-
gelmatigheid van de onteigening en wordt zij door de rechtbank behandeld over-
eenkomstig de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Krachtens  de artikelen 807 tot  810 en 1042 van het  Gerechtelijk  Wetboek, 
kunnen tegenvorderingen voor het eerst in hoger beroep ingesteld worden indien 
zij  berusten  op  een  feit  of  handeling  in  de  dagvaarding  aangevoerd  of  een 
verweer op de hoofdvordering uitmaken of tot compensatie strekken.
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8. Het arrest stelt vast dat de eisers na het tussenarrest in hun laatste conclusie 
van 4 november 1996 de onregelmatigheid van de onteigening wegens onwettig-
heid opwerpen.

Het arrest oordeelt dat de voorgehouden onregelmatigheden wegens gemis aan 
machtiging, aan procesbevoegdheid en aan wettelijke grondslag waarvan thans 
sprake is, nooit zijn opgeworpen geweest, dat de eisers steeds de bevestiging van 
het bestreden vonnis gevraagd hebben en dat zij enkel oneens waren omtrent de 
kwalificatie van de onteigende gronden.

9. Het arrest beslist zonder na te gaan of de tegenvordering van de eisers een 
verweer tegen de hoofdvordering in herziening uitmaakt, dat de tegenvordering 
wegens onwettigheid van de onteigening niet toelaatbaar is.

Het  arrest  schendt  aldus  de  aangewezen  artikelen  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek.

10. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Omvang van cassatie
11. De vernietiging van de beslissing betreffende de niet-ontvankelijkheid van 

de tegenvordering strekt zich uit tot de beslissing over de vordering tot herzie-
ning die er nauw mee verbonden is.

Overige grieven
12. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep van de eerste eiseres.
Vernietigt  het  bestreden  arrest,  behoudens  in  zoverre  dit  het  hoger  beroep 

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

23 februari 2006 – 1° kamer –  Voorzitter: de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  mevr. Bourgeois –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Nelissen Grade.

Nr. 107

1° KAMER - 23 februari 2006

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING 
VAN HET RECHTSCOLLEGE - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - RECHTER IN HANDELSZAKEN - 
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VERHINDERING - VERVANGING

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING 
VAN HET RECHTSCOLLEGE - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - RECHTER IN HANDELSZAKEN - 
VERHINDERING - VERVANGING

3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING 
VAN HET RECHTSCOLLEGE - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - RECHTER IN HANDELSZAKEN - 
VERHINDERING - VERVANGING - ADVOCAAT - VOORWAARDE

4º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING 
VAN HET RECHTSCOLLEGE - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - RECHTER IN HANDELSZAKEN - 
VERHINDERING - VERVANGING - ADVOCAAT - VOORWAARDE

1º en 2° De verhinderde rechter in handelszaken kan enkel vervangen worden door een 
plaatsvervangende rechter in handelszaken. (Art. 322, derde lid, Ger.W.)

3º en 4° Enkel in het geval dat een rechter in handelszaken onvoorzien afwezig is, kan de 
voorzitter  van  de  rechtbank  van  koophandel  een  op  het  tableau  van  de  Orde 
ingeschreven advocaat die ten minste dertig jaar oud is aanwijzen om de verhinderde 
rechter te vervangen1. (Art. 322, derde lid, Ger.W.)

(M. e.a. T. GEVEKE INDUSTRIAL nv)

ARREST

(A.R. C.04.0530.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 28 april 2003 en 30 juni 

2003 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 322 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij vonnis van 30 juni 2003, gewezen door de vijfentwintigste kamer D buitengewoon 

van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, samengesteld uit de heren Ph. S. rechter, 
voorzitter van de kamer, M., rechter in handelszaken, en F. K., geassumeerd rechter in 
handelszaken, wordt  het hoger beroep, dat de eisers instelden tegen het vonnis van de 
Vrederechter van het kanton Vilvoorde van 1 maart 2001, waarbij deze rechter hun eisen 
met betrekking tot de huur van een terrein en de huur van een kantoorgebouw, gelegen te 
Vilvoorde aan de Leuvensesteenweg ontvankelijk doch ongegrond verklaarde, ontvanke-
lijk, maar ongegrond verklaard en het bestreden vonnis bevestigd, nadat eerder bij vonnis 
van 28 april 2003 de rechtbank, op dezelfde wijze samengesteld, de debatten ambtshalve 
had heropend om partijen toe te laten te debatteren en desnoods te concluderen nopens 
een aantal ambtshalve opgeworpen punten, waarna zij de zaak in voortzetting vaststelde 
op de zitting van 19 mei 2003.

1 Zie Cass., 7 juni 2002, A.R. C.00.0413.F, nr 344 (rechtbank van eerste aanleg, burgerlijke zaak) en 
12 juni 2002, A.R. P.02.0341.F, nr 352 (id., strafzaak).
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Grieven
Blijkens artikel  322, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt de verhinderde 

rechter in handelszaken vervangen door een plaatsvervangende rechter in handelszaken. 
Bij  onvoorziene  afwezigheid  kan  de  voorzitter  van  de  rechtbank  van  koophandel  een 
andere werkende of plaatsvervangende rechter in handelszaken, een rechter, een plaats-
vervangende rechter of een op het tableau van de orde ingeschreven advocaat die ten 
minste dertig jaar oud is aanwijzen om de verhinderde assessor te vervangen.

Uit deze bepaling volgt dat de voorzitter de verhinderde rechter in handelszaken slechts 
zal kunnen vervangen door een advocaat die ten minste dertig jaar oud is op het tableau 
van de Orde is ingeschreven voorzover hij vaststelt dat alle werkende en plaatsvervan-
gende rechters in handelszaken van de rechtbank verhinderd zijn.

Te dezen blijkt noch uit de bestreden vonnissen, waarin enkel melding wordt gemaakt 
van de aanwezigheid van de heer F. K. als geassumeerd rechter, noch uit de beschikking 
van 3 februari 2003, waarbij  mr. F. K. door de Ondervoorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel werd aangeduid om de verhinderde rechter in handelszaken, met 
name L. K., te vervangen op de zitting van 3 februari 2003, dat alle werkende en plaats-
vervangende  rechters  in  handelszaken  van  de  rechtbank  van  koophandel  verhinderd 
waren.

Uit laatstgenoemde beschikking blijkt enkel dat de heer L. K., rechter in handelszaken, 
voor de terechtzitting van 3 februari 2003 verhinderd was.

Bovendien ontbreekt iedere gelijkaardige beschikking met betrekking tot de zittingen 
van  19  mei  en  2  juni  2003,  waarop  partijen  na  de  heropening  der  debatten  werden 
gehoord.

Besluit
De bestreden vonnissen, die werden gewezen door een geassumeerd rechter, met name 

mr. F. K., zonder dat uit de stukken, waarop het Hof vermag acht te slaan, noch uit de 
vermeldingen van de bestreden vonnissen blijkt dat alle werkende en plaatsvervangende 
rechters in handelszaken verhinderd waren op de terechtzittingen van 3 februari, 19 mei 
en 2 juni 2003,  werden  gewezen  door een onregelmatig  samengestelde  kamer  en zijn 
derhalve nietig (schending van artikel 322, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Artikel 322, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat:
- de verhinderde rechter in handelszaken wordt vervangen door een plaatsver-

vangend rechter in handelszaken;
- bij onvoorziene afwezigheid, de voorzitter van de rechtbank van koophandel 

een andere werkende of plaatsvervangende rechter in handelszaken, een rechter, 
of een plaatsvervangend rechter of een op het tableau van de Orde ingeschreven 
advocaat  die ten minste dertig jaar  oud is,  kan aanwijzen om de verhinderde 
assessor te vervangen.

2. Uit deze bepaling volgt dat:
-  de  regeling  verschillend  is  in  het  geval  dat  een  rechter  in  handelszaken 

verhinderd is en in het geval dat hij onvoorzien afwezig is;
- de verhinderde assessor enkel kan worden vervangen door een plaatsvervan-

gende assessor;
- enkel in het geval dat een assessor onvoorzien afwezig is, de voorzitter van 

de rechtbank van koophandel een op het tableau van de Orde ingeschreven advo-
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caat die ten minste dertig jaar oud is, kan aanwijzen om de verhinderde assessor 
te vervangen.

3. Het middel voert enkel aan dat uit artikel 322, derde lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek volgt  "dat  de voorzitter  de verhinderde  rechter  in  handelszaken 
slechts zal kunnen vervangen door advocaat die ten minste dertig jaar oud is en 
op  het  tableau  van  de  orde  is  ingeschreven,  in  zoverre  hij  vaststelt  dat  alle 
werkende  en  plaatsvervangende  rechters  in  handelszaken  van  de  rechtbank 
verhinderd zijn".

4. Het middel faalt naar recht.
Dictum 
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

23 februari 2006 – 1° kamer –  Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Woûters – Andersluidende conclusie2 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en Wouters.

Nr. 108

1° KAMER - 23 februari 2006

1º BENELUX – PREJUDICIELE GESCHILLEN – BENELUX – VERDRAG – GELIJKE 
BEHANDELING – VENNOOTSCHAPPEN – FISCALE LASTEN – VREEMDE FIRMA'S IN BELGIË – FISCAAL 
STELSEL VAN FORFAITAIRE MINIMUMWINSTEN – VERENIGBAARHEID – VRAAG OM UITLEGGING – 
NATIONAAL RECHTSCOLLEGE - VERPLICHTING.

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - BENELUX – BENELUX-VERDRAG – GELIJKE BEHANDELING – 
VENNOOTSCHAPPEN – FISCALE LASTEN – VREEMDE FIRMA'S IN BELGIË – FISCAAL STELSEL VAN 
FORFAITAIRE MINIMUMWINSTEN – VERENIGBAARHEID – VRAAG OM UITLEGGING – NATIONAAL 
RECHTSCOLLEGE – VERPLICHTING.

3° INKOMSTENBELASTINGEN – AANSLAGPROCEDURE – BEWIJSVOERING – 
VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN – VREEMDE FIRMA'S IN BELGIË – FISCAAL 
STELSEL VAN FORFAITAIRE MINIMUMWINSTEN – VERENIGBAARHEID – BENELUX-VERDRAG – GELIJKE 
BEHANDELING – PREJUDICIËLE VRAAG – NATIONAAL RECHTSCOLLEGE – VERPLICHTING.

4° BENELUX – PREJUDICIELE GESCHILLEN – BENELUX-VERDRAG – GELIJKE 

2 Het O.M. was van oordeel dat het middel gegrond was, daar het overeenstemde met de economie 
van het gehele artikel 322 Ger. W., waaruit af te leiden is dat de vervanging door een advocaat - 
wiens beroep geen onpartijdigheid impliceert en overigens niet verenigbaar is met dat van werkend 
magistraat  (art.  437,  aanhef  en  1°,  Ger.  W.)  terwijl  hij  namelijk  voor  de  gerechten  als 
gevolmachtigde van de partij verschijnt (art. 440, tweede lid, Ger.W.) - slechts mogelijk is als geen 
andere plaatsvervanger beschikbaar is, zoals dit het geval is in de rechtbank van eerste aanleg (art. 
322, eerste lid). Het verwees daarbij naar de in de vorige voetnoot aangehaalde precedenten, waarin 
het Hof het bestreden vonnis telkens vernietigde omdat de verhindering van alle rechters uit geen 
enkel stuk bleek, zodat het Hof zijn controle over het bestaan van de voorwaarden van de vervanging 
niet kon uitoefenen.
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BEHANDELING – VENNOOTSCHAPPEN – FISCALE LASTEN – VREEMDE FIRMA'S IN BELGIË – FISCAAL 
STELSEL VAN FORFAITAIRE MINIMUMWINSTEN – VERENIGBAARHEID – VRAAG OM UITLEGGING – HOF 
VAN CASSATIE – VERPLICHTING.

5° PREJUDICIELE GESCHIL – BENELUX - BENELUX-VERDRAG – GELIJKE BEHANDELING – 
VENNOOTSCHAPPEN – FISCALE LASTEN – VREEMDE FIRMA'S IN BELGIË – FISCAAL STELSEL VAN 
FORFAITAIRE MINIMUMWINSTEN – VERENIGBAARHEID – VRAAG OM UITLEGGING – HOF VAN 
CASSATIE – VERPLICHTING.

6° INKOMSTENBELASTINGEN – AANSLAGPROCEDURE – BEWIJSVOERING – 
VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN – VREEMDE FIRMA'S IN BELGIË -  FISCAAL 
STELSEL VAN FORFAITAIRE MINIMUMWINSTEN – VERENIGBAARHEID - BENELUX-VERDRAG – GELIJKE 
BEHANDELING – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING.

1º,2° en 3° Wanneer in een voor een nationaal rechtscollege aanhangige zaak een vraag 
rijst om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel,  
als bedoeld bij  artikel 1 van het Verdrag Benelux-Gerechtshof,  zoals de vraag of het  
Belgisch  fiscaal  stelsel  dat  uitsluitend  voor  vreemde  firma's  voorziet  in  forfaitaire  
minimumwinsten verenigbaar is met het in het Benelux-Verdrag gewaarborgd beginsel  
inzake gelijke behandeling op het vlak van belastingen en fiscale lasten, is dit nationaal  
rechtscollege niet verplicht die vraag aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen, indien  
tegen  zijn  uitspraak  beroep  kan worden  ingesteld  krachtens  het  nationale  recht;  het 
cassatieberoep is kennelijk een beroep krachtens het nationale recht in de zin van die 
verdragsbepaling  (Artt.  1  en  6.3  Verdrag Benelux  Gerechtshof;  artt.  2,a  en  f,  en  59 
Benelux-Verdrag; art.248 §1, eerste lid, en §2, W.I.B. (1964); art. 146, §1, K.B. W.I.B. 
(1964)).

4°,5°  en  6°  Wanneer  een  vraag  om  uitlegging  van  een  voor  België,  Luxemburg  en 
Nederland  gemene  rechtsregel,  als  bedoeld  bij  artikel  1  van  het  Verdrag  Benelux-
gerechtshof voor het Hof van Cassatie rijst, zoals de vraag of het Belgisch fiscaal stelsel  
dat uitsluitend voor vreemde firma's voorziet in forfaitaire minimumwinsten verenigbaar is  
met het in het Benelux-Verdrag gawaarborgd beginsel inzake gelijke behandeling op het  
valk van belastingen en fiscale lasten, is het Hof verplicht die vraag aan het Benelux-
gerechtshof voor te leggen1 (Artt. 1 en 6.3 Verdrag Benelux Gerechtshof; artt. 2,a en f, en 
59 benelux-Verdrag; art.248 §1, eerste lid, en §2, W.I.B. (1964); art. 146, §1, K.B. W.I.B. 
(1964)).

(B.V. METABOUW BOUWBEDRIJF T. BELGISCHE STAAT – MINISTER VAN FINANCIÊN)

ARREST

(A.R. F.04.0011.N)

I.RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 november 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II.FEITEN
De eiseres, een Nederlandse vennootschap, is actief in de bouwsector. Tijdens 

1 Zie Cass., 27 juni 2002, A.R. nr. C.00.0472.N, nr. 391 en 13 mei 2004, A.R. nr. C.02.0614.N, 
nr.259.
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de jaren 1983 en 1984 bouwde zij in België een stomerij in opdracht van de NV 
L.T. Medical Services NV. Na een onderzoek oordeelt het bestuur dat de eiseres 
tijdens de jaren 1983 en 1984 een vaste inrichting had in België. Op grond van 
de artikelen 248, §2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 
146, §1, 7°, K.B./W.I.B. (1964) werd een belastbaar bedrag van 8.902.248 BEF 
aangenomen. 

III.CASSATIE MIDDELEN
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
-de artikelen 1, 2, 58 en 59 van het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling van de 

Benelux Economische Unie, ondertekend te 's Gravenhage, goedgekeurd bij wet van 20 
juni 1960 en in werking getreden op 1 november 1960;
-de artikelen 1 en 6 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het 

statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel, goedgekeurd bij wet van 18 
juli 1969 en in werking getreden op 1 januari 1974;
-artikel 1, A, 7°, van het Protocol van 29 april 1969 ter uitvoering van artikel 1, tweede 

lid van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling van het statuut van een 
Benelux-Gerechtshof, ondertekend te 's Gravenhage, goedgekeurd bij wet van 2 februari 
1971 en in werking getreden op 1 januari 1974;
-de artikelen 377 tot 385 en 386 tot 391, in de versie van vóór de opheffing bij wet van 

15 maart 1999, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij konink-
lijk besluit van 10 april 1992, bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, hierna afgekort WIB 
(1992);
-artikel 248 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij konink-

lijk besluit van 26 februari 1964, hierna afgekort WIB (1964) en voor zoveel als nodig 
artikel 342 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 10 april 1992, bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, hierna afgekort  WIB 
(1992);
-Artikel  146  van  het  Koninklijk  besluit  van  4  maart  1965  tot  uitvoering  van  het 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 1964) en voor zoveel als nodig artikel 182 
van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992.

Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  arrest  “Verklaart  het  fiscaal  verhaal  ontvankelijk  doch  ongegrond. 

Veroordeelt (eiseres) tot de kosten van de voorziening, vereffend zoals in strafzaken op 
156, 42 euro”.

op grond van de motieven op p. 5-6:
“(Eiseres) houdt voor dat de toepassing van artikel 146 koninklijk besluit WIB (1964), 

dat  in toepassing van artikel  248,  §23, WIB de belastbare minimumwinsten van vaste 
inrichtingen van buitenlandse ondernemingen vastlegt, in strijd is met artikel 25 van het 
dubbelbelastingverdrag  tussen  België  en  Nederland,  artikel  52  EG-Verdrag,  met  het 
gelijkheidsbeginsel en met het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie 
(...).

Het niet-discriminatiebeginsel voorzien in artikel 7 van het EG-Verdrag, in de artikelen 
2, 58-2 en 59-1 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie ten 
aanzien van (eiseres), die een natuurlijke persoon is, wordt niet geschonden vermits de 
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toepassing van artikel 146 koninklijk besluit WIB (1964) zonder onderscheid van nationa-
liteit van toepassing is op alle natuurlijke personen ook deze van Belgische nationaliteit, 
die onder de toepassing vallen van de belasting op de niet-verblijfhouders”.

Grieven
Eerste onderdeel
Eiseres verzocht in regelmatig genomen beroepsbesluiten neergelegd ter griffie van het 

Hof van Beroep te Brussel op 3 december 1999 op p. 14 onderaan “(...) de volgende vraag 
om uitleg te stellen aan het Beneluxhof: ‘Schenden artikel 248, §2, WIB (1964) en het in 
uitvoering ervan genomen artikel 146 koninklijk besluit WIB (1964) de artikelen 2, 58 en 
59 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie doordat een vaste 
inrichting van een Nederlandse vennootschap bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, 
aan de forfaitaire minimumbelasting onderworpen wordt, terwijl dit niet het geval is voor 
een binnenlandse vennootschap’”.

Krachtens de artikelen 1 en 6, derde en vierde lid van het aangehaald Verdrag tot instel-
ling van het Benelux-Gerechtshof en artikel 1, A, 7°, van het Protocol van 29 april 1969 
ter uitvoering van artikel 1, tweede lid, van voormeld Verdrag, is een nationaal rechtscol-
lege, tegen de uitspraken waarvan krachtens het nationale recht geen beroep kan worden 
ingesteld,  verplicht  elke  vraag  van  uitleg  omtrent  het  Verdrag  tot  instelling  van  de 
Benelux Economische Unie aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen voorzover op die 
vraag nog geen antwoord werd gegeven door dit (Benelux)hof, tenzij bedoeld rechtscol-
lege van oordeel is dat er redelijkerwijze geen twijfel kan over bestaan omtrent de oplos-
sing van de gerezen vraag van uitleg of de zaak wegens haar spoedeisend karakter geen 
uitstel gedoogt.

Tegen een arrest uitgesproken door een hof van beroep op de fiscale voorziening van 
een belastingplichtige op grond van het aangehaalde artikel 377 en volgende WIB (1992), 
geen beroep openstaat, maar enkel een voorziening in cassatie overeenkomstig de aange-
haalde artikelen 386 en volgende WIB (1992).

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, met het opgegeven motief dat artikel 146 Konink-
lijk Besluit WIB (1964) zonder onderscheid van nationaliteit van toepassing is op alle 
natuurlijke personen ook deze van Belgische nationaliteit, die onder de toepassing vallen 
van de belasting op de niet-verblijfhouders, zijn beslissing om de voorgestelde vraag van 
uitleg, die het verplicht was te stellen (schending van de artikelen 1 en 6, derde en vierde 
lid, van het aangehaald Verdrag tot instelling van het Benelux-Gerechtshof en artikel 1, A, 
7°, van het Protocol van 29 april 1969 ter uitvoering van artikel 1, tweede lid, van voor-
meld Verdrag, de aangehaalde artikelen 377 en volgende en 386 en volgende WIB (1992), 
niet te stellen niet naar recht verantwoordt, nu dit motief niet aanduidt dat de zaak geen 
uitstel gedoogt wegens haar spoedeisend karakter en geen oordeel is dat er redelijkerwijze 
geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing van de opgeworpen vraag die het verschil 
in behandeling betrof tussen binnen- en buitenlandse vennootschappen betrof (schending 
van de artikelen 1, 2, 58 en 59, van het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling van de 
Benelux Economische Unie,  de artikelen 1 en 6 van  het  Verdrag van 31 maart  1965 
betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof en artikel 1, A, 7°, 
van  het  Protocol  van  29  april  1969  ter  uitvoering  van  artikel  1,  tweede  lid,  van  het 
Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling van het statuut van een Benelux-
Gerechtshof).

Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 1 en 2, f, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Econo-

mische Unie genieten de onderdanen van elk der verdragsluitende partijen de behande-
ling, welke voor de eigen onderdanen geldt voor wat betreft rechten en belastingen van 
welke aard ook.
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Krachtens artikel 58, 2°, van hetzelfde Verdrag mogen de handelingen van rechtsper-
sonen, opgericht volgens de wetgeving van een der lidstaten, die in een andere lidstaat 
rechtstreeks  of  via  een inrichting optreden,  in  die  andere  lidstaat  aan geen  zwaardere 
verplichtingen worden onderworpen,  dan die welke gelden voor  de nationale vennoot-
schappen en krachtens artikel 59, 1°, van hetzelfde Verdrag mogen de vennootschappen 
die hun fiscaal domicilie op het grondgebied van een van de drie lidstaten hebben, op het 
grondgebied van een andere lidstaat voor hun handelingen, aldaar rechtstreeks of via een 
vaste inrichting verricht, aan geen zwaardere fiscale heffing worden onderworpen dan de 
nationale vennootschappen van die lidstaat.

Eiseres, die een door voormelde bepalingen geviseerde vennootschap naar Nederlands 
recht is, die haar fiscaal domicilie heeft in Nederland en via een inrichting handelingen in 
België  heeft  verricht  tijdens  de  kalenderjaren  1983  en  1984,  dient  derhalve  dezelfde 
behandeling te genieten als de Belgische vennootschappen en mag in België niet onder-
worpen worden noch aan zwaardere verplichtingen, noch aan zwaardere fiscale heffingen 
dan de Belgische vennootschappen.

Dit  laatste  is  het  geval  wanneer  de  administratie  bij  toepassing  van  de  wettelijke 
vermoedens, voorzien in artikel 248 WIB (1964), bij gebreke van bewijskrachtige gege-
vens, geleverd door de belanghebbenden of door de administratie, de belastbare winst van 
een belastingplichtige bepaalt op een verschillende wijze naargelang het om een Belgi-
sche of vreemde firma gaat.

De belastbare winst van elke belastingplichtige wordt in de regel krachtens artikel 248, 
§1, eerste lid, WIB (1964) bepaald naar de normale winsten of baten van ten minste drie 
soortgelijke belastingplichtigen en met inachtneming, volgens het geval, van het aange-
wende kapitaal, van de omzet, van het aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht, 
van  de  huurwaarde  der  in  bedrijf  genomen  gronden,  alsmede  van  alle  andere  nuttige 
inlichtingen. De belastbare winst bekomen in toepassing van dit wettelijk vermoeden is 
een  brutowinst,  waarop  de  behoorlijk  bewezen  bedrijfsuitgaven  en  -verliezen  van  de 
belastingplichtige zo voldaan is aan de wettelijke vereisten, in mindering komen, zonder 
dat het bekomen belastbaar nettobedrag beneden een gesteld minimum kan dalen.

Hierop wordt de Koning, in uitvoering van artikel 248, §2, WIB (1964) bij wijze van 
uitzondering, met inachtneming van de in §1, eerste lid, vermelde gegevens, gemachtigd 
het minimum der winsten te bepalen dat belastbaar is ten laste van de vreemde firma's die 
in België  werkzaam zijn.  Het koninklijk  besluit  tot  uitvoering van het WIB (1964) in 
artikel 146, §1, 7°, legt het minimum der winsten dat belastbaar is ten name van vreemde 
firma's die in België werkzaam zijn en belastbaar zijn volgens de vergelijkingsprocedure 
bepaald in artikel 248, §1, eerste lid, WIB (1964), voor alle andere bedrijven of onderne-
mingen, dan deze geviseerd in hetzelfde voornoemde artikel 146, §1, 1° tot en met 6°, 
vast  op 80 BEF per 1.000 BEF ontvangsten,  zonder dat die winst  lager mag zijn dan 
140.000 BEF. Deze wettelijk vermoede minima zijn nettowinsten,  die absoluut gelden 
zonder mogelijkheid voor de vreemde firma's om behoorlijk bewezen bedrijfsuitgaven en 
-verliezen in mindering te brengen en waartegen alleen als tegenbewijs mogelijk is het 
juiste cijfer van hun belastbare inkomsten.

Aldus wordt eiseres die belast werd a rato van 80 BEF per 1.000 BEF op haar ontvang-
sten die zij ontving voor de litigieuze bouwwerken door haar uitgevoerd in België onder-
worpen aan zwaardere verplichtingen met betrekking tot het te leveren tegenbewijs van 
het wettelijk vermoeden en aan een zwaardere fiscale heffing dan de Belgische firma's 
werkzaam in België, die nooit onderworpen zijn aan dit absoluut minimum, met mogelijk-
heid om behoorlijk bewezen bedrijfsuitgaven en -verliezen in mindering te brengen op de 
wettelijk vermoede belastbare brutowinst.

Hieruit  volgt  dat  het  bestreden  arrest  onwettig  de  belastingheffing  van  eiseres  laat 
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bestaan,  die  belast  wordt  op een wettelijk  vermoede  minimumwinst  die netto  bepaald 
wordt, hetgeen een zwaardere fiscale heffing is dan de Belgische firma's ondergaan die 
wel hun regelmatig bewezen bedrijfsuitgaven en - verliezen in mindering kunnen brengen 
(schending van  de  artikelen  1,  2,  f,  en  59,  1°,  van  het  Verdrag  tot  instelling  van  de 
Benelux Economische Unie, artikel 248 WIB (1964) en voor zoveel als nodig artikel 342 
WIB (1992), artikel 146 KB / WIB (1964) en voor zoveel als nodig artikel 182 koninklijk 
besluit WIB (1992) en die eiseres onderwerpt aan zwaardere verplichtingen dan de Belgi-
sche firma's  inzake het tegenbewijs van het ingestelde wettelijk vermoeden (schending 
van de artikelen 1, 2, f, en 58, 2°, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economi-
sche Unie, artikel  248 WIB (1964) en voor  zoveel als nodig artikel  342 WIB (1992), 
artikel 146 koninklijk besluit WIB (1964) en voor zoveel als nodig artikel 182 koninklijk 
besluit WIB(1992)).

(...)
IV.BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
4.Wanneer in een voor een nationaal rechtscollege aanhangige zaak een vraag 

rijst om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschap-
pelijke rechtsregel  die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1 van het 
Verdrag  Benelux-Gerechtshof,  is  dit  nationaal  rechtscollege,  krachtens  artikel 
6.3 van voornoemd Verdrag, verplicht tot het stellen van een prejudiciële vraag 
aan het Benelux-Gerechtshof, indien tegen zijn uitspraak krachtens het nationale 
recht geen beroep kan worden ingesteld.

Het cassatieberoep is kennelijk een beroep krachtens het nationale recht in de 
zin van die verdragsbepaling. 

5.Het  hof  van beroep  was te dezen niet  verplicht  een  prejudiciële  vraag te 
stellen.

6.Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
7.Krachtens artikel 2, a, van het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling van 

de  Benelux  Economische  Unie,  genieten  de  onderdanen  van  elk  der  hoge 
verdragsluitende  partijen  op  het  grondgebied  van  de  andere  verdragsluitende 
partijen de behandeling welke voor de eigen onderdanen geldt voor wat betreft 
de vrijheid van vestiging.

Volgens artikel 2, f, van dit verdrag, geldt een gelijke behandeling voor wat 
betreft de rechten en belastingen van welke aard ook.

Krachtens artikel 59.1, van dit verdrag, zijn de vennootschappen welke zijn 
opgericht overeenkomstig de wetgeving van een hoge verdragsluitende partij en 
binnen het grondgebied van één der hoge verdragsluitende partijen hun fiscaal 
domicilie hebben, op het grondgebied der andere verdragsluitende partijen, niet 
onderworpen  aan  hogere  fiscale  lasten  dan  die  welke  worden  gedragen  door 
soortgelijke nationale vennootschappen.
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8.Krachtens artikel 248, §1, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen  (1964)  worden  bij  gebreke  van  bewijskrachtige  gegevens,  geleverd 
hetzij door de belanghebbenden, hetzij door de Administratie, de in artikel 20, 1° 
en 3°, van dit wetboek, bedoelde winsten of baten voor elke belastingplichtige 
bepaald naar de normale winsten of baten van ten minste drie soortgelijke belas-
tingplichtigen  en  met  inachtneming,  volgens  het  geval,  van  het  aangewende 
kapitaal, van de omzet, van het aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht, 
van de huurwaarde der  in bedrijf  genomen gronden,  alsmede van alle andere 
nuttige inlichtingen.

Krachtens §2 van die wetsbepaling, bepaalt de Koning, met inachtneming van 
de  in  §1,  eerste  lid,  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  (1964) 
vermelde gegevens, het minimum der winsten dat belastbaar is ten laste van de 
vreemde firma’s die in België werkzaam zijn.

9.Artikel 146, §1, van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat het minimum der winsten dat 
belastbaar  is  ten  name van  vreemde firma’s  die  in  België  werkzaam zijn  en 
belastbaar  zijn  volgens  de  vergelijkingsprocedure  bepaald  in  artikel  248,  §1, 
eerste lid, van dit wetboek, wordt bepaald als volgt:

-  1°,  fabrieken,  constructiewerkplaatsen,  groeven,  pannenbakkerijen,  steen-
bakkerijen, spoorwegexploitaties: 90 000 BEF per bediende en arbeider (gemid-
deld getal over het beschouwde jaar);

-  2°,  landbouwbedrijven,  tuinbouwbedrijven  of  groentenkwekerijen,  boom-
kwekerijen: forfaitaire schaal vastgesteld voor de Belgische belastingplichtigen 
van het aangrenzende gewest die een soortgelijk beroep uitoefenenen;

- 3°, banken, krediet- en wisselinstelling: 250 000 BEF per bediende (gemid-
deld getal over het beschouwde jaar);

- 4°, levensverzekeringen: 100 BEF per 1000 BEF geïnde premies;
- 5°, zeeverzekeringen: 70 BEF per 1000 BEF geïnde premies;
- 6°, andere verzekeringen: 75 BEF per 1000 BEF geïnde premies;
- 7°, alle andere bedrijven of ondernemingen: 80 BEF per 1000 BEF ontvang-

sten, met een minimum van 145.000 BEF per bediende en arbeider (gemiddeld 
getal over het beschouwde jaar).

Krachtens §2 van die wetsbepaling mag het bedrag van de overeenkomstig §1 
vastgestelde belastbare winst in geen geval lager zijn dan 140 000 BEF.

10.Uit  die  bepalingen  volgt  dat  bij  gebrek  aan  bewijskrachtige  gegevens, 
Belgische  ondernemingen  anders  worden  belast  dan  vreemde  ondernemingen 
voor dewelke een stelsel geldt van forfaitaire winsten. Die regeling heeft niet tot 
noodzakelijk gevolg dat de vreemde onderneming steeds zwaarder wordt belast 
dan de Belgische onderneming.

11.Krachtens artikel 6.3 van het Beneluxverdrag is het Hof verplicht een preju-
diciële vraag te stellen.

Dictum 
Het Hof,
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Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Benelux-Gerechtshof uitspraak heeft 
gedaan over volgende vragen:

“Moeten de artikelen 2, a en f en artikel 59 van het Verdrag van 3 februari  
1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie aldus worden uitgelegd  
dat  zij  zich  verzetten  tegen  de  toepassing van  de  artikelen  248,  §2,  van  het  
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), juncto artikel 146 van het konink-
lijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen,  daar  die  wetsbepalingen  een  forfaitair  minimum  belastbaar  
inkomen vaststellen dat alleen geldt voor vreemde firma’s ?”. 

23 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 109

1° KAMER - 24 februari 2006

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ZAAK DIE MEN IN BEWARING HEEFT - GEBREK VAN DE 
ZAAK - BEWIJS

Uit het gedrag van de zaak kan de rechter niet wettig besluiten tot het bestaan van een 
gebrek van de zaak, waarvoor degene die ze onder zijn bewaring heeft aansprakelijk is, 
dan indien hij elke andere oorzaak dan het gebrek uitsluit1. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

(H. e.a. T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0112.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest,  op 19 oktober 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315 et 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 80, §1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings-

ondernemingen voor het werd opgeheven bij de wet van 22 augustus 2002 (artikel 11).
Aangevochten beslissingen

1 Cass., 28 feb. 1992, A.R. 7724, nr 343; zie Cass., 26 sept. 2002, A.R. C.00.0648.F, nr 486.
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Het bestreden arrest verwerpt de hypothese van een ongeval dat te wijten is aan een 
toevallig feit (artikel 80, §1, 2°, van de wet van 9 juli 1975) en verklaart  bijgevolg de 
vordering van verweerster tegen [verweerder] niet-gegrond,  maar verklaart  daarentegen 
haar  vordering  tegen  de  eisers  gegrond,  veroordeelt  hen,  om,  naast  de  kosten,  aan 
verweerster een voorlopig bedrag van 1.239,41 euro in hoofdsom te betalen en belast een 
geneesheer-deskundige om de letsels en de arbeidsongeschiktheid te bepalen die zij heeft 
opgelopen.

De redenen van de bestreden beslissing:
"De  bestuurder,  die  zoals  hier,  de  controle  over  zijn  voertuig  verliest  en  niet  kan 

stoppen voor een te voorziene hindernis, hier de vangrail van de snelweg, kan zich slechts 
aan zijn aansprakelijkheid onttrekken indien hij bewijst dat hij de controle over zijn voer-
tuig heeft verloren ten gevolge van een toevallig feit of van overmacht.

(...)
De verbalisanten vermelden dat:
- 'de rechtervoorband geklapt is en nog op de velg zit; enkel het loopvlak is weg;
- de linkervoorband geklapt is;
- de rechtervoorband klapt wegens een reden die we niet exact kunnen bepalen';
(...)
Er dient vastgesteld dat de omstandigheden van het klappen (in de technische zin van 

het  woord)  van  een of meer  banden van het  voertuig niet  heel  duidelijk  vaststaan en 
vooral dat de oorzaak van dat ongeval niet bepaald kon worden;

Het klopt dat het strafdossier nergens verwijst naar een externe factor die de totstandko-
ming van een toevallig feit bewijst;

Anderzijds vertoont een voertuig, wanneer een van de banden ervan plots klapt, een 
ongewoon kenmerk dat schade kan veroorzaken. Het is door een gebrek aangetast in de 
zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;

(...)
Het vermoeden van schuld dat ingevolge artikel  1384, eerste lid, van het Burgerlijk 

Wetboek rust op de bewaarder van de zaak die door een gebrek is aangetast, kan slechts 
worden omgekeerd indien wordt bewezen dat de schade niet door het gebrek van de zaak, 
maar door een vreemde oorzaak is ontstaan; de onoverkomelijke onwetendheid omtrent 
het gebrek van de zaak neemt de aansprakelijkheid van de bewaarder van de zaak voor de 
schade die de zaak veroorzaakte niet weg (Cass., 14 mei 1999, nr. 283 - www.juridat.be);

Een dergelijk bewijs wordt hier niet geleverd en, bijgevolg verantwoorden de [eisers] 
hun weigering om [verweerster] te vergoeden niet naar recht;

De voorwaarde voor de dekking door [de tot bindendverklaring van het arrest opge-
roepen partij] bedoeld in artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 is niet vervuld en het hoger 
beroep ten principale is gegrond".

Grieven
Artikel 80, §1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 bepaal(de) date elke benadeelde van het 

Gemeenschappelijk  Waarborgfonds  de vergoeding  kan  bekomen van de schade voort-
vloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt wanneer geen 
enkele erkende verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is "om reden van 
een toevallig feit" waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, 
vrijuit gaat.

Uit het ongewone gedrag van een zaak kan de rechter slechts afleiden dat die zaak door 
een gebrek is aangetast waardoor de aansprakelijkheid van degene die ze onder zijn bewa-
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ring heeft in het gedrang komt, indien hij iedere andere oorzaak dan het gebrek, met name 
het toevallig feit, uitsluit

In deze zaak heeft het arrest niet uitgesloten dat het ongeval een andere oorzaak kon 
hebben dan de gebrekkigheid van een of meer banden van eisers voertuig.

Het heeft er immers op gewezen dat de "omstandigheden van het klappen (in de techni-
sche zin van het woord) van een of meer banden van het voertuig niet heel duidelijk vast-
staan en vooral dat de oorzaak van dat ongeval niet bepaald kon worden".

De omstandigheid dat er plots een band klapte, bewijst het bestaan van een gebrek niet, 
aangezien zij de mogelijkheid niet uitsluit dat de klapband een andere oorzaak heeft.

Anders gezegd, de rechter vermocht niet het gebrek van eisers voertuig af te leiden uit 
het " plotse" klappen van een van de banden ervan zonder vast te stellen dat de klapband 
zeker niet te wijten is aan een andere oorzaak die geen verband houdt met de gebrekkig-
heid ervan.

Met toepassing van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, of van de arti-
kelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, dient niet 
de bewaarder van de zaak te bewijzen dat haar ongewone gedrag niet te wijten is aan een 
gebrek. De rechter of de partij die beweert dat het ongewone gedrag van de zaak te wijten 
is aan een gebrek dienen het gebrek te bewijzen en, daartoe, vast te stellen dat er geen 
enkele andere oorzaak is.

Doordat het arrest die vaststelling niet heeft gemaakt, kon het niet naar recht beslissen 
dat "een voertuig, wanneer een van de banden ervan plots klapt, door een gebrek is aange-
tast in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek", zodat het ongeval 
dat eiser is overkomen niet te wijten is aan een toevallig feit (schending van de in de 
aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen, inzonderheid van artikel 1384, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Wanneer  de  rechter  artikel  1384,  eerste  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek 

toepast, kan hij uit het gedrag van de zaak niet wettig besluiten tot het bestaan 
van een gebrek van de zaak dan indien hij elke andere oorzaak dan het gebrek 
uitsluit.

Het arrest zegt dat "de omstandigheden van het klappen (in de technische zin 
van het woord) van een of meer banden van het voertuig niet heel duidelijk vast 
staan" en dat "de oorzaak van dat ongeval niet bepaald kon worden", dat "het 
strafdossier nergens verwijst naar een externe factor die de totstandkoming van 
een toevallig feit bewijst", dat "een voertuig, wanneer een van de banden ervan 
plots klapt, een ongewoon kenmerk vertoont dat schade kan veroorzaken" en dat 
"het door een gebrek is aangetast in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek".

Het arrest dat het bestaan van een gebrek louter uit het ongewone gedrag van 
het voertuig ten gevolge van een meer klapbanden afleidt  zonder elke andere 
oorzaak uit te sluiten, is niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing om de eisers ertoe te veroordelen verweer-

sters schade te vergoeden, strekt zich uit tot de beslissing waarbij verweersters 
vordering tegen verweerder wordt vernietigd,  aangezien het dictum waartegen 
geen  enkele  gedingpartij  een  ontvankelijk  cassatieberoep  kon instellen,  bijge-
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volg, op het vlak van de omvang van de vernietiging, niet onderscheiden was.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het eiseres akte verleent van 

haar  gedinghervatting  en  het  verweerders  hoger  beroep  tegen  de  eisers  niet-
ontvankelijk verklaart; 

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

Houdt  de kosten  aan  en laat  de  uitspraak  daaromtrent  aan  de  feitenrechter 
over;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

24  februari  2006  –  1°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Echement,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr. Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. De Bruyn en Gérard.

Nr. 110

3° KAMER - 27 februari 2006

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - ONGEVAL - 
GETROFFENE - DERDE-AANSPRAKELIJKE - OVEREENKOMST - OVEREENKOMST - 
VERZEKERINGSINSTELLING - TEGENSTELBAAR KARAKTER - VOORWAARDE

De overeenkomst die tot stand gekomen is tussen de getroffene door een ongeval en de 
derde  aansprakelijke  kan  alleen  tegen  de  ziekte-  en  invaliditeitsverzekeraar  worden 
aangevoerd als hij daarmee instemt1.  (Art. 76quater, §2, vijfde lid, Z.I.V.-Wet; Art. 136, 
§2, vijfde lid, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. F. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0306.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest,  op 29 januari  2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 7 februari 2006 naar de 

derde kamer verwezen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift  twee middelen aan waarvan het eerste als 

1 Zie Cass., 12 juni 1986, A.R. 7414, nr 642; 8 feb. 1990, A.R. 8522, nr 354; 11 okt. 1999, A.R. 
C.98.0421.N, nr 522.
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volgt is gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 21 en 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel 

van het Wetboek van Strafvordering zoals zij luidden zowel voor als na hun wijziging bij 
artikel 2 van de wet van 10 juni 1998 die op 27 juli 1998 in werking is getreden;

- de  artikelen 1165,  1249,  1251,  1252,  2044,  2049,  2051,  2242,  2244,  2246,  2247, 
2248, 2251, 2257, 2262, zoals het luidde voor zijn wijziging bij de wet van 10 juni 1998, 
en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 70, inzonderheid §2, vierde en vijfde lid, van de wet van 9 augustus 1963 
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte geneeskundige verzorging en 
uitkeringen,  thans  artikel  76quater,  §2,  inzonderheid  vierde  en  vijfde  lid,  van  de 
genoemde wet van 9 augustus 1963, als gewijzigd bij artikel  1, 1°, van het koninklijk 
besluit nr. 19 van 4 december 1978, en 136, §2, inzonderheid het vierde, vijfde, zesde en 
zevende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat het beroepen vonnis wijzigt, zegt dat de hogere beroepen van 

de verweerders ontvankelijk en gegrond zijn en dat het incidenteel beroep van eiser tegen 
de verweerders niet gegrond is, dat eisers oorspronkelijke vordering tegen de verweerders 
niet gegrond is en wijst ze af, en veroordeelt hem in de kosten van beide instanties van de 
verweerders,  op grond dat hoewel  "het  hof [van beroep] vaststelt dat (de verweerders) 
helemaal geen kritiek oefenen op de door (eiser) uiteengezette beginselen inzake de aard 
van de door hem ingestelde rechtsvordering, met name dat de vordering tot terugbetaling 
van de toegekende prestaties niet de uitoefening vormt van een rechtsvordering die onder-
scheiden is van die van de getroffene, maar de uitoefening, bij afzonderlijke vordering, 
van de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen van de getroffene zelf, in wiens 
plaats hij van rechtswege is getreden" en hoewel "de partijen het eveneens erover eens 
zijn dat de verjaring van  de rechtsvordering van (eiser) is  gestuit  door de burgerlijke 
partijstelling van zijn verzekerde voor de correctionele rechtbank waar de (verweerders) 
werden  berecht",  "betwisten  (de  verweerders)"  daarentegen  "terecht  de  wijze  waarop 
(eiser) (artikel 136, §[2], vijfde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994) toepast in 
het kader van de verjaring", want, "de betwiste overeenkomst wordt niet aangevoerd met 
betrekking tot de aan de getroffene betaalde vergoeding,  dat wil  zeggen tot de inhoud 
ervan, maar als feit dat de overeenkomst alleen door zijn bestaan de verjaringstermijn doet 
lopen aangezien de mutualiteit niet over meer rechten dan de getroffene zelf beschikt".

Grieven
Betaling met indeplaatsstelling onderstelt in beginsel dat een derde andermans schuld 

betaalt en daardoor in alle opzichten de plaats van de schuldeiser jegens de schuldenaar 
inneemt. Als die betaling is gebeurd, leidt indeplaatsstelling ertoe dat alle rechten, rechts-
vorderingen en zekerheden van de subrogerende schuldeiser "overgedragen worden" aan 
de indeplaatsgestelde. De regels die zijn vastgelegd in de artikelen 1250 en volgende van 
het Burgerlijk  Wetboek gaan uit  van die beginselen,  ongeacht  of de indeplaatsstelling 
krachtens de wet dan wel krachtens een overeenkomst is ontstaan: in de regel veronder-
stelt betaling met indeplaatsstelling dat de indeplaatsgestelde andermans schuld betaalt en 
niet zijn eigen schuld, behoudens uitdrukkelijk andersluidende wettelijke bepaling.

En die andersluidende bepaling vindt men precies in artikel 136, §1, vierde lid, van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
gecoördineerd op 14 juli 1994 die, op dat punt, letterlijk de tekst overneemt van artikel 
76quater, §2, vierde lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van 
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een regeling voor verplichte geneeskundige verzorging en uitkeringen, en die bepaalt dat: 
"De verzekeringsinstelling rechtens in de plaats treedt van de rechthebbende; deze inde-
plaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel 
van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of 
het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel of 
gedeeltelijk vergoeden."

Het betreft hier een geval van wettelijke quasi-indeplaatsstelling, waarin de regels van 
de indeplaatsstelling, luidens de wet, worden toegepast, terwijl de verzekeringsinstelling 
nochtans haar eigen schuld betaalt:  met  uitzondering van dat laatste gegeven  zijn alle 
grond- en vormvereisten, en de gevolgen van het instituut, behoudens wettelijke uitzonde-
ring, dezelfde als die van de wettelijke indeplaatsstelling.

Door indeplaatsstelling gaat de oorspronkelijk schuldvordering over op de indeplaats-
gestelde: er gebeurt een overdracht van schuldvordering ten voordele van de indeplaatsge-
stelde derde; op het ogenblik van de quasi-indeplaatsstelling wordt de schuldvordering 
zelf van de aangeslotene tegen de derde aansprakelijke met alle toebehoren helemaal en 
definitief aan de verzekeringsinstelling overgedragen.

De verzekeringsinstelling oefent geen rechtsvordering uit die onderscheiden is van die 
van de getroffene, maar zij oefent door een afzonderlijke vordering de rechtsvordering uit 
tot betaling van de vergoedingen van de getroffene, in wiens plaats zij van rechtswege is 
getreden.

Daaruit  volgt  dat  de daad van de aangeslotene tot  stuiting van de verjaring van de 
rechtsvordering  tot  vergoeding,  met  name  door  zich  voor  het  strafgerecht  burgerlijke 
partij  te stellen tegen de derde aansprakelijke,  de [verjaring]  stuit  van de subrogatoire 
rechtsvordering van de verzekeringsinstelling tegen de schuldenaar, die bovendien tegen 
haar alleen de excepties kan opwerpen die hij, voor de indeplaatsstelling, tegen de subro-
gerende schuldeiser had kunnen opwerpen, aangezien geen enkele exceptie die nadien is 
ontstaan aan de indeplaatsgestelde kan worden tegengeworpen.

Ingevolge artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, duurt de stuitende kracht van de 
uitdovende verjaring van de burgerlijke partijstelling tot het geding definitief is beëindigd, 
aangezien de dagvaarding haar stuitende kracht enkel verliest als ze wegens een vormge-
brek nietig is, als de eiser op geldige wijze afstand doen van zijn geding of wanneer de 
rechtsvordering wordt afgewezen.

De overeenkomst tussen de getroffene en de derde aansprakelijke kan overigens niet 
tegen  de  verzekeringsinstelling  worden  aangevoerd  zonder  haar  instemming,  zoals  is 
bepaald in artikel 136, §2, vijfde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, dat de 
tekst overneemt van de artikelen 76quater, §2, vijfde lid, van de wet van 9 augustus 1963, 
gewijzigd bij de wet van 30 december 1988, en van de oorspronkelijke tekst van artikel 
70, §2, vijfde lid, van de wet van 9 augustus 1963, waarbij  het zesde lid van §2, van 
artikel 136 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 daaraan overigens toevoegt dat 
"degene die schadeloosstelling verschuldigd is, de verzekeringsinstelling van zijn voor-
nemen om de rechthebbende schadeloos te stellen verwittigt".

De overeenkomst die wordt gesloten tussen de derde aansprakelijke en de getroffene, in 
wiens rechten de verzekeringsinstelling van rechtsweg is getreden, heeft alleen gevolgen 
tussen de getroffene en de derde aansprakelijke, overeenkomstig de artikelen 1165, 2044, 
2049  en  2052 van  het  Burgerlijke  Wetboek en zelfs  krachtens  de  bepalingen  van  de 
wetten  inzake  de  ziekte-  en  invaliditeitsverzekering  die  een  quasi-indeplaatsstelling 
invoeren ten voordele van de verzekeringsinstelling in de rechten van de getroffene die zij 
heeft vergoed en ten nadele van de derde aansprakelijke, om al haar betalingen terug te 
vorderen, waarbij die overeenkomst ten aanzien van die verzekeringsinstelling geen enkel 
gevolg heeft, zelfs niet met betrekking tot de verjaring van de rechtsvordering tot vergoe-
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ding  en  terugbetaling  van  haar  uitgaven  die  zij  tegen  die  derde  aansprakelijke  kan 
instellen,  aangezien de verjaring van de rechtsvordering van de getroffene  tijdig werd 
gestuit.

Het bestreden arrest dat,  enerzijds, aanneemt dat eiser als verzekeringsinstelling van 
zijn aangeslotene, in diens rechten en rechtsvorderingen ten aanzien van de verweerders 
was getreden, die aansprakelijk waren voor de schade die deze aangeslotene had geleden 
en waarvoor eiser de betalingen had gedaan waarvan hij thans de terugbetaling eiste, en, 
anderzijds, erkent dat de aangeslotene van eiser door zich burgerlijke partij te stellen de 
uitdovende verjaring van haar rechtsvordering tegen de verweerders tot vergoeding van 
haar schade, geldig had gestuit, zodat de verjaring van eisers rechtsvordering geldig was 
gestuit door die burgerlijke partijstelling van de aangeslotene voor de correctionele recht-
bank, die trouwens niet beweert dat er vanwege eisers aangeslotene afstand van geding 
zou zijn geweest, welke afstand bovendien de rechten van de indeplaatsgestelde schuld-
eiser niet zou hebben beïnvloed, maar aangezien het vaststelt dat tussen de verweerders en 
de aangeslotene van eiser op 22 maart 199[0] een overeenkomst is gesloten, beslist dat die 
overeenkomst  het feit  oplevert  "waardoor  de verjaringstermijn opnieuw is beginnen te 
lopen" van eisers rechtsvordering, "aangezien de mutualiteit niet over meer rechten dan de 
getroffene zelf beschikt", zodat "de nieuwe verjaringstermijn van (eiser) op 22 maart 1995 
verstreek", aan de overeenkomst tussen de verweerders en eisers aangeslotene een uitwer-
king toekent die zij niet kan hebben met betrekking tot de verjaring van de subrogatoire 
rechtsvordering van eiser tegen de verweerders, alle in het middel aangewezen wetsbepa-
lingen schendt en inzonderheid artikel 136, meer bepaald §2, vierde en vijfde lid, van de 
op 14 juli 1994 gecoördineerde wet, en de artikelen 70, inzonderheid §2, vierde en vijfde 
lid, van de wet van 9 augustus 1963 en 76quater, §2, vierde en vijfde lid, van de wet van 9 
augustus 1963, als gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 1978.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Eerste middel
Over de door de verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het 

middel is vaag:
Het middel verwijt het bestreden arrest dat het, met name met schending van 

de bepalingen van de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering die het 
vermeldt, aanneemt dat de overeenkomst tussen de verweerders en de aangeslo-
tene van de eiser, tegen laatstgenoemde kan worden aangevoerd, waardoor het 
aan die overeenkomst een uitwerking verleent die zij niet kan hebben met betrek-
king tot de verjaring van zijn rechtsvordering tegen de verweerders.

De vermelding van de wetsbepalingen  waarvan  de schending wordt aange-
voerd is regelmatig wanneer, zoals hier, het verzoekschrift ze afzonderlijk voor 
elk  middel  aanwijst,  ongeacht  de  plaats  in  het  middel  waar  die  aanwijzing 
gebeurt.

De wet  van 6 augustus  1993 heeft  overigens  geen  invloed  op de door  het 
middel bedoelde bepalingen. 

Over de door de verweerder tegen het middel opgeworden gronden van niet-
ontvankelijkheid: het middel geeft  niet duidelijk aan waarin elke aangevoerde 
bepaling is geschonden en verwijst niet naar een artikel dat te dezen toepasselijk 
is:

Het  middel  voert  meer  bepaald  de  schending  aan  van  twee  leden  van  een 
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artikel  uit de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering waarvan de 
verwijzingen weliswaar in de loop van de jaren zijn gewijzigd maar waarvan de 
inhoud niettemin dezelfde is gebleven.

De schending van die bepalingen,  of van één van hen, volstaat om, als het 
middel gegrond zou zijn, tot vernietiging te leiden. 

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Over het middel zelf:
Naar luid van artikel 76quater, §2, vijfde lid , van de wet van 9 augustus 1963 

tot  instelling  en  organisatie  van  een  regeling  voor  verplichte  geneeskundige 
verzorging en uitkeringen,  zoals het  op het  geschil  van toepassing is,  kan de 
overeenkomst die tot stand gekomen is tussen de rechthebbende en degene die 
schadeloosstelling verschuldigd is, niet tegen de verzekeringsinstelling worden 
aangevoerd zonder haar instemming.

Het  arrest  dat  niet  vaststelt  dat  een  dergelijke  instemming  bestaat  en  zijn 
beslissing dat de eisers rechtsvordering verjaard is steunt op het bestaan van een 
overeenkomst tussen de verweerders en eisers aangeslotene, schendt die bepa-
ling.

Het middel is in die mate gegrond.
Over de overige grieven:
Het tweede middel dat tot geen ruimere vernietiging kan leiden hoeft niet te 

worden onderzocht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het uitspraak doet over de 

ontvankelijkheid van het hoger beroep van de verweerders;
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

27  februari  2006  –  3°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Echement,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. T'Kint, Gérard en De Gryse.

Nr. 111

3° KAMER - 27 februari 2006

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - SAMENWONEN MET EEN ZELFSTANDIGE - 
AANGIFTE - GEEN AANGIFTE - SANCTIE - UITZONDERING - AANMERKELIJKE HULP AAN DE 
ZELFSTANDIGE - VERLENEN VAN HULP - GEEN HULP - BEGRIP
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Wanneer de werkloze niet in staat is de zelfstandige met wie hij samenwoont aanmerkelijk 
te  helpen,  geeft  zijn  aangifteverzuim  geen  aanleiding  tot  uitsluiting,  sanctie  en 
terugvordering; die uitzondering kan door de werkloze niet worden aangevoerd alleen op 
grond dat hij slechts manuele hulp aan de zelfstandige verleent en dat deze bijgevolg niet  
kan  worden  gelijkgesteld  met  de  door  de  zelfstandige  uitgeoefende  functie,  die  een  
intellectuele bagage impliceert1. (Art. 50, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1991)

(R.V.A. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0142.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 mei 2004 gewezen door 

het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift de volgende drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 7, §11, eerste lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-

schappelijke zekerheid der arbeiders;
artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 44, 45 (dat artikel 45, zoals het oorspronkelijk van toepassing was en zoals 

het van toepassing was na wijziging bij de koninklijke besluiten van 31 december 1992, 
29 januari 1993, 26 maart 1996), 71, eerste lid, 5°, en 154, eerste lid (dat artikel 154, zoals 
het van toepassing was vóór de wijziging bij het koninklijk besluit van 29 juni 2000) van 
het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsre-
gelen van de werkloosheidsreglementering, zoals het van toepassing was vóór de wijzi-
ging bij het ministerieel besluit van 27 april 1994;

artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
De  directrice  van  het  werkloosheidsbureau  heeft  bij  één  van  de  drie  beslissingen 

waarvan  zij  op  18 april  1997 verweerder,  volledig  uitkeringsgerechtigde  werkloze,  in 
kennis heeft gesteld, laatstgenoemde voor de duur van de dag van 16 januari 1997 uitge-
sloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen, op grond dat hij in de loop van die dag 
had gewerkt voor rekening van de handelsvennootschap waarvan hij een vijfde van het 
kapitaal bezat, zonder dat hij zijn controlekaart  kon voorleggen bij vordering door een 
daartoe bevoegd persoon, en heeft zij hem uitgesloten van het recht op uitkeringen voor 

1 Zie Cass., 6 mei 1996, A.R. S.95.0078.F, nr. 149, met concl. O.M.; 5 nov. 2001, A.R. S.00.0082.F, 
nr. 598; art. 50, eerste lid, Werkloosheidsbesluit, vóór de opheffing ervan bij K.B. 27 april 2001. Het 
O.M. concludeerde tot vernietiging van het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep 
ontvankelijk verklaart. Het was de mening toegedaan dat het derde onderdeel van het eerste middel 
en het tweede middel gegrond waren. Het meende evenwel dat het geen belang had het eerste, tweede 
en vierde onderdeel van het eerste middel en het derde middel te onderzoeken die, volgens het O.M., 
niet tot ruimere cassatie hadden kunnen leiden.
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een duur van vier weken, met ingang van 21 april 1997. Het arrest, alvorens recht te doen 
over de uitsluiting van het recht op uitkeringen voor de dag van 16 januari 1997, verzoekt 
de partijen de vraag van de toelaatbaarheid van dat recht voor die dag te onderzoeken in 
het licht van verweerders  precieze situatie binnen die naamloze vennootschap en doet 
voorts de sanctie van uitsluiting van het genot van de uitkeringen voor een duur van vier 
weken teniet.

Om aldus te beslissen, grondt het arrest zijn beslissing - na te hebben geoordeeld dat het 
ministerieel besluit van 27 april 1994, dat artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 
november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering heeft 
gewijzigd, als onwettig moet worden aangemerkt omdat het de in zijn aanhef aangevoerde 
dringende noodzakelijkheid, op grond waarvan het ministerieel besluit niet voor advies 
aan de afdeling wetgeving van de Raad van State voorgelegd hoeft te worden, niet verant-
woordt - op de volgende redenen :

"De desbetreffende beslissing die [eiser] op 18 april 1997 heeft genomen, moet nietig 
verklaard  worden,  aangezien  het  gegrond  is  op  een  onwettig  ministerieel  besluit.  De 
onwettigheid van het ministerieel besluit staat [eiser] niet toe zich te beroepen op de vroe-
gere tekst van het ministerieel besluit van 26 november 1991, aangezien deze op het ogen-
blik  van  de  beslissing  niet  meer  van  kracht  was  (...).  Dit  blijkt  uit  een  arrest  van  4 
november 2002 van het Hof van Cassatie, luidens hetwelk 'de opheffing van een konink-
lijk besluit dat een beslissing door meerdere andere heeft vervangen, de vroegere versie 
van de beslissing, vóór de vervanging ervan, niet doet herleven'.

Het  openbaar  ministerie  wijst  erop  dat  de  zaak  betrekking  heeft  op  de  subjectieve 
rechten van de sociaal verzekerde (het recht op werkloosheidsuitkeringen voor de dag van 
16 januari 1997), zodat de onwettigheid van de bepaling waarop de beslissing is gegrond, 
een rechtsvacuüm tot gevolg heeft  en het [arbeids]hof op grond van het administratief 
dossier [van eiser] moet nagaan of (verweerder) al dan niet recht had op werkloosheidsuit-
keringen voor die dag (...). 

Verweerder geeft te dezen toe dat hij op 16 januari 1997 werkte voor rekening van de 
naamloze vennootschap Car Wash Libre J.-J.  [Eiser] heeft  zijn beslissing genomen op 
grond van artikel 45, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, aange-
zien hij oordeelde dat het ging om een activiteit voor rekening van een derde. Welnu, en 
zoals het openbaar ministerie opmerkt, (verweerder) bezit 20 pct. van het kapitaal van de 
vennootschap. Hij is geen bestuurder en de statuten vermelden niet dat hij een actieve 
vennoot is. Laatstgenoemde hoedanigheid vloeit niet zomaar voort uit zijn hoedanigheid 
van aandeelhouder.

Het [arbeids]hof verzoekt de partijen bijgevolg om de vraag van de toelaatbaarheid van 
het recht op werkloosheidsuitkeringen voor die dag van 16 januari 1997 te onderzoeken in 
het  licht  van  (verweerders)  precieze  situatie  binnen  de  (naamloze  vennootschap)  Car 
Wash Libre J.-J.  Wat dat betreft  moet erop gewezen worden dat (verweerder)  en (een 
andere persoon), die enkel in speciën op het kapitaal hebben ingeschreven zonder recht-
streeks of onrechtstreeks enig bijzonder voordeel te ontvangen, volgens de statuten van de 
vennootschap  'gewone  inschrijvers'  zijn  (statuten,  V° inbreng  in  speciën).  De  partijen 
zullen die toelaatbaarheid onderzoeken in het licht van de hoedanigheid, van de betrok-
kene, van inschrijver en/of aandeelhouder en van zijn hoedanigheid van actieve vennoot.

Wat betreft het tweede gedeelte van die beslissing, dat betrekking had op de sanctie van 
vier weken uitsluiting doordat [verweerder] zijn controlekaart niet kon voorleggen, moet 
worden beslist dat die sanctie is genomen op grond van een onwettig koninklijk besluit. 
Die beslissing moet worden tenietgedaan. Krachtens het beginsel van de scheiding van de 
machten kan het [arbeids]hof niet in de plaats van de administratie treden en kan het, na 
vernietiging van de beslissing, niet in haar plaats een nieuwe sanctie opleggen (Cass., 17 
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december 2001, R.V.A. t/ Rocchetti). De sanctie van vier weken moet dus gewoon vernie-
tigd worden".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsre-

gelen  van  de  werkloosheidsreglementering,  zoals  het  oorspronkelijk  én  in  zijn  latere 
versies van toepassing was, strekt er enkel toe de regels en de voorwaarden te preciseren 
voor de voorafgaande aangifte van de werkloze, luidens welke de activiteit die hij voor 
rekening van een derde verricht hem geen loon of materieel voordeel oplevert. Dat artikel 
18 is  dus slechts  van  toepassing  indien  de  werkloze  een voorafgaande  aangifte  heeft 
gedaan. Verweerder heeft erkend dat hij geen aangifte heeft gedaan. Artikel 18 van het 
ministerieel besluit van 26 november 1991 kon dus niet de wettelijke grondslag vormen 
voor  de eerste  van  de drie  administratieve  beslissingen  die  hem op 18 april  1997 ter 
kennis zijn gebracht. De grondslag voor die beslissing was artikel 45 van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991, dat oorspronkelijk én in zijn latere versies bepaalde dat 
elke activiteit die de werkloze voor een derde verricht en hem een loon of een materieel 
voordeel oplevert, als arbeid wordt beschouwd in de zin van artikel 44 van het koninklijk 
besluit en de toekenning van werkloosheidsuitkeringen bijgevolg uitsluit, en dat elke acti-
viteit verricht voor een derde, tot bewijs van het tegendeel, vermoed wordt een loon of 
een materieel voordeel op te leveren. Het arrest kent aan de administratieve beslissing van 
18 april 1997 dus een wettelijke grondslag toe die de hare niet is.

Het arrest, dat die beslissing nietig verklaart omdat het steunt op het ministerieel besluit 
van  27 april  1994,  dat  artikel  18 van  het  ministerieel  besluit  van  26 november  1991 
wijzigt doch als onwettig moet worden beschouwd, schendt bijgevolg artikel 18 van het 
ministerieel besluit van 26 november 1991, zoals het in zijn eerdere versies van toepas-
sing was, en schendt daarenboven de artikelen 44 en 45 van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Tweede onderdeel
Wanneer  de  directeur  van  het  werkloosheidsbureau  een  werkloze  van  het  recht  op 

werkloosheidsuitkeringen uitsluit en de werkloze het beroep uitoefent dat bepaald is in 
artikel 7, §11, eerste lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders, ontstaat er tussen eiser en de werkloze een geschil 
over het recht op uitkeringen voor de periode waarin hij ervan werd uitgesloten, geschil 
waarover  het  arbeidsgerecht  uitspraak  moet  doen  krachtens  artikel  580,  2°,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek.

Indien ervan wordt uitgegaan dat de eerste van de drie, jegens verweerder genomen 
administratieve beslissingen als nietig kan worden aangemerkt wegens onwettigheid van 
het ministerieel  besluit  van 27 april 1994, moet  het arbeidshof de zaak beoordelen op 
grond van de versies van artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 november 1991, 
zoals zij van kracht waren vóór het ministerieel besluit van 27 april 1994.

Het arbeidshof, dat deze versies niet onderzoekt op grond dat het geconfronteerd zou 
worden met een rechtsvacuüm, dat er in werkelijkheid geen is, schendt artikel 18 van het 
ministerieel besluit van 26 november 1991, in de versies zoals die van kracht waren vóór 
het ministerieel besluit van 27 april 1994, en komt evenmin de verplichtingen na die voor 
dat hof voortvloeien uit artikel 7, § 11, van de besluitwet van 28 december 1944 betref-
fende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en uit artikel 580, 2°, van het Gerech-
telijk Wetboek (schending van die wetsbepalingen).

Derde onderdeel
Nadat  eiser  betoogd had dat  de  vroegere  versie  van  artikel  18 van  het  ministerieel 
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besluit van 26 november 1991 moest worden toegepast, in zoverre de aan dat artikel 18 
aangebrachte wijzigingen onwettig waren,  voerde hij  in zijn laatste conclusie vóór  het 
arrest aan dat de administratieve beslissing "geldig blijft, in zoverre ze gegrond is op de 
artikelen 44 en 45 van het koninklijk besluit (van 25 november 1991)".

Het arrest antwoordt niet op dat verweer. Het omkleedt zijn beslissing dat de admini-
stratieve  beslissing als  nietig  moest  worden  aangemerkt  wegens  onwettigheid  van  het 
ministerieel besluit van 27 april 1994, bijgevolg niet regelmatig met redenen (schending 
van artikel 149 van de Grondwet).

Vierde onderdeel
Zoals het arrest vaststelt, was de eerste beslissing, in zoverre zij verweerder een sanctie 

van vier weken uitsluiting van het genot van de werkloosheidsuitkeringen oplegt, inge-
geven door het feit dat verweerder,  tijdens zijn werk voor de vennootschap Car Wash 
Libre J.-J., niet had voldaan aan zijn verplichting om zijn controlekaart aan elke bevoegde 
persoon voor te leggen. Die verplichting is voorgeschreven bij artikel 71, eerste lid, 5°, 
van het koninklijk  besluit  van 25 november  1991,  en haar sanctie bij  artikel  154 van 
datzelfde koninklijk besluit. Het [wordt] daarentegen nergens vermeld in het ministerieel 
besluit van 27 april 1994, dat artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 november 1971 
wijzigt, noch in dat artikel 18.

Het arrest, dat de aan verweerder door de administratieve beslissing opgelegde sanctie 
vernietigt  omdat  zij  werd  genomen  op  grond  van  een  onwettig  ministerieel  besluit, 
schendt bijgevolg de artikelen 71, eerste lid, 5°, en 154 van het koninklijk besluit van 25 
november  1991  houdende  de  werkloosheidsreglementering,  alsook  artikel  18  van  het 
ministerieel  besluit  van  26 november  1991,  zoals  het  oorspronkelijk  en in  zijn  latere 
versies van toepassing was.

Tweede middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 50 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering (artikel 50 vóór de opheffing ervan bij het koninklijk besluit 
van 27 april 2001 en artikel 153 vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 29 
juni 2000).

Aangevochten beslissingen
De directrice van het werkloosheidsbureau heeft verweerder, bij een op 18 april 1997 

ter kennis gebrachte beslissing, vanaf 3 februari 1994 uitgesloten van het genot van de 
werkloosheidsuitkeringen en heeft hem, bij wijze van sanctie, van het genot van die uitke-
ringen uitgesloten voor een duur van acht weken, met ingang van 19 mei 1997, op grond 
dat hij niet aangegeven had dat hij sinds 3 februari 1994, datum van oprichting van de 
naamloze vennootschap Car Wash Libre J.-J., waarvan zijn echtgenote zaakvoerder was, 
met een zelfstandige samenwoonde. Het arrest vernietigt deze beslissing.

Het arrest, dat erop wijst dat verweerder met name betoogde dat hij niet in staat was 
zijn echtgenote aanmerkelijk te helpen, aangezien de door haar uitgeoefende functies een 
intellectuele  bagage  vereisten  die  hij  niet  bezat,  omdat  hij  zijn  basisonderwijs  niet 
voltooid had en amper kon lezen en schrijven, vernietigt de voorgaande beslissing op de 
volgende gronden :

"Zijn echtgenote oefent de zelfstandige activiteit van zaakvoerder uit. Er moet dus in 
het licht van die activiteit worden nagegaan of (verweerder) in staat was de zelfstandige 
met wie hij samenwoont, aanmerkelijk te helpen. Welnu, de activiteit van zaakvoerder 
bestaat onder meer in het stellen van de daden van dagelijks beheer die bestemd zijn om 
de handelsbedrijvigheid van de vennootschap te verzekeren. Aangezien het wassen of het 
afdrogen van voertuigen - een occasionele activiteit die gratis uitgeoefend werd - handar-
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beid is, kan deze niet gelijkgesteld worden met een activiteit van dagelijks beheer van een 
vennootschap. (Verweerder) is dan wel in staat om in (de vennootschap) al dan niet occa-
sionele en al dan niet bezoldigde hulp te verlenen, maar is daarentegen niet in staat zijn 
echtgenote aanmerkelijk te helpen in haar zelfstandige activiteit van zaakvoerder van de 
vennootschap.  Bijgevolg  moet  de  beslissing  van  18  april  1997  worden  vernietigd,  in 
zoverre zij (verweerder) uitsluit van het genot van de werkloosheidsuitkeringen vanaf 3 
februari  1994.  Aangezien  het  [arbeids]hof  (die  beslissing)  vernietigt,  moet  tevens  de 
administratieve sanctie vernietigd worden waarbij (verweerder) voor een periode van acht 
weken uitgesloten wordt, op grond van het niet-nakomen van de verplichting om [eiser] in 
te lichten".

Grieven
Volgens artikel 50, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, zoals 

het op het geschil van toepassing is, kan de werkloze die met een zelfstandige samen-
woont slechts uitkeringen genieten indien hij hiervan aangifte doet op het tijdstip van de 
uitkeringsaanvraag of bij de aanvang van het samenwonen, deze aangifte is evenwel niet 
vereist  wanneer  de werkloze  niet  in  staat  is  de  zelfstandige  met  wie  hij  samenwoont 
aanmerkelijk te helpen.

Om te stellen dat verweerder niet in staat was zijn echtgenote aanmerkelijk te helpen, 
kan niet volstaan worden met de vaststelling dat zijn activiteit slechts manueel mag zijn 
(wagens wassen en afdrogen), terwijl de functie van zijn echtgenote (bestuurster en voor-
zitster van de raad van bestuur) intellectueel van aard is. Het arrest erkent dat haar taak 
erin bestaat over de goede werking en de ontwikkeling van de vennootschap te waken. 
Haar echtgenoot verleent haar een aanmerkelijke hulp bij het verrichten van die opdracht, 
door  werk  te  verrichten  dat  wel  manueel  doch  noodzakelijk  is  om het  doel  van  de 
vennootschap te verwezenlijken. Het arrest, dat enkel steunt op het manueel karakter van 
de activiteit van verweerder om hieruit te besluiten dat hij zijn echtgenote niet aanmerke-
lijk heeft kunnen helpen, schendt bijgevolg artikel 50 van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 houdende de werkloosheidsuitkeringen, in de versies die op het geschil 
van toepassing zijn, alsook artikel 153 van datzelfde koninklijk besluit, dat een sanctie 
oplegt indien de werkloze de vereiste aangifte niet heeft gedaan.

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 50, 110, §1 (inzonderheid 1°)  en 3, 114, §1, 2 en 3, en 153, eerste en 

tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-
reglementering, artikel 50 vóór de opheffing ervan bij het koninklijk besluit van 27 april 
2001 en artikel 153 vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 29 juni 2000.

Aangevochten beslissingen
De directrice van het werkloosheidsbureau heeft verweerder, bij een derde, op 18 april 

1997 ter kennis gebrachte beslissing, vanaf 3 februari 1994 uitgesloten van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen voor werknemers met gezinslast en heeft hem vanaf die datum 
het genot van de werkloosheidsuitkeringen voor samenwonende werknemers toegekend, 
nadat zij hem gedurende 13 weken, met ingang van 14 juli 1997, van het genot van die 
uitkeringen had uitgesloten en beslist had de uitkeringen terug te vorderen die hij vanaf 3 
februari 1994 ten onrechte en op bedrieglijke wijze had verkregen. Het arrest doet die 
administratieve beslissing teniet.

Het arrest grondt die vernietiging op de volgende redenen :
"Die (administratieve) beslissing is gegrond op dezelfde redenen als de tweede beslis-

sing, die door het [arbeids]hof is tenietgedaan. De in de derde beslissing bedoelde sanctie 
bestraft hetzelfde verzuim van (verweerder) om [eiser] op de hoogte te brengen van de 
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activiteit van bestuurder van zijn echtgenote. Die beslissing moet worden tenietgedaan om 
dezelfde redenen als die waarop de vernietiging van de in de tweede beslissing bedoelde 
sanctie steunt. Er bestaat dus grond tot vernietiging van de twee beslissingen tot uitslui-
ting van het genot van de werkloosheidsuitkeringen, die [eiser] op 18 april 1997 genomen 
heeft op grond van de niet-naleving van artikel 50, eerste lid, (van het koninklijk besluit 
van 25 november 1991).

Daarenboven is het paradoxaal dat de twee sancties in de twee beslissingen hetzelfde 
feit bestraffen - te hebben 'verzuimd de vereiste aangifte te doen' van het samenleven met 
een zelfstandige - en dat feit nu eens met 13 weken uitsluiting bestraffen, dan weer met 8 
weken,  wat  de totale uitsluiting op 21 weken brengt.  In  dat geval  moet  er één enkele 
administratieve sanctie worden opgelegd".

Grieven
Artikel 110, §1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt wat onder 

werknemer met gezinslast moet worden verstaan. Dit statuut, op grond waarvan de werk-
loze uitkeringen kan genieten waarvan het dagelijks basisbedrag verhoogd wordt in de zin 
van artikel 114, §2, van het koninklijk besluit, kan evenwel niet worden toegekend indien 
de werkloze  met  een zelfstandige  samenwoont.  In  dat  geval  wordt  het  bedrag van  de 
werkloosheidsuitkering  niet  verhoogd.  Het  bedrag  van  de uitkering  is  dan dit  van  de 
samenwonende  werknemer  (artikel  114,  §3).  Artikel  153  van  het  koninklijk  besluit 
bepaalt  de op te leggen  sanctie in geval  van onjuiste aangifte  van de werkloze of bij 
ontstentenis van aangifte. 

Sinds verweerders echtgenote benoemd werd tot bestuurster van de vennootschap Car 
Wash Libre J.-J., woonde verweerder met een zelfstandige samen. Verweerder kon in elk 
geval,  en ongeacht het feit  of hij al dan niet verzuimd had zijn nieuwe situatie aan te 
geven, geen aanspraak meer maken op uitkeringen voor werknemers met gezinslast.

Hij  kon alleen nog uitkeringen voor  samenwonende werknemers  genieten.  Dit  is de 
rechtzetting die in de derde administratieve beslissing is geschied. Die beslissing is, zoals 
de  tweede  beslissing,  niet  gegrond  op  artikel  50  van  het  koninklijk  besluit  van  25 
november 1991, maar op artikel 110, eerste lid, van dat koninklijk besluit.

Het arrest, dat de derde, op 18 april 1997 aan verweerder ter kennis gebrachte admini-
stratieve beslissing tenietdoet, op grond dat zij hetzelfde verzuim als de tweede beslissing 
bestrafte en dus om dezelfde redenen tenietgedaan moest worden, schendt bijgevolg de in 
de aanhef van het middel aangegeven wetsbepalingen, inzonderheid artikel 110, §1, van 
het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Derde onderdeel
Het arrest antwoordt met geen enkele overweging op de conclusie waarin eiser 

betoogt dat zijn beslissing om verweerder voor de dag van 16 januari 1997 uit te 
sluiten van het genot van de werkloosheidsuitkeringen, met terugvordering van 
het  overeenstemmende bedrag,  geldig bleef  in zoverre zij  gegrond was op de 
artikelen 44 en 45 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering.

Het arrest, dat beslist dat die administratieve beslissing nietig verklaard moet 
worden wegens onwettigheid van het ministerieel besluit van 26 november 1991 
houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, is niet regel-
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matig met redenen omkleed.
Het onderdeel is gegrond.
Vierde onderdeel
De verplichting, voor de werkloze, om zijn controlekaart onmiddellijk voor te 

leggen bij elke vordering door een daartoe bevoegd persoon, is bepaald in artikel 
71, eerste lid, 5°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, en indien de 
werkloze, op het  ogenblik van de vordering, een in artikel 45 van dat besluit 
bedoelde  activiteit  verricht,  staat  de  niet-nakoming  van  die  verplichting  de 
toepassing toe van de sanctie die opgelegd wordt bij artikel 154, eerste lid, van 
dat besluit, zoals het op het geschil van toepassing is.

Het  arrest,  dat  beslist  de sanctie  te  vernietigen  waarbij  verweerder  van het 
genot van de uitkeringen voor een duur van vier weken uitgesloten wordt wegens 
niet-nakoming van die verplichting, omdat die sanctie is opgelegd op grond van 
een onwettig ministerieel besluit, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Artikel 50, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt 

dat de werkloze geen aangifte hoeft te doen wanneer hij niet in staat is de zelf-
standige met wie hij samenwoont aanmerkelijk te helpen.

Onder aanmerkelijke hulp kan elke hulp worden verstaan, zonder dat er een 
onderscheid gemaakt dient te worden naar gelang van de intellectuele of manuele 
aard ervan.

Het arrest  vermeldt  dat  de echtgenote van verweerder  de functie van zaak-
voerder van de naamloze vennootschap Car Wash Libre J.-J. uitoefent en dat die 
activiteit bestaat in het stellen van de daden van dagelijks beheer die bestemd 
zijn om de handelsbedrijvigheid van de vennootschap te verzekeren, en beslist 
vervolgens dat verweerder niet in staat is zijn echtgenote aanmerkelijk te helpen, 
op grond dat die hulp manueel is, terwijl de activiteit van dagelijks beheer van 
een vennootschap intellectueel van aard is.

Uit de vaststelling alleen dat de hulp die hij zijn echtgenote verleende, slechts 
manueel was en bijgevolg niet gelijkgesteld kon worden met de door haar uitge-
oefende functie, die een intellectuele bagage impliceert, heeft het arbeidshof niet 
wettig kunnen afleiden dat verweerder niet in staat was zijn echtgenote aanmer-
kelijk te helpen en schendt het derhalve voormeld artikel 50, eerste lid.

Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing waarbij de administratieve beslissing teniet-

gedaan wordt die verweerder vanaf 3 februari 1994 van het recht op uitkeringen 
uitsluit en hem een sanctie van acht weken uitsluiting, met ingang van 19 mei 
1997, oplegt, leidt tot vernietiging van de beslissing die op dezelfde onwettigheid 
gegrond is en waarbij het arbeidshof de administratieve beslissing tenietdoet die 
verweerder van het recht op uitkeringen voor werknemers met gezinslast uitsluit, 
maar hem het recht op uitkeringen voor samenwonende werknemers, met ingang 
van 3 februari 1994, toekent, en hem een sanctie van 13 weken uitsluiting, met 
ingang van 14 juli 1997, oplegt.
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De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste en tweede onderdeel van 

het eerste middel of van het derde middel, die niet kunnen leiden tot ruimere 
cassatie.

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

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

eiser in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

27  februari  2006  –  3°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Echement,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de  h.  Plas  –  Grotendeels  gelijkluidende  conclusie2 van  de  h.  Leclercq, 
eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 112

3° KAMER - 27 februari 2006

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - LANGDURIGE WERKLOOSHEID - PERSOON 
TEN LASTE - BEGRIP - GEHANDICAPTE

Inzake langdurige werkloosheid wordt het begrip persoon ten laste gedefinieerd aan de 
hand van het begrip werknemer met gezinslast en bepaalt de reglementering niet dat een 
kind dat een persoon ten laste vormt, voor twee personen moet worden gerekend indien 
het  gehandicapt  is1.(Artt.  82,  §1,  eerste  lid,  3°,  en  tweede  lid,  87  en  110,  §1, 
Werkloosheidsbesluit 1991)

(R.V.A. T. W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0013.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op  26  oktober  2004  is 

gewezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.

2 Ibid.
1 Werkloosheidsbesluit na wijziging bij K.B. 27 april 2001.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 82, §1, eerste lid, 3°, en tweede lid, 87 en 110, §1, van het koninklijk 

besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (artikel 82, §1, 
als gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 maart 1995 en 22 november 1995, wat 
betreft het eerste lid, en bij het koninklijk besluit van 27 april 2001, wat betreft het tweede 
lid);

-  de artikelen 6,  71,  72,  81,  82,  §4,  van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) (paragraaf 4 van artikel 82, zoals het in dat artikel is gevoegd bij de wet van 5 
januari 1976);

- de artikelen 6, 132, tweede lid, en 135 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992).

Aangevochten beslissingen
Het arrest vernietigt, met bevestiging van het beroepen vonnis, de op 3 oktober 2001 

aan verweerster ter kennis gebrachte beslissing, op grond waarvan de directeur van het 
werkloosheidsbureau haar recht op werkloosheidsuitkeringen heeft geschorst wegens de 
lange duur van haar werkloosheid.

Het arrest grondt deze beslissing op de volgende redenen:
"Noch [artikel 82, §1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 

houdende  de  werkloosheidsreglementering]  noch  het  ministerieel  besluit  [van  26 
november 1991] preciseren wat onder persoon ten laste moet worden verstaan en evenmin 
hoe de aftrek moet worden berekend;

Artikel 87 geeft enkel een aanwijzing over het begrip gezin en verwijst wat dat betreft 
naar de personen waarvan het samenwonen met de werkloze een invloed heeft  op het 
bedrag van de uitkeringen, en dus naar artikel 110 van datzelfde koninklijk besluit;

Aldus wil  artikel  87  de personen identificeren  met  wier  inkomsten  rekening  wordt 
gehouden; de echtgenoot of de levensgezel met wie de werkloze een gezin vormt of, bij 
afwezigheid van echtgenoot of levensgezel, de persoon of personen met wie de werkloze 
een zelfde gezin vormt;

Het doel van dat artikel bestaat dus niet in de definiëring van het begrip persoon ten 
laste of in de verduidelijking of de verwijzing die artikel 87 alleen maakt naar het begrip 
gezin, tot het begrip persoon ten laste uitgebreid moet worden - quod non, aangezien er in 
dat geval iets aan de tekst zou worden toegevoegd; in de zin van die bepaling zouden dus 
enkel personen ten laste zijn, de echtgenoot  of levensgezel die niet over  een inkomen 
beschikt (artikel 110, §1, eerste lid, 1°, en tweede lid) of, bij afwezigheid van echtgenoot, 
de kinderen die recht geven op uitkeringen (artikel 110, §1, eerste lid, 2°);

Een dergelijke verwijzing is echter volledig ongepast;
Artikel 110 van het koninklijk besluit geeft immers slechts een definitie van de werk-

nemer met gezinslast. Het gaat om een ander begrip dan dat van persoon ten laste en het 
doet wat dat betreft weinig ter zake dat het kind ten laste al dan niet voor twee gerekend 
wordt: één enkel kind ten laste volstaat om op uitkeringen recht te geven, zodat die veror-
denende bepaling geen betrekking kan hebben op die vraag, zelfs impliciet;

Het doel van de twee  bepalingen  is  immers  zeer verschillend,  aangezien artikel  82 
bepaalt dat de persoon ten laste recht geeft op een aftrek op het inkomen, terwijl artikel 
110, van zijn kant, enkel bepaalt of de werknemer de omschrijving van werknemer met 
gezinslast kan hebben, wat hem recht geeft op hogere uitkeringen om aan de financiële 
behoeften van zijn gezin te voldoen;

Welnu,  enkel  de samenwonende  werknemer  die  dus  geen  werkloosheidsuitkeringen 
voor werknemers met gezinslast geniet,  kan wegens langdurige werkloosheid geschorst 
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worden;
Die bepaling kan  dus niet  als  grondslag  dienen voor  de definiëring van  het  begrip 

persoon ten laste;
Artikel  82 [van het koninklijk  besluit  van 25 november  1991] verwijst  daarentegen 

uitdrukkelijk  naar  het  belastbaar  inkomen:  het  is  de  hoogte  van  dat  inkomen  dat  zal 
bepalen of de werkloze voldoet aan de objectieve voorwaarden voor de toepassing van de 
bepalingen die de schorsing van het recht op uitkeringen wegens langdurige werkloosheid 
toestaan;

Het is dus logischer, zoals de eerste rechter beslist heeft, om de fiscale betekenis van 
persoon ten laste in aanmerking te nemen (cf. artikel 135 van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen),  aangezien  het  nettobedrag  van  het  door  de  belastingadministratie 
bepaalde inkomen beïnvloed zal worden door het bij dezelfde administratie in aanmerking 
genomen aantal personen ten laste;

Welnu, een gehandicapte persoon ten laste (of het nu gaat om een volwassene of een 
kind)  wordt  vanuit  fiscaal  oogpunt  voor  twee  gerekend  (cf.  artikel  132 van  datzelfde 
wetboek). Het is dus volstrekt normaal om dezelfde verrekening te doen: voor een gehan-
dicapt  kind,  dat  een persoon ten laste  is,  moet  met  toepassing van artikel  82 van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 eveneens een dubbele aftrek worden toegekend;

Te dezen moet er dus een driedubbele aftrek worden toegekend voor de twee kinderen 
ten laste, aangezien een van beiden is erkend als een gehandicapt kind;

Het hoger beroep is dus niet gegrond, ongeacht het feit dat de bevoegde minister een 
parlementaire vraag in tegengestelde zin heeft beantwoord, dat de rechtspraak al dan niet 
overwegend in tegengestelde zin uitspraak heeft gedaan, of nog dat de tekst van artikel 82 
[van het koninklijk besluit van 25 november 1991] niet uitdrukkelijk verwijst  naar het 
fiscaal begrip persoon ten laste in de zin van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel  82,  §1,  eerste  lid,  3°,  van  het  koninklijk  besluit  van  25  november  1991 

houdende de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 
maart 1995 en 22 november 1995, bepaalt dat de werkloze die verwittigd wordt van de 
nakende schorsing van zijn recht op uitkeringen wegens de lange duur van zijn werkloos-
heid,  een  beroep  kan  indienen,  gesteund  op  het  feit  dat  het  jaarlijks  nettobelastbaar 
inkomen van zijn gezin, abstractie gemaakt van de uitkeringen die hij geniet, het bij die 
bepaling vastgestelde  bedrag,  verhoogd "per  persoon ten laste" voor  een tevens  geïn-
dexeerd bedrag, niet overschrijdt.

Het tweede lid van artikel 82, paragraaf 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 
april 2001, bepaalt inzonderheid dat het in het eerste lid bedoelde nettobelastbaar inkomen 
wordt bepaald overeenkomstig artikel 6 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 
dat rekening wordt  gehouden met  het inkomen van de personen bedoeld in artikel  87 
waarmee de werkloze op de dag van de verwittiging samenwoont.

Volgens artikel 87 van dat koninklijk besluit, wordt voor het begrip 'gezin' bedoeld in 
artikel 82, enkel rekening gehouden met die gezinsleden waarvan het samenwonen met de 
werkloze invloed heeft op het bedrag van zijn uitkeringen. 

Zoals het arrest vermeldt, verwijst dat artikel 87 aldus naar artikel 110 van dat konink-
lijk besluit en naar de definitie van werknemer met gezinslast. Volgens artikel 110, § 1, 
moet onder werknemer met gezinslast worden verstaan, de werknemer die samenwoont 
met  hetzij  een echtgenoot  (of een partner)  die  noch over  beroepsinkomens  noch over 
vervangingsinkomens beschikt,  hetzij een of meer kinderen (of aanverwanten) die niet 
over dergelijke inkomens beschikken.
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Uit de uitdrukkelijke verwijzing van artikel 82, §1, tweede lid, naar artikel 87, en naar 
de door het arrest erkende impliciete verwijzing van die bepaling naar artikel 110 van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991, blijkt dat, voor de toepassing van artikel 82, §1, 
eerste lid, een kind als een persoon ten laste van de werkloze kan worden aangemerkt, 
zonder evenwel voor twee te kunnen worden gerekend indien het gehandicapt is.

Zo preciseert artikel 110 het begrip persoon ten laste in de zin van artikel 82, §1, eerste 
lid, 3°.

Het arrest, dat beslist dat artikel 110 niet zou toestaan om het begrip persoon ten laste te 
preciseren in de zin van dat artikel 82, §1, eerste lid, 3°, schendt bijgevolg de in de aanhef 
van het middel bedoelde bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991 
(schending van de artikelen 82, §1, eerste lid, 3°, en tweede lid, 87 en 110, §1, van het 
koninklijk besluit).

Tweede onderdeel
Volgens artikel  6 van het  Wetboek van  de Inkomstenbelastingen  (1964),  wordt  het 

belastbaar  inkomen  gevormd  door  de  gezamenlijke  netto-inkomsten  van  verschillende 
categorieën, "verminderd met de in de artikelen 71 en 72 vermelde lasten". Die artikelen 
71 en 72 sommen de lasten op die afgetrokken kunnen worden van het totale nettobelast-
baar  inkomen,  maar  hebben  in  geen  geval  betrekking  op  de  verminderingen  wegens 
gezinslast, welke bedoeld worden in artikel 81 van datzelfde wetboek.

Volgens  artikel  6  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  1992,  wordt  het 
belastbare inkomen gevormd door het totale netto-inkomen, "verminderd met de aftrek-
bare bestedingen". Deze bestedingen worden vermeld in de artikelen 104 tot 116 van dat 
wetboek.

De regel volgens welke, bij de bepaling van het aantal personen ten laste van de belas-
tingplichtige, een gehandicapt kind voor twee wordt gerekend, is van zijn kant vastgelegd 
in artikel  82,  §4,  van het  Wetboek van  de Inkomstenbelastingen  (1964),  dat  hierin  is 
gevoegd bij de wet van 5 januari 1976, en is overgenomen in artikel 132, tweede lid, van 
de coördinatie van dat wetboek in 1992.

Die regel wordt in geen enkele bepaling van de reglementering van de inkomstenbelas-
tingen  vermeld  waarnaar  artikel  82,  tweede  lid,  van  het  koninklijk  besluit  van  25 
november 1991 verwijst, door te verwijzen naar artikel 6 van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen.

Artikel 82, §1, tweede lid, bepaalt dat het nettobelastbaar inkomen van de werkloze, 
bedoeld in artikel 82, §1, eerste lid, 3°, wordt bepaald overeenkomstig artikel 6 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en verwijst aldus enkel voor de bepaling van dat 
inkomen naar de belastingwetgeving.

Met betrekking tot de bepaling van het aantal personen van het gezin wier inkomens in 
rekening moeten worden gebracht, verwijst  artikel 82, §1, tweede lid, daarentegen niet 
naar de belastingwetgeving maar alleen naar artikel 87 van het koninklijk besluit van 25 
november  1991.  Elke  verwijzing  naar  de  belastingwetten  is  bijgevolg  uitgesloten,  in 
zoverre deze betrekking hebben op het bijzondere geval waarin een kind ten laste voor 
twee kan worden gerekend.

Het arrest, dat beslist dat een gehandicapt kind, voor de toepassing van artikel 82, §1, 
eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, voor twee moet worden 
gerekend en dat verweerster, die twee kinderen ten laste heeft van wie er één gehandicapt 
is, bijgevolg drie verhogingen per persoon ten laste kan genieten bij het bepalen van het 
bedrag van haar gezinsinkomen vanaf  hetwelk haar recht op werkloosheidsuitkeringen 
niet  kan  worden  geschorst,  schendt  derhalve,  naast  de  in  de  aanhef  van  het  middel 
bedoelde bepalingen van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, 
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ook de artikelen 6, 71, 72, 81, 82, §4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964), alsook de artikelen 132, tweede lid, en 135 van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens  artikel  82,  §1,  eerste  lid,  3°,  van  het  koninklijk  besluit  van  25 

november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, kan eiser, wanneer 
hij  verwittigd  wordt  van  het  feit  dat  zijn  recht  op  uitkeringen  geschorst  zal 
worden wegens de lange duur van zijn werkloosheid, bij de directeur een admini-
stratief  beroep  indienen,  gesteund op het  feit  dat  het  jaarlijks  nettobelastbaar 
inkomen van zijn gezin, abstractie gemaakt van de uitkeringen die hij geniet, het 
bij die bepaling vastgestelde bedrag, verhoogd per persoon ten laste voor een 
tevens in de tekst vermelde bedrag, niet overschrijdt.

Het  tweede  lid  van  die  eerste  paragraaf  bepaalt  dat  het  in  het  eerste  lid 
bedoelde nettobelastbaar inkomen wordt bepaald overeenkomstig artikel 6 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en dat rekening wordt gehouden met 
het inkomen van de personen bedoeld in artikel 87 waarmee de werkloze op de 
dag van de ontvangst  van de verwittiging van de schorsing van zijn recht  op 
uitkeringen samenwoont.

Volgens  artikel  87 van dat  koninklijk  besluit,  wordt  voor het  begrip  gezin 
bedoeld  in  de  artikelen  82,  enkel  rekening  gehouden  met  die  gezinsleden 
waarvan het samenwonen met de werkloze invloed heeft op het bedrag van zijn 
uitkeringen.

Krachtens artikel 110, §1, 2°, a), van datzelfde besluit, wordt onder werknemer 
met gezinslast de werknemer verstaan die niet samenwoont met een echtgenoot 
doch uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen, op voorwaarde dat 
hij aanspraak kan maken op gezinsbijslagen voor ten minste één ervan of dat 
geen onder hen over beroeps- of vervangingsinkomens beschikt.

Uit  de vergelijking van die bepalingen  kan worden afgeleid  dat  het  begrip 
persoon ten laste, in de zin van artikel 82, §1, eerste lid, 3°, van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991, gedefinieerd wordt in artikel 110 van dat besluit 
en dat dit artikel niet bepaalt dat een kind dat een persoon ten laste vormt, voor 
twee personen moet worden gerekend indien het gehandicapt is.

Het arrest dat, teneinde te beslissen dat het gehandicapte kind van verweerster 
voor twee personen ten laste gerekend moet worden, de toepassing van artikel 
110 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 verwerpt, schendt de in dat 
onderdeel aangegeven bepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 
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vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

27  februari  2006  –  3°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Echement,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 113

3° KAMER - 27 februari 2006

BEROEPSZIEKTE - JAARLIJKSE TEGEMOETKOMING - PENSIOEN - CUMULATIE - VERMINDERING - 
ONWETTIGHEID VAN HET KONINKLIJK BESLUIT - GEVOLG

De niet-naleving van de substantiële vormvereiste om het advies van de Raad van State in  
te winnen, zonder dat de aangevoerde dringende noodzakelijkheid verantwoord is, leidt  
tot de onwettigheid van het K.B. 13 jan. 1983 tot uitvoering van artikel 66 van de wetten  
betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 19701.  
(Artt. 35, eerste lid, en 66, Beroepsziektenwet; Art. 3, §1, Wet Raad van State; Art. 2, K.B 
13 jan. 1983)

(G. T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0033.F)

I. RECHTGSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 januari 2003 gewezen door 

het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert  in zijn verzoekschrift  twee middelen aan waarvan het eerste  als 

volgt is gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit 

van 12 januari 1973 en gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980, zoals het van kracht  
was voor zijn wijziging bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

- artikel  35, inzonderheid eerste lid, van de wetten betreffende de schadeloosstelling 
voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970;

- de artikelen 108 en 159 van de Grondwet.

1 Zie Cass., 9 sept. 2002, A.R. S.00.0125.F, nr 426; 25 nov. 2002, A.R. S.02.0016.F, nr 627; zie ook 
Cass., 17 sept. 2001, A.R. S.99.0198.N, nr 465, met concl. adv.-gen. WERQUIN; 7 okt.  2004, A.R. 
C.03.0117.F, nr 465 met concl. adv.-gen. HENKES.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest dat  voor recht zegt  dat het  preferentieel  tarief,  dat in artikel  2, 

tweede lid, van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 is bepaald, voor de beroeps-
ziekte  doofheid niet  kan  worden  toegekend,  beslist  aldus impliciet  maar  zeker  dat  de 
cumulatie  van  eisers  rustpensioen  en  de  vergoeding  voor  die  beroepsziekte,  geregeld 
wordt door artikel 2, eerste lid, van datzelfde koninklijk besluit, op grond van alle redenen 
die hier geacht worden te zijn weergegeven en inzonderheid op grond dat:

"1. De vraag die aan het [arbeids]hof wordt gesteld, is of (eiser) aanspraak kan maken 
op het preferentieel tarief dat is bedoeld in het koninklijk besluit van 13 januari 1983 tot 
uitvoering van artikel 66 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroeps-
ziekten en dat voor de beroepsziekte doofheid.

2. In dit geval wijzen de partijen erop dat de betrokkene aan drie beroepsziekten lijdt: 
silicose, been- en gewrichtsaandoeningen veroorzaakt door mechanische trillingen, doof-
heid.

(Verweerder) erkent het preferentieel tarief voor silicose en voor de been- en gewrichts-
aandoeningen.

(Verweerder) bereikt op 27 februari 1997 de pensioenleeftijd en ontvangt het wettelijk 
rustpensioen.

3. De stellingen van de partijen kunnen als volgt worden samengevat:
A. (Verweerder)  betoogt  dat  de  vergoeding  voor  beroepsziekte,  krachtens artikel  2, 

tweede lid, van het koninklijk besluit van 13 januari 1983, tegen het preferentieel tarief 
wordt toegekend aan de mijnwerker die de volgende voorwaarden vervult:

-  ofwel  tijdens  zijn  loopbaan  elke  verdere  beroepsactiviteit  ten  gevolge  van  een 
beroepsziekte hebben moeten stopzetten;

- ofwel de ondergrondse arbeid hebben moeten verlaten teneinde op de bovengrond 
tewerkgesteld te worden.

De  voorwaarden  zijn  niet  vervuld  voor  de  beroepsziekte  doofheid:  aangezien  de 
beroepsziekte  die  tot  het  stopzetten  van  de  beroepsactiviteit  heeft  geleid  de  been-  en 
gewrichtsaandoeningen waren.

B. (Eiser) betoogt dat voornoemd artikel 2, tweede lid, niet vereist dat het stopzetten 
van de activiteit het gevolg is van de beroepsziekte die wordt vergoed: het volstaat dat die 
stopzetting volgt uit om het even welke beroepsziekte.

4. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 tot uitvoering van artikel 66 
van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, bepaalt dat:

'Vanaf de eerste dag van de maand vanaf dewelke een recht ontstaat op een rust- of 
overlevingspensioen krachtens een Belgische of buitenlandse regeling voor rust- en over-
levingspensioen,  worden de jaarlijkse  vergoedingen  van  de getroffene of  de rechtheb-
benden verminderd tot de bedragen vastgesteld overeenkomstig artikel 1 van het konink-
lijk besluit  van 17 juli  1974, waarbij  bijslagen worden verleend aan sommige gerech-
tigden van de wetten  betreffende  de schadeloosstelling voor  beroepsziekten,  gecoördi-
neerd op 3 juni 1970.

Wanneer het gaat om een rust- en overlevingspensioen van een mijnwerker die gedu-
rende zijn loopbaan omwille van een beroepsziekte elke verdere beroepsactiviteit heeft 
moeten stopzetten of de ondergrondse arbeid heeft moeten verlaten teneinde op de boven-
grond tewerkgesteld te worden, wordt voor de toepassing van dit besluit per percent blij-
vende ongeschiktheid het bedrag in aanmerking genomen dat van toepassing is voor de 
getroffenen van wie de blijvende ongeschiktheid meer dan 65 pct. bedraagt.'

Het eerste lid van de tekst bepaalt dat de vergoedingen voor beroepsziekte die krach-
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tens artikel 1 van dat koninklijk besluit kunnen worden gecumuleerd met de vergoedingen 
die in andere sociale zekerheidsstelsels worden toegekend,  vanaf de eerste dag van de 
maand  die  volgt  op  degene  waarin  het  recht  op  een  rust-  of  overlevingspensioen  is 
ontstaan, worden verminderd;

Het tweede lid bepaalt dat wanner het gaat om een rust- en overlevingspensioen van 
een mijnwerker die gedurende zijn loopbaan omwille van een beroepsziekte elke verdere 
beroepsactiviteit heeft moeten stopzetten of de ondergrondse arbeid heeft moeten verlaten 
teneinde op de bovengrond tewerkgesteld te worden, voor de toepassing van dit besluit 
per percent blijvende ongeschiktheid het bedrag in aanmerking wordt genomen dat van 
toepassing is voor de getroffenen van wie de blijvende ongeschiktheid meer dan 65 pct. 
bedraagt.

Dat percentage wordt door de partijen preferentieel tarief genoemd.
5. Zoals verweerder betoogt wordt dat preferentieel tarief toegekend voor de beroeps-

ziekte die tot het stopzetten van elke beroepsactiviteit heeft geleid.
6.  Het  staat  vast  dat  de been- en gewrichtsaandoeningen  tot  het  stopzetten van die 

beroepsactiviteit hebben geleid (beslissing van 13 juni 1973 tot toekenning van het invali-
diteitspensioen) terwijl (eiser) niet aantoont dat de ziekte van doofheid, die in 1993 wordt 
aangevoerd, geleid heeft tot het stopzetten van elke beroepsactiviteit, wat in 1973 door de 
been- en gewrichtsaandoeningen is gebeurd".

Grieven
Ingevolge artikel 108 van de Grondwet maakt de Koning de verordeningen en neemt de 

besluiten die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn, zonder ooit de wetten zelf te 
mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen.

Naar  luid  van  artikel  159  van  de  Grondwet  passen  de  hoven  en  rechtbanken  de 
besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen. 

Het in het middel aangewezen artikel 3, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad 
van State legt aan de ministers de verplichting van openbare orde op om, buiten het geval 
van hoogdringendheid,  elk voorontwerp  van reglementair  besluit  aan het  met  redenen 
omkleed  advies  van  de  afdeling  wetgeving  van  de  Raad  van  State  te  onderwerpen. 
Hoewel  het in de regel  aan de ministers staat om de hoogdringendheid te beoordelen, 
waardoor  zij  de  tekst  van  de ontwerpen  van reglementaire  besluiten niet  aan het  met 
redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State moeten onder-
werpen, dienen de rechters, om te voldoen aan hun opdracht van toetsing van de wettelijk-
heid die hun door artikel 159 van de Grondwet is toevertrouwd, zelfs ambtshalve, na te 
gaan of de bevoegde minister, die beslist om het advies van de Raad van State niet te 
vragen,  aldus zijn bevoegdheid niet heeft  overschreden of afgewend door het wettelijk 
begrip hoogdringendheid te miskennen.

Het koninklijk besluit van 13 januari 1983 is genomen zonder het advies van de Raad 
van State. De hoogdringendheid wordt enkel hierdoor gemotiveerd dat "het besparingsef-
fect vanaf 1 januari 1983 uitwerking moet hebben". Die motivering van de hoogdringend-
heid, die in artikel 6 van het koninklijk besluit krachtens hetwelk de bepaalde maatregelen 
met terugwerkende kracht op 1 januari 1983 uitwerking hebben, zonder meer wordt weer-
gegeven, is niet pertinent, aangezien het de precieze en bijzondere omstandigheden niet 
verduidelijkt  waarom de afdeling  wetgeving  niet  kon  worden  geraadpleegd,  zelfs  niet 
binnen een termijn van drie dagen, zonder de verwezenlijking in het gedrang te brengen 
van het doel dat door de geplande maatregelen wordt nagestreefd evenals hun nut en doel-
treffendheid.

Het niet naleven van de verplichting van openbare orde om de Raad van State te raad-
plegen, zonder dat de hoogdringendheid is gerechtvaardigd, leidt tot onwettigheid van het 
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koninklijk besluit van 13 januari 1983 zodat het bestreden arrest, dat de cumulatieregel uit 
artikel 2, eerste lid, van dat koninklijk besluit toepast, artikel 3, §1, van de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State en de artikelen 108 en 159 van de Grondwet schendt.

Het schendt bijgevolg eveneens artikel 35, inzonderheid eerste lid, van de gecoördi-
neerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten die, in de regel, en 
bij ontstentenis van een bepaling die de cumulatie beperkt tussen de vergoeding van een 
beroepsziekte en de vergoedingen die krachtens een ander stelsel van sociale zekerheid of 
sociale voorzorg zijn toegekend, aan de getroffene die ten gevolge van een beroepsziekte 
blijvend arbeidsongeschikt is, het recht toekent op een vergoeding die volgens de graad 
van die arbeidsongeschiktheid is bepaald.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Het  arrest,  dat  voor recht  zegt  dat  het  preferentieel  tarief,  dat  in  artikel  2, 

tweede  lid,  van het  koninklijk besluit  van 13 januari  1983 tot  uitvoering van 
artikel 66 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, 
gecoördineerd op 3 juni 1970, is bepaald, voor de beroepsziekte doofheid niet 
kan worden toegekend,  beslist aldus noodzakelijk dat de cumulatie van eisers 
rustpensioen  en  de  vergoeding  voor  die  beroepsziekte  geregeld  wordt  door 
artikel  2,  eerste  lid,  van  datzelfde  koninklijk  besluit,  waarvan  het  tweede  lid 
alleen maar een afwijkende bepaling is.

Het aannemen van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 werd niet vooraf-
gegaan door de raadpleging van de afdeling wetgeving van de Raad van State.

Het staat in de regel aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke 
verantwoordelijkheid, de hoogdringendheid te beoordelen waardoor zij de tekst 
van de ontwerpen van reglementaire besluiten niet aan het met redenen omkleed 
advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State moeten onderwerpen.

De rechters dienen evenwel, om te voldoen aan hun opdracht van toetsing van 
de wettelijkheid die hun door artikel 159 van de Grondwet is toevertrouwd, na te 
gaan of de bevoegde overheid, die beslist om het advies van de Raad van State 
niet te vragen, aldus haar bevoegdheid niet heeft overschreden of afgewend door 
het wettelijk begrip hoogdringendheid te miskennen.

In dit geval verantwoordt de aanhef van het koninklijk besluit van 13 januari 
1983 de hoogdringendheid door de overweging dat "het besparingseffect vanaf 1 
januari 1983 uitwerking moet hebben".

Een dergelijke overweging geeft enkel de reden aan waarom de inwerkingtre-
ding  van  het  koninklijk  besluit  met  terugwerkende  kracht  tot  1  januari  1983 
noodzakelijk blijkt, maar verduidelijkt niet de bijzondere omstandigheden waar-
door de geplande maatregelen dermate dringend moeten worden genomen dat de 
Raad van State zelfs niet binnen een termijn van drie dagen kan worden geraad-
pleegd; zij voldoet niet aan de wettelijke vereiste van bijzondere motivering van 
de hoogdringendheid. 

Het niet naleven van de substantiële vormvereiste van de vraag om advies aan 
de Raad van State, zonder dat de aangevoerde hoogdringendheid wordt gerecht-
vaardigd, leidt tot onwettigheid van het koninklijk besluit van 13 januari 1983.

Het arrest  dat  dit besluit  toepast  schendt bijgevolg de in het middel  aange-
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wezen bepalingen.
Het middel is gegrond.
De andere grieven
Het  tweede  middel,  dat  niet  tot  ruimere  cassatie  kan  leiden,  hoeft  niet  te 

worden onderzocht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest,  behalve  in  zoverre  het  het  hoger  beroep 

ontvankelijk  verklaart  en  het  beroepen  vonnis  bevestigt  met  betrekking  tot 
verweerders beslissing van 16 november 1992 en de kosten van eerste aanleg.

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

Gelet op artikel 53, tweede lid, van de gecoördineerde wetten betreffende de 
schadeloosstelling  voor  beroepsziekten,  dient  de  verweerder  in  de  kosten  te 
worden veroordeeld.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

27  februari  2006  –  3°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Echement,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Draps en Geinger.
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Nr. 114

2° KAMER - 1 maart 2006

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 38 - ARTIKEL 38, §3 - VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT OM EEN VOERTUIG TE 
BESTUREN - HERSTEL - VERPLICHTING DE OPGELEGDE ONDERZOEKEN TE ONDERGAAN - AARD VAN 
DE MAATREGEL - UITSTEL

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWOON UITSTEL - WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET - 
VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT OM EEN VOERTUIG TE BESTUREN - HERSTEL - 
VERPLICHTING DE OPGELEGDE ONDERZOEKEN TE ONDERGAAN - AARD VAN DEZE MAATREGEL - 
PROBATIEWET - TOEPASSELIJKHEID

1º en 2° De verplichting om te slagen in de geneeskundige en psychologische onderzoeken  
alvorens in het recht tot sturen te worden hersteld, is geen bijkomende straf maar een 
beveiligingsmaatregel waarop uitstel niet toepasselijk is1. (Impliciete oplossing)  (Art. 38, 
§3, Wegverkeerswet)

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1263.F)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

1 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal.

Nr. 115

2° KAMER - 1 maart 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - BETEKENING - 
TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UUR - VRIJHEIDSBENEMING - BEGRIP - MAATREGEL VAN VOORLOPIGE 
PLAATSING VAN EEN MINDERJARIGE DIE EEN ALS MISDRIJF OMSCHREVEN FEIT HEEFT GEPLEEGD

2º JEUGDBESCHERMING - MAATREGEL VAN VOORLOPIGE PLAATSING VAN EEN MINDERJARIGE 
DIE EEN ALS MISDRIJF OMSCHREVEN FEIT HEEFT GEPLEEGD - VOORLOPIGE HECHTENIS - 

1 In eerste aanleg had de politierechtbank met name een gewoon uitstel verleend van twee jaar wat de 
verplichting betreft om de geneeskundige en psychologische onderzoeken af te leggen en ervoor te 
slagen. De bestreden beslissing hervormt dienaangaande, op eenparige wijze, het vonnis a quo, door 
te oordelen dat de verplichting om te slagen in de geneeskundige en psychologische proeven teneinde 
in het recht tot sturen te worden hersteld een beveiligingsmaatregel is, waarop de Probatiewet niet 
toepasselijk is. Door het cassatieberoep te verwerpen, bevestigt het Hof impliciet die oplossing (Zie 
Cass., 1 feb. 2005, A.R. P.04.1676.N, nr 64; J. CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, Principes 
généraux du Droit pénal positif belge, dl. II, 1965, p. 1007, nr 992; Christiane HENNAU en Jacques 
VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruylant, 3de uitg., 2003, nr 529).
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VRIJHEIDSBENEMING - AANHOUDING - BEGRIP

1º en 2° De beschikking van de jeugdrechter die met toepassing is genomen van art. 2, 
Wet 1 maart  2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als  
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, is geen vrijheidsbeneming of aanhouding in 
de zin van de Wet Voorlopige Hechtenis. (Art. 18, §1, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0254.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 februari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
Eiser voert verschillende grieven aan in een memorie, waarvan een voor eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. 
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
1. Eiser die verdacht wordt van diefstallen door middel van geweld of bedrei-

ging verzwaard met de omstandigheden bedoeld in artikel 472 van het Strafwet-
boek, werd op 19 januari 2006 om 20 uur 10, van zijn vrijheid beroofd en, onder 
de  vermeende  identiteit  van  zijn  minderjarige  broer  Youssef,  voor  de  jeugd-
rechter gebracht. Aangezien die zijn voorlopige plaatsing bevolen had, verscheen 
eiser op 25 januari 2006 voor de jeugdrechtbank, overeenkomstig artikel 5, § 1, 
van de Wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderja-
rigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.

2. Uit het proces-verbaal dat die 25ste januari door de procureur des Konings 
is opgesteld blijkt dat eiser, aangezien er betwisting bestond over zijn identiteit, 
op die terechtzitting had erkend dat zijn voornaam niet Youssef maar Yassine 
was en dat hij ouder dan achttien jaar was, waarop dadelijk de opheffing van de 
maatregel tot plaatsing werd gevorderd en de magistraat van het openbaar minis-
terie  de aanwezige  politiemensen beval  om "[eiser]  op grond van dit  nieuwe 
gegeven van zijn vrijheid te beroven alsook op grond van de talrijke valsheden 
die  zijn  gepleegd  telkens  hij  zich  voor  Youssef  Dibi  liet  doorgaan  in  zijn 
verschillende verklaringen van 19 en 20 januari 2006, bij zijn plaatsing te Ever-
berg en op het ontvangstbericht van de betekening van de voormelde plaatsing. 
[...] Toen de vrijheidsbeneming werd bevolen was het 9 uur 52".

3. Met de vermelding dat eiser op 25 januari 2006 om 9 uur 52 zijn vrijheid 
werd benomen, werd het bevel tot aanhouding, uitgevaardigd wegens diefstallen 
door middel van geweld in bende, 's nachts, met behulp van wapens en gebruik 
makend van een  voertuig om de vlucht  te  verzekeren  en wegens  valsheid in 
geschriften en gebruik van valse stukken, diezelfde dag om 20 uur 10 aan eiser 
betekend.

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Over de grieven:
Enerzijds blijkt niet, in tegenstelling tot wat eiser beweert, dat het bevel tot 

aanhouding vermeldt dat hij op 20 januari 2006 van zijn vrijheid werd beroofd.
Anderzijds vermeldt het arrest dat "duidelijk uit het proces-verbaal dat op 25 

januari 2006 door de substituut-procureur des Konings F. Van Leeuw is opge-
maakt blijkt dat [eiser] slechts op 25 januari 2006 om 09.52 uur van zijn vrijheid 
werd beroofd, nadat de substituut de jeugdrechter had gevorderd om de maat-
regel tot plaatsing op te heffen en vervolgens de politiemensen had bevolen om 
[eiser]  van  zijn  vrijheid  te  benemen",  en  "dat  hieruit  volgt  dat  het  bevel  tot 
aanhouding, dat aan de inverdenkinggestelde op 25 januari 2006 om 20.10 uur is 
betekend, regelmatig is".

Aldus hebben de appelrechters de conclusie van eiser beantwoord waarin werd 
aangemerkt dat het bevel tot aanhouding hem niet binnen vierentwintig uur na 
zijn  vrijheidsbeneming  werd  betekend.  Zij  hoefden  daarenboven  niet  te 
antwoorden op de middelen waarin wordt aangevoerd dat men zijn werkelijke 
identiteit had kunnen ontdekken zelfs in het geval van opzettelijk stilzwijgen van 
zijn kant en dat hij het  recht  had om zijn werkelijke identiteit  te verzwijgen, 
aangezien hun beslissing die middelen irrelevant maakt.

In zoverre kunnen de grieven niet worden aangenomen.
Voor het overige is de beschikking van de jeugdrechter die is genomen met 

toepassing van artikel 2 van de Wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige 
plaatsing  van  minderjarigen  die  een  als  misdrijf  omschreven  feit  hebben 
gepleegd, geen vrijheidsbeneming of aanhouding in de zin van de Wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.

De grief die het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

1 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever:  de h.  de Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. N. Dufresne, Brussel.

Nr. 116

2° KAMER - 1 maart 2006

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - SCHENGEN-SIGNALERING - INHOUD - GEEN 
NIETIGHEID - DOEL VAN DE TOEGEZONDEN INLICHTINGEN
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2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - SCHENGEN-SIGNALERING - INHOUD - 
TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - TOEZICHT VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - TOEZENDING VAN HET 
ORIGINEEL VAN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL OF VAN HET EENSLUIDEND AFSCHRIFT ERVAN

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING - TOEPASSING

4º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSING

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN 
BELGIË - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSING

6º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - 
GRONDEN TOT WEIGERING - AANTASTING VAN DE GRONDRECHTEN - BEGRIP

1º  De  inlichtingen  die  het  Europees  aanhoudingsbevel  of  in  de  plaats  daarvan,  met  
toepassing van art. 2, §4, W. 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel,  
de  Schengen-signalering,  moet  bevatten,  zijn  niet  voorgeschreven  op  straffe  van 
nietigheid; ze hebben alleen tot  doel  de onderzoeksrechter in te lichten die,  rekening  
houdend met alle omstandigheden die in dat bevel worden vermeld en met die welke  
voor  hem  aangevoerd  worden  door  de  persoon  waarop  het  van  toepassing  is,  de 
tenuitvoerlegging van voormeld bevel  slechts  in de bij  de wet  bepaalde gevallen kan 
weigeren1.

2º  Een  toezending  van  het  origineel  van  het  Europees  aanhoudingsbevel  of  van  een 
eensluidend  verklaard  afschrift  is  slechts  nodig  wanneer  de  inlichtingen  die  de 
onderzoeksrechter heeft ontvangen hem en de onderzoeksgerechten niet in staat stellen  
te beoordelen of de voorwaarden die bij de artt. 3 tot 5, Wet 19 dec. 2003 betreffende het  
Europees aanhoudingsbevel zijn bepaald, werden nageleefd2. (Art. 9, Wet 19 dec. 2003)

3º, 4° en 5° Art. 6, E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich  
uitspreken over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, aangezien zij  
geen uitspraak moeten doen over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken3.

6º Naar luid van art. 4, 5°, Wet 19 dec. 2003, wordt de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel  geweigerd  als  er  ernstige  redenen zijn  om aan te  nemen dat  die  
tenuitvoerlegging tot gevolg zou hebben dat de grondrechten van de betrokkene worden 
aangetast, zoals die in art. 6 van het Europees Verdrag zijn vastgelegd, m.n. die welke 
door het E.V.R.M. zijn gewaarborgd en die welke als algemene rechtsbeginselen van 
gemeenschapsrecht volgen uit de gemeenschappelijke grondwettelijke tradities binnen 
de Lidstaten van de Europese Unie. 

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0280.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  arrest,  dat  op 16 februari  2006 op 

verwijzing is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldi-
gingstelling, ten gevolge van een arrest van 1 februari 2006 van het Hof. 

1 Cass., 8 dec. 2004, A.R. P.04.1540.F, nr 601.
2 Ibid.
3 Cass., 21 sept. 2005, AR P.05.1270.F, nr 450.
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Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
In zoverre het middel de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert 

dat niet van toepassing is  op de beslissingen van de onderzoeksgerechten die 
uitspraak doen inzake het Europees aanhoudingsbevel, faalt het naar recht.

Het arrest vermeldt, met overneming van de redenen van de vordering van het 
openbaar  ministerie,  "dat  het  Europees  aanhoudingsbevel  waarvan de uitvoer-
baarverklaring  wordt  gevorderd  het  bevel  is  dat  op  16  december  2005 werd 
uitgevaardigd,  ondertekend  door  Mevrouw  Bonnet  adjunct-procureur  van  de 
Republiek  bij  het  tribunal  de  grande  instance  te  Lorient"  en  beantwoordt 
zodoende de conclusie van eiser die aanvoert "dat  het Europees aanhoudings-
bevel als 'uitvaardigende rechterlijke overheid' de Heer onderzoeksrechter Conta-
mine vermeldt".

Met overneming van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie, 
stelt  het  arrest  vast  dat  "de  signalering  en  het  faxbericht  van  het  Europees 
aanhoudingsbevel de inlichtingen bevatten die zijn vereist bij artikel 2, §4," van 
de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel. Het 
voegt op eigen gronden eraan toe "dat de raadkamer na een volledige en omstan-
dige  motivering  die  op  relevante  wijze  het  geheel  van  de  gegevens  van  het 
dossier ontleedt na een zorgvuldige controle ervan en gepast de argumentatie van 
[eiser] beantwoordt, met recht concludeert dat geen enkele juridische hindernis 
eraan  in  de  weg staat  dat  het  Europees  aanhoudingsbevel  [...]  in  België  zou 
worden  uitvoerbaar  verklaard".  Aldus  beantwoorden  de  appelrechters  de 
conclusie van eiser waarbij zij het toezicht uitoefenen dat bij artikel 16, §1, van 
de voormelde wet is bepaald, rekening gehouden met name met de beschrijving 
van de feiten.

Door op eigen grond te beslissen "dat de impliciete hoedanigheid van dader 
van de aan [eiser] ten laste gelegde feiten" ervoor zorgt "dat deze zich onmoge-
lijk kan vergissen over de tegen hem ingestelde vervolgingen" beantwoordt het 
arrest, zoals het middel het overigens vaststelt, de conclusie van eiser volgens 
welke "de mate van deelneming aan het misdrijf niet was gepreciseerd".

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Over het tweede middel:
Uit artikel 9, §§1 en 2, van de voormelde wet van 19 december 2003, blijkt dat 

een signalering verricht overeenkomstig het bepaalde in artikel 95 van de over-
eenkomst gesloten op 19 juni 1990 ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te 
Schengen  gesloten  akkoord  betreffende  de  geleidelijke  afschaffing  van  de 
controles aan de gemeenschappelijke grenzen wordt gelijkgesteld met een Euro-
pees aanhoudingsbevel, en dat zij alleen moet worden gevolgd door een overzen-
ding van het origineel van het Europees aanhoudingsbevel of van een eenslui-
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dend verklaard afschrift ervan als zij niet alle vereiste gegevens bevat. De inlich-
tingen die het Europees aanhoudingsbevel of in de plaats daarvan de Schengen-
signalering moet bevatten, zijn evenwel niet op straffe van nietigheid voorge-
schreven. Zij hebben alleen tot doel de onderzoeksrechter in te lichten die, reke-
ning houdend met alle omstandigheden die in dat bevel worden vermeld en met 
die welke voor hem aangevoerd worden door de persoon waarop het van toepas-
sing  is,  de  tenuitvoerlegging  van  voormeld  bevel  slechts  in  de  bij  de  wet 
bepaalde gevallen kan weigeren. Het volstaat bijgevolg dat het Europees aanhou-
dingsbevel of in de plaats daarvan de signalering zodanig is opgesteld dat het de 
onderzoeksgerechten in staat stelt te beoordelen of de voorwaarden die bij de 
artikelen 3 tot 5 van die wet zijn bepaald,  zijn nageleefd.  Alleen wanneer  de 
inlichtingen de onderzoeksrechter niet in staat stellen dit toezicht uit te oefenen, 
dringt de overzending van het origineel van het Europees aanhoudingsbevel of 
van een eensluidend verklaard afschrift zich op.

Door die regels toe te passen verantwoorden de appelrechters hun beslissing 
naar recht dat "de vereiste om het origineel van het Europees aanhoudingsbevel 
over  te zenden dat  bij  artikel  9, §2 van de wet is bepaald,  te dezen niet  van 
toepassing is, vermits de signalering alle door het Europees aanhoudingsbevel 
vereiste gegevens bevat, mits [het] voorbehoud [waarover zij oordelen] dat het 
geen invloed heeft op de geldigheid ervan".

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het derde middel:
In zoverre het de schending van artikel 17, §4, van de voormelde wet van 19 

december  2003 aanvoert,  is  het  middel  dat  niet  vermeldt  op welke  wijze het 
arrest die bepaling schendt, niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

Het middel voert aan dat het arrest, door het Europees aanhoudingsbevel dat 
tegen eiser is uitgevaardigd uitvoerbaar te verklaren, diens recht op een eerlijk 
proces schendt op grond dat het voor hem "totaal onmogelijk is [...] een volledig 
verweer  uit  te  werken  omdat  hij  praktisch  niets  afweet  van  wat  hem wordt 
verweten".

Artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden is evenwel niet van toepassing op de onder-
zoeksgerechten die zich uitspreken over de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel  aangezien zij geen uitspraak moeten doen over de gegrond-
heid van een beschuldiging in strafzaken.

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

Naar luid van artikel 4, 5°, van de wet van 19 december 2003, wordt de tenuit-
voerlegging  van  een  Europees  aanhoudingsbevel  weliswaar  geweigerd  als  er 
ernstige  redenen  zijn  om aan te  nemen dat  dit  tot  gevolg  zou hebben  dat  de 
grondrechten van de betrokkene worden aangetast, zoals die in artikel 6 van het 
Verdrag van de Europese Unie zijn vastgelegd, m.n. die welke door het voor-
melde Europees Verdrag zijn gewaarborgd en die welke als algemene rechtsbe-
ginselen van gemeenschapsrecht volgen uit de gemeenschappelijke grondwette-
lijke tradities binnen de lidstaten van de Europese Unie. De grief die door eiser is 
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aangevoerd betreft echter geen risico op miskenning van de grondrechten die uit 
de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel zou voortvloeien.

Overigens  grondt  het  middel  zich op de verkeerde  veronderstelling dat  het 
voormelde  artikel  4,  5°,  in  de  regel,  eiser  die  voor  het  onderzoeksgerecht 
verschijnt  de  procedurele  waarborgen  biedt  van  artikel  6  van  het  Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden.

Voor het  overige wordt  de miskenning van het  recht  op een eerlijk proces 
alleen afgeleid  uit  de schending van het  recht  van verdediging,  ofschoon het 
arrest naar recht heeft kunnen oordelen dat eiser door de bewoordingen van het 
Europees aanhoudingsbevel volledig werd ingelicht en dat zijn recht van verde-
diging is geëerbiedigd.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

1 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever:  de h.  de Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. P. Thomas, Verviers en N. Petit, Verviers.

Nr. 117

1° KAMER - 2 maart 2006

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — ALGEMEEN - PERKEN - BEGRIP

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — ALGEMEEN - BEPERKT HOGER BEROEP - 
NAKOMEND HOGER BEROEP - VOORWAARDEN

3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — ALLERLEI - NATUURRAMP - BESLISSING VAN DE 
GOUVERNEUR - VOORZIENING - TOEPASSELIJKHEID

4º NATUURRAMP - BESLISSING VAN DE GOUVERNEUR - VOORZIENING - HOGER BEROEP - 
TOEPASSELIJKHEID

1º Hoewel hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen 
het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep, staat het aan de partijen  
door het hoofdberoep of door het incidenteel beroep de perken te bepalen waarbinnen de 
appèlrechter  over de aan de eerste rechter  voorgelegde betwistingen uitspraak moet 
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doen. (Art. 1068, eerste lid, Ger.W.)

2º Wanneer een beperkt hoger beroep wordt ingesteld tegen een vonnis, kan er door de 
appellant een nakomend hoger beroep worden ingesteld bij conclusie tegen de overige  
beslissingen  waartegen  hij  geen hoger  beroep had ingesteld,  op  voorwaarde dat  de 
termijn van hoger  beroep niet  verstreken is en in  zoverre hij  niet  heeft  berust  in  die 
beslissingen. (Art. 1056, 4°, Ger.W.)

3º en 4º  De rechter kan niet weigeren op grond van een vertrouwensbeginsel de regeling 
van  het  Gerechtelijk  Wetboek  betreffende  het  hoger  beroep  toe  te  passen  op  de  
voorziening gericht tegen de beslissing van de provinciegouverneur gewezen op grond 
van de bepalingen van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade 
veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. (Art. 2, Ger.W.; Artt. 1, §1, 3, 24, 
26, en 27, Wet 12 juli 1976)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0567.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 14 oktober 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §1, 3, 24 en 27 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van 

zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen;
- de artikelen 6, 1354 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1044, 1045 en 1056, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk een afstand van recht strikt moet worden 

geïnterpreteerd, niet wordt vermoed en enkel kan worden afgeleid uit feiten en gedra-
gingen die niet voor een andere uitlegging vatbaar zijn, waarvan o.a. artikel 1045 van het 
Gerechtelijk Wetboek een toepassing vormt;

- het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaronder het rechtszekerheidsbeginsel 
en het vertrouwensbeginsel; 

- artikel 159 van de Grondwet en het daaruit afgeleide legaliteits- of wettelijkheidsbe-
ginsel.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest zegt voor recht dat aan de verweerders een herstelvergoeding van 

29.079,40 euro wordt toegekend en dat het maximumbedrag van het herstelkrediet aan 
verlaagde rentevoet wordt vastgesteld op 5.256,33 euro (212.040 BEF), op grond dat:

"Wanneer  een partij  hoger  beroep heeft  ingesteld over  bepaalde punten,  kan zij  dit 
hoger beroep uitbreiden tot andere punten bij conclusie voor zover zij niet heeft berust in 
deze punten, waarvoor zij aanvankelijk geen beroep heeft ingesteld.

Eiser in voorziening betwist ten stelligste dat hij heeft berust in de toekenning van een 
provisionele vergoeding van 1.173.060 BEF en stelt dat hij zijn eis kan wijzigen in de 
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loop van de procedure conform artikel. 24 van de Rampenschadewet, nadat hij in het bezit 
kwam van nieuwe documenten.

De Rampenschadewet beoogt niet de integrale schade, die de geteisterde heeft geleden 
te vergoeden, doch zij verleent enkel een financiële tegemoetkoming voor de materiële 
schade die het rechtstreeks gevolg is van de hevige regens van 13, 14 en 15 september 
1998 erkend als natuurramp.

Het Hof van Cassatie erkende in zijn arrest van 27 maart 1992 (Arr. Cass. 1991-1992, 
727) het recht op rechtszekerheid als een beginsel van behoorlijk bestuur. De bestuurde 
moet kunnen rekenen op wat door hem niet anders kan worden opgevat dan als een vaste 
gedrags- of beleidsregel van de overheid; de burger moet er ook op kunnen rekenen dat 
het bestuur regels in acht neemt.

Uit  de  bewoordingen  van  de  beslissing  van  de  Provinciegouverneur  konden  de 
verweerders afleiden dat wel degelijk enkel rekening werd gehouden met de rechtstreekse 
schade. De Rampenschadewet is een uitzonderingswetgeving die strikt dient geïnterpre-
teerd te worden.

De in de aanvraag aangegeven schade heeft betrekking op goederen die tot een land- of 
tuinbouwuitbating behoren, gelegen te Berlaar, Heist-op-den-Berg, Lier en Edegem, op de 
door de geteisterde in de aanvraag aangeduide percelen.

In het verzoekschrift in hoger beroep weerhoudt eiser in voorziening dat de schade aan 
de maïs op de percelen in Lier voor 50 pct. vergoedbaar is, aangezien deze schade het 
rechtstreeks gevolg is van de hevige regens, die als natuurramp werden erkend.

Indien eiser in voorziening in conclusies,  neergelegd ter griffie  op 10 oktober 2000 
vordert dat de verweerders zouden veroordeeld worden tot terugbetaling van het provisio-
neel uitgekeerde bedrag, houdt dit een schending in van het vertrouwensbeginsel.

De  Raad  van  State  omschreef  het  vertrouwensbeginsel  als  één  der  beginselen  van 
behoorlijk  bestuur,  volgens  hetwelk  de  burger  moet  kunnen  betrouwen  op  een  vaste 
gedragslijn  van  de  overheid,  of  op  toezeggingen  of  beloften  die  de  overheid  in  het 
concrete geval heeft gedaan.

Dat er in casu duidelijk een schending is van het vertrouwensbeginsel, aangezien eiser 
in  voorziening  in  zijn  verzoekschrift  duidelijk  een  deel  van  de  schade  erkent  en  een 
gedeelte van de vergoeding, die door de gouverneur was toegekend erkent en uitbetaalt, 
weliswaar  ten provisionele  titel in afwachting van een eindarrest,  waarbij  de bedragen 
definitief worden bepaald" (p. 3 - 4, eerste alinea).

Grieven
Eerste onderdeel
1. Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur omvat het recht op rechtszekerheid 

waarvan het vertrouwensbeginsel een aspect vormt.
Het recht op rechtszekerheid houdt in dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat 

volgens hem niet anders dan een vaste gedragsregel en een regel van bestuur kan zijn en 
krachtens hetwelk de openbare diensten dienen te voldoen aan de bij hem gewekte gewet-
tigde verwachtingen.

Het recht op rechtszekerheid kan door de burger slechts worden ingeroepen voor zover 
hij er in alle redelijkheid kan van uitgaan dat de gewekte verwachtingen kunnen en zullen 
worden  ingelost  door het bestuur,  met  andere woorden  wanneer  de gewekte  verwach-
tingen "rechtmatig", "gewettigd" of "gerechtvaardigd" zijn.

Wanneer de burger kon voorzien dat de gewekte verwachtingen mogelijks niet door het 
bestuur kunnen of mogen worden beantwoord, dan kan bijgevolg geen schending van het 
recht op rechtszekerheid, noch van het vertrouwensbeginsel worden vastgesteld.



478 HOF VAN CASSATIE 2.3.06 - Nr. 117 

2. Een schending van het vertrouwensbeginsel kon in casu bijgevolg niet worden afge-
leid uit het feit dat de verweerders "uit de bewoordingen van de beslissing van de Provin-
ciegouverneur konden (...) afleiden dat wel degelijk enkel rekening was gehouden met de 
rechtstreekse  schade"  nu  deze  beslissing  niet  toeliet  om gewettigde  verwachtingen  te 
koesteren met betrekking tot de vergoedbaarheid van hun schade.

Immers, artikel 24 van de wet van 12 juli 1976 biedt aan eiser steeds de mogelijkheid 
om alle  punten  van  de  bestreden  beslissing  van  de  Provinciegouverneur  opnieuw ter 
sprake te brengen voor het hof van beroep.

De wet van 12 juli 1976 voorziet bovendien in een herzieningsprocedure waardoor op 
verzoek van eiser zelfs een definitief geworden vergoedingsbeslissing kan worden vernie-
tigd door de gouverneur die ze heeft gewezen, bijvoorbeeld, wanneer blijkt dat de beslis-
sing werd  gewezen  op stukken  of  verklaringen  die later  vals  of  klaarblijkelijk  onjuist 
bevonden werden (artikel 27, §1, 3°, van de wet van 12 juli 1976).

3. Ook door in het verzoekschrift in hoger beroep voor te houden dat de schade aan de 
maïs op de percelen in Lier voor 50 pct. vergoedbaar is, aangezien deze schade het recht-
streeks  gevolg  is  van  de  hevige  regens,  die  als  natuurramp  werden  erkend,  kan  niet 
worden afgeleid dat eiser zodoende bij de verweerders gewettigde verwachtingen heeft 
geschapen omtrent de schadeloosstelling van hun geteisterde maïsvelden te Lier.

Elke partij kan, overeenkomstig de artikelen 1056, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek en 
24 van de wet van 12 juli 1976, bij conclusie zijn hoger beroep immers uitbreiden tot 
andere punten, voor  zover zij  niet heeft  berust  in deze punten waartegen aanvankelijk 
geen beroep was ingesteld.

Een stilzwijgende berusting, waarbij  afstand wordt  gedaan van een rechtsmiddel dat 
een partij kan aanwenden tegen een beslissing, mag enkel worden afgeleid uit bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende handelingen of feiten waaruit blijkt dat de partij het vaste 
en ondubbelzinnige voornemen heeft haar instemming te betuigen met die beslissing (arti-
kelen 1044 en 1045 Ger.W.).

Te dezen kan het loutere feit dat eiser in zijn beroepsakte een deel van de schade van de 
verweerders heeft erkend niet als een daad van stilzwijgende berusting worden opgevat.

In zaken die de openbare orde raken, zoals de bepalingen van de wet van 12 juli 1976, 
waarin een strikt afgebakend wettelijk schadebegrip wordt gehanteerd, kan niet worden 
berust, noch kan desbetreffend een gerechtelijke bekentenis worden afgelegd.

De  bekentenis  kan  immers  niet  slaan  op  zaken  waarover  de  wet  niet  toelaat  te 
beschikken of waarover geen dading mag worden aangegaan (artikel 6 B.W.).

Een bekentenis kan bovendien enkel betrekking hebben op feiten en niet op rechts-
kwesties (artikel 1354 B.W.).

De vaststelling van de vergoeding waarop de verweerders recht hebben op grond van 
de wet van 12 juli 1976 betreft een rechtskwestie zodat aan de erkenning door eiser van de 
door de verweerders geleden schade niet de waarde van een gerechtelijke bekentenis kan 
worden toegekend die een volledig bewijs  oplevert  tegen hem die de bekentenis  heeft 
afgelegd (artikel 1356, tweede lid, B.W.).

Een gerechtelijke  bekentenis  kan tenslotte  steeds worden  herroepen indien bewezen 
wordt dat zij het gevolg is van een dwaling omtrent de feiten (artikel 1356, vierde lid, 
B.W.).

Welnu, in zijn beroepsbesluiten had eiser aangevoerd dat hij pas na het aantekenen van 
het  hoger  beroep  kennis  had  gekregen  van  nieuwe  wetenschappelijke  gegevens  die 
aantoonden dat de schade aan de maïs niet rechtstreeks was veroorzaakt door de als ramp 
erkende regenval maar door het laattijdig oogsten, welke feitelijke dwaling eiser toeliet 
terug te komen op zijn eerder ingenomen standpunt (zie beroepsbesluiten neergelegd van 
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10 oktober 2000, p. 2, vierde tot en met zesde alinea; zie ook de beroepsbesluiten neerge-
legd op 11 februari 2002, p. 2, vierde en vijfde alinea; beroepsbesluiten neergelegd op 5 
juli 2002, p. 5, laatste alinea).

4. Ook het feit dat eiser een gedeelte van de vergoeding, die door de Provinciegouver-
neur aan de verweerders was toegekend, ten provisionele titel heeft uitbetaald, laat niet 
toe om tot het bestaan van een stilzwijgende berusting in de beslissing van de Provincie-
gouverneur te besluiten, noch kan deze betaling als een gerechtelijke bekentenis worden 
opgevat.

Los van het feit dat te dezen bepalingen van openbare orde in het geding zijn (zie hoger 
punt 3), laat artikel 26 van de wet van 12 juli 1976 aan eiser uitdrukkelijk toe om, zonder 
de beslissing van het hof van beroep af te wachten en zonder nadelige erkentenis inzake 
de rechten  der  partijen,  over  te  gaan  tot  de  provisionele  uitvoering  van  de bestreden 
beslissing, in de mate dat hij er de gegrondheid niet van betwist.

Eiser merkte in dat verband pertinent op dat in de beslissing van de provisionele uitvoe-
ring uitdrukkelijk  werd  vermeld  dat  "onderhavige  provisionele  uitvoering  brengt  geen 
enkele erkenning mede van enig recht ten voordele van de begunstigde en neemt geen 
stelling aangaande het bedrag van de financiële Staatstussenkomst dat hem ten definitieve 
titel zal worden toegekend. Elke provisionele uitbetaling die het bedrag van de definitieve 
vergoeding te boven gaat, geeft aanleiding tot terugvordering; anderzijds doet de onderha-
vige provisionele uitvoering in geen enkel opzicht afbreuk aan de rechten van wettelijk 
verhaal" (zie de door eiser als stuk 6 neergelegde beslissing van provisionele uitvoering 
nr. 404 van 11 oktober 1999, geciteerd in zijn beroepsbesluiten, ter griffie neergelegd op 
10 oktober 2002, p. 3, vierde alinea).

Wanneer eiser naderhand in zijn beroepsbesluiten de terugbetaling heeft gevorderd van 
deze provisionele betaling dan kan hem bijgevolg niet worden verweten de verweerders 
desbetreffend in hun gerechtvaardigde verwachtingen te hebben beschaamd.

5. Uit wat voorafgaat volgt dat de verweerders in alle redelijkheid konden voorzien dat 
de hen provisioneel uitbetaalde vergoeding niet noodzakelijk definitief was verworven.

Door zijn initiële houding in de gerechtelijke fase van de procedure heeft eiser m.a.w. 
geen  rechtmatige,  gewettigde  of  gerechtvaardigde  verwachtingen  kunnen  wekken  in 
hoofde van de verweerders.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, op grond van de bewoordingen van de 
beslissing van de gouverneur (zie punt 2), de erkenning van de schade in het verzoek-
schrift tot hoger beroep (zie punt 3) en de provisionele uitbetaling van de vergoeding (zie 
punt  4),  heeft  kunnen  oordelen dat  het  vertrouwensbeginsel  door  eiser  werd  miskend 
doordat hij in zijn beroepsconclusies, neergelegd ter griffie  op 10 oktober  2000, heeft 
gevorderd dat de verweerders zouden worden veroordeeld tot terugbetaling van het provi-
sioneel uitgekeerde bedrag (schending van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, 
inzonderheid  het  rechtszekerheidsbeginsel  en  het  vertrouwensbeginsel,  het  algemeen 
rechtsbeginsel luidens hetwelk een afstand van recht strikt moet worden geïnterpreteerd, 
niet wordt vermoed en enkel kan worden afgeleid uit feiten en gedragingen die niet voor 
een andere uitlegging vatbaar zijn, waarvan onder andere artikel 1045 van het Gerechte-
lijk Wetboek een toepassing vormt, de artikelen 1044, 1045 en 1056, 4°, van het Gerech-
telijk Wetboek, 6, 1354, 1356 van het Burgerlijk Wetboek en 1, §l, 3, 26, 27 van de wet  
van 12 juli 1976).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
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1. Hoewel volgens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek hoger 
beroep  tegen  een  eindvonnis  of  tegen  een  vonnis  alvorens  recht  te  doen het 
geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep, staat het evenwel 
aan de partijen door het hoofdberoep of door het incidenteel beroep de perken te 
bepalen waarbinnen de appelrechter over de aan de eerste rechter voorgelegde 
betwistingen uitspraak moet doen.

Wanneer een beperkt hoger beroep wordt ingesteld tegen een vonnis, kan er 
door de appellant  een nakomend hoger beroep worden ingesteld bij conclusie 
overeenkomstig artikel 1056, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek tegen de overige 
beslissingen waartegen hij geen hoger beroep had ingesteld, op voorwaarde dat 
de termijn van hoger beroep niet verstreken is en in zoverre hij niet heeft berust 
in die beslissingen.

2. Overeenkomstig artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek is voormelde rege-
ling van toepassing op de voorziening gericht tegen de beslissing van de provin-
ciegouverneur gewezen op grond van de bepalingen van de wet van 12 juli 1976 
betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door 
natuurrampen.

3. De rechter kan niet weigeren die regeling toe te passen op grond van een 
vertrouwensbeginsel.

4. Het arrest stelt vast dat:
- de eiser in het verzoekschrift tot hoger beroep weerhoudt dat de schade aan 

de maïs op de percelen in Lier voor 50 pct. vergoedbaar is aangezien die schade 
het  rechtstreeks  gevolg  is  van  de  hevige  regens  die  als  natuurramp  werden 
erkend;

- de eiser de vergoeding van die schade heeft uitbetaald, weliswaar ten provisi-
onele titel in afwachting van een eindarrest;

-  de  eiser  in  conclusies  voor  de  appelrechters  vordert  dat  de  verweerders 
zouden veroordeeld worden tot terugbetaling van het provisioneel uitgekeerde 
bedrag.

5.  Vervolgens  oordeelt  het  arrest  dat  de  eiser  door  in  conclusies  in  hoger 
beroep de terugbetaling te vragen van het provisioneel uitgekeerde bedrag terwijl 
hij duidelijk een deel van de schade heeft erkend en een gedeelte van de vergoe-
ding heeft uitbetaald, het vertrouwensbeginsel heeft geschonden.

6. Door aldus te oordelen, zonder vast te stellen dat de eiser bij conclusie zijn 
hoger beroep niet meer kon uitbreiden omdat hetzij de termijn van hoger beroep 
verstreken was, hetzij dat de eiser berust had, verantwoorden de appelrechters 
hun  beslissing  dat  eiser  het  vertrouwensbeginsel  heeft  geschonden  niet  naar 
recht.

7. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 
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vernietigd arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

2 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
mevr.  Bourgeois  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 118

1° KAMER - 2 maart 2006

AMBTENAAR — AMBTENAAR (RIJK) - INSTITUUT VOOR VETERINAIRE KEURING - 
OVERGEPLAATSTE AMBTENAREN - GELDELIJKE ANCIËNNITEIT - BEHOUD - WEDDE - OOGMERK - 
DRAAGWIJDTE

Artikel 34, §3, tweede lid, van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor  
veterinaire keuring beoogt alleen de naar deze instelling overgeplaatste ambtenaren een  
minimumwedde  te  verzekeren  als  waarborg  van  het  behoud  van  de  verworven 
administratieve en geldelijke anciënniteit. Het bepaalt geenszins dat deze ambtenaren,  
na  die  overplaatsing,  geen  weddeverhogingen  zullen  kunnen  genieten  ingevolge  de 
toepassing  van  het  geldelijk  statuut  van  het  personeel  van  het  Instituut  zolang  de  
(basis)wedde  bij  deze  instelling  niet  het  niveau  bereikt  van  de  wedde  waarop  deze  
ambtenaren krachtens hun vorig statuut aanspraak konden maken. (Art. 34, §3, tweede 
lid, Wet 13 juli 1981)

(FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0605.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 september 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 34, §3, van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veteri-

naire keuring;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen 
Het bestreden arrest, dat het vonnis a quo hervormt, zegt voor recht:
(i) dat er geen grond bestond en bestaat tot herziening van de wedde van de verweer-

ders en tot terugvordering van een deel van de betaalde wedde;
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(ii) dat de weddeverlaging die vanaf september 1994 effectief werd doorgevoerd ten 
onrechte gebeurde.

Het bestreden arrest veroordeelt de eiser tot het betalen aan de verweerders, behoudens 
de zevende verweerder, van het verschil tussen de wedde die zij sinds 1 september 1994 
maandelijks ontvingen en de wedde waarop zij recht hadden en tot het regulariseren van 
de wedde en, wat betreft de zevende verweerder, tot het betalen van het verschil tussen de 
wedde en het pensioen die hem effectief werden uitbetaald en de wedde en het pensioen 
waarop hij gerechtigd was en is, en tot het regulariseren van het pensioen.

Het veroordeelt tenslotte de eiser tot het overleggen van de wedde- en pensioenbereke-
ningen en het heropent de debatten om de verweerders toe te laten hun vordering concreet 
te begroten.

Dit alles wordt gesteund op volgende motieven:
"Volgens (de eiser) brengt de toepassing van artikel 34, §3, van de wet van 13 juli 1981 

mee dat (de verweerders) enkel recht hebben op hun gewaarborgd geldelijk statuut ten 
tijde van hun vorige werkzaamheden en - maar dit is in deze visie overbodig - niet lager 
mogen worden uitbetaald. (De eiser) betoogt verder dat dit artikel een uitzonderingsbepa-
ling is (van het geldelijk statuut van het IVK-personeel) en zodoende van strikte toepas-
sing is. Aldus - zo betoogt (de eiser) verder - dient dit artikel zo geïnterpreteerd te worden 
dat (de verweerders) niet kunnen genieten van de verhogingen die aan de personeelsleden 
van het IVK worden toegekend op basis van het geldelijk statuut dat op hen toepasselijk is 
zolang de wedde die hen gewaarborgd wordt op basis van artikel 34, §3, hoger is dan de 
wedde die zij kunnen verkrijgen op basis van het geldelijk statuut dat op de personeels-
leden van het IVK en dus ook op hen van toepassing is.

De eerste rechter trad deze visie bij en omschreef de vooropgestelde grens van artikel 
34,  §3,  als een 'tijdelijke'  minimumgrens  'totdat  het  loon van het IVK personeel,  mits 
aanpassing van de toepasselijke programmatie daarop, groter werd dan de voorziene mini-
mumgrens'.

Een en ander valt niet te rijmen. (De eiser) stelt zelf dat (de verweerders) 'personeels-
leden zijn van het IVK' en dat, bijgevolg, het geldelijk statuut van deze personeelsleden 
ook op hen van toepassing is. Toch houdt hij vol dat (de verweerders), als volwaardige 
IVK personeelsleden,  niet  kunnen genieten van  de verhogingen  die (nochtans) aan de 
personeelsleden van het IVK (zonder onderscheid) worden toegekend.

Het  argument  dat (de eiser) ter  ondersteuning van (zijn)  stelling aanhaalt  puurt  (de 
eiser)  niet,  als  dusdanig,  uit  de  wet,  maar  uit  een 'gelijkheidsoverweging':  'indien  (de 
verweerders) naast de waarborg van artikel 34, §3, ook het recht zou worden toegekend 
op de weddeverhogingen die aan de personeelsleden van het IVK worden toegekend, zou 
hun wedde tijdens hun volledige loopbaan hoger blijven dan die waarop hun collega's met 
eenzelfde graad aanspraak zouden kunnen maken'.

Deze 'ongelijkheid' vloeit evenwel voort uit de door de wet erkende verworven rechten 
van (de verweerders) en is redelijk verantwoordbaar.

De stelling van (de eiser) komt er op neer dat in artikel 34, §3, van de wet van 13 juli 
1981 niet een minimumgrens voor de wedde bepaald werd, maar de criteria voor de bepa-
ling van de wedde zelf. Deze interpretatie is niet te rijmen met de tekst van het artikel en 
kan  niet  worden  gevolgd.  Zonder  enige  twijfel  legt  artikel  34,  §3,  in  hoofde  van  (de 
verweerders)  een  minimumwaarborg  vast  die  gedurende  de  ganse  loopbaan  van  (de 
verweerders) bij het IVK geldt. Het stelt op geen enkele wijze dat (de verweerders), na 
hun overplaatsing naar het IVK, geen recht zouden hebben op de toekomstige weddever-
hogingen die aan het personeel van het IVK zouden worden toegekend.

De door (de eiser) aangehaalde zinsnede uit  de voorbereidende werken ('de  overge-
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plaatsten zullen niet het voordeel genieten van eventuele verbeteringen die na de overhe-
veling in het gemeentelijk statuut zouden worden aangebracht') bevestigt alleen dat (de 
verweerders), na hun overplaatsing, volwaardig deel uitmaken van het IVK-personeel en 
ondersteunt de stelling van (de eiser) niet.

In wezen herleidt de discussie zich tot de vraag waarom (de verweerders) niet zouden 
kunnen genieten van de verhogingen die aan de personeelsleden van het IVK,  zonder 
onderscheid, worden toegekend. Uit artikel 34, §3, van de wet van 13 juli 1981 blijkt niet 
dat (de verweerders) hierop geen recht zouden hebben".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 34, §3, van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veteri-

naire keuring, dat een overgangsbepaling is, bepaalt het volgende:
"De personen bedoeld in de artikelen 33 en 34 behouden het voordeel van hun admini-

stratieve en geldelijke anciënniteit die ze verworven hadden in hun vroeger bestuur.
Hun wedde mag op geen enkel ogenblik lager zijn dat die welke zij zouden bekomen 

hebben bij toepassing van de bepalingen van het geldelijk statuut die voor hen golden op 
het ogenblik van hun overplaatsing".

Dit artikel is, zoals gesteld door de eiser in zijn conclusie in hoger beroep, een uitzon-
deringsbepaling, waarbij wordt afgeweken van het geldelijk statuut van het personeel van 
het Instituut voor veterinaire keuring, toepasselijk op de verweerders.

Dat, met andere woorden, zoals blijkt uit het bestreden arrest, eiser van mening is dat 
de verweerders weliswaar onder het geldelijk statuut van het personeel van het Instituut 
voor veterinaire keuring vallen maar rekening houdend met vermelde uitzonderingsbepa-
ling, die op hen van toepassing is en waarop de eiser haar stelling in onderhavige zaak 
steunt.

Dit artikel heeft tot gevolg dat de daarin bedoelde personen, zolang hun bij dit artikel 
gewaarborgde wedde hoger is dan de wedde die zij zouden bekomen in toepassing van het 
geldelijk statuut van het Instituut voor veterinaire keuring, onder een afwijkende regeling 
vallen, zijnde het geldelijke statuut die voor hen gold op het ogenblik van hun overplaat-
sing.

Dit brengt mee dat weddeverhogingen ingevolge toepassing van het geldelijk statuut 
van het personeel van het Instituut voor veterinaire keuring pas, ingevolge dit artikel, aan 
de in dit artikel bedoelde personen kunnen worden toegekend op het ogenblik dat hun bij 
dit artikel gewaarborgde wedde lager wordt dan de wedde die zij zouden hebben bekomen 
in toepassing van het geldelijk statuut van het Instituut voor veterinaire keuring. Pas op 
dat ogenblik geldt de overgangsmaatregel niet meer en vallen zij volledig onder het gelde-
lijk statuut van het personeel van het Instituut voor veterinaire keuring.

Het bestreden arrest, door anders te beslissen, schendt artikel 34, §3, van de wet van 13 
juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring.

Tweede onderdeel
De eiser heeft in zijn conclusie in hoger beroep gesteld dat de verweerders (in 1986) 

zijn "overgegaan naar het geldelijk statuut van de personeelsleden van het Instituut voor 
veterinaire keuring, het geldend statuut daarbij inbegrepen" maar tezelfdertijd dat artikel 
34,  §3,  van de wet  van 13 juli  1981 tot  oprichting van  een Instituut  voor  veterinaire 
keuring, waaronder de verweerders vallen, "een uitzonderingsbepaling (is) die een van het 
geldelijk statuut afwijkende wedde waarborgt".

Het bestreden arrest bevat het volgend motief:
"(De eiser) stelt zelf dat (de verweerders) 'personeelsleden zijn van het IVK' en dat, 
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bijgevolg het geldelijk statuut van deze personeelsleden ook op hen van toepassing is. 
Toch  houdt  het  vol  dat  (de  verweerders),  als  volwaardige  IVK-personeelsleden,  niet 
kunnen genieten van de verhogingen die (nochtans) aan de personeelsleden van het IVK 
(zonder onderscheid) worden toegekend".

Dit motief schendt de bewijskracht van de conclusie in hoger beroep van de eiser omdat 
de eiser in die conclusie weliswaar stelde dat de verweerders onder het geldelijk statuut 
van de personeelsleden van het Instituut voor veterinaire keuring vallen maar tevens onder 
artikel 34, §3, van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire 
keuring,  dat  als  uitzonderingsbepaling een van  dit  geldelijk  statuut  afwijkende  wedde 
waarborgt. Het is trouwens, zoals blijkt uit het geheel van de conclusie in hoger beroep 
van de eiser, op grond van dit artikel dat de eiser de stelling verdedigde dat de verweer-
ders als personeelsleden van het Instituut voor veterinaire keuring en vallend onder het 
geldelijk  statuut  van  de  personeelsleden  van  dit  instituut,  geen  recht  hebben  op  een 
weddeverhoging  in  toepassing  van  dit  statuut  zolang  hun  in  vermeld  artikel  34,  §3, 
gewaarborgde wedde hoger is dan de wedde die zij zouden hebben bekomen in toepassing 
van dit statuut.

In de mate het bestreden arrest zijn beslissing zou steunen op hoger aangehaald motief, 
schendt  het  bijgevolg  de bewijskracht  toekomend aan het  geheel  van  de conclusie  in 
hoger beroep van de eiser (gedateerd van 3 april 2000) en in het bijzonder aan de hier-
boven weergegeven passages uit die conclusie (schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 34, §3, eerste lid, van de wet van 3 juli 1981 tot oprichting 

van een Instituut voor veterinaire keuring, behouden de naar deze instelling over-
geplaatste ambtenaren, bedoeld in artikel 34, §2, het voordeel van hun admini-
stratieve  en  geldelijke  anciënniteit  die  ze  verworven  hadden  in  hun  vroeger 
bestuur.

Krachtens het tweede lid van deze wetsbepaling mag de wedde van die ambte-
naren  op  geen  enkel  ogenblik  lager  zijn  dan  die  welke  zij  zouden  bekomen 
hebben bij toepassing van de bepalingen van het geldelijk statuut die voor hen 
golden op het ogenblik van hun overplaatsing.

2. Artikel 34, §3, tweede lid, van deze wet beoogt alleen een minimumwedde 
te verzekeren als waarborg van het in het vorige lid bepaalde behoud van de 
verworven administratieve en geldelijke anciënniteit. 

Het bepaalt geenszins dat de bedoelde ambtenaren, na hun overplaatsing naar 
het Instituut  voor Veterinaire  Keuring,  geen weddeverhogingen zullen kunnen 
genieten ingevolge de toepassing van het geldelijk statuut van het personeel van 
het Instituut zolang de (basis)wedde bij deze instelling niet het niveau bereikt 
van de wedde waarop deze ambtenaren krachtens hun vorig statuut aanspraak 
konden maken. Deze laatste interpretatie is strijdig met het in artikel 34 beoogde 
doel dat de overplaatsing voor de betrokkenen geen geldelijk nadeel tot gevolg 
mag hebben.

3. Het bestreden arrest  oordeelt dat "artikel 34, §3, (van de wet van 13 juli 
1981) in hoofde van (de verweerders) een minimumwaarborg vastlegt die gedu-
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rende de ganse loopbaan van (de verweerders) bij het Instituut voor veterinaire 
keuring geldt" en dat "deze bepaling op geen enkele wijze stelt dat (de verweer-
ders) na hun overplaatsing geen recht zouden hebben op de toekomstige wedde-
verhogingen die aan het personeel van het IVK zouden worden toegekend".

4. Door aldus te oordelen schendt het arrest  de aangewezen wetsbepalingen 
niet.

5. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
6. Het bestreden arrest geeft aan de conclusie van de eiser een uitlegging die 

met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.
7. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

2 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Andersluidende conclusie1 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.  van 
Ommeslaghe en W. Van Der Gucht, Gent. 

Nr. 119

1° KAMER - 2 maart 2006

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN 
TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN - VORM - MEMORIE VAN ANTWOORD

De verweerder moet tegelijkertijd in een enkele memorie van antwoord alle opmerkingen 
naar voren brengen die hij zinnens is in zijn antwoord op het cassatieberoep uiteen te  
zetten1.

(GASELWEST C.I.V. T. LAMEIRE GEBROEDERS nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0059.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  25  juni  2004  in  hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
De eiseres voert in haar verzoekschrift aan dit arrest gehecht, twee middelen 

aan.

1 Het O.M. oordeelde dat uit de parlemantiaire voorbereiding van de wet volgde dat het voordeel van 
de bedoelde ambtenaren inderdaad diende behouden te worden, maar dus niet dat ze een verhoging 
zouden genieten op hun redds hogere wedde.
1 Cass., 29 sept. 2003, A.R. S.01.0134.F, nr 460.



486 HOF VAN CASSATIE 2.3.06 - Nr. 119 

Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Memorie van 9 mei 2005 van de tweede verweerster
13. Uit het dossier van de rechtspleging blijkt dat de tweede verweerster een 

memorie van antwoord ter griffie heeft neergelegd op 7 april 2005 en op 9 mei 
2005.

14.  De  verwerende  partij  moet  terzelfdertijd  in  een  enkele  memorie  van 
antwoord  alle  opmerkingen  naar  voren  brengen  die  zij  zinnens  is  in  haar 
antwoord op het cassatieberoep uiteen te zetten. 

15. Het Hof vermag derhalve geen acht slaan op de memorie van de tweede 
verweerster die op de griffie van het Hof is neergelegd op 9 mei 2005.

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

antwoord van de tweede verweerster neergelegd ter griffie van het Hof op 9 mei 
2005.

2 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr.  Bourgeois  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. De Gryse, Geinger, Verbist en Simont.

Nr. 120

1° KAMER - 2 maart 2006

VORDERING IN RECHTE - RECHTSVORDERING - BELANG - BEGRIP

De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering tot vergoeding leiden als het  
om een rechtmatig belang gaat1; hij die enkel het behoud van een toestand in strijd met  
de openbare orde nastreeft, heeft geen rechtmatig belang2. (Art. 17, Ger.W.)

(VAN MOORLEGHEM, curator faillissement A.A. Renovatiewerken bvba T. F. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0061.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass., 2 april 1998, A.R. C.94.0438.N, nr 188, met concl. van adv.-gen. DE SWAEF; zie Cass., 7 okt. 
2003, A.R. P.03.0422.N, nr 482.
2 Cass., 7 okt. 2003, A.R. P.03.0422.N, nr 482.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 december 2003 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwerpen.

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 3, §1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking 

tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, 
zoals van kracht vóór de wijziging bij  artikel  2, 1°,  van het koninklijk besluit  van 20 
februari 2004.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het door de eerste verweerder tegen de eiser en het door 

de tweede verweerster tegen de eiser ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van 10 juni 
2002  van  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Antwerpen  toelaatbaar  en  gegrond  en 
verklaart de oorspronkelijke vordering van de eiser tegen de eerste verweerder en tegen de 
tweede verweerster ontoelaatbaar op grond van de volgende motieven:

"Zowel  (de eerste  verweerder)  als  (de tweede  verweerster)  voeren  aan dat  voor  de 
vordering  die  door  (de  eiser)  tegen  hen  wordt  gericht  geen  factuur  werd  opgemaakt, 
terwijl dit in deze zaak een fiscaalrechtelijke verplichting was in hoofde van AA Renova-
tiewerken.

(De eiser) betwist niet dat voor het bedrag dat thans wordt gevorderd geen factuur werd 
opgesteld.

Het  (hof  van  beroep)  stelt  vast  dat  in  deze zaak slechts  twee  regelmatige  facturen 
werden opgesteld en dat er geen betwisting over bestaat dat deze facturen werden betaald. 
Voor het gevorderde saldo ligt geen regelmatige factuur voor.

Gezien de imperatieve fiscale wetsbepalingen de openbare orde raken en het (hof van 
beroep) deze wetten dan ook niet mag miskennen en van het (hof van beroep) niet kan 
worden  geëist  aan  de  ontduiking  van  de  imperatieve  fiscale  wetsbepalingen  mee  te 
werken,  wordt  de vordering door (de eiser) tegen (de eerste verweerder)  en tegen (de 
tweede verweerster) gericht ontoelaatbaar verklaard.

Het hoger beroep door (de eerste verweerder) tegen (de eiser) gericht, is toelaatbaar en 
gegrond  en het hoger  beroep door (de tweede  verweerster)  tegen (de eiser) gericht  is 
toelaatbaar  en  gegrond  in  die  zin  dat  het  bestreden  vonnis  wordt  hervormd  en  de 
oorspronkelijke vordering ontoelaatbaar wordt verklaard". (bestreden arrest, blz. 5-6).

Grieven
Overeenkomstig artikel 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek is een rechtsvordering 

alleen dan toelaatbaar indien de eiser een reeds verkregen en dadelijk belang heeft om ze 
in te dienen.

Een krenking van een belang kan alleen tot een rechtsvordering tot vergoeding leiden 
als het om een rechtmatig belang gaat.

Een vordering ontbeert het door de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek 
vereiste rechtmatige belang indien de determinerende oorzaak van de vordering bestaat in 
het behoud van een onrechtmatige toestand.
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Door de initiële vordering van eiser tot de vergoeding van geleverde prestaties door de 
BVBA AA Renovatiewerken  in  uitvoering van  een rechtsgeldig gesloten  aannemings-
overeenkomst ontoelaatbaar te verklaren om de enkele reden dat "voor  het gevorderde 
saldo (...) geen regelmatige factuur voor(ligt)" en dat "gezien de imperatieve fiscale wets-
bepalingen de openbare orde raken en het hof van beroep deze wetten dan ook niet mag 
miskennen, en van het hof van beroep niet kan worden geëist aan de ontduiking van de 
imperatieve fiscale wetsbepalingen mee te werken (...)", schendt het hof van beroep de 
artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, nu de vordering niet haar oorzaak vindt 
in het niet-uitschrijven van facturen en derhalve in het in stand houden van een onrecht-
matige toestand, maar wel in het leveren van prestaties in uitvoering van een aannemings-
overeenkomst.

Er bestaat immers geen rechtstreeks oorzakelijk verband tussen de inbreuk op de fiscale 
wetgeving (meer bepaald de inbreuk op de door de BTW-wetgeving opgelegde facturatie-
verplichting) en de vordering tot de betaling van de geleverde prestaties.

De vordering zou alleen dan het vereiste rechtmatige belang missen indien zij als deter-
minerende  oorzaak  had  het  in  stand  houden  van  een  onrechtmatige  toestand,  voort-
vloeiend uit  het  niet-uitschrijven van een factuur voor  geleverde prestaties.  De fiscale 
onregelmatigheid van een factuur,  casu quo het niet-uitschrijven van een factuur  voor 
geleverde prestaties in uitvoering van een rechtsgeldig gesloten overeenkomst, kan niet de 
ontoelaatbaarheid van de vordering tot betaling van die prestaties met zich meebrengen, 
nu de determinerende oorzaak van de vordering gelegen is in het leveren van prestaties in 
het kader van een overeenkomst en niet in het in stand houden van een fiscaal onregelma-
tige toestand (schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek).

Overeenkomstig artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekt de door partijen aange-
gane overeenkomst de partijen tot wet.

Er werd terzake niet betwist door partijen dat er daadwerkelijk een rechtsgeldige aanne-
mingsovereenkomst werd gesloten tussen beide partijen. De afwezigheid van een regel-
matige factuur tast de rechtsgeldigheid van de aannemingsovereenkomst niet aan.

De BVBA AA Renovatiewerken verbond zich tot het leveren van bepaalde verbou-
wingswerken en de heer J.F. verbond zich tot het betalen van de aannemingssom.

Door de vordering tot betaling van de aannemingssom ontoelaatbaar te verklaren, kent 
het hof van beroep aan deze overeenkomst niet de door beide partijen overeengekomen 
rechtsgevolgen toe en miskent het zodoende de verbindende kracht van de aannemings-
overeenkomst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 3, §1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking 
tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde stelt 
dat "Om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefenen" de belastingplichtige in het bezit moet 
zijn  van een factuur  overeenkomstig artikel  5  van het  koninklijk  besluit  nr.  1 van  29 
december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over 
de toegevoegde waarde.

In zoverre het hof van beroep besluit dat  de BVBA AA Renovatiewerken over een 
regelmatige factuur dient te beschikken opdat haar rechtsvordering toelaatbaar zou zijn 
ten opzichte van de heer J.F., voegt het hof van beroep aan deze wettelijke bepaling iets 
toe wat er in werkelijkheid niet in vervat zit.

Zodoende schendt het hof van beroep artikel 3, §1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 3 
van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de 
belasting over de toegevoegde waarde.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechtsvordering 
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niet worden toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te stellen.
De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het 

om een rechtmatig belang gaat.
Diegene die enkel het behoud nastreeft van een toestand in strijd met de open-

bare orde of van een onrechtmatig voordeel, heeft geen rechtmatig belang.
2.  De  appelrechters  verklaren  de  vordering  van  de  eiser  ontoelaatbaar  om 

reden  dat  voor  het  saldo  van  de  aannemingssom  waarvan  de  eiser  betaling 
vordert, geen regelmatige factuur voorligt en dat "de imperatieve fiscale wetsbe-
palingen de openbare orde raken en het hof (van beroep) deze wetten dan ook 
niet mag miskennen en van het hof (van beroep) niet kan worden geëist aan de 
ontduiking van de imperatieve fiscale wetsbepalingen mee te werken".

Aldus nemen de appelrechters aan dat de eiser geen rechtmatig belang heeft 
om de vordering in te stellen.

3. De appelrechters  die vaststellen dat  de vordering van de eiser "strekt  tot 
uitvoering van de contractuele verbintenissen van (de verweerders) om een saldo 
aannemingssom (...) als tegenprestatie voor de inmiddels (door de) gefailleerde 
vennootschap BVBA AA Renovatiewerken uitgevoerde verbouwingswerken" en 
dus niet dat die vordering enkel het behoud van een wederrechtelijke toestand of 
van een onrechtmatig voordeel beoogt, verantwoorden hun beslissing niet naar 
recht en schenden artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek.

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

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

2 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de  heer  Londers –  Gelijkluidende  conclusie  van  de h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Verbist en Gérard.

Nr. 121

1° KAMER - 2 maart 2006

1º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - HUURHERNIEUWING - WEIGERING - 
ONGEGRONDVERKLARING - RECHT VAN DE VERHUURDER - ANDERE VOORWAARDEN - AANBOD VAN 
EEN DERDE - TOEPASSELIJKHEID

2º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
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HUURHERNIEUWING. ENZ) - HUURHERNIEUWING - WEIGERING - VORDERING VAN DE 
HUURDER - RECHT VAN DE VERHUURDER - ANDERE VOORWAARDEN - AANBOD VAN EEN DERDE - 
VOORWAARDEN

3º RECHTERLIJK GEWIJSDE — KRACHT VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - BEGRIP

1º  Het  recht  van  de  verhuurder,  in  het  geval  dat  de  rechter  zijn  weigering  om toe  te 
stemmen in de huurhernieuwing ongegrond verklaart, aanspraak te maken op andere 
voorwaarden of zich te beroepen op het aanbod van een derde, binnen een maand te 
rekenen van de betekening van het vonnis, vind toepassing welke ook de reden van de  
weigering is1. (Art. 24, Handelshuurwet)

2º De verhuurder kan het recht om aanspraak te maken op andere huurvoorwaarden of  
zich te beroepen op het aanbod van een derde niet meer uitoefenen wanneer hij, in de  
procedure  tengevolge  van zijn  weigering  om toe  te  stemmen in  de huurhernieuwing, 
gebeurlijk in ondergeschikte orde, reeds die aanspraak heeft gemaakt, voor het geval dat  
de  rechter  zijn  weigering  ongegrond  zou  verklaren  en  de  rechter  over  die  andere  
voorwaarden of dit aanbod uitspraak heeft gedaan; maar hij verliest dit recht niet, als hij  
in  die  procedure  die  aanspraak  niet  heeft  gemaakt,  doordat  de  huurder  de  
huurhernieuwing aan de bestaande voorwaarden heeft gevorderd en de rechter  deze  
heeft toegestaan; zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan over zijn weigering kan 
de verhuurder niet verplicht worden die aanspraak te maken2. (Art. 24, Handelshuurwet)

3º De kracht van het gewijsde van een rechterlijke beslissing is vreemd aan de regel dat de 
rechter  in  een procedure gebonden is door de beslissingen in een vorige procedure, 
waarop een partij zich beroept. (Art. 28, Ger.W.)

(BORG-IMMO nv T. BRASSERIE L'UNION nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0078.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 30 september 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
De eiseres voert in haar verzoekschrift vier middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 14, 21 en 24 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkom-

sten (hierna Handelshuurwet), vormend afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van 
boek III van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
De achttiende kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen verklaart in het 

bestreden vonnis van 30 september 2004 eiseres' hoger beroep ontvankelijk doch onge-

1 Zie Cass., 7 juni 1963, Pas., 1963, I, 1063.
2 Zie Cass., 7 juni 1963, Pas., 1963, I, 1063; 12 okt. 1982, A.R. 6624, A.C., 1982-83, nr 110; 4 juni 
1992, A.R. 7759, nr 519 en R.W., 1993-1994, 300, met noot.
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grond, bevestigt het aangevochten vonnis, oordeelt dienvolgens dat geen toepassing kan 
worden  gemaakt  van  artikel  24  van  de  Handelshuurwet  en  veroordeelt  eiseres  tot  de 
kosten van het hoger beroep.

De  rechtbank  van  koophandel  grondt  deze  beslissing  onder  meer  op  de  volgende 
motieven:

"Het is weliswaar juist dat de wet er blijkbaar van uitgaat dat eerst de vraag betreffende 
de huurweigering dient opgelost te worden en dat artikel 24 vervolgens aan de verhuurder 
de mogelijkheid  biedt aanspraak te maken  op andere voorwaarden indien hij  van zijn 
weigering wordt afgewezen. In dit verband had de eerste rechter er misschien beter (...) 
aan gedaan het tweede onderdeel van de vordering van (de eiseres, maar lees: de eerste en 
de tweede  verweersters),  strekkende  tot  de  verlenging  van  de bestaande huurovereen-
komst aan dezelfde voorwaarden, naar de rol te verzenden tot dat er uitspraak door hem 
zou zijn gedaan over het eerste deel van de vordering strekkende tot de verwerping van de 
huurweigering.

Alleszins is het echter zo dat er blijkbaar geen verbod bestaat voor de huurder om beide 
vorderingen tesamen aan het oordeel van de rechtbank te onderwerpen en bovendien heeft 
het Hof van Cassatie geoordeeld dat de betekening van het vonnis waarbij de weigering 
van de verhuurder om de huurovereenkomst te vernieuwen ongegrond wordt verklaard 
slechts de termijn van een maand doet lopen waarvan de beëindiging de datum bepaalt 
van het einde van de periode tijdens welke de verhuurder nog aanspraak kan maken op 
verschillende  voorwaarden;  deze  betekening  heeft  geen  invloed  op  het  begin  van  de 
periode tijdens welke  de verhuurder  de rechten,  beoogd in  artikel  24,  kan uitoefenen 
(Cassatie 4 juni 1992, RW 93-94, 300).

Verder dient toch opgemerkt  te  worden  dat  de tweede  vordering klaar  en duidelijk 
gesteld werd, zowel voor de vrederechter als later voor de rechtbank van eerste aanleg.

(De eiseres) heeft op deze vordering blijkbaar totaal niet gereageerd, zelfs niet met de 
vraag deze vordering naar de rol te verwijzen. De eerste rechter mocht er dus van uitgaan 
dat (de eiseres) instemde met de tweede vordering van (de verweerster) hetgeen impli-
ceerde dat zij afstand van recht deed van de mogelijkheid die door de wet voorzien werd 
om andersluidende voorwaarden te vorderen.

(...)
Aangezien (de eiseres) echter in de procedure met betrekking tot de weigering van het 

verder zetten van de huurovereenkomst geen andere voorwaarden voorstelde en evenmin 
de verzending naar de rol vorderde kon de rechtbank in haar vonnis dd. 07.09.2000 niet 
anders dan ingaan op de vordering om de bestaande voorwaarden terzake te handhaven. 
Het feit dat er geen discussie tussen partijen hierover is geweest doet niets ter zake. De eis 
tot hernieuwing aan de bestaande voorwaarden was trouwens ook reeds gesteld geweest in 
de procedure voor de vrederechter die resulteerde in het vonnis van 30.03.1999: ook in dit 
vonnis was de huurhernieuwing toegestaan aan de bestaande voorwaarden.

Indien (de eiseres) niet met deze beslissing akkoord ging, had zij in de daaropvolgende 
procedure in beroep, resulterend in het vonnis van 07.09.2000, toch alleszins deze beslis-
sing moeten aanvechten!".

Grieven
Overeenkomstig  artikel  14 van  de Handelshuurwet  kan  de huurder  onder  de aldaar 

bepaalde voorwaarden om huurhernieuwing vragen. De rechtbank van koophandel stelde 
in het thans bestreden vonnis vast (p. 2) dat de eerste verweerster op 4 mei 1994 om huur-
hernieuwing verzocht. Hierop kan de verhuurder (1) instemmen met de huurhernieuwing 
onder de door de huurder voorgestelde voorwaarden, (2) instemmen met de huurhernieu-
wing onder de door hemzelf voorgestelde voorwaarden, (3) de huurhernieuwing weigeren 
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om de door  hem opgegeven  redenen of (4)  de huurhernieuwing weigeren  wegens  het 
(beter)  aanbod van  een  derde.  Zoals  door  de  rechtbank  van  koophandel  in  het  thans 
bestreden  vonnis  vastgesteld,  weigerde  de  eiseres  de  huurhernieuwing  wegens  onvol-
doende onderhoud van het pand en wegens haar bedoeling het pand te renoveren.

Hierop betwistten de verweersters, op grond van artikel 14, tweede lid, van de Handels-
huurwet,  de  geldigheid  van  eiseres'  weigering  tot  huurhernieuwing,  wat  leidde  tot  de 
vonnissen van 30 maart 1999 van de Vrederechter van het vijfde kanton te Antwerpen en 
van 7 september 2000 van de vijfde B kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen, die beide de weigering tot huurhernieuwing ongegrond verklaarden.

Vervolgens beriep eiseres zich op andere huurvoorwaarden op grond van artikel 24 van 
de Handelshuurwet naar luid waarvan: "Indien de rechter de weigering van de verhuurder 
om toe te stemmen in de hernieuwing van de huur ongegrond verklaart na het verstrijken 
van de bij artikel 14 bepaalde termijn van drie maanden, wordt de huur ten behoeve van 
de huurder hernieuwd, behoudens het recht van de verhuurder om aanspraak te maken op 
andere voorwaarden of zich te beroepen op het aanbod van een derde, overeenkomstig de 
artikelen 14 en 21 van deze wet. De termijn waarover de verhuurder beschikt om de voor-
waarden waarvan  de hernieuwing afhankelijk  is of het aanbod van een derde te doen 
kennen aan de huurder, is evenwel beperkt tot een maand te rekenen vanaf de betekening 
van het vonnis".

Artikel 24 is van toepassing, welke ook de reden van weigering zou zijn die ongegrond 
is verklaard.

Het recht van de verhuurder om nieuwe voorwaarden voor te stellen binnen de maand 
na de betekening van het vonnis dat de weigering der huurhernieuwing verwerpt, kan niet 
worden beknot door de vordering van de huurder om, ter gelegenheid van de betwisting 
van de huurweigering, de huurhernieuwing te horen erkennen onder de bestaande voor-
waarden.

Slechts wanneer de vraag van de verhuurder tot het bekomen van andersluidende voor-
waarden (die impliceert dat de verhuurder in beginsel instemt met de huurhernieuwing, 
doch hiertoe andere voorwaarden voorstelt)  in rechte worden afgewezen,  kan hij  geen 
tweede  maal,  binnen  de bijzondere  termijn  van  één  maand na de  betekening  van  het 
vonnis, nieuwe andersluidende voorwaarden voorstellen. De verhuurder heeft in die hypo-
these  immers  tijdens  de  debatten  alle  gelegenheid  gehad  om eventueel  andere  voor-
waarden voor te stellen.

De verhuurder is evenwel niet verplicht zich tijdens de procedure bedoeld bij artikel 14 
van  de  Handelshuurwet,  inzonderheid  wanneer  hij  de  huurhernieuwing  weigert,  reeds 
subsidiair  te  beroepen  op  artikel  24  van  de  Handelshuurwet  en  andersluidende  voor-
waarden aan de rechter voor te leggen.

De eiseres voerde in haar beroepsbesluiten aan dat zij zich in de procedure betreffende 
de  gegrondheid  van  de weigering  tot  huurhernieuwing  en  vóór  de  uitspraak  dienaan-
gaande geenszins op artikel 24 van de Handelshuurwet diende te beroepen. Immers, nu 
overeenkomstig voornoemd artikel 24 de reden van de weigering door de rechter onge-
grond moet zijn verklaard, impliceert dit dat de rechter over de weigering reeds uitspraak 
heeft gedaan (besluiten in graad van beroep p. 4, derde laatste alinea).

Wanneer de rechter de weigering tot huurhernieuwing ongegrond verklaart en de huur 
ten behoeve van de huurder wordt hernieuwd, kunnen de bestaande voorwaarden, noch op 
vraag  van  de  huurder,  noch  ambtshalve  door  de  rechter  (definitief),  van  toepassing 
worden verklaard op de hernieuwde huur, precies omdat overeenkomstig artikel 24 van de 
Handelshuurwet  de verhuurder  nog het recht  heeft  om aanspraak te  maken  op andere 
voorwaarden.

In de hypohese dat de rechter de weigering tot huurhernieuwing ongegrond verklaart en 
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de huur ten behoeve van de huurder wordt hernieuwd, kan de betwisting tussen partijen 
op  dat  ogenblik  van  de  procedure  de  andersluidende  voorwaarden  niet  tot  voorwerp 
hebben. Indien de feitenrechter in het dispositief van zijn vonnis echter stelt dat de huur 
wordt hernieuwd onder de bestaande voorwaarden, dan stelt hij hierbij enkel één van de 
wettelijke gevolgen vast van zijn beslissing dat de weigering tot huurhernieuwing onge-
grond was. Door vast te stellen dat de huur wordt hernieuwd onder de bestaande voor-
waarden,  spreekt de rechter - oordelend over de gegrondheid van de weigering van de 
huurhernieuwing - zich echter niet uit over een geschilpunt tussen partijen betreffende de 
voorwaarden van de desgevallend toegestane huurhernieuwing.

Uit  de  tekst  van  het  aangehaalde  artikel  24  van  de  Handelshuurwet  blijkt  dat  de 
verhuurder  het  recht  heeft  zijn  andersluidende  voorwaarden  te  doen  kennen  nadat  de 
rechter  de  weigering  van  de  huurhernieuwing  ongegrond  heeft  verklaard.  In  dezelfde 
omstandigheden  zal  de  verhuurder  zich ook kunnen  beroepen op het  aanbod van  een 
derde. Men kan aannemen dat een derde zich maar onder de in artikel 21 van de Handels-
huurwet gestelde voorwaarden zal verbinden nadat zekerheid is bekomen over de afwij-
zing van de weigering tot huurhernieuwing.

Door te oordelen dat er geen verbod bestaat voor de huurder om beide vorderingen 
(bedoeld worden: het geschil inzake de huurweigering en het geschil inzake de huurvoor-
waarden)  tesamen te  onderwerpen  aan het  oordeel  van  de  rechtbank waarbij  de  zaak 
aanhangig wordt  gemaakt op grond van artikel  14 van de Handelshuurwet,  en door te 
stellen dat de eiseres haar vordering waarbij zij andersluidende voorwaarden deed kennen 
diende in te stellen in de procedure waarbij uitspraak werd gedaan over de gegrondheid 
van de weigering tot huurhernieuwing, schendt de rechtbank van koophandel aldus arti-
kelen 14, 21 en 24 van de Handelshuurwet.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 23, 24, 25 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1350, 3°, van het Burgerlijk Wetboek;
- en voor zoveel als nodig artikel 24 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuur-

overeenkomsten, vormend afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van 
het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
De achttiende kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen verklaart in het 

bestreden vonnis van 30 september 2004 eiseres' hoger beroep ontvankelijk doch onge-
grond, bevestigt het aangevochten vonnis, oordeelt dienvolgens dat geen toepassing meer 
kan worden gemaakt van artikel 24 van de Handelshuurwet en veroordeelt eiseres tot de 
kosten van het hoger beroep.

De  rechtbank  van  koophandel  grondt  deze  beslissing  onder  meer  op  de  volgende 
motieven:

"De eerste rechter stelt bijkomend terecht dat de vordering van (eiseres) strekkende tot 
wijziging van de huurvoorwaarden de kracht en het gezag van gewijsde schendt van het 
vonnis  uitgesproken  door  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  op 07.09.2000 waarbij  de 
weigering van (de eiseres) om de huurovereenkomst met eerste (de verweerster) verder te 
zetten ongegrond werd verklaard.

Volgens (de eiseres) kan in huidig geval  de kracht  van gewijsde  niet  worden inge-
roepen omdat dit enkel betrekking heeft op hetgeen de rechter werkelijk heeft beslist over 
een geschilpunt dat hem door partijen ter beslissing was onderworpen.

Volgens haar zou er maar een schending van het gezag en kracht van het gewijsde zijn 
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wanneer in de procedure met betrekking tot de weigering van het verder zetten van de 
huurovereenkomst  tussen  partijen  daadwerkelijk  werd  besloten  omtrent  de  eventueel 
gewijzigde huurvoorwaarden.

Aangezien (de eiseres) echter in de procedure met betrekking tot de weigering van het 
verder zetten van de huurovereenkomst geen andere voorwaarden voorstelde en evenmin 
de verzending naar de rol vorderde kon de rechtbank in haar vonnis dd. 07.09.2000 niet 
anders dan ingaan op de vordering om de bestaande voorwaarden terzake te handhaven. 
Het feit dat er geen discussie tussen partijen hierover is geweest doet niets ter zake. De eis 
tot hernieuwing aan de bestaande voorwaarden was trouwens ook reeds gesteld geweest in 
de procedure voor de vrederechter die resulteerde in het vonnis van 30.03.1999: ook in dit 
vonnis was de huurhernieuwing toegestaan aan de bestaande voorwaarden.

Indien (de eiseres) niet met deze beslissing akkoord ging, had zij in de daaropvolgende 
procedure in beroep, resulterend in het vonnis van 07.09.2000, toch alleszins deze beslis-
sing moeten aanvechten!".

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek strekt het gezag van gewijsde 

zich niet  verder  uit  dan tot  hetgeen het voorwerp  van de beslissing heeft  uitgemaakt. 
Vereist  wordt  dat  (1) de gevorderde  zaak dezelfde is,  (2)  de vorderingen  op dezelfde 
oorzaken berusten, (3) de vorderingen tussen dezelfde partijen bestaan en (4) deze partijen 
in dezelfde hoedanigheid optreden.

Naar luid van artikel 24 van hetzelfde wetboek heeft iedere eindbeslissing gezag van 
gewijsde vanaf de uitspraak.  Luidens artikel  25 van hetzelfde wetboek,  verhindert  het 
gezag van het rechterlijk gewijsde dat de vordering opnieuw wordt ingesteld.

Wat het voorwerp en de oorzaak van de vordering betreft dient te worden nagegaan of 
de nieuwe aanspraak kan worden ingewilligd zonder het voordeel van de vorige beslissing 
ongedaan te maken.

Het gezag van gewijsde is evenwel beperkt tot wat de rechter heeft  beslist over een 
punt dat in betwisting was. Slechts aan wat door de rechter expliciet of impliciet wordt 
beslist over een geschilpunt dat hem door de partijen ter beslechting was onderworpen en 
waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, komt gezag van gewijsde toe.

De eiseres voerde in haar besluiten aan dat: "Het  gezag van gewijsde (...) uiteraard 
maar (geldt) wanneer de rechtbank een probleem tussen partijen heeft opgelost waarbij 
dan dient gestipuleerd dat een andere rechtbank nadien uiteraard niet meer op een andere 
manier hetzelfde probleem kan oplossen" (besluiten in graad van beroep p. 5, in fine).

De vordering van de eerste en de tweede verweersters in de voorafgaande procedure, 
beslecht door een vonnis van de Vrederechter van het vijfde kanton te Antwerpen van 30 
maart 1999 en een vonnis van de vijfde B kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen van 7 september 2000, strekte ertoe de geldigheid van eiseres' weigering van 
de hernieuwing van de handelshuur te betwisten. Het geschil dat aanleiding gaf tot het 
thans bestreden vonnis werd door de eerste en de tweede verweersters aanhangig gemaakt 
om te horen zeggen voor recht dat eiseres geen aanspraak meer zou kunnen maken op de 
toepassing van artikel 24 van de Handelshuurwet. Het voorwerp van beide vorderingen is 
dan ook manifest verschillend.

Het gezag van rechterlijk gewijsde, verbonden aan het vonnis dat op grond van artikel 
14  van  de  Handelshuurwet  uitspraak  doet  over  de  geldigheid  van  de  weigering  der 
handelshuurhernieuwing,  verhindert  derhalve  niet  dat  achteraf  uitspraak  zou  worden 
gedaan over de gegrondheid van de nieuwe voorwaarden die de verhuurder inroept op 
grond van artikel 24 van de Handelshuurwet.
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Wanneer de rechter de weigering tot huurhernieuwing ongegrond verklaart en de huur 
wordt hernieuwd, kunnen de bestaande voorwaarden, noch op vraag van de huurder, noch 
ambtshalve  door  de  rechter,  (definitief)  van  toepassing  worden  verklaard  op  de 
hernieuwde huur. Overeenkomstig artikel 24 van de Handelshuurwet heeft de verhuurder 
immers nog het recht om aanspraak te maken op andere voorwaarden, tot één maand na 
de betekening van het vonnis dat uitspraak doet over de weigering van de huurhernieu-
wing.

De betwisting betreffende de weigering van de huurhernieuwing heeft  aldus niet  de 
andersluidende voorwaarden tot voorwerp. Indien de feitenrechter in het dispositief van 
zijn vonnis, waarbij hij de weigering tot huurhernieuwing ongegrond verklaart, stelt dat de 
huur wordt hernieuwd onder de bestaande voorwaarden, dan stelt hij hierbij enkel één van 
de wettelijke  gevolgen  vast  van  zijn  beslissing dat  de  weigering  tot  huurhernieuwing 
ongegrond was, maar spreekt hij zich niet uit over een geschilpunt tussen partijen.

De  vrederechter  evenmin  als  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  hadden  bijgevolg  de 
bevoegdheid om zich, in het kader van de procedure betreffende de weigering tot huurher-
nieuwing, definitief uit te spreken over de voorwaarden waaronder de huurhernieuwing 
zou worden toegestaan. Nu aan de beslissing betreffende de bestaande voorwaarden geen 
gezag van gewijsde kan worden gehecht, kan dit gezag van gewijsde evenmin worden 
miskend.

Ten onrechte oordeelt de rechtbank dienvolgens dat een uitspraak over de vordering 
strekkende tot wijziging van de huurvoorwaarden het gezag van rechterlijke gewijsde, dat 
kleeft  aan  het  vonnis  waarbij  de  weigering  tot  huurhernieuwing  ongegrond  werd 
verklaard, zou miskennen, schendt bijgevolg de artikelen 2, 23, 24 en 25 van het Gerech-
telijk Wetboek en 1350, enig lid, 3° van het Burgerlijk Wetboek, en kon derhalve niet 
wettig eiseres het recht ontzeggen zich alsnog op de toepassing van artikel  24 van de 
handelshuurwet te beroepen (schending van artikel 24 van de Handelshuurwet).

Tweede onderdeel
Overeenkomstig  artikel  28  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  gaat  iedere  beslissing  in 

kracht van gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, behoudens 
de uitzonderingen die de wet bepaalt en onverminderd de gevolgen van de buitengewone 
rechtsmiddelen.

De omstandigheid  dat  een beslissing in  kracht  van gewijsde  gaat  onderscheidt  zich 
derhalve  van  het  gezag  van  gewijsde  dat  elke  rechterlijke  eindbeslissing  vanaf  de 
uitspraak geniet, en betekent enkel dat tegen een beslissing geen rechtsmiddel meer kan 
worden aangewend.

De kracht van gewijsde van een rechtelijke beslissing kan er zich derhalve niet tegen 
verzetten dat in een andere, op zichzelf staande procedure, een rechter aanspraken inwil-
ligt die de voordelen van een andere beslissing ongedaan maken.

Door te oordelen dat de uitspraak over de vordering strekkende tot wijziging van de 
huurvoorwaarden  de  kracht  van  gewijsde  van  het  vonnis  zou  miskennen  waarbij  de 
weigering  tot  huurhernieuwing  ongegrond  werd  verklaard,  schendt  de  rechtbank  van 
koophandel  in het bestreden vonnis  de artikelen 2,  23,  24 en 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek en kon het dienvolgens niet wettig eiseres het recht ontzeggen zich alsnog op de 
toepassing van artikel 24 van de Handelshuurwet te beroepen (schending van artikel 24 
van de Handelshuurwet).

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 24 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, vormend 
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afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De achttiende kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen verklaart in het 

bestreden vonnis van 30 september 2004 eiseres' hoger beroep ontvankelijk doch onge-
grond, bevestigt het aangevochten vonnis, oordeelt dienvolgens dat geen toepassing meer 
kan worden gemaakt van artikel 24 van de Handelshuurwet en veroordeelt de eiseres tot 
de kosten van het hoger beroep.

De  rechtbank  van  koophandel  grondt  deze  beslissing  onder  meer  op  de  volgende 
motieven:

"Het is weliswaar juist dat de wet er blijkbaar van uitgaat dat eerst de vraag betreffende 
de huurweigering dient opgelost te worden en dat artikel 24 vervolgens aan de verhuurder 
de mogelijkheid biedt aanspraak te maken op andere voorwaarden  indien hij  van zijn 
weigering wordt afgewezen. In dit verband had de eerste rechter er misschien beter (...) 
aan gedaan het tweede onderdeel van de vordering van (de eiseres, maar lees: de eerste en 
de tweede  verweersters),  strekkende  tot  de  verlenging  van  de bestaande huurovereen-
komst aan dezelfde voorwaarden, naar de rol te verzenden tot dat er uitspraak door hem 
zou zijn gedaan over het eerste deel van de vordering strekkende tot de verwerping van de 
huurweigering.

Alleszins is het echter zo dat er blijkbaar geen verbod bestaat voor de huurder om beide 
vorderingen tesamen aan het oordeel van de rechtbank te onderwerpen en bovendien heeft 
het Hof van Cassatie geoordeeld dat de betekening van het vonnis waarbij de weigering 
van de verhuurder om de huurovereenkomst te vernieuwen ongegrond wordt verklaard 
slechts de termijn van een maand doet lopen waarvan de beëindiging de datum bepaalt 
van het einde van de periode tijdens welke de verhuurder nog aanspraak kan maken op 
verschillende  voorwaarden;  deze  betekening  heeft  geen  invloed  op  het  begin  van  de 
periode tijdens welke  de verhuurder  de rechten,  beoogd in  artikel  24,  kan  uitoefenen 
(Cassatie 4 juni 1992, R. W, 93-94, 300).

Verder  dient  toch opgemerkt  te worden  dat de  tweede  vordering klaar  en duidelijk 
gesteld werd, zowel voor de vrederechter als later voor de rechtbank van eerste aanleg".

Grieven
De rechtbank van koophandel erkende dat betreffende de weigering van de handels-

huurhernieuwing door de wet twee vorderingen zijn voorzien. Enerzijds is er de op artikel 
14 van de Handelshuurwet gegronde vordering betreffende de gegrondheid van de huur-
weigering. Anderzijds kan de verhuurder een vordering instellen op grond van artikel 24 
van de Handelshuurwet teneinde andere voorwaarden te bekomen.

De eerste vordering (nopens de gegrondheid van de huurweigering)  gaat  uit  van de 
huurder, de tweede vordering (nopens de voorwaarden van de nieuwe huur) gaat uit van 
de verhuurder. Een louter verweer op de eerste vordering kan niet gelijkgesteld worden 
met het stellen van de tweede vordering.

Voor zover de rechtbank van koophandel wettig zou hebben kunnen oordelen dat de 
tweede hierboven bedoelde vordering kan worden ingesteld en beslecht ter gelegenheid 
van  de  behandeling  van  de  eerstgenoemde  vordering,  kon  de  rechtbank  niet  wettig 
oordelen dat die tweede vordering klaar en duidelijk gesteld werd, zowel voor de vrede-
rechter als later voor de rechtbank van eerste aanleg.

De rechter die aan een akte een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan onvere-
nigbaar is, schendt de bewijskracht van de akte.

Ofschoon de eerste en de tweede verweersters verzochten om de verderzetting van de 
handelshuur onder de bestaande voorwaarden, stelde de eiseres in haar conclusies, over-
gelegd  aan de Vrederechter  te  Antwerpen  (in  de procedure die  aanleiding gaf  tot  het 
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vonnis van 30 maart 1999) en aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen (in de 
procedure die aanleiding gaf tot het vonnis van 7 september 2000), geen vordering in tot 
wijziging der voorwaarden.

De eiseres voerde immers aan dat ze de aanvraag tot huurhernieuwing van 3 mei 1994 
weigerde  (besluiten  na  tweede  deskundig  verlag  voor  de  Vrederechter  van  het  vijfde 
kanton te Antwerpen, A.R. 34.546 - A.R. 34.499, p. 5; beroepsbesluiten voor de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Antwerpen, A.R., nr. 99/4361/A, p. 4, punt 8) en dienvolgens 
vorderde ze dat de vraag tot huurhernieuwing van zowel de eerste als de tweede verweer-
ster zou worden afgewezen als ongegrond. Bovendien vorderde ze te horen zeggen voor 
recht dat de eerste en tweede verweersters het pand sedert 1 november 1995 zonder recht 
noch titel betrekken en dat hen bijgevolg zou worden bevolen het pand te verlaten binnen 
de 14 dagen nadat het vonnis in kracht van gewijsde zou zijn getreden op straffe van er te 
worden  uitgedreven.  Daarenboven  vorderde  de  eiseres  dat  de  eerste  en  de  tweede 
verweersters  solidair  zouden worden  veroordeeld tot  betaling van een vergoeding  van 
1.858.459 BEF, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf 8 december 1998 
tot op de datum van algehele betaling en tot de kosten van het geding (besluiten na tweede 
deskundig verslag voor de Vrederechter van het vijfde kanton te Antwerpen, A.R. 34.546-
AR.34.499,  p.  16; aanvullende besluiten na tweede deskundig verslag voor  de Vrede-
rechter van het vijfde kanton te Antwerpen, A.R. 34.546-AR.34.499, p. 11; beroepsbe-
sluiten voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, A.r. nr. 99/4361/A, p. 23).

De eiseres vorderde tijdens de procedure voor de Vrederechter van het vijfde kanton te 
Antwerpen, die aanleiding gaf tot het vonnis van 30 maart 1999 en tijdens de beroepspro-
cedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, die leidde tot het vonnis van 
7 september 2000, op geen enkel ogenblik, zelfs niet ondergeschikt, dat de huurovereen-
komst  zou worden hernieuwd, noch, a fortiori,  sprak zij zich uit over de voorwaarden 
waaronder een eventuele huurhernieuwing kon worden toegestaan.

De rechtbank van koophandel gaf aldus aan eiseres' conclusies een uitlegging die met 
de  bewoordingen,  zin  en  draagwijdte  ervan  onverenigbaar  is  en  miskent  derhalve  de 
bewijskracht die kleeft aan voormelde stukken (schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek). De rechtbank van koophandel kon derhalve niet wettig 
eiseres het recht ontzeggen zich alsnog op de toepassing van artikel 24 van de Handels-
huurwet te beroepen (schending van artikel 24 van de Handelshuurwet).

Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 24 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, vormend 

afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht niet wordt vermoed en 

alleen maar kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.
Aangevochten beslissingen
De achttiende kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen verklaart in het 

bestreden vonnis van 30 september 2004 eiseres' hoger beroep ontvankelijk doch onge-
grond, bevestigt het aangevochten vonnis, oordeelt dienvolgens dat geen toepassing meer 
kan worden gemaakt van artikel 24 van de Handelshuurwet en veroordeelt de eiseres tot 
de kosten van het hoger beroep.

De  rechtbank  van  koophandel  grondt  deze  beslissing  onder  meer  op  de  volgende 
motieven:

"Het is weliswaar juist dat de wet er blijkbaar van uitgaat dat eerst de vraag betreffende 
de huurweigering dient opgelost te worden en dat artikel 24 vervolgens aan de verhuurder 
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de mogelijkheid biedt aanspraak te maken op andere voorwaarden  indien hij  van zijn 
weigering wordt afgewezen. In dit verband had de eerste rechter er misschien beter (...) 
aan gedaan het tweede onderdeel van de vordering van (de eerste en de tweede verweer-
sters),  strekkende  tot  de  verlenging  van  de  bestaande huurovereenkomst  aan  dezelfde 
voorwaarden, naar de rol te verzenden tot dat er uitspraak door hem zou zijn gedaan over 
het eerste deel van de vordering strekkende tot de verwerping van de huurweigering.

Verder  dient  toch opgemerkt  te worden  dat de  tweede  vordering klaar  en duidelijk 
gesteld werd, zowel voor de vrederechter als later voor de rechtbank van eerste aanleg.

(De eiseres) heeft  op deze vordering blijkbaar totaal niet gereageerd,  (...).  De eerste 
rechter mocht er dus van uitgaan dat (de eiseres) instemde met de tweede vordering van 
(de verweerster), hetgeen impliceerde dat zij afstand van recht deed van de mogelijkheid 
die door de wet voorzien werd om andersluidende voorwaarden te vorderen".

Grieven
Door de afstand van recht geeft een schuldeiser eenzijdig zijn wil te kennen dat hij niet 

langer aanspraak zal maken op het subjectief recht waarvan hij titularis is.
Afstand van recht is geen plechtige rechtshandeling en hoeft bijgevolg niet noodzake-

lijk schriftelijk te gebeuren. De afstand kan ook mondeling plaatsvinden en zelfs worden 
afgeleid uit feitelijke omstandigheden, zoals de gedragingen van de schuldeiser.

Krachtens een algemeen rechtsbeginsel, onder meer bevestigd in artikel 1045, derde lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek,  wordt afstand van recht niet vermoed en kan hij alleen 
worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn. Een stilzwijgende 
afstand van recht kan enkel afgeleid worden uit feiten, omstandigheden en gedragingen 
die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn, waartoe een louter stilzwijgen of stilzitten 
niet volstaat. Er dient derhalve sprake te zijn van een omstandig stilzwijgen.

De eiseres voerde aan dat zij de huurovereenkomst onder meer wegens tekortkomingen 
van de huurder niet verder wenste te zetten, onder welke voorwaarden dan ook. Pas op het 
ogenblik dat zij door de vrederechter en de rechtbank van eerste aanleg werd gedwongen 
om de overeenkomst verder te zetten, kon zij duidelijk maken onder welke voorwaarden 
zij  oordeelde dat dit  diende te gebeuren.  De eiseres gaf  vervolgens de andersluidende 
voorwaarden  te  kennen  binnen  de  door  artikel  24  van  de  Handelshuurwet  bepaalde 
termijn (besluiten in graad van beroep p. 4, eerste tot derde alinea).

De eiseres stelde dat zij tijdens de procedure voor de vrederechter en de rechtbank van 
eerste aanleg betreffende de weigering tot huurhernieuwing geen afstand van recht kon 
doen, om de eenvoudige reden dat zij nog niet op een dienstige manier gebruik kon maken 
van het recht dat haar werd toegekend door artikel 24 van de Handelshuurwet. Op dat 
ogenblik was het immers nog niet zeker of de huurovereenkomst al dan niet zou worden 
verdergezet  zodat  haar  recht,  ontleend  aan  artikel  24  van  de  Handelshuurwet,  om 
aanspraak te maken  op andersluidende voorwaarden,  nog niet  tot  stand was  gekomen 
(besluiten in graad van beroep p. 4, vijfde alinea).

De eiseres voerde bovendien aan dat zij tijdens de procedure betreffende de weigering 
tot huurhernieuwing niet verplicht was om haar recht om aanspraak te maken op anders-
luidende voorwaarden reeds uit te oefenen (besluiten in graad van beroep p. 4, voorlaatste 
alinea).

In onderhavig geschil wachtte de eiseres de rechterlijke uitspraak af om te weten of 
haar weigering tot huurhernieuwing al dan niet gegrond zou worden verklaard. Pas op het 
ogenblik dat zeker kwam vast te staan dat de handelshuur hernieuwd werd, kwam het haar 
nuttig voor om aanspraak te maken op andersluidende voorwaarden.

Uit het loutere feit dat de eiseres, tijdens de procedure betreffende de weigering tot 
huurhernieuwing, niet zou hebben gereageerd op het tweede onderdeel van de vordering 
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van de eerste en de tweede verweersters dat ertoe strekte de verlenging van de bestaande 
huurovereenkomst te bekomen onder dezelfde voorwaarden, kon de rechtbank van koop-
handel niet wettig afleiden dat dit noodzakelijk impliceerde dat eiseres afstand had gedaan 
van het recht dat de wet voorziet om aanspraak te maken op andersluidende voorwaarden 
(schending van artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht niet wordt vermoed en alleen maar kan 
worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn). De rechtbank van 
koophandel kon derhalve niet wettig de eiseres het recht ontzeggen zich alsnog op de 
toepassing van artikel 24 van de Handelshuurwet te beroepen (schending van artikel 24 
van de Handelshuurwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 24 van de Handelshuurwet bepaalt dat indien de rechter de weige-

ring van de verhuurder om toe te stemmen in de hernieuwing van de huur onge-
grond verklaart na het verstrijken van de bij artikel 14 bepaalde termijn van drie 
maanden, de huur ten behoeve van de huurder wordt hernieuwd, behoudens het 
recht van de verhuurder om aanspraak te maken op andere voorwaarden of zich 
te beroepen op het aanbod van een derde, overeenkomstig de artikelen 14 en 21 
van deze wet en dat de termijn waarover de verhuurder beschikt om de voor-
waarden waarvan de hernieuwing afhankelijk is of het aanbod van een derde te 
doen kennen aan de huurder, evenwel is beperkt tot een maand te rekenen van de 
betekening van het vonnis.

Het in artikel 24 bepaalde recht vindt toepassing ongeacht om welke reden de 
huurhernieuwing is geweigerd.

De verhuurder kan het voormelde recht niet meer uitoefenen wanneer hij in het 
raam van  de  procedure  tengevolge  van  zijn  weigering  van  huurhernieuwing, 
gebeurlijk  in  ondergeschikte  orde,  reeds  aanspraak  heeft  gemaakt  op  andere 
voorwaarden of het aanbod van een derde voor het geval de rechter de weigering 
tot  huurhernieuwing  ongegrond  zou  verklaren  en  de  rechter  over  die  andere 
voorwaarden of dit aanbod uitspraak heeft gedaan. 

Maar de verhuurder die zich in die procedure niet heeft beroepen op andere 
voorwaarden of het  aanbod van een derde,  verliest  het  in artikel  24 bepaalde 
recht  niet  doordat  de  huurder  de  huurhernieuwing  heeft  gevorderd  aan  de 
bestaande voorwaarden en de rechter de huurhernieuwing aan de bestaande voor-
waarden heeft toegestaan.

Zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan over de weigering tot huurher-
nieuwing, kan de verhuurder niet worden verplicht enige aanspraak te maken op 
andere dan de bestaande voorwaarden of op het aanbod van een derde.

2. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiseres de haar gevraagde huurhernieuwing weigerde;
- de verweersters vorderden die weigering ongegrond te verklaren en de huur 

te hernieuwen onder dezelfde voorwaarden als die van de bestaande overeen-
komst;

- de eiseres in de procedure over de weigering van de huurhernieuwing geen 
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aanspraak heeft  gemaakt op andere voorwaarden voor het geval  de rechter de 
weigering tot huurhernieuwing ongegrond zou verklaren en zij dienaangaande 
zelfs niet gereageerd heeft op de vordering van de verweersters;

-  die procedure heeft  geleid tot  een vonnis van 7 september 2000 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen waarbij de 
weigering  tot  huurhernieuwing  ongegrond  werd  verklaard  en  de  huur  werd 
hernieuwd onder dezelfde voorwaarden als deze van de bestaande overeenkomst;

- dit vonnis aan de eiseres werd betekend op 2 november 2000;
- de eiseres bij aangetekende brief op 10 november 2000 meldt in te stemmen 

met de huurhernieuwing mits een hogere huurprijs.
3. Op grond van die vaststellingen oordelen de appelrechters dat de eiseres: 
- geen aanspraak meer kan maken op andere voorwaarden overeenkomstig het 

artikel 24 van de Handelshuurwet,
- afstand heeft gedaan van het in dit artikel bepaalde recht,
- gebonden is door het gezag van gewijsde van het vonnis van 7 september 

2000 wat betreft de voorwaarden waaraan de huur is hernieuwd.
4. De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing niet naar recht.
5. Het middel is gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
6. Krachtens artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek, strekt het gezag van het 

rechterlijke gewijsde zich niet verder uit dan tot hetgeen het voorwerp van de 
beslissing heeft uitgemaakt. Er is vereist dat de gevorderde zaak dezelfde is, dat 
de  vordering  op  dezelfde  oorzaak  berust,  dat  de  vordering  tussen  dezelfde 
partijen bestaat en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid gedaan is.

Het  gezag  van  het  rechterlijk  gewijsde  is  beperkt  tot  wat  de  rechter  heeft 
beslist over een punt dat in betwisting was en tot wat, om reden van het geschil 
dat voor de rechter was gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag van de beslissing uitmaakt.

7. Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste middel, hebben de enkele omstan-
digheden dat:

- de vordering van de huurder in de procedure over de weigering tot huurher-
nieuwing ertoe strekte de weigering tot huurhernieuwing ongegrond te verklaren 
en de huur te hernieuwen onder dezelfde voorwaarden als deze van de bestaande 
overeenkomst,

- het verweer van de verhuurder ertoe strekte de weigering tot huurhernieu-
wing gegrond te verklaren,

- de rechter  in die procedure heeft  beslist dat  de huur hernieuwd is aan de 
bestaande voorwaarden,

niet tot gevolg dat die beslissing gezag van gewijsde heeft  dat zich ertegen 
verzet  dat  de  verhuurder,  met  toepassing  van  voormeld  artikel  24  van  de 
Handelshuurwet, nog aanspraak maakt op andere voorwaarden of op het aanbod 
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van een derde.
8.  Het bestreden vonnis dat  het  tegendeel  beslist,  is  niet  naar  recht  verant-

woord.
9. Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
10. Krachtens artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek, gaat iedere beslissing 

in kracht van gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, 
behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt en onverminderd de gevolgen 
van de buitengewone rechtsmiddelen.

De kracht van het gewijsde van een rechterlijke beslissing is vreemd aan de 
regel  dat de rechter in een procedure gebonden is door de beslissingen in een 
vorige procedure, waarop een partij zich beroept.

11. De appelrechters gaan van het tegendeel uit en verantwoorden hun beslis-
sing aldus niet naar recht.

12. Het onderdeel is gegrond.
Vierde middel
13. Uit het antwoord op het eerste middel volgt dat uit het enkele feit dat in 

een vorige procedure over de huurhernieuwing de verweersters respectievelijk 
als huurster en onderhuurster de hernieuwing van de huur hebben gevorderd aan 
de  bestaande  voorwaarden  en  de  eiseres  als  verhuurster  over  die  huurvoor-
waarden geen betwisting heeft gevoerd, niet kan worden afgeleid dat de eiseres 
afstand heeft gedaan van het recht zich op artikel 24 van de Handelshuurwet te 
beroepen.

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

vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst  de  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Koophandel  te  Turnhout,  zitting 

houdende in hoger beroep.

2 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de  heer  Waûters –  Gelijkluidende  conclusie  van  de h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 122

1° KAMER - 2 maart 2006
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HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - HUURHERNIEUWING - KENNISGEVING DOOR DE HUURDER - 
VOORWAARDEN

De aanvraag van de huurder tot  huurhernieuwing is nietig indien zij  niet  de vermelding 
bevat  op  welke  wijze  de  verhuurder  moet  kennis  geven ofwel  van zijn  met  redenen 
omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod 
van een derde; het is niet voldoende dat de verhuurder de inhoud van artikel 14 van de  
Handelshuurwet, die tot bedoelde vermelding verplicht,  kent,  noch dat die verplichting 
kan worden vervangen door de toepassing van de rechtsspreuk dat elkeen geacht wordt 
de wet, te dezen voormeld artikel, te kennen1. (Art. 14, eerste lid, Handelshuurwet)

(V. T. ANTROZE bvba)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal G. Dubrulle:
Het  bestreden  vonnis  verwerpt  eisers’  exceptie  van  nietigheid  van  verweersters’ 

aanvraag tot hernieuwing van de handelshuurovereenkomst tussen partijen.
Deze exceptie was gesteund op het niet naleven van het formalisme van artikel 14 van 

de Handelshuurwet.
Dit artikel bepaalt:
“De huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, moet zulks of straffe 

van verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter kennis van 
de verhuurder brengen, ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden vóór 
het eindigen van de lopende huur. 

De kennisgeving moet op straffe van nietigheid de voorwaarden opgeven waaronder de 
huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan en de vermelding bevatten dat de 
verhuurder  geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde 
voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis 
geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere 
voorwaarden of van het aanbod van een derde.

(…)”.
De  aanvraag  van  verweerster,  bij  aangetekende  brief,  vermeldt  enkel  dat  eiser  “op 

dezelfde wijze” dient te antwoorden.
Het bestreden vonnis oordeelt dat iedereen geacht wordt de wet te kennen, dat eiser 

zeer goed wist  wat  hem als verhuurder te doen stond, dat hij slechts beoogde aan het 
duidelijk artikel 14 een voorwaarde toe te voegen en dat hij overigens op een van de door 
die  bepaling  voorgeschreven  wijzen  reageerde,  namelijk  bij  exploot  van 
gerechtsdeurwaarder.

Het cassatiemiddel kleeft een zeer streng formalisme aan: de volledige tekst van artikel 
14 had moeten vermeld worden, zodat eiser (de verhuurder) volledig kennis kreeg van 
zijn rechten en de wijzen waarop hij deze kon vrijwaren. Door te oordelen dat de woorden 
“op dezelfde wijze” volstonden schendt het vonnis deze bepaling.

Artikel  14  van  de  Handelshuurwet  is  van  dwingend recht tot  bescherming  van  de 
verhuurder  gelet  op  de  voor  hem  verregaande  gevolgen  van  de  hernieuwing  van  de 
handelshuur. Hij alleen kan dus aan de relatieve nietigheid van de aanvraag verzaken2. 
Ook volgt die nietigheid van de aanvraag uit het ontbreken van de vermelding dat hij zal 

1 Zie de precedenten aangehaald in de (m.b.t. de nietigheid strijdige) conclusie O.M.; zie Cass., 21 
maart 2003, A.R. C.00.0569.N, nr 187 en 28 januari 2005, A.R. C.03.0637.N, nr 58, wat betreft de 
(in die conclusie wel erkende) beschermende aard van de wetgeving en de reden daarvan.
2 Cass., 12 juni 1953, Arr. Verbr., 1953, 695, 15 maart 1968, A.C., 1968, 936, 16 mei 1969, ibid., 
1969, 918, 18 april 1975, ibid., 916 en 19 juni 1992, A.R. 7710, nr. 551.
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geacht worden in te stemmen zo hij niet “op dezelfde wijze” binnen de wettelijke termijn 
antwoordt3.

Zonder  dat  daarbij  ontkend  wordt  dat  eiser  zich  dus  inderdaad  op  die  beweerde 
nietigheid kan beroepen, rijst hier nochtans de vraag of het door hem geëiste heel streng 
formalisme noodzakelijk bleek voor zijn bescherming.  Dit komt erop neer de vraag te 
stellen of die nietigheid hier wel bestaat. En deze vraag lijkt me wel ontkennend te moeten 
worden beantwoord. 

De wet en de rechtspraak van het Hof lijken me namelijk niet zo veeleisend als het 
middel wil doen aannemen.

Het arrest van 12 juni 19534 stelt enkel dat het feit dat de verhuurder zijn wettelijke 
rechten en verplichtingen kent geen afstand insluit zich te beroepen op de nietigheid.

Het arrest  van 16 mei  19695 keurt  het  vonnis  goed  dat oordeelt  dat  het  gemis  aan 
“betekening” van het antwoord niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 14. 

Het arrest van 5 november 19926 vernietigt het vonnis dat het niet vermelden van de 
tweede voorwaarde, betreffende de modaliteiten van het antwoord, niet sanctioneert.

En in een vrij recent arrest, van 13 november 20037, oordeelt het Hof:“de huurder kan 
de  onregelmatigheid  van  de  aanvraag  wegens  de  niet-vermelding  van  de 
antwoordmogelijkheden  van  de  verhuurder  herstellen door  tussen  de  achttiende  en 
vijftiende maand voor het eindigen van de lopende huur een nieuwe regelmatige aanvraag 
tot huurhernieuwing aan de verhuurder te richten, wat kan gebeuren door het sturen van 
een aanvullende aangetekende brief die verwijst naar de inhoud van de eerste brief, en 
waarin  die  verzuimvermelding  voorkomt”.  De  strijdige  conclusie  bij  dit  arrest  was 
ingegeven door het formalisme in de geest  van de voormelde precedenten en door het 
gevolg voor de verhuurder, voor wie namelijk de termijn liep vanaf een geldige aanvraag8. 
Het  arrest  werd  dan  als  argument  geciteerd  in  conclusies  voor  de  arresten  van  24 
november 20059, waarin het Hof ook aanvaardde dat een aangetekende brief (m.b.t. de 
aanspraak op de borgtocht van een vervoerder) later kon aangevuld worden.

Waar in het  arrest  van  13 november  2003 een “herstelling”  van een onregelmatige 
aanvraag door een  nieuwe aanvaard werd,  lijkt me thans een verzuim de woorden “bij 
exploot  van  gerechtsdeurwaarder  of  bij  aangetekende  brief”  te  vermelden,  in  dezelfde 
aanvraag, geen nietigheid in te houden. Enerzijds had het eerste geval toch wel voormeld 
gevolg voor de verhuurder, anderzijds schrijft artikel 14 niet uitdrukkelijk het vermelden 
van die woorden voor en heeft de verhuurder in casu toch de “andere” - dan de door de 
huurder gevraagde “zelfde” -  wettelijke  wijze  van antwoord benut, nl.  bij  exploot van 
gerechtsdeurwaarder.

Het doel dat de wet beoogt,  de bescherming van de verhuurder,  door de huurder te 
verplichten  hem alle  (d.z.  beide)  wettelijke  wijzen  van  antwoord  op  de  aanvraag  tot 
huurhernieuwing ter kennis te brengen is hier toch bereikt.  Zo inderdaad het adagium 
“Nemo  censetur  ignorare  legem”  niet  voldoende  is  om het  strikt  formalisme  niet  te 
volgen, heeft het vonnis toch vastgesteld dat eiser wel degelijk artikel 14 concreet heeft 
kunnen naleven (en niet enkel dat hij “geacht” werd het te kennen). Het oordeelt: “Toen 

3 Cass., 5 nov. 1992, A.R. 9553, nr. 717.
4 Zie voetnoot 2.
5 Ibid.
6 Zie voetnoot 3.
7 A.R. C.01.0184.N, met (strijdige) conclusie O.M., www.cass.be.
8 Zie  L.  SIMONT,  Actualité  du droit  des  baux commerciaux  dans la  jurisprudence  de  la  Cour  de 
cassation, in Actualités de quelques contrats spéciaux, F. GLANSDOFF, coordinateur, Bruylant, Brussel, 
2005, 36.
9 Inzake A.R. C.04.0015.N, www.cass.be en C.04.0083.N (niet gepubliceerd).
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hij beslist had de aanvraag van (verweerster) af te wijzen, heeft hij deze beslissing immers 
aan (verweerster) ter kennis gebracht op één van de twee manieren die de wet voorziet, te 
weten bij wege van een deurwaarderexploot”. En deze reden wordt niet aangevochten.

Uit de tekst van artikel 14, eerste lid, is niet af te leiden dat het louter ontbreken van de 
woorden “bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief”, waarnaar de 
woorden  “op  dezelfde  wijze”  verwijzen  de  nietigheid  van  de  kennisgeving  door  de 
huurder  tot  gevolg  heeft.  De aanvraag te dezen vermeldt  overigens  uitdrukkelijk:  “op 
dezelfde  wijze”,  zoals  het  artikel  –  waarnaar  hij  expliciet  verwijst  -  voorschrijft.  De 
aanvraag vermeldt dus dat het antwoord van eiser dient gegeven te worden op de wijze 
zoals bepaald in het artikel 14, waarnaar het refereert.

Naar recht verantwoord lijkt me dus de beslissing dat aan deze bepaling werd voldaan, 
op  grond  van  de  niet  betwiste  vaststellingen,  enerzijds,  dat  de  kennisgeving  aan  de 
verhuurder bij aangetekende brief door de huurder werd gedaan “bij toepassing van het 
bepaalde  in  artikel  14  van  de  handelshuurwet”  en  met  de  mededeling  “U  zal  geacht 
worden met huidig voorstel  tot  hernieuwing in te stemmen,  indien U niet  op dezelfde 
wijze  ons  binnen  de  drie  maanden  kennis  geeft  van  ofwel  uw met  redenen  omklede 
weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een 
derde”, anderzijds,  dat de verhuurder zijn beslissing de aanvraag van de huurder af te 
wijzen aan de huurder ter kennis heeft gebracht “op een van de twee manieren die de wet 
voorziet, te weten bij wege van een deurwaardersexploot”.

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.05.0092.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 26 november 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 14 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten (hierna 

Handelshuurwet), vormend afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van 
het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
De vijfde B kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen verleent in het 

vonnis  van  26  november  2004  eiser  akte  van  diens  impliciet  incidenteel  beroep  en 
verklaart dit toelaatbaar doch ongegrond. Vervolgens verklaart de rechtbank verweersters 
hoger  beroep toelaatbaar,  doch stelt,  alvorens  recht  te  doen over  de grond ervan,  een 
gerechtsdeskundige aan. Tenslotte houdt de rechtbank van eerste aanleg de beslissing over 
de kosten aan.

De rechtbank van eerste aanleg stoelt deze beslissing onder meer op volgende gronden:
"4.2. In de omstreden brief van 7 oktober 2002, waarin (de verweerster de eiser) heeft 

verzocht om de hernieuwing van haar handelshuur, heeft (de verweerster) er op toegezien 
letterlijk het betreffende deel uit artikel 14 Handelshuurwet te citeren, dat beschrijft wat 
de verhuurder (de eiser) te doen staat eens hij dit verzoek om huurhernieuwing ontvangt: 
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instemmen of weigeren en deze beslissing, indien nodig binnen een bepaalde termijn, ter 
kennis brengen van de huurder.

De tekst van artikel 14 is duidelijk en een eenvoudige lectuur ervan wijst uit wat de 
verhuurder (de eiser) precies te doen staat eens hij het verzoek ontvangt. Deze lectuur 
dringt zich naar het oordeel van de rechtbank noodzakelijkerwijze  en des te meer op, 
minstens al omdat de wettekst van dwingend recht is wat ook (de eiser), bij gebreke aan 
andersluidende overeenkomst tussen partijen, verplicht tot de strikte naleving ervan.

(De eiser) tracht van deze rechtbank te bekomen dat in de wettekst of daaraan, bepa-
lingen worden opgenomen, respectievelijk toegevoegd, die niet in de wettekst staan, alles-
zins toch niet in het tweede deel van het betreffende artikel, en die daarin ook niet hoeven 
te staan, gelet op de duidelijkheid van het geheel.

Overigens  wist  (de  eiser)  -  overeenkomstig  het  adagium  "Nemo  censetur  ignorare 
legem" of, in het Nederlands, "eenieder wordt geacht de wet te kennen" - zeer goed wat 
hem te doen stond toen hij het verzoek ontvangen heeft. Toen hij beslist had de aanvraag 
van (de verweerster) af te wijzen, heeft hij deze beslissing immers aan (de verweerster) ter 
kennis gebracht op één van de twee manieren die de wet voorziet, te weten bij wege van 
een deurwaardersexploot".

Grieven
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereen-

komsten (hierna Handelshuurwet), vormend afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII 
van boek III van het Burgerlijk Wetboek, kan de huurder onder de aldaar bepaalde voor-
waarden om huurhernieuwing vragen.

Hierop kan de verhuurder (1) instemmen met de huurhernieuwing onder de door de 
huurder voorgestelde voorwaarden, (2) instemmen met de huurhernieuwing onder de door 
hemzelf voorgestelde voorwaarden, (3) de huurhernieuwing weigeren om de door hem 
opgegeven redenen of (4) de huurhernieuwing weigeren wegens het (beter) aanbod van 
een derde.

Artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet luidt: "De huurder die het recht op huur-
hernieuwing verlangt  uit  te oefenen,  moet  zulks  op straffe  van verval  bij  exploot  van 
gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter kennis van de verhuurder brengen, ten 
vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden vóór het eindigen van de lopende 
huur. De kennisgeving moet op straffe van nietigheid de voorwaarden opgeven waaronder 
de huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan en de vermelding bevatten dat de 
verhuurder geacht zal  worden met  de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde 
voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis 
geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere 
voorwaarden of van het aanbod van een derde".

Uit de aanvraag tot huurhernieuwing moet derhalve blijken dat de verhuurder geacht 
zal worden met de huurhernieuwing in te stemmen indien hij niet bij aangetekende brief 
of  bij  deurwaardersexploot  binnen  de  drie  maanden  kennis  geeft,  ofwel  van  een met 
redenen omklede weigering, ofwel van andere voorwaarden, ofwel nog van het aanbod 
van een derde. Indien dit niet uit de aanvraag blijkt, bijvoorbeeld door overname van de 
onvolledige  inhoud van voornoemd artikel  14,  eerste lid,  desnoods in andere bewoor-
dingen, is de aanvraag nietig.

Het aangetekend schrijven van 7 oktober 2002 van verweerster, zoals door haar geci-
teerd in de "conclusie van beroep" (p. 2) en door de eerste bodemrechter eveneens aange-
haald in de zesde alinea van pagina 4 van diens vonnis, waarvan de overwegingen door 
het bestreden vonnis werden overgenomen (voorlaatste alinea van pagina 2) luidde: "Bij 
toepassing van artikel 14 van de wet op de handelshuur delen wij U mede ons recht op 
vernieuwing van de handelshuurovereenkomst te willen uitoefenen, en wel aan dezelfde 
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voorwaarden als deze vermeld in de oorspronkelijke overeenkomst dd. 22.03.95.
U zal geacht worden met huidig voorstel tot hernieuwing in te stemmen, indien U niet 

op dezelfde wijze ons binnen de drie maanden kennis geeft van ofwel uw met redenen 
omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod 
van een derde".

Voormelde brief stelde derhalve dat eiser "op dezelfde wijze" diende te antwoorden, 
zonder evenwel de volledige tekst van artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet weer 
te geven, zodat niet werd gepreciseerd op welke verschillende wijzen de verhuurder moet/
kan antwoorden.

Nochtans beoogde de wetgever, door in artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet in 
hoofde van de huurder de verplichting in te voeren om bepaalde vermeldingen in zijn 
aanvraag tot huurhernieuwing op te nemen, de belangen van de verhuurder te beschermen 
door deze laatste op de hoogte te stellen van zijn rechten en de wijzen waarop hij deze kan 
vrijwaren.

De eiser voerde bijgevolg aan dat de door de verweerster gedane aanvraag tot handels-
huurhernieuwing van 7 oktober 2002 nietig was (beroepsconclusie p. 6, derde alinea), nu 
de verweerster in de aanvraag uitdrukkelijk had dienen te vermelden dat er door de eiser 
diende te worden geantwoord "bij aangetekend schrijven" of "bij deurwaardersexploot", 
wat in casu niet geschiedde (beroepsconclusie p. 7, in het midden).

De woorden "op dezelfde wijze" behoeven in de hypothese dat de huurder de volledige 
tekst van artikel 14 van de Handelshuurwet overneemt geen verduidelijking. In dat geval 
is  de  verhuurder,  bij  eenvoudige  lezing  van  de  aanvraag  tot  huurhernieuwing,  op  de 
hoogte van de wijzen van antwoord die te zijner beschikking staan.

In het thans bestreden vonnis werd evenwel vastgesteld dat in de omstreden brief van 7 
oktober  2002,  waarin  de  verweerster  de  eiser  om hernieuwing  van  haar  handelshuur 
verzocht, enkel het deel van artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet werd aange-
haald, dat beschrijft wat de verhuurder te doen staat wanneer hij het verzoek om huurher-
nieuwing  ontvangt,  namelijk  instemmen  of  weigeren  en deze  beslissing,  indien nodig 
binnen een bepaalde termijn, ter kennis brengen aan de huurder, zodat er dient te worden 
aangenomen dat uit het door verweerster aangehaalde deel van artikel 14, eerste lid, van 
de Handelshuurwet  niet  blijkt  op welke wijze  de verhuurder  zijn beslissing ter kennis 
moet brengen aan de huurder.

De  rechtbank  van  eerste  aanleg  is  van  oordeel  dat  de  tekst  van  artikel  14  van  de 
Handelshuurwet  duidelijk  is  en  dat  een  eenvoudige  lectuur  ervan  uitwijst  wat  de 
verhuurder precies moet doen eens hij het verzoek ontvangt. De eiser kan deze beoorde-
ling bijtreden voor zover hiermede de volledige inhoud van artikel 14, eerste lid, van de 
Handelshuurwet, wordt bedoeld.

De rechtbank van eerste aanleg had evenwel in het bestreden vonnis vastgesteld dat niet 
het volledige artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet in verweersters aanvraag tot 
huurhernieuwing  werd  overgenomen,  maar  enkel  het  deel  betreffende  de  mogelijke 
reactie van de verhuurder bij ontvangst van een aanvraag tot huurhernieuwing, met name 
de laatste zin van artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet, zodat de verhuurder met 
deze aanvraag geen kennis kreeg van de inhoud van het eerste deel van artikel 14, eerste 
lid, van de Handelshuurwet.

De inhoud en draagwijdte van de laatste zin van artikel 14, eerste lid, van de Handels-
huurwet worden echter mede bepaald in de eerste zin van voormeld artikel. De laatste zin 
van artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet kan aldus niet op zichzelf en los van de 
eerste zin worden gelezen.

Nu deze eerste zin niet in verweersters aanvraag tot huurhernieuwing werd vermeld, 
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kreeg de eiser geen volledige kennis van zijn rechten en de verschillende manieren waar-
over hij beschikte om deze te vrijwaren.

Dit door de wetgever  op straffe  van nietigheid opgelegd vormvoorschrift  wordt  niet 
tenietgedaan door het door het bestreden vonnis aangehaalde adagium "nemo censetur 
ignorare legem", of in het Nederlands "eenieder wordt geacht de wet te kennen", dat de 
rechtbank van eerste aanleg aangrijpt ter ondersteuning van de overweging dat de eiser 
"zeer goed (wist) wat hem te doen stond toen hij het verzoek ontvangen heeft".

Door op grond van de in het middel aangehaalde overwegingen aan te nemen dat de 
vermelding in verweersters aanvraag tot huurhernieuwing dat de eiser "op dezelfde wijze" 
diende te antwoorden, volstond en de regelmatigheid van de aanvraag tot huurhernieu-
wing niet in het gedrang bracht, zonder dat er enige verduidelijking werd gegeven betref-
fende de verschillende wijzen die ter beschikking van de eiser stonden, schendt de recht-
bank van eerste aanleg in het bestreden vonnis artikel 14, eerste lid, van de wet van 30 
april 1951 op de handelshuurovereenkomsten.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet bepaalt dat de huurder die het 

recht  op  hernieuwing  verlangt  uit  te  oefenen,  zulks  of  straffe  van  verval  bij 
exploot  van  gerechtsdeurwaarder  of  bij  aangetekende  brief  ter  kennis  van  de 
verhuurder  moet  brengen,  ten  vroegste  achttien  maanden,  ten  laatste  vijftien 
maanden vóór het eindigen van de lopende huur.

Die  wetsbepaling  schrijft  tevens  voor  dat  de  kennisgeving  op  straffe  van 
nietigheid de voorwaarden moet opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om 
de nieuwe huur aan te gaan en de vermelding moet bevatten dat de verhuurder 
geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voor-
waarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden 
kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, 
ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

Uit  die bepaling volgt  dat  de aanvraag tot  huurhernieuwing,  op straffe  van 
nietigheid,  de vermelding moet bevatten dat de verhuurder  geacht  zal worden 
met  de  hernieuwing  van  de  huur  onder  de  voorgestelde  voorwaarden  in  te 
stemmen, indien hij niet bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende 
brief  binnen drie  maanden kennis  geeft  ofwel  van zijn  met  redenen  omklede 
weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod 
van een derde.

De aanvraag tot huurhernieuwing is derhalve nietig indien zij niet de vermel-
ding bevat op welke wijze de verhuurder moet kennis geven ofwel van zijn met 
redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of 
van het aanbod van een derde.

2. Artikel 14 van de Handelshuurwet strekt tot bescherming van de verhuurder 
en, gelet op de voor hem verregaande gevolgen van de huurhernieuwing, is die 
vermelding in de aanvraag tot huurhernieuwing van strikte toepassing.

Bijgevolg is het niet voldoende dat de verhuurder de inhoud van artikel 14 van 
die wet kent  noch dat  die verplichting tot  vermelding kan worden vervangen 
door de toepassing van de rechtsspreuk dat elkeen geacht wordt de wet, te dezen 
artikel 14 van de Handelshuurwet, te kennen.

3. De eiser voerde aan dat de aanvraag tot huurhernieuwing van verweerster 
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van 7 oktober 2002 nietig is omdat die niet de vermelding bevat dat door de eiser 
diende te worden geantwoord bij aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaar-
dersexploot.

4. Wat betreft de feiten die ten grondslag liggen aan de hoofdvordering en de 
tegenvordering  verwijzen  de  appelrechters  naar  de  uiteenzetting  van  het 
beroepen  vonnis  waarin  is  vastgesteld  dat  de  aanvraag  tot  huurhernieuwing 
vermeldt dat de eiser geacht zal worden met de voorgestelde hernieuwing in te 
stemmen indien hij niet "op dezelfde wijze" aan de verweerster binnen de drie 
maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van huur-
hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

5. De appelrechters verwerpen eisers verweer zoals omschreven in voormeld 
randnummer 3, op grond dat:

- de verweerster in de aanvraag tot huurhernieuwing letterlijk het betreffende 
deel uit artikel 14 van de Handelshuurwet heeft geciteerd "dat beschrijft wat de 
verhuurder  te  doen  staan  eens  hij  dit  verzoek  om huurhernieuwing  ontvangt: 
instemmen of weigeren  en deze beslissing,  indien nodig binnen een bepaalde 
termijn, ter kennis brengen van de huurder";

- de tekst van artikel 14 duidelijk is en een eenvoudige lectuur ervan uitwijst 
wat de verhuurder precies te doen staat eens hij het verzoek tot huurhernieuwing 
ontvangt;

- de eiser van de appelrechters tracht te verkrijgen dat in de wettekst bepa-
lingen worden opgenomen of daaraan bepalingen toegevoegd die in de wettekst 
niet staan, "alleszins toch niet in het tweede deel van het betreffende artikel en 
die daarin niet hoeven te staan, gelet op de duidelijkheid van het geheel";

- de eiser, gelet op de rechtsspreuk dat elkeen geacht wordt de wet te kennen, 
zeer goed wist wat hem te doen stond toen hij het verzoek heeft ontvangen;

- de eiser van de bedoelde weigering tot huurhernieuwing immers heeft kennis 
gegeven op een bij  wet bepaalde wijze,  namelijk bij gerechtsdeurwaardersex-
ploot.

Aldus stellen de appelrechters vast dat de verweerster in de aanvraag tot huur-
hernieuwing wel het tweede deel van artikel 14 van de Handelshuurwet heeft 
vermeld maar niet dat het eerste deel van dit artikel dat de wijze van kennisge-
ving beschrijft, werd overgenomen.

Aldus oordelen zij dat de aanvraag tot huurhernieuwing niet moet vermelden 
op welke wijze de verhuurder  zijn antwoord moet ter kennis brengen aan de 
huurder, dat het volstaat dat de aanvraag vermeldt dat dit "op dezelfde wijze" is 
als  de kennisgeving van de aanvraag en dat om te weten hoe dat dan is, het 
volstaat dat de verhuurder de toepasselijke wetgeving kent of geacht wordt te 
kennen.

6.  Door  op  die  gronden  te  beslissen  dat  de  aanvraag  tot  huurhernieuwing 
geldig  is,  schenden  de  appelrechters  artikel  14,  eerste  lid,  van  de  Handels-
huurwet.

7. Het middel is gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  vonnis,  behalve  in  zoverre  dit  het  hoger  beroep 

toelaatbaar, het incidenteel beroep toelaatbaar maar ongegrond verklaart en de 
inleidende dagvaarding niet nietig verklaart.

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

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te 
Mechelen, zitting houdende in hoger beroep.

2 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de heer Waûters –  Gedeeltelijk andersluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 123

1° KAMER - 2 maart 2006

MILIEURECHT - LEEFMILIEU - VORDERING TOT STAKING - KENNELIJKE INBREUK - BEGRIP - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OMVANG

Om het bestaan vast te stellen van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling die 
een kennelijke inbreuk is op een of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnanties, 
verordeningen  of  besluiten  betreffende  de  bescherming  van  het  leefmilieu,  moet  de 
rechter niet alleen nagaan of de inbreuk met voldoende zekerheid vaststaat, maar moet 
hij  tevens de gevolgen van die inbreuk op het milieu in  aanmerking nemen1.  (Art.  1, 
eerste lid, Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het 
leefmilieu)

(S. T. K.)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal G. Dubrulle:
Het arrest veroordeelt eiseres, op vordering van verweerder, o.m., om een paardenstal 

en een stacaravan van haar erf te verwijderen, op grond van artikel 1 van de wet van 12 
januari 1993 betreffende een vorderingsrecht in zake bescherming van het leefmilieu.

Krachtens het  eerste lid van deze bepaling stelt  de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek van een van de erin bepaalde eisers, het bestaan vast van een 
zelfs  onder  het  strafrecht  vallende  handeling  die  een  kennelijke  inbreuk is  of  een 
ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op een of meer bepalingen van wetten, decreten, 
ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu.

Het  eerste  onderdeel  van  het  cassatiemiddel,  dat  een  schending  van  deze  bepaling 
aanvoert,  stelt de – voor het eerst tot het Hof gerichte - vraag naar de inhoud van dat 
begrip “kennelijke inbreuk”2 (in de Franse tekst: “violation manifeste”).

1 Zie de conclusie O.M.
2 Het arrest van 8 november 1996 (A.R. C.95.0206.N, nr. 426) beantwoordt de vraag of het begrip 
leefmilieu ook de bescherming van de ruimtelijke ordening omvat bevestigend. Het arrest van 14 
februari 2002 (A.R. C.99.0459.N, nr. 106) beantwoordt het cassatiemiddel, afgeleid uit de schending 
van het  tweede lid van dat artikel  1, met  de regel dat de enkele vaststelling van de inbreuk niet 
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Het bestreden arrest stelt dat een inbreuk kennelijk is wanneer er geen ernstige twijfel is 
over zijn  bestaan en dat deze beoordeling  losstaat van de beoordeling van de  gevolgen 
van de inbreuk op het leefmilieu of van de belangrijkheid van de geschonden bepaling van 
de milieureglementering, daar laatst genoemde beoordeling slechts de opportuniteit van 
de gevraagde maatregelen betreft.

Het  onderdeel  stelt,  integendeel,  dat  dit  begrip  niet betekent  kennelijke  wetinbreuk 
maar  wel  dat  de  stakingsrechter  ook  oog  moet  hebben  voor  zijn  gevolgen op  het 
leefmilieu. 

Volgens  eiseres  laat  de  motivering  van  het  arrest  niet  toe  aan  te  nemen  dat  de 
appèlrechter die opportuniteit daadwerkelijk heeft getoetst en – voor zover hij dit toch zou 
gedaan hebben – staat die opportuniteitsbeoordeling niet gelijk met de vaststelling dat de 
inbreuken kennelijk zijn in de door haar bedoelde zin.

Dit onderdeel komt mij gegrond voor en tot volledige cassatie te moeten leiden.
Immers,  uit  de  voorbereidende werken  tot  de  wet  van  12 januari  1993 lijkt  mij  te 

kunnen worden afgeleid dat de wetgever – ondanks de gebruikelijke betekenis van het 
bijvoeglijk  naamwoord  “kennelijk”,  d.i.,  volgens  van  Dale3:  onderkenbaar, 
onderscheidbaar,  herkenbaar,  goed  waarneembaar,  duidelijk,  klaarblijkelijk,  apert, 
evident,  onmiskenbaar  of,  volgens  het  arrest,  bovendien:  manifest  -  aan  het 
(samengesteld) begrip “kennelijke inbreuk” de door het onderdeel bedoelde inhoud te 
hebben gegeven.

Hoewel  het  woord  “kennelijk”  niet  in  het  aanvankelijk  wetsontwerp  stond4, 
onderkenden leden van de senaatscommissie voor de justitie later, wat betreft de invulling 
van het begrip “inbreuk”, de appreciatiebevoegdheid van de voorzitter, die rechtspreekt 
“zoals in kort  geding” (artikel 3 van de wet), namelijk “om een onderscheid te maken 
tussen belangrijke en minder belangrijke inbreuken”. Er werd voorgesteld te vereisen “dat 
de inbreuk blijvend en ernstig moet zijn, wanneer het milieu inderdaad is geschaad”. Nu 
het  wetsontwerp  een vorderingsrecht  van  milieuverenigingen  wou invoeren,  wou  men 
toch tevens vermijden dat deze de rol van het openbaar ministerie zouden overnemen en 
ook  “theoretische  criminaliteit”  zouden  vaststellen.  De Staatssecretaris  was  het  ermee 
eens dat de rechter moet kunnen oordelen of het om een inbreuk gaat die een zeker ernstig 
karakter vertoont. Een lid van de commissie stelde dan voor “dat in de tekst het begrip 
‘kennelijke inbreuk’ zou worden opgenomen, hetgeen toelaat duidelijker te maken dat de 
marginale en weinig belangrijke feiten niet in aanmerking komen”. Het verslag vermeldt 
verder:  “er  wordt  een  onbetwistbare  inbreuk  bedoeld  (…)  het  gaat  om  kennelijke 
inbreuken voor zover zij  een schending betekenen van het leefmilieu”.  “Bij  wijze  van 
besluit  stelt  de  Staatssecretaris  vast  dat  de  discussie  erop  wijst  dat  de  leden  willen 
vermijden dat de rechter gedwongen wordt op te treden bij minieme overtredingen, die 
wel een inbreuk op de wet zijn doch geen inbreuk op het milieu uitmaken”. (…) “Iedereen 
is erover akkoord dat het begrip ‘kennelijk’ moet gezien worden in de betekenis van het 
adagium ‘de  minimis  non  curat  praetor’.  Een  kleine  overtreding  kan  geen  aanleiding 
geven tot een beslissing van staking.” De Staatssecretaris bevestigt deze opvatting en zegt 
dat  “kennelijk”  hier  betekent  “significatif”,  “belangrijk”.  De discussie  wordt  als  volgt 
besloten:  “Na  een  ruime  gedachtewisseling  zijn  meerdere  leden  van  oordeel  dat  de 
inbreuk een zeker belang moet hebben, waarover de rechter soeverein oordeelt”5. Het in 
de Kamer ingediend amendement6 om het woord “kennelijke” weg te laten - verantwoord 

volstaat om een bevel tot afbraak te gronden.
3 Uitgave 1995.
4 Doc., Senaat, , 1232-1 (1990-1991), 7.
5 Verslag VAN ROMPAEY, Doc., Senaat, 1232-2 (1990-1991), 32-38.
6 Doc., Kamer, 556/2-91/92 (B.Z.), 1-2.
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doordat het Hof, in zijn arrest van 12 maart 1956, voormeld adagium niet heeft aanvaard7 
- werd, gelet op het verzet van de Senaat, verworpen. De Minister wenste het woord te 
behouden “om te voorkomen dat de gerechten door een boel pietluttigheden vertraging 
oplopen”8.

Ook volgens een meerderheidsopvatting, zowel in de rechtspraak als in de doctrine, is 
het begrip te interpreteren als (belangrijke) impact op het milieu9.

De  uitdrukking  in  de  Franse  wettekst  (“violation manifeste”  en  niet  “infraction 
manifeste”) verwijst ook eerder naar een “aantasting”.

Dat “kennelijk” enkel zou betrekking hebben op het bestaan van de inbreuk is dan ook 
niet overtuigend.  De inbreuk bestaat of niet.  Het “kennelijk”  kan de onwettigheid niet 
vermeerderen. Alleen de overtuiging van de rechter dat de inbreuk bestaat kan verhoogd 
zijn. Maar dit is vanzelfsprekend niet de bedoeling van de toevoeging en zulks blijkt dan 
ook nergens uit het parlementair debat. De rechter zal uiteraard aan een inbreuk slechts de 
passende  gevolgen  (maatregelen)  verbinden  als  hij  voldoende  overtuigd  is  van  zijn 
bestaan.

Niettemin  moet  erkend  worden  dat  uit  dat  senaatsdebat  geen  consensus omtrent  de 
precieze  draagwijdte  van  het  toegevoegde  adjectief  is  tot  stand  gekomen,  zodat  het 
standpunt  van  de  voorstanders  van  zijn  spraakgebruikelijke  betekenis  –  waarbij  de 
appèlrechter  zich  klaarblijkelijk  aansluit  -  die  het  begrip  daarom  aldus  interpreteren, 
zonder rekening te houden met de “parlementaire kakofonie”10, aandacht verdient, evenals 
een derde standpunt, dat het begrip “kennelijk” dient te worden opgevat als een richtlijn 
voor het sanctiebeleid van de stakingsrechter11.

De vraag kan inderdaad gesteld worden of de rechter in het stadium van de vaststelling 
van de inbreuk dus reeds tot een belangenafweging mag overgaan - hoewel hij dat slechts 
m.b.t. de gevraagde maatregelen (tweede en derde lid van artikel 1 van de wet van 12 
januari 1993) kan doen - en zo ja, of dit geen rechtsonzekerheid impliceert12.

Bij gebrek aan formele consensus omtrent het inzicht van de wetgever kan men toch 
zoeken naar de gemene deler van de opvattingen die tijdens de voorbereiding van de wet 
tot uiting kwamen en al dan niet hun weerslag vonden in de rechtsleer en de rechtspraak. 
Hierbij dient de “algemene” aan die bijzondere wet ten grondslag liggende ratio legis als 
leidraad te dienen en niet  enkel  de wat  te beperkte discussie over  de inhoud van een 

7 Bull., 1956, 739. Het Hof toetst het adagium evenwel niet als algemeen rechtsbeginsel, zoals werd 
beweerd,  doch  stelt  enkel  dat  het  niet  kan  gelden  als  een  rechtvaardigingsgrond  of  een 
strafuitsluitende verschoningsgrond voor een strafbaar feit, daar de wet deze grond niet voorziet.
8 Doc., Kamer, 556/6-91/92 (B.Z.), 14-16.
9 J.  VAN DEN BERGHE,  De  wet  van  12  januari  1993  betreffende  een  vorderingsrecht  inzake 
bescherming  van  het  leefmilieu,  T.M.R.,  1993,  137;  B.  DELTOUR,  Milieurecht  als  bron  van 
overheidsaansprakelijkheid,  in:  Recente  ontwikkelingen  inzake  de  aansprakelijkheid  voor 
milieuschade, M. DEKETELAERE (ed.),  B. DELTOUR,  B. GILLE & K. DEKETELAERE, die Keure, Brugge, 
1993, 6-7, nrs. 11-12; J. VERLINDEN, Het vorderingsrecht van milieuverenigingen na de wet van 12 
januari 1993,  T.R.V., 1993, 292-293; I. DE MUYNCK, Rechtshandhaving door de stakingsrechter in 
milieuaangelegenheden,  R.W.,  2001-2002,  1486;  P.  BOGAERTS,  Tien jaar stakingsvordering inzake 
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bepaald begrip dat slechts gaandeweg in de tekst werd opgenomen.
Welnu,  deze  gemene  deler,  in  deze  wet,  die  een  nieuw  vorderingsrecht  in  het 

milieuhandhavingsrecht  introduceert,  is  ongetwijfeld de appreciatiebevoegdheid  van de 
stakingsrechter. Maar er wordt dan ook – en niet in het minst omdat hij “ten gronde” moet 
oordelen en ingrijpende maatregelen kan bevelen -  van hem verwacht  dat hij,  om een 
verder onderzoek naar de opportuniteit van de gevraagde maatregel te verantwoorden, zou 
nagaan of de inbreuk, waarop het verzoek is gesteund al dan niet (aanzienlijke) gevolgen 
heeft voor het milieu, hij weze groot (bv. de oprichting van een niet vergund hinderlijk 
bedrijf) of klein (bv. de oprichting van een niet vergund tuinhuisje). Indien de handeling 
waarvan de staking gevraagd wordt het milieu niet kan aantasten zal de wetgever ze niet 
als een milieu-inbreuk gekwalificeerd hebben. De stakingsrechter dient dus na te gaan of 
de  handeling  “kennelijk”,  d.i.  onderkenbaar,  onderscheidbaar,  herkenbaar,  goed 
waarneembaar,  duidelijk,  klaarblijkelijk,  apert,  evident,  onmiskenbaar  of  manifest,  het 
milieu,  in  de  zin  van  de  milieuwetgeving,  aantast.  Het  begrip  (zoals  zijn  vermelde 
synoniemen)  impliceert  dus  de  concrete toetsing  aan  het  milieu,  niet  enkel  aan  de 
abstracte wet die de bescherming van dat milieu beoogt. In die zin kan dan wel, bij de 
appreciatie,  een  onderscheid  gemaakt  worden  tussen  een  geringe  of  een  belangrijke 
aantasting  van  het  milieu,  wat  zijn  weerslag  zal  hebben op  de  volgende  taak  van  de 
rechter: na te gaan of het dan (nog) wel opportuun is een maatregel te bevelen (tweede lid 
van artikel  1). In het eerste geval kan hij bv.  oordelen dat zulks niet vereist  is,  in het 
tweede kan hij een ingrijpende maatregel verantwoord achten.

De appèlrechter heeft dit eerste onderzoek niet gedaan. Hij beperkt zich tot die zuivere 
wettoetsing, zonder na te gaan of de inbreuk een concreet effect op het milieu heeft. 

Conclusie: vernietiging.

ARREST

(A.R. C.05.0128.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 juli 2003 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 602, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 3 en 4 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht 

inzake bescherming van het leefmilieu.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres grotendeels ongegrond, 

bevestigt de beroepen beschikking van 21 mei 2002 waarbij de eiseres onder meer werd 
veroordeeld "om binnen de twee maanden na de betekening van het vonnis (...) de paar-
denstal en de caravan met aanbouwsel te verwijderen en zodoende de plaats te herstellen 
in de oorspronkelijke toestand, dit onder verbeurte van een dwangsom van 1.239,5 euro 
per dag dat dit niet gebeurt en per overtreding", op volgende gronden:

"De feiten
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(...)
Na het bestreden vonnis bekwam (de eiseres), op eensluidend advies van de gemach-

tigde ambtenaar, een regularisatievergunning op 11 juni 2002. In deze regularisatiever-
gunning wordt de situatie van het perceel en de wettigheid van de aanvraag zeer grondig 
onderzocht, mede door het door (de verweerder) ingediende bezwaar.

(De verweerder) heeft de regularisatievergunning van 11 juni 2002 administratiefrech-
telijk niet aangevochten.

De beoordelingsmarge van de stakingsrechter
Naar luid van artikel 1 van de wet betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming 

van het leefmilieu (hierna de 'Milieuvorderingswet') stelt de rechter het bestaan vast van 
een handeling die een kennelijke inbreuk is (of een ernstige bedreiging vormt voor een 
inbreuk) op één of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen of 
besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu en kan hij de staking bevelen van 
handelingen  waarvan  de  uitvoering  reeds  is  begonnen  of  maatregelen  opleggen  ter 
preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade aan het leefmilieu.

Uit  de  tekst  zelf  van  de  wet  blijkt  bijgevolg  dat  een  onderscheid  dient  te  worden 
gemaakt  tussen  het  vaststellen  van  de  kennelijke  inbreuk  en  de  opportuniteit  van  de 
gevraagde maatregelen.

Een inbreuk is 'kennelijk' (of duidelijk, klaarblijkelijk, apert, evident, onmiskenbaar of 
manifest) wanneer er geen ernstige twijfel is over het bestaan van de inbreuk. Deze beoor-
deling staat los van de beoordeling van de gevolgen van de inbreuk op het leefmilieu of 
van de belangrijkheid van de geschonden bepaling van de milieureglementering.  Deze 
laatste beoordeling is slechts aan de orde bij de beoordeling van de opportuniteit van de 
gevraagde maatregelen.

Het is bijgevolg niet onmogelijk naar recht dat de stakingsrechter het bestaan van een 
inbreuk vaststelt, maar van oordeel is dat er geen grond bestaat om in het kader van de 
bijzondere procedure van de Milieuvorderingswet een herstelmaatregel te bevelen.

De door de eerste rechter bevolen maatregelen
De eerste rechter beval de verwijdering van de verharding, de paardenstal en de caravan 

met aanbouwsel en de herstelling in de oorspronkelijke toestand.
(...)
De paardenstal - Volgens de goedgekeurde bouwplannen wordt de paardenstal geïnte-

greerd  in  het  gebouw.  (De verweerder)  benadrukt  zelf  het  agrarisch  karakter  van  het 
perceel  van  (de  eiseres).  De  paardenstal,  waarvan  de  eerste  rechter  de  verwijdering 
bevolen heeft, is echter onvergund en valt niet onder de vrijstelling van artikel 3, 11°, van 
het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 14 april 2000 gelet op de grootte ervan.

De herstelmaatregel werd terecht bevolen door de eerste rechter.
De stacaravan - (de eiseres) schrijft thans: 'Het is evident dat deze (onhoudbare) leefsi-

tuatie zal verdwijnen eens de woning is afgewerkt.
Gezien de stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd staat in principe niets meer 

hieraan in de weg'.
De regularisatievergunning is van 11 juni 2002 en is, bijgevolg, ondertussen meer dan 

een jaar oud.
Er bestaat geen enkele rechtvaardiging voor de 'voorbouw'of 'voortent' van de staca-

ravan, waarvan de eerste rechter de verwijdering (impliciet) beval.
Wat betreft de stacaravan zelf, dient vastgesteld dat het een logge en weinig mobiele 

inrichting is, die niet valt onder de reglementaire vrijstelling van art. 3, 17, b, van het 
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besluit van de Vlaamse Regering d.d. 14 april 2000, gewijzigd bij besluit van 26 april 
2002, vooral gelet op het gebruik dat (eiseres) ervan maakt. Evenmin kan deze inrichting, 
zoals ze zich concreet voordoet en zoals ze concreet gebruikt wordt (of werd), beschouwd 
worden als een werfkeet in de zin van artikel 3, 1°, van datzelfde besluit.

De herstelmaatregel werd terecht bevolen door de eerste rechter".
De eerste rechter beval de door het bestreden arrest grotendeels bevestigde maatregelen 

op volgende gronden:
"Ingevolge het tussenvonnis werd een plaatsopname uitgevoerd op 25 maart 2002 in 

aanwezigheid van beide partijen.
Er werd vastgesteld dat geen verzoening mogelijk was, dat het erf gedeeltelijk verhard 

was, dat er zich twee wagens bevonden op het erf, alsook een caravan waarin (de eiseres) 
samen met haar kind en partner woont en een paardenstal, en dat de muur langs straatzijde 
van het in opbouw zijnde huis was ingestort.

(De eiseres) stelt dat enkel de kennelijke inbreuken op de milieuwetgeving dienen te 
worden  gesanctioneerd.  In  casu  zou  geen  enkel  van  de  ingeroepen  inbreuken  beant-
woorden aan de term kennelijk.

Het criterium om de term kennelijk in te vullen, is niet de ernst van de inbreuk, doch 
wel het al dan niet manifest zijn van de inbreuk.

Er is geen objectieve reden om een manifeste inbreuk op de milieuwetgeving, die het 
milieu  op  al  dan  niet  ernstige  wijze  aantast,  niet  te  sanctioneren,  hetgeen  de  rechter 
evenwel niet belet om de inbreuken te toetsen aan de gevorderde sanctie.

2. De verharding, de stacaravan en de paardenstal
(De verweerder) vordert de veroordeling van (de eiseres) om binnen de tien dagen na 

de betekening van het vonnis de verharding, de paardenstal en de caravan met aanbouwsel 
te  verwijderen  en zodoende de plaats  te  herstellen in  de oorspronkelijke  toestand,  dit 
onder een verbeurte van een dwangsom van 1.239,50 euro per dag dat dit niet gebeurt en 
per overtreding

2.2. De stacaravan
Artikel 99, §1, 5°, c, DRO bepaalt dat niemand zonder voorafgaande stedenbouwkun-

dige vergunning een bouwgrond gewoonlijk mag gebruiken voor het plaatsen van één of 
meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woon-
wagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten.

(Eiseres)  beroept  zich  op  de  vrijstelling  vervat  in  artikel  3,  17°,  b)  besluit  van  de 
Vlaamse Regering van 14 april 2000 (gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 
26 april 2002), volgens dewelke een grond gewoonlijk mag worden gebruikt voor het in 
de onmiddellijke omgeving van een vergund woongebouw plaatsen van één verplaatsbare 
inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, zoals één woonwagen, kampeerwagen 
of tent.

Zolang de regularisatieaanvraag niet wordt ingewilligd, kan de woning van (eiseres) 
niet beschouwd worden als een vergund woongebouw, zodat zij in de huidige stand geen 
aanspraak kan maken op voornoemde vrijstelling.

Het  perceel  van  (eiseres)  wordt  in  casu  wel  degelijk  gewoonlijk  gebruikt  voor  het 
plaatsen van haar caravan, die daar al meerdere jaren staat, en er nog zal staan zolang de 
bouwwerken, na eventuele regularisatie, niet voltooid zijn, althans zolang de hoeve niet 
bewoonbaar zal zijn.

Het  feit  dat  (eiseres)  stelt  dat  dit  tijdelijk  is,  doet  hieraan  geen  afbreuk.  De  term 
gewoonlijk  betekent  niet  definitief,  maar  wijst  op  een  zekere  bestendigheid  van  de 
toestand.
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Er is aanleiding om de stacaravan met het aanhorend bijgebouwtje te verwijderen, zoals 
hierna bepaald.

2.3. De paardenstal
Ook voor  de paardenstal  heeft  (eiseres) geen bouwvergunning,  hetgeen een inbreuk 

uitmaakt op artikel 99, §1, 1° DRO.
Om dezelfde reden als voor de caravan, kan verweerster zich niet beroepen op de vrij-

stelling vervat in artikel 3, 11°, a) besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 
(gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2002). Bovendien mag de 
oppervlakte van de houten hok maximaal 10 vierkante meter bedragen, hetgeen in casu 
niet het geval is.

Ook de paardenstal dient verwijderd te worden, zoals hierna bepaald" (beschikking a 
quo dd. 21 mei 2002, pp. 3-5).

Grieven
De eiseres voerde in haar appelverzoekschrift (pp. 6-8) en haar beroepsbesluiten (neer-

gelegd 9 augustus 2002, pp. 9-11) in hoofdorde aan:
- dat het begrip "kennelijke inbreuk" op één of meer bepalingen van wetten, decreten, 

ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu, 
in de zin van artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorde-
ringsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, niet de draagwijdte heeft die de eerste 
rechter hieraan toekende, met name dat de inbreuk "manifest" dient te zijn, ongeacht de al 
dan niet  ernstige aantasting van  het leefmilieu,  maar  wel  betekent  dat het  "kennelijk" 
karakter moet beoordeeld worden in het licht van de ernstige schadelijke gevolgen die de 
inbreuk oplevert voor het leefmilieu;

- dat de eerste rechter heeft nagelaten de gelaakte feiten te toetsen aan de grondvoor-
waarde dat de inbreuk slechts "kennelijk" is wanneer hij een ernstige aantasting van het 
milieu met zich brengt;

- dat de verweerder, die de bewijslast draagt, geenszins aantoont dat de gelaakte feiten 
in concreto ernstige milieuschade (dreigen te) veroorzaken;

- dat de weerhouden inbreuken overtredingen betreffen van geringe aard, die zowel 
naar duur als naar omvang beperkt zijn, en geen ernstige gevolgen hebben voor de kwali-
teit van de biotische of abiotische milieubestanddelen of voor het landschapsschoon;

- dat inzonderheid de kampeerwagen met beschermende voorbouw van tijdelijke aard 
is,  dat  hij  door  de  eiseres  met  haar  zoon  werd  betrokken  ingevolge  de  vertragingen 
wegens  stillegging  van  de  werken,  dat  zij  de  caravan  bewoont  in  afwachting  van  de 
afwerking van  de hoeve,  dat  de  regularisatievergunning  werd  bekomen zodat  niets de 
afwerking van de woning nog in de weg staat, en dat ook de constructie van de voortent 
met houten geraamte geenszins wijst op een intentie van duurzame instandhouding;

- dat inzonderheid de houten paardenstal een tijdelijke maatregel is in afwachting van 
de voortzetting van de bouwwerken waarin een stal voorzien is, dat de stalboxen uitneem-
baar zijn en zonder cement gebouwd, en dat de foto's aantonen dat het om een voorlopige 
constructie gaat gelet op de bouwtechnische kenmerken ervan.

De eiseres voerde in haar appelverzoekschrift (p. 9) en haar beroepsbesluiten (neerge-
legd 9 augustus 2002, pp. 11-12) in ondergeschikte orde aan alleszins op grond van het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplich-
tige  functiewijzigingen  en van  de werken,  handelingen  en wijzigingen  waarvoor  geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is, gerechtigd te zijn de caravan en de paardenstal 
te behouden.

Eerste onderdeel
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Krachtens artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorde-
ringsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, stelt de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek van de procureur des Konings, van een administratieve overheid 
of van een rechtspersoon zoals omschreven in artikel twee van die wet, het bestaan vast 
van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling die een kennelijke inbreuk is of een 
ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, decreten, 
ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu.

Overeenkomstig  het  tweede  lid  van  die  wetsbepaling  kan  de  voorzitter  de  staking 
bevelen  van  handelingen  waarvan  de  uitvoering  reeds  is  begonnen  of  maatregelen 
opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade aan het leef-
milieu.

De voorzitter dient aldus, overeenkomstig het eerste lid van genoemde wetsbepaling, 
eerst het bestaan vast te stellen van een "kennelijke inbreuk" op de wetgeving betreffende 
de bescherming van het leefmilieu.

Slechts wanneer hij tot de vaststelling van dergelijke inbreuk komt, kan hij, overeen-
komstig het tweede lid van genoemde wetsbepaling, de opportuniteit van de gevorderde 
maatregelen beoordelen.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 12 januari 1993 en de doelstellingen 
van de wet, waarbij  ondermeer aan verenigingen zonder winstoogmerk die de bescher-
ming van het leefmilieu tot hun doel hebben, de mogelijkheid werd geboden om op te 
komen tegen inbreuken op de milieuwetgeving, vloeit voort dat "een kennelijke inbreuk 
(...)  op één of  meer  bepalingen  van  wetten,  decreten,  ordonnanties,  verordeningen  of 
besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu", niet betekent dat "de inbreuk op 
de wet" "kennelijk" moet zijn, in die zin dat de wetsovertreding duidelijk, klaarblijkelijk 
of onmiskenbaar zou moeten zijn, maar wel dat "de inbreuk" op het leefmilieu "kennelijk" 
moet zijn, in die zin dat "de aantasting" van het leefmilieu door de aangevoerde wetsover-
treding "belangrijk" moet zijn.

De gevolgen van de inbreuk op het leefmilieu zijn derhalve beslissend om uit te maken 
of een inbreuk al dan niet als "kennelijk" moet aangezien worden.

De voorzitter oordeelt, krachtens artikel 3 van de wet van 12 januari 1993, "zoals in 
kort geding", en doet derhalve over de grond van de zaak uitspraak. Hetzelfde geldt voor 
het hof van beroep, dat krachtens artikel 602, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
bevoegd is om kennis te nemen van het door artikel 4, tweede lid, van de wet van 12 
januari 1993 toegelaten hoger beroep tegen het vonnis over de vordering tot staking.

Indien artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1993 aldus zou uitgelegd worden 
dat  slechts "kennelijke  wetsinbreuken" kunnen vastgesteld  worden,  quod non,  zou het 
zinledig zijn, nu een inbreuk ofwel bewezen is, ofwel niet bewezen. De wetgever beoogde 
geenszins een preventieve bescherming in te voeren tegen kennelijke, duidelijke, mani-
feste, onmiskenbare, evidente, onbetwistbare inbreuken op de wetgeving betreffende de 
bescherming van het leefmilieu, maar wel tegen belangrijke aantastingen van het leefmi-
lieu ingevolge wetsinbreuken op de wetgeving betreffende de bescherming van het leef-
milieu.

Het bestreden arrest stelt in rechte terecht vast dat voor de toepassing van artikel 1 van 
de wet van 12 januari 1993 een onderscheid moet gemaakt worden tussen het vaststellen 
van de kennelijke inbreuk en de opportuniteit van de gevraagde maatregel.

Het oordeelt evenwel, ter verwerping van de grieven van de eiseres weergegeven in de 
aanhef van het middel, dat voor de vaststelling van een kennelijke inbreuk op de wetge-
ving betreffende de bescherming van het leefmilieu, in de zin van artikel 1, eerste lid, van 
de wet van 12 januari 1993, "kennelijk" synoniem is van "duidelijk, klaarblijkelijk, apert, 
evident, onmiskenbaar of manifest", en dus betekent "(dat) er geen ernstige twijfel is over 
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het  bestaan  van  de  inbreuk".  Het  sluit  uitdrukkelijk  uit  dat  "de  beoordeling  van  de 
gevolgen van de inbreuk op het leefmilieu" een rol zou spelen bij de vaststelling van de 
"kennelijke inbreuk", en oordeelt dat de gevolgen van de inbreuk op het leefmilieu alleen 
aan de orde zijn bij de beoordeling van de opportuniteit van de gevraagde maatregelen.

Uit de verdere beoordeling van het bestreden arrest blijkt dat het, zoals de beroepen 
beschikking, waarvan het de redengeving overneemt, zowel wat betreft de litigieuze paar-
denstal als de litigieuze caravan, een inbreuk weerhoudt op artikel 95, §1, van het decreet 
van  18  mei  1999  houdende  de  organisatie  van  de  ruimtelijke  ordening,  omdat  beide 
onvergund zijn en niet vallen onder de voorwaarden van het besluit van de Vlaamse Rege-
ring van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van 
de werken,  handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning 
nodig is.

De context van de beslissing laat ook toe aan te nemen dat het bestreden arrest de weer-
houden inbreuken beschouwt als "kennelijke" inbreuken op de wetgeving betreffende de 
bescherming  van  het  leefmilieu,  in  de  uitlegging  die  het  voorhoudt,  met  name  als 
inbreuken "waarover geen ernstige twijfel bestaat".

Noch uit de redengeving van het bestreden arrest, noch uit de overgenomen redenge-
ving van het vonnis  a quo,  blijkt  dat  de appelrechters  de weerhouden  inbreuken,  wat 
betreft de paardenstal en de caravan, hebben gekwalificeerd als "kennelijke inbreuken op 
de wetgeving inzake de bescherming van het leefmilieu", in de draagwijdte die aan artikel 
1,  eerste lid,  van de wet  van  12 januari  1993 moet  toegekend  worden,  met  name als 
inbreuken die, in de gegeven omstandigheden van de zaak, een belangrijke aantasting van 
het leefmilieu betekenen.

De enkele omstandigheid dat het bestreden arrest in algemene termen overweegt dat 
"de beoordeling van de gevolgen van de inbreuk op het leefmilieu (...) slechts aan de orde 
(is) bij de beoordeling van de opportuniteit van de gevraagde maatregelen", laat niet toe 
aan te nemen dat de appelrechters te dezen ook daadwerkelijk en in feite de opportuniteit 
van de gevraagde maatregelen aan de gevolgen voor het leefmilieu hebben getoetst.

Zelfs voor zover er zou dienen te worden aangenomen, quod non, dat de redengeving 
van het bestreden arrest toelaat aan te nemen dat het de gevolgen van de vastgestelde 
inbreuken  op het  leefmilieu  in  aanmerking  heeft  genomen  bij  de  beoordeling  van  de 
opportuniteit van de gevorderde maatregelen, dan nog staat deze opportuniteitsbeoorde-
ling niet gelijk met de vaststelling dat de inbreuken "kennelijk" zijn in de draagwijdte die 
aan artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1993 moet toegekend worden, met  
name inbreuken die, in de gegeven omstandigheden van de zaak, een belangrijke aantas-
ting van het leefmilieu betekenen.

Door aan het begrip "kennelijke inbreuk op de wetgeving betreffende de bescherming 
van het leefmilieu", zoals voorzien in artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1993 
betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu,  de draagwijdte 
toe te kennen van "inbreuk waarover  geen ernstige twijfel  bestaat",  in plaats van "het 
kennelijk karakter" van de inbreuken te beoordelen op basis van de gevolgen ervan op het 
leefmilieu, miskent het bestreden arrest derhalve artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 
januari 1993, en kon het dienvolgens, zonder vooreerst wettig het bestaan te hebben vast-
gesteld van een "kennelijke inbreuk", ook niet wettig uitspraak doen over de gevorderde 
verwijdering van de caravan (met aanbouw) en de paardenstal, en de opportuniteit hiervan 
beoordelen (schending van artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1993, en voor 
zoveel als nodig, de artikelen 1, tweede lid, 3 en 4, van voornoemde wet alsook artikel  
602, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorde-

ringsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, bepaalt dat de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg het bestaan vaststelt van een zelfs onder het straf-
recht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige dreiging 
vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, decreten, ordon-
nanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmi-
lieu.

2. Om het bestaan vast te stellen van een kennelijke inbreuk zoals bedoeld in 
voormeld artikel 1, eerste lid, moet de rechter niet alleen nagaan of de inbreuk op 
wetsbepalingen betreffende de bescherming van het milieu met voldoende zeker-
heid vaststaat, maar moet hij tevens de gevolgen van die inbreuk op het milieu in 
aanmerking nemen.

3. De appelrechter oordeelt dat de vaststelling van een kennelijke inbreuk bete-
kent dat er geen ernstige twijfel is over het bestaan van de inbreuk en dat de 
gevolgen van de inbreuk op het leefmilieu alleen aan de orde zijn bij de beoorde-
ling van de opportuniteit van de gevraagde maatregelen.

4. Door aldus te oordelen schendt de appelrechter artikel 1, eerste lid, van de 
wet van 12 januari 1993.

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

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

2 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de  heer  Londers –  Gelijkluidende  conclusie  van  de h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 124

1° KAMER - 3 maart 2006

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEZWAAR - 
RECHT OM BEZWAAR IN TE DIENEN - TERMIJN - ECHTGENOOT OP WIENS NAAM DE BELASTING NIET 
GEVESTIGD IS - VOORWAARDE

2º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - INVORDERING VAN DE BELASTING - UIT DE 
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ECHT GESCHEIDEN ECHTGENOOT OP WIENS NAAM DE BELASTING NIET VASTGESTELD IS - GEEN 
RECHT VAN BEZWAAR - WETTIGHEID

3º CASSATIEMIDDELEN — ALGEMEEN - VEREISTE VERMELDINGEN - BESLISSING 
ALVORENS RECHT TE DOEN - GEZAG VAN GEWIJSDE - BESCHIKKINGSBEGINSEL - ONTVANKELIJKHEID

1º Het recht om bezwaar in te dienen, dat het nieuwe artikel 366 W.I.B. 1992 toekent aan  
de echtgenoot op wiens naam de aanslag niet vastgesteld is maar op wiens goederen de 
op naam van de andere echtgenoot vastgestelde belasting wordt ingevorderd, kan enkel  
worden  uitgeoefend  indien  de  in  artikel  371  van  dat  wetboek  bepaalde  termijn  om  
bezwaar in te dienen niet verstreken is op het ogenblik van de inwerkingtreding van het  
bovengenoemde nieuwe artikel 3661. (Artt. 366 en 371, W.I.B. 1992)

2º  Uit  de  vaststelling  dat  de  "door  het  Arbitragehof  discriminerend  geachte"  wettelijke  
regeling die het recht om bezwaar in te dienen enkel toekent aan de belastingschuldige  
op wiens naam de aanslag is vastgesteld, op de uit de echt gescheiden echtgenoot is  
toegepast leidt het arrest wettig de nietigheid af van de vervolgingen en beslagleggingen,  
die gericht zijn tegen die echtgenoot op wiens naam de aanslag niet is vastgesteld en die 
tegen die aanslag geen bezwaar heeft kunnen indienen2. (Artt. 295 en 366, W.I.B. 1992)

3º Niet ontvankelijk is het middel dat de miskenning van het gezag van gewijsde door een 
beslissing alvorens recht te doen aanvoert, aangezien de grief alleen is afgeleid uit de 
miskenning van het feit dat het rechtscollege zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend3 
(Artt. 19, 23 tot 27, Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT – min. v. Financiën T. O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0480.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten die op 8 oktober 2002 en 29 

juni 2004 zijn gewezen door het Hof van Beroep te Luik, rechtdoende op verwij-
zing ingevolge het arrest van het Hof van 27 mei 1999.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren drie middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 149 van de Grondwet 
- Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- Artikel 1395, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- De artikelen 366 en 375 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zowel 

voor als na de wijziging ervan bij de artikelen 24 en 32 van de wet van 15 maart 1999 
betreffende de beslechting van fiscale geschillen 

1 Zie de gedeeltelijk andersluidende conclusie van het O.M., in Pas., 2006, nr 124, dat op het derde 
middel concludeerde dat het feitelijke grondslag miste. Het Hof heeft dezelfde dag (voor de regel zie 
1°) een identieke beslissing gewezen (AR. F.05.0032.F).
2 Ibid.
3 Ibid.
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- De artikelen 24 en 97, tweede lid, van de wet van 15 maart 1999. 
Aangevochten beslissingen
Het arrest van 29 juni 2004 zegt dat artikel 295 van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen  (1964)  de artikelen 10 en 11 van de Grondwet  schendt  en bijgevolg  dat  de 
vervolgingen en beslagleggingen wegens verschuldigde en niet-betaalde belastingen van 
1981 tot 1986, die alleen op naam van de gewezen echtgenoot van verweerster zijn inge-
kohierd, nietig zijn. Het zegt zulks na te hebben overwogen "dat dit hof van beroep in zijn 
tussenarrest van 8 oktober 2002 op gronden die het dictum staven en die het hof thans 
binden, heeft  beslist dat [verweerster] de voordelen van de nieuwe bepaling niet heeft 
genoten en dat op haar de vroegere regeling werd toegepast, die door het Arbitragehof 
discriminerend werd geacht (vgl; B.12 van het arrest van het Arbitragehof)".

In zijn arrest van 8 oktober 2002 heeft het hof van beroep immers gezegd :
"dat de nieuwe wet geen overgangsbepalingen bevat die 'aan de gescheiden echtgenoot 

op wiens naam geen aanslag is ingekohierd' het recht toekent om de onder de wet van 
1964 ingekohierde aanslagen te verhalen;

dat (verweerster) wel degelijk elke wettelijke mogelijkheid en elke mogelijkheid in der 
minne is ontzegd om het verhaal uit te oefenen dat de huidige wet van 15 maart 1999 
heeft toegekend aan een van de feitelijk gescheiden echtgenoten". 

Grieven
....
Tweede onderdeel
Artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij artikel 

24 van de wet van 15 maart 1999, bepaalt dat de belastingschuldige, "alsmede zijn echtge-
noot", op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, tegen het bedrag van de geves-
tigde aanslag bezwaar kan indienen.

Artikel 97, tweede lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van 
fiscale geschillen bepaalt dat artikel 24 van de wet dat artikel 366 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 wijzigt, in werking treedt "met ingang van de publicatie van 
de wet", in de mate dat het aan de feitelijk gescheiden echtgenoot op wiens goederen de 
aanslag, gevestigd op naam van de andere echtgenoot, wordt ingevorderd, een recht van 
bezwaar toekent.

De omstandigheid dat de wetgever voor artikel 24 van de wet van 15 maart 1999 dat 
artikel  366 heeft  gewijzigd,  een specifieke  overgangsbepaling heeft  uitgevaardigd  met 
betrekking tot de feitelijk gescheiden echtgenoot, terwijl de overige wijzigingen van de 
procedureregels  slechts  van toepassing zijn  vanaf  het  aanslagjaar  1999 of  wanneer  de 
grond van opeisbaarheid ten vroegste op 1 januari 1999 is opgetreden (artikel 97, eerste 
lid, van de wet van 15 maart 1999) toont aan dat het nieuwe artikel 366 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992 voor de feitelijk gescheiden echtgenoot van toepassing 
is op alle aanslagen waarover nog een geschil loopt, ongeacht het betrokken aanslagjaar. 
Krachtens artikel 2 van het burgerlijk Wetboek trouwens is een nieuwe wet niet alleen van 
toepassing op de toestanden die na haar inwerkingtreding zijn ontstaan, maar ook op de 
toekomstige gevolgen van de onder de gelding van de vroegere wet ontstane toestanden 
die zich voordoen of, zoals te dezen, voortduren onder de nieuwe wet.

Daaruit volgt dat het hof van beroep, door in zijn arrest van 8 oktober 2002 te verklaren 
dat "de nieuwe wet geen overgangsbepalingen bevat die 'aan de gescheiden en niet in het 
kohier vermelde echtgenoot' het recht toekent om bezwaar in te dienen tegen de inkohie-
ringen die gebeurd zijn onder gelding van de wet van 1964", en door in het arrest van 29 
juni 2004 te beslissen dat "dit hof van beroep (in zijn tussenarrest van 8 oktober 2002) op 
gronden die het dictum staven (en het hof binden ...) heeft  beslist  dat verweerster  het 
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voordeel van de nieuwe bepaling niet genoten heeft en dat op haar de vroegere regeling 
werd toegepast ...", het nieuwe artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, meer bepaald de artikelen 24 en 97, tweede lid, van de wet van 15 maart 1999 die 
het hebben gewijzigd en hebben bepaald dat het onmiddellijk van toepassing was schendt, 
alsook voormeld artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Derde onderdeel
...
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 159 van de Grondwet;
- de artikelen 19, 23 tot 27 en 1395, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 en 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
- de artikelen 75, § 1, 2°, 267 (thans artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen 1992, voor de wijziging ervan bij artikel 24 van de wet van 15 maart 1999) en 
295, § 1 (thans artikel 394, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 voor 
de wijziging ervan bij de wet van 4 mei 1999) van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964).

Aangevochten beslissingen
Het arrest van 29 juni 2004 wijzigt het vonnis van 9 januari 1995 van de beslagrechter 

van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dat het verzet van verweerster tegen het 
op 23 februari 1999 op haar roerende goederen gelegde uitvoerend beslag had verworpen, 
en het verklaart dat beslag nietig op de volgende gronden :

"het  Arbitragehof zegt  voor  recht (heeft  voor recht gezegd)  dat 'artikel  267 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), voor de wijziging ervan bij artikel 24 van 
de wet van 15 maart 1999, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre die 
bepaling het recht om bezwaar in te dienen tegen een belastingaanslag slechts toekent aan 
de belastingplichtige ten name van wie de aanslag gevestigd is,  met uitsluiting van de 
feitelijk gescheiden echtgenoot ten name van wie die aanslag niet gevestigd is,  terwijl 
laatstgenoemde,  op grond  van  artikel  295 van  hetzelfde  wetboek,  gehouden  is  tot  de 
belastingschuld die ten name van de andere echtgenoot is gevestigd';

het hof [van beroep] heeft te dezen in gronden tot staving van de prejudiciële vraag 
over de grondwettigheid van artikel 267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964), zoals het bestond voor de wijziging ervan en op grond waarvan [de eisers] de 
belasting invorderen van [verweerster], die toen van haar echtgenoot gescheiden was en 
op wiens naam de litigieuze belastingen niet zijn ingekohierd, vastgesteld dat :

'alle,  in de dossiers van de partijen overgelegde stukken een geheel van gewichtige, 
bepaalde en met  elkaar  overeenstemmende vermoedens opleveren die het afdoende en 
boven iedere redelijke twijfel verheven bewijs vormen dat (...) het belastingbestuur noch 
voor noch na het arrest van het Arbitragehof van 27 juni 1996 aan [verweerster] ooit de 
mogelijkheid heeft geboden een beroep in te stellen of ambtshalve is overgegaan tot een 
nieuw onderzoek in overeenstemming met de thans geldende regeling;

uit de neergelegde dossiers niet blijkt dat de [eisers] aan [verweerster] het beroep (dat 
zij niet in rechte omschrijven) hebben aangeboden dat ten voordele van de schuldenaars 
die vervolgd worden op grond van het 'door het arrest van 27 juni 1996 van het Arbitra-
gehof vernietigde' artikel 295 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), is 
ingevoerd met ingang van 1996 en tot de goedkeuring van de nieuwe wet';

in zijn tussenarrest van 8 oktober 2002 heeft het hof van beroep op gronden die het 
dictum staven en ook thans het hof binden, beslist dat [verweerster]  het  voordeel niet 
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heeft genoten van de nieuwe bepaling en dat op haar de vroegere regeling werd toegepast, 
die door het Hof discriminerend werd geacht (vgl. B. 12 van het arrest van het Arbitra-
gehof);

wanneer  vervolgingen  worden  ingesteld  en  beslag  wordt  gelegd  op  grond  van  een 
discriminerende bepaling van de belastingwet waarvan de discriminerende rechtsgevolgen 
in feite niet zijn opgeheven door een latere wetsbepaling die werkelijk met terugwerkende 
kracht wordt toegepast ten voordele van de gediscrimineerde persoon met het oog op de 
opheffing van de discriminatie, of door een maatregel van de rechter waarbij de discrimi-
natie wordt weggewerkt, geschieden die vervolgingen en beslagleggingen op grond van 
een wet die de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt;

vervolgingen en beslagleggingen,  gericht tegen een persoon die door de discrimine-
rende werking van de wet getroffen wordt en het voorwerp uitmaakt van een discrimine-
rende bepaling die de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, nietig zijn;

de  vervolgingen  en  beslagleggingen  die  tegen  [verweerster]  gericht  zijn  wegens 
verschuldigde en niet betaalde belastingen, die alleen op naam van de ex-echtgenoot van 
[verweerster] waren ingekohierd van 1981 tot 1986, nietig zijn".

Grieven
In de eerste plaats dient te worden gewezen op de verschrijving die voorkomt in de 

hierboven weergegeven redengeving. Het arrest van 8 oktober 2002 heeft aan het Arbitra-
gehof een prejudiciële vraag gesteld, namelijk of artikel 295, § 1, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.

Waar het arrest van 29 juni 2004 verklaart dat het hof (van beroep) op gronden die het 
dictum van  (de)  prejudiciële  vraag  "over  de  grondwettigheid  van  artikel  267 van  het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)" staven, heeft vastgesteld dat verweerster 
het voordeel van de nieuwe bepaling niet genoten heeft en dat op haar een discrimine-
rende regeling werd toegepast, heeft het bestreden arrest van 29 juni 2004 dus noodzake-
lijkerwijs de grondwettigheid van artikel 295 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964) en niet "de grondwettigheid van artikel 267" van datzelfde wetboek op het 
oog gehad, zoals verkeerdelijk in het arrest aangegeven wordt.

Het lijdt trouwens geen twijfel dat het litigieuze beslag - en het arrest van 29 juni 2004 
herinnert daaraan in voormelde redengeving - is gelegd "op grond van artikel 295 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)" en niet op grond van artikel 267.

Eerste onderdeel
De overweging dat de redenen van het arrest van het hof van beroep van 8 oktober 

2002 dit hof binden of, met andere woorden, dat de rechter door dat arrest zijn rechts-
macht volledig heeft uitgeoefend (artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek) over de zoge-
zegde onmogelijkheid voor verweerster om beroep in te stellen tegen de ten name van 
haar ex-echtgenoot ingekohierde belasting en dat zijn beslissing op dat punt gezag van 
gewijsde verkregen heeft, is niet naar recht verantwoord.

Het arrest van 8 oktober 2002 waarin aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag werd 
gesteld over de grondwettigheid van artikel 295 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964) werd immers gewezen "alvorens recht te doen". Alleen een eindbeslissing 
heeft evenwel gezag van gewijsde en maakt een einde aan de rechtsmacht van de rechter 
(artikelen 19 en 24 van het Gerechtelijk Wetboek).

In strijd met wat het bestreden arrest van 29 juni 2004 zegt, zijn de redenen van het 
arrest van 8 oktober 2002 op grond waarvan het hof van beroep alvorens recht te doen 
heeft beslist een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof, van die beslissing niet 
de noodzakelijke en onafscheidelijke grondslag.

Meer bepaald is de door het hof van beroep in zijn arrest van 8 oktober 2002 gedane 
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vaststelling  dat  uit  de  overgelegde  stukken  niet  blijkt  dat  het  belastingbestuur  aan 
verweerster de mogelijkheid zou hebben geboden beroep in te stellen tegen de aanslag die 
aanleiding  gegeven  heeft  tot  het  litigieuze  beslag,  geen  reden  die  onafscheidelijk 
verbonden is met de beslissing van het hof van beroep om aan het Arbitragehof een preju-
diciële vraag te stellen over de grondwettigheid van artikel 295 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964).

Wat het hof van beroep ertoe aangezet heeft die vraag te stellen is het bestaan van een 
arrest van het Arbitragehof van 27 juni 1996 waarin voor recht wordt gezegd dat artikel 
267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), voor de wijziging ervan, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre die bepaling het recht om bezwaar 
in te dienen slechts toekent aan de belastingplichtige ten name van wie de aanslag geves-
tigd is, terwijl artikel 295 bepaalt dat de belasting op de inkomsten van een der echtge-
noten kan worden verhaald op de gemeenschappelijke goederen en op de eigen goederen 
van beide echtgenoten.

In zijn arrest.  nr. 71/2003 van 21 mei 2003 heeft  het Arbitragehof bevestigd dat de 
zogenaamde onmogelijkheid om beroep in te stellen niet onlosmakelijk verbonden was 
met de prejudiciële vraag "alvorens recht te doen" over de eventuele ongrondwettigheid 
van artikel 295 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964).

Alvorens op die vraag ontkennend te antwoorden, heeft het Arbitragehof het hof van 
beroep aangezocht "te onderzoeken of te dezen [verweerster] het voordeel van die nieuwe 
bepaling (het nieuwe artikel 267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 
thans artikel  366 van  het  Wetboek  van  de Inkomstenbelastingen  1992)  heeft  genoten 
ofwel of op haar de vroegere regeling werd toegepast, die door het (Arbitrage)hof discri-
minerend werd geacht".

Daarbij komt dat, krachtens artikel 1395, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
beslagrechter geen einduitspraak doet over het geschil zelf. Zijn "beslissing" over de zaak 
maakt  dus  geen  einde  aan  de  rechtsmacht  van  de  rechter  en  heeft  geen  gezag  van 
gewijsde.

Door te zeggen dat het hof van beroep in zijn arrest "alvorens recht te doen" van 8 
oktober 2002 "op gronden die (dit hof van beroep) binden" heeft beslist dat verweerster 
niet  het  voordeel  heeft  genoten  van  het  nieuwe  artikel  366 van  het  Wetboek  van  de 
Inkomstenbelastingen  1992  of  van  een  gelijkwaardige  "maatregel  van  de  rechter"  op 
grond waarvan zij een beroep had kunnen instellen tegen de op naam van haar gewezen 
echtgenoot gevestigde aanslag,  en door om die reden het op 23 februari 1989 op haar 
roerende goederen gelegde uitvoerend beslag te vernietigen, schendt het bestreden arrest 
van 29 juni 2004 bijgevolg de voormelde artikelen 19, 23 tot 27 en 1395, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede onderdeel
....
Derde middel
Geschonden wetsbepaling
Artikel 295, inzonderheid § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 

thans artikel  394,  § 1, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
zowel voor als na de wijziging ervan bij de wet van 4 mei 1999.

Aangevochten beslissingen
Het arrest van 29 juni 2004 zegt voor recht dat het op grond van artikel 295 van het 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) gelegde uitvoerend beslag van 23 februari 
1989  nietig  is,  omdat  verweerster  het  voordeel  van  het  nieuwe  artikel  366  van  het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 niet heeft genoten en haar geen gelijkwaar-
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dige maatregel is aangeboden.
Grieven
Artikel 295, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (thans artikel 

394, § 1,  van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992), op grond waarvan de 
belasting in verband met het inkomen van een van de echtgenoten kan worden verhaald 
op de goederen van de andere echtgenoot en op de gemeenschappelijke goederen, is noch 
door het Arbitragehof noch door de wetgever vernietigd.

Met toepassing van die bepaling kon de belasting in verband met inkomsten van haar 
gewezen  echtgenoot  die  echter  tijdens  het  huwelijk  waren  ontvangen,  dus  verhaald 
worden op verweerster.

De zogezegde onmogelijkheid om bezwaar in te dienen is zonder invloed op de geldig-
heid van de invordering van de belasting die  op verweerster  verhaald werd  krachtens 
artikel 295. 

Het arrest  van 29 juni 204 heeft  bijgevolg uit  de omstandigheid dat verweerster  de 
mogelijkheid niet heeft gekregen bezwaar in te dienen tegen de ten name van haar ex-
echtgenoot gevestigde aanslag niet kunnen afleiden dat het te haren laste gelegde uitvoe-
rend beslag nietig is.

Daaruit volgt dat het hof van beroep, door zich op die gevolgtrekking te baseren ter 
verantwoording  van  zijn  arrest  van  29  juni  2004,  niet  wettig  beslist  dat  de  betwiste 
aanslag niet kan worden verhaald op verweerster (schending van artikel 295, § 1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), thans artikel 394, § 1, eerste lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel :
(...)
Tweede onderdeel :
Artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij 

artikel  24  van  de  wet  van  15  maart  1999 betreffende  de  beslechting  van  de 
fiscale geschillen, dat in werking getreden is de dag van de publicatie van de wet 
in het Belgisch Staatsblad,  namelijk 27 maart  1999, bepaalt  dat  de belasting-
schuldige, alsmede zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevor-
derd, tegen het bedrag van de gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en 
boeten inbegrepen, schriftelijk bezwaar kan indienen bij de directeur der belas-
tingen, in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete zijn geves-
tigd.

Artikel 371 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het te 
dezen van toepassing is, bepaalt dat de bezwaarschriften, op straffe van verval, 
moeten worden ingediend  uiterlijk  op 30 april  van het  jaar  na dat  waarin de 
belasting is gevestigd, zonder dat de termijn evenwel minder dan zes maanden 
mag bedragen vanaf de datum van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van 
de aanslag of vanaf de datum van de inning van de belastingen op een andere 
wijze dan per kohier.

In de regel is de nieuwe wet niet alleen van toepassing op de toestanden die 
ontstaan vanaf de inwerkingtreding ervan, maar ook op de toekomstige gevolgen 
van de onder de gelding van de vroegere wet ontstane toestanden die zich voor-
doen  of  blijven  voortduren  onder  de  nieuwe  wet,  mits  die  toepassing  geen 
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afbreuk doet aan reeds op onherroepelijke wijze vastgestelde rechten.
Daaruit volgt dat het recht om bezwaar in te dienen dat de wet van 15 maart 

1999 toekent aan de echtgenoot op wiens naam de aanslag niet is gevestigd maar 
op wiens goederen de op naam van de andere echtgenoot vastgestelde belasting 
wordt ingevorderd, enkel kan worden uitgeoefend indien de in voormeld artikel 
371 bepaalde bezwaartermijn niet verstreken is op het ogenblik van de inwer-
kingtreding van het bovengenoemde nieuwe artikel 366.

Daar het  onderdeel  berust  op de verklaring dat  het  nieuwe artikel  366 van 
toepassing is op alle aanslagen waarover nog een geschil liep op het ogenblik 
van de inwerkingtreding ervan, faalt het naar recht.

Derde onderdeel :
(...)
Tweede middel:
Eerste onderdeel :
Het  onderdeel  verwijt  aan  het  bestreden  arrest  van  29  juni  2004  dat  het 

oordeelt gebonden te zijn door bepaalde redenen van het arrest van 8 oktober 
2002, ofschoon dit arrest slechts een beslissing was alvorens recht te doen.

De artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het 
gezag van gewijsde en artikel 1395, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
houden geen verband met de aangevoerde grief.

Voor het overige heeft het hof van beroep door het arrest van 8 oktober 2002 
waarin wordt beslist dat verweerster het recht is ontzegd om bezwaar in te dienen 
tegen  de  belastingen  die  op  naam van  haar  gewezen  echtgenoot  ingekohierd 
waren op de inkomsten die hij gedurende de feitelijke scheiding ontvangen had 
en dat zij het voordeel niet heeft kunnen genieten van de bij de wet van 15 maart 
1999 ingevoerde nieuwe wetsbepalingen, waarin een dergelijk recht wordt toege-
kend  aan  de  feitelijk  gescheiden  echtgenoot,  zijn  rechtsmacht  op  dat  punt 
volledig uitgeoefend.

Het bestreden arrest van 29 juni 2004 beslist derhalve zonder artikel 19 van het 
Gerechtelijk Wetboek te schenden, dat het hof van beroep "in zijn tussenarrest 
van  8 oktober  2002 op gronden  die  het  dictum dragen  en  die  het  hof  thans 
binden, heeft beslist dat [verweerster] niet de voordelen van de nieuwe bepaling 
genoten heeft en dat op haar de vroegere regeling werd toegepast, die door het 
Arbitragehof discriminerend werd geacht".

In zoverre kan dit onderdeel niet worden aangenomen.
Het tweede en het derde onderdeel :
(...)
Derde middel :
Zowel in zijn arrest nr. 71/2003 van 21 mei 2003 als in zijn arrest nr. 39/96 

van 27 juni 1996 heeft het Arbitragehof voor recht gezegd dat artikel 267 van het 
Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  (1964)  de  artikelen  10  en  11  van  de 
Grondwet schond, in zoverre die bepaling het  recht  om bezwaar in te dienen 
slechts toekent aan de belastingplichtige ten name van wie de aanslag gevestigd 
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is, met uitsluiting van de feitelijk gescheiden echtgenoot ten name van wie de 
aanslag niet gevestigd is, terwijl laatstgenoemde, op grond van artikel 295, § 1, 
van hetzelfde Wetboek, gehouden is tot de belastingschuld die ten name van de 
andere echtgenoot is gevestigd.

Het bestreden arrest van 29 juni 2004 leidt uit de vaststelling dat "de door de 
[eisers] ingestelde vervolgingen en het door hen gelegde beslag tot betaling van 
belastingschulden die ten name van de gewezen echtgenoot  van [verweerster] 
ingekohierd  waren  tijdens de  feitelijke  scheiding  die  aan  de  echtscheiding  is 
voorafgegaan, gericht zijn tegen [verweerster] die ten tijde van de inkohieringen 
ten laste van F. S. feitelijk gescheiden was van haar echtgenoot, de invordering 
tot doel hadden van de inkomsten die alleen op naam van haar gewezen echtge-
noot ingekohierd waren voor de wetswijziging die aan de gescheiden echtge-
notes de mogelijkheid van verhaal toekent, zonder dat een verhaal, gelijkwaardig 
aan dat hetwelk na 1996 of achteraf in het algemeen is ingevoerd of haar op een 
wettelijke grondslag is toegekend, of haar door de rechter is aangeboden in plaats 
van door een wet tot invoering van een recht op verhaal en tot vaststelling van 
een termijn om verhaal in te stellen" en derhalve, dat de door het Arbitragehof 
discriminerend geachte regeling op verweerster is toegepast, wettig af dat ["die] 
vervolgingen en beslagleggingen [...]  nietig zijn" .  Derhalve verantwoordt  het 
naar recht de beslissing waarbij het beroep van verweerster gegrond verklaard 
wordt.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

3 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 125

1° KAMER - 3 maart 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN UIT 
ROERENDE GOEDEREN - OVERDRACHT VAN CLIËNTEEL - LIJFRENTE - JAARLIJKSE 
INDEXATIE - GEVOLG

Artikel 17, §1, 4°, W.I.B. 1992 is van toepassing op de overeenkomst waarbij cliënteel aan 
een vennootschap wordt  overgedragen tegen betaling van een jaarlijks geïndexeerde 
lijfrente1 2. (Art. 17, §1, 4°, W.I.B. 1992)

1 W.I.B.  1992, art. 17, §1, 4°, na de vervanging ervan door W. 22 dec. 1998, art. 2, en voor  de 
wijziging ervan door W. 28 april 2003, art. 72.
2 De lijfrente omvat twee bestanddelen: een terugbetaling van het kapitaal en de op de uitgestelde 
betaling verschuldigde  interest.  Bijgevolg  wordt  de lijfrente belast  op die twee bestanddelen: het 
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(BELGISCHE STAAT – min. v. Financiën T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0027.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, §1, 4° en 20 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 

voornoemd artikel 17 zoals het is vervangen door artikel 2 van de wet van 22 december 
1998 houdende fiscale en andere bepalingen;

-  de  artikelen  1319,  1320,  1322,  1964,  1968  en  1977 tot  1979  van  het  Burgerlijk 
Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Na te  hebben  vastgesteld  dat  "(...)  [verweerder]  die  het  beroep  van  accountant  en 

bedrijfsrevisor  uitoefende,  op  25  november  1986  zijn  cliënteel  met  ingang  van  1 
december 1986 overgedragen heeft aan de bvba Méthodes et techniques de gestion tegen 
betaling van een geïndexeerde lijfrente van 300.000 Belgische frank per jaar", beslist het 
arrest dat "(...) de rechtbank (...) terecht heeft beslist dat de artikelen 17, §1, 4° en 20 van 
het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  1992  niet  van  toepassing  zijn  op  de  door 
[verweerder] gesloten overeenkomst van overdracht".

Het baseert zijn beslissing op de volgende gronden :
-  "de  administratie  heeft  gezegd  dat  vanaf  de  litigieuze  aanslagjaren  de  door 

[verweerder]  ontvangen  betalingen  belastbaar  waren  op  grond  van  artikel  20  van  het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;

- zo heeft zij de overeenkomst van 25 november 1986 uitgelegd als een overeenkomst 
waarbij  [verweerder]  afstand  deed van  het  door  hem voor  de prijs  van  de overdracht 
verkregen kapitaal en waarbij het kapitaal in een lijfrente werd omgezet;

- de eerste rechter heeft op goede gronden opgemerkt dat uit geen enkel gegeven van 
het  dossier  kan  worden  afgeleid  dat  [verweerder]  krachtens  die  overeenkomst  geen 
aanspraak mocht maken op de onmiddellijke betaling van een kapitaal;

- [verweerder] heeft dus geen afstand kunnen doen van een recht waarvan hij niet in het 
bezit was".

Grieven
Wanneer een contract van lijfrente onder bezwarende titel gesloten wordt en de rente 

overeenkomstig artikel 1968 van het Burgerlijk Wetboek gevestigd wordt "tegen betaling 
van een som geld of tegen afstand van een geldswaardig roerend goed, of van een onroe-
rend goed",  heeft  de  ontvanger  van de rente naar luid van artikel  1978 van  hetzelfde 
wetboek bij wanbetaling van de rentetermijnen "niet het recht om de terugbetaling van het 

kapitaal, dat als beroepsmeerwaarde op het ogenblik van de stopzetting van de werkzaamheid wordt 
belast op grond van een forfaitaire raming, en de vergoeding van de uitgestelde betaling van het 
kapitaal, dat een roerend inkomen oplevert in de vorm van rentetermijnen. A.H.
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kapitaal of de teruggave van het door hem afgestane goed te vorderen" en bovendien kan 
de renteplichtige naar luid van artikel 1979 van genoemd wetboek zich "van de uitkering 
van de rente niet bevrijden, door de teruggave van het kapitaal aan te bieden, en door af te 
zien van de terugvordering van de betaalde rentetermijnen".

Uit  die bepalingen volgt  dat  een contract  van lijfrente  nooit  -  dat  wil  zeggen  noch 
onmiddellijk noch tijdens de uitvoering van het contract - voor de ontvanger van de rente 
een recht  op betaling van een kapitaal  doet ontstaan,  aangezien het,  enerzijds,  tot  het 
wezen zelf van een dergelijk contract behoort dat het rechtstreeks aan de zijde van de 
betrokkene een recht op betaling van een lijfrente doet ontstaan als tegenprestatie voor de 
door hem gedane afstand van een som geld of van een roerend of onroerend goed, en 
aangezien, anderzijds, de afstand van die som geld of van dat roerend of onroerend goed 
geen aanleiding kan geven tot teruggave.

Aangezien de overeenkomst van 25 november 1986 (stuk 107 van het administratief 
dossier) bepaalt dat verweerder "het cliënteel van zijn boekhoudkundig, fiscaal en juri-
disch administratiekantoor alsook de expertise en alle dossiers betreffende dat cliënteel, 
zijn  persoonlijke  documentatie  en  (...)  het  volledig  afgeschreven  kantoormeubilair  en 
-materieel uit de lokalen van de overneemster (namelijk, de b.v.b.a. Méthodes et techni-
ques de gestion)  overdraagt  (...)  tegen levenslange betaling,  door de overneemster  aan 
(verweerder), van een geïndexeerde jaarlijkse rente (...) ten bedrage van 300.000 frank per 
jaar (...)", voldoet die overeenkomst te dezen aan de wettelijke vereisten om beschouwd te 
worden als het contract van lijfrente dat bedoeld wordt in artikel 1964 van het Burgerlijk 
Wetboek en dat geregeld wordt door de artikelen 1968 tot 1983 van hetzelfde wetboek, 
daar uit  de clausules van die overeenkomst  volgt  dat  verweerder van zijn cliënteel  en 
andere geldswaardige roerende goederen afstand doet tegen de vestiging van een lijfrente 
door de b.v.b.a. Méthodes et techniques de gestion.

Aangezien die overeenkomst van 25 november 1986 een contract van lijfrente is dat 
onder bezwarende titel is gesloten en de rente aldaar gevestigd wordt  ten laste van de 
b.v.b.a. Méthodes et techniques de gestion, zijn de voorwaarden voor de toepassing van 
artikel 17, §1, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 in casu vervuld, 
daar dit artikel bepaalt dat "inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijdelijke renten 
die geen pensioenen zijn en na 1 januari 1962 onder bezwarende titel zijn aangelegd ten 
laste van enige rechtspersoon of onderneming" in principe onderworpen zijn aan de perso-
nenbelasting. 

Aangezien uit  de overeenkomst  van 25 november 1986 volgt  dat  de lijfrente  wordt 
aangelegd als tegenprestatie voor de door verweerder gedane afstand van zijn cliënteel en 
andere geldswaardige  roerende goederen,  kan ook artikel  20 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen  1992 worden  toegepast,  daar het bepaalt  dat  "wanneer  lijfrenten 
(...)  zijn  aangelegd  tegen  storting met  afstand  van  een kapitaal,  het  belastbare  bedrag 
ervan beperkt wordt tot 3 pct. van dat kapitaal", met dien verstande dat de term "kapitaal" 
de draagwijdte van die bepaling niet beperkt tot de renten die worden aangelegd tegen 
"een som geld" in de zin van artikel 1968 van het Burgerlijk Wetboek, maar de toepassing 
ervan ook mogelijk maakt op de renten die worden aangelegd tegen "een geldswaardig 
roerend goed" zoals te dezen het geval is.

Uit het voorgaande volgt dat het zonder belang is erop te wijzen dat "uit geen enkel 
gegeven van het dossier kan worden  afgeleid dat [verweerder]  krachtens die overeen-
komst  aanspraak mocht  maken  op de onmiddellijke  betaling van  een kapitaal" en dat 
verweerder "dus geen afstand heeft kunnen doen van een recht waarvan hij niet in het 
bezit was", aangezien die overwegingen eigen zijn aan het wezen zelf van het contract van 
lijfrente, zoals het bepaald is zowel in de overeenkomst van 25 november 1986 als in de 
artikelen 1968, 1977 tot 1979 van het Burgerlijk Wetboek, zodat het arrest uit die redenen 
niet kon afleiden dat het hier niet een contract van lijfrente betrof (miskenning van de 
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bewijskracht die aan de akten toekomt krachtens de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk  Wetboek),  en derhalve  evenmin  dat de  artikelen 17,  §1,  4°,  en 20 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 niet van toepassing zijn op de overeenkomst 
van overdracht (schending van de artikelen 17, §1, 4°, en 20 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen  1992);  bovendien  geeft  het  arrest  met  die  redenen geen  wettige 
grondslag  aan  zijn  beslissing  om  aan  die  overeenkomst  van  lijfrente  de  juridische 
gevolgen te ontzeggen die de wet eraan verbindt en die voortvloeien zowel uit de artikelen 
1968, 1977 tot 1979 van het Burgerlijk Wetboek als uit de artikelen 17, §1, 4°, en 20 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 17, §1, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals 

het  van  toepassing  was  op  het  geschil,  bepaalt  dat  inkomsten  uit  roerende 
goederen en kapitalen alle opbrengsten van roerend vermogen zijn, aangewend 
uit welke hoofde ook, namelijk inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijde-
lijke renten die geen pensioenen zijn en na 1 januari 1962 onder bezwarende titel 
zijn aangelegd ten laste van enige rechtspersoon of onderneming.

Het arrest stelt vast dat verweerder zijn cliënteel heeft overgedragen aan een 
zekere vennootschap Méthodes et techniques de gestion tegen betaling van een 
geïndexeerde lijfrente van 300.000 frank per jaar.

Het  arrest  beslist  dus  niet  wettig  dat  voormeld artikel  17,  §1,  4°,  niet  van 
toepassing is op die overeenkomst.

In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest; 
Beveelt  dat van het arrest  melding zal worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest;
Houdt  de  kosten  aan  en  laat  de  uitspraak  daaromtrent  over  aan  de  feiten-

rechter;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

3 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. 
Baltus, Brussel.

Nr. 126

3° KAMER - 6 maart 2006

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - MIDDEL VAN NIET 
ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE OPGEWORPEN DOCH 
NIET GEHANDHAAFD

Het door het  openbaar ministerie  opgeworpen doch niet  gehandhaafd middel  van niet-
ontvankelijkheid van het cassatieberoep moet niet worden beantwoord.



530 HOF VAN CASSATIE 6.3.06 - Nr. 126 

(A.C.V. T. TERCA SCHOUTERDEN nv e.a.)

ARREST

(A.R. S.04.0125.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  2  april  2004 in  laatste 

aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Tongeren.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van niet-ontvankelijkheid
1.  Het  openbaar  ministerie  handhaaft  zijn  middel  van niet-ontvankelijkheid 

van het cassatieberoep niet.
2. Dit middel moet niet meer beantwoord worden.
Het middel zelf
3. Het bestreden vonnis stelt vast dat de oorspronkelijke vordering ertoe strekt 

de beslissing van de verweerster,  genomen naar aanleiding van de vaststelling 
van het aantal mandaten, waarbij  twee effectieve mandaten werden toegekend 
aan  de  arbeiders,  te  horen  vernietigen  en  te  horen  zeggen  dat  één  mandaat 
toekomt  aan  de  categorie  van  de  arbeiders  en  één  aan  de  categorie  van  de 
bedienden.

4. Het vonnis verklaart die vordering gegrond, vernietigt de beslissing van de 
verweerster en zegt dat er één mandaat toekomt aan de categorie van de arbei-
ders en één aan de categorie van de bedienden.

Aldus doet het bestreden vonnis uitspraak over een geschil in verband met de 
verdeling  der  mandaten  en  niet  over  een  geschil  in  verband  met  het  aantal 
mandaten.

5.  Het  middel  gaat  ervan  uit  dat  het  vonnis  uitspraak  doet  over  het  aantal 
mandaten.

6. Het berust op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis en mist derhalve 
feitelijke grondslag.

Bindendverklaring
7. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vorde-

ring tot bindendverklaring.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

6 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de heer Dhaeyer –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 127

3° KAMER - 6 maart 2006

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VERBINTENIS TEN 
OPZICHTE WAARVAN HET VORDERINGSRECHT VAN DE SCHULDEISER VERJAARD IS - AARD - GEVOLG

2º VERBINTENIS - VERBINTENIS TEN OPZICHTE WAARVAN HET VORDERINGSRECHT VAN DE 
SCHULDEISER VERJAARD IS - AARD - GEVOLG

3º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VRIJWILLIGE 
BETALING VAN EEN VERJAARDE SCHULD - GEEN DOOR DE BETALER ERKENDE SCHULD - GEVOLG

1º  en  2°  De  verbintenis  ten  opzichte  waarvan  het  vorderingsrecht  van  de  schuldeiser 
verjaard is, is een natuurlijke verbintenis1; wie vrijwillig een verjaarde schuld betaalt, is 
niet gerechtigd op terugvordering van hetgeen hij heeft betaald. (Art. 1235, B.W.)

3º De betaling van een verjaarde schuld, zelfs indien deze vrijwillig gebeurt, sluit het recht  
op  terugvordering  niet  uit,  wanneer zij,  blijkens de omstandigheden,  niet  kan worden 
opgevat als de voldoening van een door de betaler erkende schuld. (Art. 1235, B.W.)

(R.S.Z. T. INTERBUILD nv)

ARREST

(A.R. S.05.0026.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 oktober 2004 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12, 30bis, §4, 30ter, §5 en §6.B, 42, eerste lid, van de wet van 27 juni 

1 Cass., 24 sept. 1981,  A.C., 1981-82, I, p. 149;  Pas., 1982, I, p. 152; Cass., 25 sept. 1970,  A.C., 
1971, p. 78, met concl. van eerste adv.-gen. MAHAUX: De bevrijdende verjaring, die een middel is om 
van  een  verbintenis  bevrijd  te  worden,  treft  het  bestaan  van  de  schuld  niet,  maar  enkel  de 
opeisbaarheid ervan; zie ook DE PAGE, Traité, 3e uitg., III, nr 61, blz. 76, voetnoot 4; J. LECLERCQ, 
"Réflexions sur un principe général de droit: la répétition de l'indu", J.T., 1976, blz. 105 e.v., inz. nrs 
15 e.v.; J. LINSMEAU, "L'action en répétition du paiement d'une dette prescrite", noot onder Cass., 25 
sept. 1970,  Rev. crit. jur. belge, 1972, blz. 7 e.v.; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence 
(1968-1973), Rev. crit. jur. belge, 1975, blz. 597 e.v., inzonderheid nrs 74 e.v., blz. 624 e.v.
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1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders (R.S.Z.-Wet), artikel 30bis na zijn vervanging bij koninklijk 
besluit van 26 december 1998, artikel 30ter, vóór zijn opheffing bij koninklijk besluit van 
26 december 1998, en artikel 42, vóór zijn wijziging bij wet van 29 april 1996;

- de artikelen 2 en 6 van het koninklijk besluit van 12 maart 1990 tot uitvoering, in het 
kader van de maatregelen tegen de activiteiten van de koppelbazen, van sommige bepa-
lingen van artikel 30ter van de R.S.Z.-Wet, vóór zijn wijziging bij koninklijk besluit van 
12 augustus 1994;

- de artikelen 1234, 1235, 1376, 1377, 2219, 2220, 2221, 2223 en 2224 van het Burger-
lijk Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel dat dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer 
zij onoverkomelijk is;

Bestreden beslissing
Het bestreden arrest vernietigt, op het hoger beroep van verweerster, het vonnis van de 

eerste rechter en verklaart de oorspronkelijke vordering van verweerster gegrond.
Het arrest vernietigt dienvolgens de beslissingen van eiser van 14 februari 1997 en 24 

juni 1997 en veroordeelt eiser om aan verweerster de som van 51.843,46 euro te betalen, 
als terugbetaling van onverschuldigde bedragen, vermeerderd met de verwijlinterest vanaf 
8 juli 1997 en de gerechtelijke interest, met kapitalisatie van de interest vanaf 12 januari 
2004.

Na te hebben beslist dat de vordering van eiser van 14 februari 1997 tot betaling van 
een bedrag van 2.091.360 BEF (51.843,46 euro) met toepassing van de driejarige verja-
ringstermijn, vervat in artikel 42, eerste lid, (van de) R.S.Z.-Wet, op 27 maart 1995 was 
verjaard, oordeelde het arrest, zich aansluitend bij het advies van het Auditoriaat-generaal, 
in verband met het recht van verweerster om terugbetaling te vorderen het volgende:

"De verjaring is een middel om van een verbintenis bevrijd te worden; zij treft evenwel 
het bestaan van de schuld niet doch alleen de eisbaarheid ervan (vgl. Cass., 25 september 
1970, Arr. Cass. 1971, 78).

De verjaring kan bijgevolg niet de regelmatig uitgevoerde betaling van een bestaande 
schuld teniet doen, deze retroactief zonder oorzaak maken en het recht openen terug te 
vorderen wat onverschuldigd zou betaald zijn (vgl. concl. van Eerste advocaat-generaal P. 
Mahaux, onder Cass., 25 september 1970).

Vereist is evenwel dat de schuldeiser vrijwillig heeft betaald en hierdoor verzaakte zich 
op de verjaring te beroepen (Cass., 24 september 1981, Arr. Cass. 1981-82, 149).

De enkele onwetendheid is niet voldoende om te kunnen voorhouden dat niet vrijwillig 
werd betaald.

Een betaling die gedaan wordt onder voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, om de 
schadelijke gevolgen te vermijden die voortvloeien uit een weigering gevolg te geven aan 
het verzoek van (eiser) de vergoeding te betalen waarvan sprake in artikel 30ter, §6.B, 
eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 kan daarentegen niet doorgaan als een vrijwillige 
betaling  (vgl.  in  dezelfde  zin  Arb.  Brussel,  25  januari  2002,  A.R.  77.436/98  en 
87.913/98).

Wanneer (verweerster) gevolg geeft aan het verzoek van (eiser) hem het bedrag van 
2.091.360 BEF (1.843,46 euro) (lees: 51.843,46 euro) over te maken dan doet zij dit om te 
ontkomen aan de nadelige gevolgen die zij zou kunnen ondervinden indien zij langer zou 
talmen om juridisch advies in te winnen en desgevallend een procedure te benaarstigen en 
er de afloop van af te wachten.

Dienaangaande kan o.m. verwezen worden naar artikel 12 van de wet van 27 juni 1969 
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dat aan (eiser) de verplichting oplegt  aan iedereen die van een gewettigd belang doet 
blijken  en  hieromtrent  bij  aangetekende  brief  een verzoek  indient,  het  bedrag van  de 
schuldvordering mede te delen ten laste van een met name aangeduide werkgever en naar 
de voor het publiek opengestelde gegevensbank die krachtens artikel 30bis, §4, van de 
wet van 27 juni 1969 en het koninklijk besluit van 26 december 1998 werd ingesteld.

De informatie  die via  deze kanalen aan derden,  mogelijk  commerciële  partners van 
(verweerster)  kan  verstrekt  worden  kan  uitgesproken  negatieve  gevolgen  hebben voor 
deze laatste.

Derhalve kan bezwaarlijk voorgehouden worden dat het hier om een 'vrijwillige' beta-
ling zou gaan  waarbij  (verweerster)  een 'steeds'  bestaande natuurlijke  verbintenis  zou 
uitgevoerd hebben.

In haar schrijven van 1 juli 1997 heeft (verweerster) duidelijk te kennen gegeven dat zij 
overgaat tot betaling zonder enige nadelige erkentenis dit wil zeggen dat zij niet erkent dat 
met verwijzing naar welke rechtsgrond ook iets van haar kan gevorderd worden.

(Verweerster) kan bezwaarlijk verweten worden niet onmiddellijk expliciet voorbehoud 
met betrekking tot de verjaring te hebben geformuleerd nu op het ogenblik waarop zij de 
betaling uitvoerde het Arbitragehof haar richtinggevend arrest niet had uitgesproken.

Derhalve is (verweerster) gerechtigd de door haar betaalde som, die niet verschuldigd 
was  daar het recht om ze op te vorderen in hoofde van (eiser) verjaard was,  terug te 
vorderen". (arrest, p.5, vierde alinea t.e.m. p.6, vijfde alinea).

Grieven
Overeenkomstig artikel 1235, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek onderstelt iedere 

betaling een schuld zodat  hetgeen betaald is zonder verschuldigd  te  zijn,  kan worden 
teruggevorderd.

Het tweede lid van artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat geen terugvor-
dering kan plaatshebben ten opzichte van natuurlijke verbintenissen die men vrijwillig 
heeft voldaan.

De bevrijdende verjaring is een middel om van een verbintenis te worden bevrijd, die 
evenwel niet het bestaan van de schuld treft doch alleen de opeisbaarheid ervan.

Het  middel  van  verjaring  kan,  overeenkomstig  artikel  2223  van  het  Burgerlijk 
Wetboek,  niet  ambtshalve  door  de  rechter  worden  opgeworpen  zodat  het  slechts  kan 
worden toegepast wanneer het door de belanghebbende partij wordt opgeworpen.

Hieruit  volgt  dat  de  vrijwillige  betaling,  zelfs  bij  onwetendheid,  van  een verjaarde 
schuld geen recht op terugbetaling doet ontstaan nu de eis tot terugvordering in dat geval 
noch op het niet-bestaan, noch op het gebrek aan oorzaak van de schuld gesteund is.

De verbintenis ten opzichte waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser is verjaard, 
blijft immers steeds als een natuurlijke verbintenis voortbestaan.

De verjaring kan bijgevolg, zoals het bestreden arrest aanneemt, niet de vrijwillig uitge-
voerde betaling van een bestaande schuld teniet doen,  deze retroactief zonder oorzaak 
maken en het recht openen terug te vorderen wat onverschuldigd zou zijn betaald (zie 
arrest, p.5, vijfde alinea).

Een betaling is vrijwillig in de zin van artikel  1235, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, wanneer zij buiten elke daad van vervolging, dwang of bedreiging is gedaan en 
zonder dat de verjaring werd opgeworpen, zelfs al wist men niet dat de bestaande schuld 
op het ogenblik van zijn betaling reeds was verjaard.

Eerste onderdeel.
Het bestreden arrest oordeelde dat de betaling gedaan door verweerster niet als een vrij-

willige betaling kon doorgaan omdat zij het bedrag van 2.091.360 BEF (51.043,46 euro) 
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(lees: 51.843,46 euro) aan eiser heeft betaald:
-  om de  schadelijke  gevolgen  te  vermijden  die  voortvloeien  uit  een  weigering  om 

gevolg te geven aan het verzoek van eiser tot betaling (p.5, achtste alinea);
- om te ontkomen aan de nadelige gevolgen die zij zou kunnen ondervinden indien zij 

langer  zou talmen om juridisch advies in te winnen en desgevallend een procedure te 
benaarstigen en er de afloop van af te wachten (p.5, negende alinea).

Wat deze schadelijke en nadelige gevolgen betreft, verwees het bestreden arrest in het 
bijzonder naar:

- artikel 12 van de R.S.Z.-Wet dat aan eiser de verplichting oplegt om aan iedereen die 
van een gewettigd belang doet blijken en hieromtrent bij aangetekende brief een verzoek 
indient, het bedrag van de schuldvordering mede te delen ten laste van een met name 
aangeduide werkgever;

- de voor het publiek opengestelde gegevensbank die krachtens artikel 30bis, §4, van de 
R.S.Z.-Wet en het koninklijk besluit van 26 december 1998 werd ingesteld;

Het  arrest  oordeelde dat  "de  informatie  die  via  deze kanalen  aan  derden,  mogelijk 
commerciële partners van (verweerster), kan verstrekt worden (...) uitgesproken negatieve 
gevolgen (kan)  hebben voor deze laatste" (zie p.5, voorlaatste alinea t.e.m. p.6, eerste 
alinea).

In de mate dat het arrest zodoende aannam dat een zekere vorm van dwang is uitgegaan 
van het systeem van informatieverstrekking bedoeld in artikel 12 R.S.Z.-Wet, enerzijds, 
en van de voor het publiek opengestelde gegevensbank ex artikel 30bis, §4, R.S.Z-Wet, 
zoals ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 december 1998, anderzijds, wat verweer-
ster ertoe zou hebben aangezet om niet vrijwillig te betalen, is deze beslissing niet op 
wettige gronden geschraagd.

In artikel 12 van de R.S.Z.-Wet is immers enkel sprake van de mededeling door eiser 
aan derden die van een gewettigd belang doen blijken van een "schuldvordering wegens 
bijdragen ten laste van een met name aangeduide werkgever".

Volgens de tekst van artikel 12 slaat deze mededeling aldus enkel op de bijdrageschuld 
als zodanig en niet op de bijdrageopslagen en verwijlintresten, noch op sancties die door 
eiser aan een werkgever worden opgelegd wegens de niet nakoming van administratieve 
verplichtingen.

Ook het bedrag dat de hoofdaannemer, die vóór het begin van iedere bouwplaats nalaat 
aan eiser de vereiste inlichtingen mede te delen conform artikel 30ter,§5, van de R.S.Z.-
Wet, krachtens de wet aan eiser is verschuldigd, heeft duidelijk geen sociale bijdragen tot 
voorwerp nu het een maatregel betreft genomen in het kader van de strijd tegen koppel-
bazen, waarbij de omvang van de vergoeding wordt bepaald in functie van de waarde der 
niet-medegedeelde werkzaamheden.

Luidens artikel 30ter, §6.B, is de hoofdaannemer die niet handelt overeenkomstig de 
verplichtingen van §5 aan eiser een som verschuldigd die minstens gelijk is aan 5 pct. van 
het totaal bedrag der werkzaamheden, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, 
die niet aan eiser werden gemeld en maximaal 5 pct. van het totaal bedrag der werkzaam-
heden, exclusief belasting over de toegevoegde waarde die aan de hoofdaannemer op de 
betrokken werf zijn toevertrouwd. De som die van de hoofdaannemer geëist wordt, wordt 
verminderd met het bedrag dat daadwerkelijk aan eiser met toepassing van artikel 30ter, 
§6.B, laatste lid door de onderaannemer werd betaald die zelf met miskenning van §5, 
tweede lid, een beroep heeft gedaan op een onderaannemer.

Het  bedrag dat verweerster  op grond  van artikel  30ter,  §6.B,  van de R.S.Z.-Wet  is 
verschuldigd is bijgevolg geen "sociale bijdragenschuld" in de zin van artikel 12 van de 
R.S.Z.-Wet, maar een forfaitaire herstelvergoeding zodat de niet-betaling ervan niet met 
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toepassing van artikel 12 kenbaar kan worden gemaakt aan derden.
Wat de gegevensbank betreft, bedoeld in artikel 30bis, §4, van de R.S.Z.-Wet, waarin 

iedere aannemer kan nagaan of de onderaannemer waarop hij een beroep heeft gedaan een 
schuldenaar is van eiser, in welk geval hij bij iedere betaling aan de onderaannemer 35 
pct. van het verschuldigde dient in te houden en door te storten aan de eiser, zij vermeld 
dat deze voor  het publiek toegankelijke  databank slechts bij  koninklijk  besluit  van 26 
december 1998 werd ingesteld, met ingang van 1 januari 1999.

De betaling door verweerster van de forfaitaire herstelvergoeding op 8 juli 1997 kon 
bijgevolg evenmin plaatsvinden onder dwang van voormelde gegevensbank nu die op het 
ogenblik van de betaling helemaal nog niet bestond.

Bovendien worden in voormelde gegevensbank evenzeer enkel bijdrageschulden opge-
nomen  en  geen  forfaitaire  herstelvergoedingen  zoals  de  vergoeding  die  in  casu  door 
verweerster op grond van artikel 30ter, §6.B, was verschuldigd.

Verweerster heeft tenslotte nooit opgeworpen, noch op het ogenblik van de betaling, 
noch later in de loop van onderhavige procedure, dat  zij de betaling heeft  gedaan om 
specifiek de negatieve gevolgen te vermijden die bij niet-betaling zouden kunnen voort-
vloeien uit, enerzijds, de informatieverstrekking bedoeld in artikel 12 van de R.S.Z.-Wet, 
anderzijds, de opname van haar naam in het gegevensbestand bedoeld in artikel 30bis, §4, 
van de R.S.Z.-Wet. Pas in het advies van het Auditoriaat-generaal werd voor het eerst 
naar deze mogelijke negatieve gevolgen verwezen.

Het  voorbehoud  dat  door  verweerster  was  gemaakt  bij  de  betaling  was  bijgevolg 
evenmin geformuleerd onder druk van de toepassing van de artikelen 12 en 30bis, §4, van 
de R.S.Z.-Wet.

De betaling door verweerster op 8 juli 1997 was bijgevolg vrijwillig gedaan buiten elke 
daad van vervolging, dwang of bedreiging vanwege eiser.

Hieruit volgt dat het arrest, door aldus op onjuiste gronden aan te nemen dat de weige-
ring van verweerster om in te gaan op het verzoek van eiser tot betaling van de verschul-
digde vergoeding, tot gevolg kon hebben dat nadelige informatie aan derden kon worden 
verstrekt, niet wettig heeft kunnen oordelen dat deze betaling niet vrijwillig, want onder 
dwang van de kenbaarmaking van deze schuld aan derden, heeft plaatsgevonden (schen-
ding van  alle  in  het  middel  aangehaalde  bepalingen  artikel  1235,  tweede  lid,  van  het 
Burgerlijk Wetboek in het bijzonder).

Tweede onderdeel
Wanneer een betaling van een verjaarde schuld wordt  gedaan buiten elke daad van 

vervolging, dwang of bedreiging, maar onder een algemeen voorbehoud en zonder nade-
lige erkentenis, met name om de schadelijke gevolgen te vermijden die kunnen voort-
vloeien uit een weigering gevolg te geven aan het verzoek van de schuldeiser om tot beta-
ling  over  te  gaan,  dan  dient  deze  betaling  als  een  vrijwillige  betaling  te  worden 
beschouwd die niet kan worden teruggevorderd op grond van de ingetreden verjaring.

De formulering van een algemeen voorbehoud zonder specifieke verwijzing naar de 
verjaring duidt alsdan immers op onwetendheid in hoofde van de schuldenaar aangaande 
het verjaard zijn van zijn schuld.

Zoals het bestreden (arrest) terecht bevestigde, is de enkele onwetendheid aangaande de 
ingetreden verjaring niet voldoende om te kunnen voorhouden dat niet vrijwillig werd 
betaald (arrest, p.5, zevende alinea).

Enkel het voorbehoud waarin uitdrukkelijk de verjaring wordt opgeworpen, kan voor 
de toepassing van artikel 1235, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, derhalve aange-
zien worden als een niet vrijwillige betaling.
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Het  voorbehoud  waaronder  verweersters  betaling  in  casu  was  geformuleerd,  luidde 
woordelijk als volgt:

"onder voorbehoud van al onze rechten en zonder enige nadelige erkentenis zullen wij 
overgaan tot betaling van het bedrag van 2.091.360 BEF".

Dit  algemeen  voorbehoud  steunde  aldus  niet  op  een  exceptie  van  verjaring,  maar 
strekte er enkel toe te beletten dat de betaling, wat de grond van de zaak betreft, als een 
schulderkenning kon worden aanzien.

De algemene beweegredenen die aan het voorbehoud ten grondslag lagen, met name 
het vermijden van schadelijke en nadelige gevolgen welke zich zouden kunnen voordoen 
bij niet betaling - waarbij door verweerster nooit werd verwezen naar de artikelen 12 en 
30bis, §4, van de R.S.Z.-Wet - volstonden derhalve niet om van een onvrijwillige betaling 
te kunnen gewagen in het kader van artikel 1235, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

De omstandigheid dat de betaling door verweerster was gedaan in de veronderstelling 
dat de verjaringstermijn voor de vordering van eiser 30 jaar bedroeg, nu de uitspraak van 
het Arbitragehof - waarin de ongrondwettigheid van artikel 42, eerste lid, van de R.S.Z.-
Wet werd vastgesteld in zoverre de kortere verjaringstermijn vervat in voormelde bepa-
ling niet van toepassing was op vorderingen bedoeld in artikel 30ter, §6.B, van de R.S.Z.-
Wet (arrest van 6 december 2000, nr.126/200) - pas veel later volgde, kon door de appel-
rechters bovendien niet wettig ter rechtvaardiging worden aangevoerd voor het feit dat 
door verweerster geen specifiek voorbehoud was geformuleerd ten aanzien van de verja-
ring.

De eigen dwaling en onwetendheid van verweerster aangaande de ingetreden verjaring, 
in casu aangaande het ongrondwettelijk karakter van de toepasselijke verjaringstermijn, is 
niet voldoende om aan de betaling een onvrijwillig karakter te kunnen toeschrijven, noch 
onoverkomelijk in de mate dat een wetsbepaling waarvan het Arbitragehof de ongrond-
wettigheid vaststelt geacht wordt steeds ongrondwettig te zijn geweest, dus ook voor het 
verleden, tenzij in een overgangsregeling werd voorzien, wat niet het geval was.

Door te oordelen dat de betaling van verweerster onder voorbehoud van al haar rechten 
en  zonder  enige  nadelige  erkentenis  niet  als  een  vrijwillige  betaling  kan  doorgaan, 
miskende  het arrest  bijgevolg  het wettelijk  begrip  "vrijwillige  betaling"  in  de zin van 
artikel 1235, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek evenals het algemeen rechtsbeginsel 
dat dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat verweerster 
gerechtigd was om de door haar niet vrijwillig betaalde som, die niet verschuldigd was 
daar het recht om deze bestaande schuld op te vorderen in hoofde van eiser was verjaard, 
terug te vorderen (schending van alle in het middel aangehaalde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Beide onderdelen
1. Krachtens artikel 1235, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, onderstelt 

iedere betaling een schuld en kan hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn, 
teruggevorderd worden.

Overeenkomstig het tweede lid van dit artikel, kan geen terugvordering plaats-
hebben  ten  opzichte  van  natuurlijke  verbintenissen  die  men  vrijwillig  heeft 
voldaan.

2. De verbintenis ten opzichte waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser 
verjaard is, is een natuurlijke verbintenis.
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Hieruit volgt dat wie vrijwillig een verjaarde schuld betaalt, niet gerechtigd is 
op terugvordering van hetgeen hij heeft betaald.

3. De betaling van een verjaarde schuld, zelfs indien deze vrijwillig gebeurt, 
sluit  het  recht  op  terugvordering  evenwel  niet  uit,  wanneer  zij,  blijkens  de 
omstandigheden, niet kan worden opgevat  als de voldoening van een door de 
betaler erkende schuld.

4. Het arrest  stelt  vast dat de verweerster in haar schrijven van 1 juli 1997 
"duidelijk  te  kennen  heeft  gegeven  dat  zij  overgaat  tot  betaling zonder enige 
nadelige erkentenis, dit wil zeggen dat zij niet erkent dat met verwijzing naar 
welke rechtsgrond ook iets van haar gevorderd kan worden".

5.  Zonder  schending  van  de  in  het  middel  aangewezen  wetsbepalingen 
vermocht het arrest op grond van deze vaststelling te beslissen dat verweerster 
gerechtigd is de som, die zij onverschuldigd heeft  betaald ingevolge de inge-
treden verjaring, terug te vorderen.

6. Het middel, al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien 
niet ontvankelijk.

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

6 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de heer Dhaeyer –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en Geinger.

Nr. 128

3° KAMER - 6 maart 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE 
REDEN - BEWIJSLAST

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - ARBEIDSOVEREENKOMST - DRINGENDE REDEN - PERSOON 
DIE FEITEN AANVOERT DIE ALS EEN EXCEPTIE KUNNEN GELDEN

1º en 2° Van zodra de partij die de dringende reden inroept het bewijs levert van feiten die 
kunnen worden beschouwd als een ernstige tekortkoming van de andere partij die elke  
professionele  samenwerking  tussen  de  partijen  onmiddellijk  en  definitief  onmogelijk  
maakt, draagt de andere partij, wanneer die feiten aanvoert die als een exceptie in de zin  
van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek kunnen worden beschouwd, de bewijslast 
van de door haar aangevoerde feiten. (Artt. 1315, tweede lid, B.W.; Art. 870, Ger.W.; Art. 
35, achtste lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

(AD TRACO nv T. T.)

ARREST
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(A.R. S.05.0106.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 mei 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 35, in het bijzonder het achtste lid, en 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 19 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het 

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanver-
wante  bedrijfstakken,  betreffende  de  bezoldigingsvoorwaarden,  algemeen  verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 11 april 1999 (Belgisch Staatsblad, 25 december 1999.

Aangevochten beslissing
In het bestreden arrest verklaart het arbeidshof het door eiseres ingestelde hoger beroep 

ontvankelijk,  maar ongegrond.  Het arbeidshof bevestigt  dienvolgens het vonnis van de 
arbeidsrechtbank dat eiseres veroordeelt om aan de verweerder 6.164,89 euro bruto als 
opzeggingsvergoeding te betalen en 885,76 euro bruto als pro rata eindejaarspremie, te 
vermeerderen met de interest op die bedragen,  verminderd met de wettelijk  verplichte 
sociale en fiscale inhoudingen voor zover die verschuldigd zijn en verwijst eiseres in de 
kosten van het hoger beroep.

Het arbeidshof beslist in het bijzonder dat de door eiseres ingeroepen dringende reden 
niet bewezen is, zodat verweerder aanspraak kan maken op een opzeggingsvergoeding en 
een pro rata eindejaarspremie. Het arbeidshof komt tot die beslissingen op de volgende 
gronden:

"5. Ten gronde.
5.1. Geen dringende reden
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet  is het 

(eiseres) die het bewijs moet leveren van de wettelijk voorgeschreven termijnen en forma-
liteiten evenals van het bestaan en het zwaarwichtig karakter van de als dringende reden 
ingeroepen feiten.

De correcte naleving van de wettelijk voorgeschreven termijnen en formaliteiten voor 
de kennisgeving van de dringende reden blijkt uit de voorgebrachte stukken en staat als 
zodanig niet ter discussie.

Samen met de eerste rechters is het (arbeidshof) van oordeel dat (eiseres) faalt in deze 
op haar rustende bewijslast inzake het bestaan van een zwaarwichtige tekortkoming die 
elke  verdere  professionele  samenwerking  onmiddellijk  en  definitief  onmogelijk  heeft 
gemaakt.

Uit de ontslagbrief blijkt dat de onmiddellijke aanleiding tot het ontslag de niet gerecht-
vaardigde afwezigheid van (verweerder) was vanaf 24 juni 2002.
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Het staat niet ter discussie dat (verweerder) nog aanspraak kon maken op zijn wettelijke 
jaarlijkse vakantie.

Of (verweerder) vakantie mocht nemen vanaf 24 juni 2002 is wel betwist.
De door (eiseres) ontwikkelde argumentatie dat (verweerder) geen voorafgaande toela-

ting had bekomen om zijn jaarlijkse vakantie op te nemen vanaf 24 juni 2002 en bijgevolg 
onwettig  afwezig  was,  vermits  voor  het  jaar  2002 geen schriftelijke  vakantieaanvraag 
werd ingediend bij (eiseres), kan niet overtuigen.

Het loutere feit dat in het verleden eenmalig tussen partijen een geschreven overeen-
komst inzake de vakantieregeling werd uitgewerkt en opgesteld, is naar het oordeel van 
het (arbeidshof) volstrekt onvoldoende om te besluiten dat (verweerder) de toestemming 
van (eiseres) ontbeerde om vanaf 24 juni 2002 vakantie te nemen.

Het stuk 4 van het dossier van (eiseres) houdende schriftelijke vakantieaanvraag van 11 
juni  2001  van  (verweerder)  is  derhalve  niet  van  aard  het  bewijs  bij  te  brengen  dat 
(verweerder) vanaf 24 juni 2002 zonder voorafgaand akkoord van (eiseres) in vakantie is 
vertrokken en vanaf voormelde datum redenloos afwezig is gebleven van zijn werk.

Minstens blijft (eiseres) in gebreke aan te tonen dat (verweerder) eenzijdig zijn vakan-
tieregeling heeft bepaald, zonder voorafgaand overleg en akkoord van (eiseres), desbetref-
fend wordt evenmin een bewijsaanbod geformuleerd.

Naar  het  oordeel  van  het  (arbeidshof)  wordt  bijgevolg  door  geen  enkel  objectief 
element van het dossier bewezen dat (verweerder) sinds 24 juni 2002 ongerechtvaardigd 
afwezig was.

Gezien het (arbeidshof) de in het ontslagschrijven ingeroepen feiten als niet bewezen 
beschouwt,  wordt  het onmiddellijk ontslag van (verweerder)  niet gerechtvaardigd door 
een dringende reden en kan (verweerder) terecht aanspraak maken op een opzeggingsver-
goeding.

De overige door (eiseres) aangevoerde feiten en middelen zijn niet van aard afbreuk te 
doen aan bovenstaande overwegingen en besluitvorming.

Het hoger beroep is op dit punt ongegrond".
en
"5.4. Opzeggingsvergoeding en eindejaarspremie
Uit de beslissing sub 5.1. van dit arrest volgt dat (verweerder) aanspraak kan maken op 

een opzeggingsvergoeding.
(...)
Nu (eiseres) ten onrechte de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden heeft beëin-

digd en er geen betwisting bestaat tussen partijen dat de andere ter zake van toepassing 
zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten vervuld zijn, is zij gehouden tot betaling van de 
eindejaarspremie van 1.771,52 euro x 6/12 = 885,76 euro.

Het hoger beroep is op dit punt ongegrond".
Grieven
1. Artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten, hieronder afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat elke partij de over-
eenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn kan beëindigen, om een 
dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten en onverminderd 
alle  eventuele  schadeloosstellingen.  Het  tweede  lid  bepaalt  dat  onder  dringende  reden 
wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de 
werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Artikel 35, achtste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt onder meer dat de 
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partij die een dringende reden inroept, hiervan het bewijs dient te leveren.
Aangezien de bewijslast krachtens dat artikel 35, achtste lid, rust op de ontslag gevende 

partij, moet de twijfel die eventueel blijft bestaan aangaande de fout die het ontslag om 
dringende reden moest  rechtvaardigen,  in het voordeel  spelen van de wederpartij.  Dat 
beginsel is op zich in overeenstemming met de beginselen vervat in artikel 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Het  arbeidshof  overweegt  dat  eiseres  in  gebreke  blijft  aan te  tonen dat  verweerder 
eenzijdig zijn vakantieregeling heeft bepaald, zonder voorafgaand overleg en akkoord van 
eiseres,  en  dat  desbetreffend  evenmin  een  bewijsaanbod  wordt  geformuleerd  (blz.  5, 
vijfde alinea, van het bestreden arrest).

Het arbeidshof is aldus van oordeel dat het aan eiseres toekomt het bewijs te leveren 
van het feit dat verweerder eenzijdig, d.w.z. zonder voorafgaand overleg en akkoord van 
eiseres, zijn vakantieregeling heeft bepaald. Het arbeidshof legt met andere woorden de 
bewijslast (en bijgevolg het bewijsrisico) bij eiseres.

2. Uit de vaststellingen in het bestreden arrest blijkt dat:
- verweerder afwezig was op het werk vanaf 24 juni 2002;
- verweerder betwistte dat niet;
- eiseres aanvoerde dat de afwezigheid van verweerder niet gerechtvaardigd was;
- verweerder hierop antwoordde dat hij vakantie mocht nemen vanaf 21 juni 2002.
Eiseres  voerde  aldus aan dat  verweerder  zijn  verbintenis  niet  was  nagekomen,  met 

name het verrichten van arbeid. De verbintenis en het niet verrichten van arbeid werden 
door verweerder niet betwist,  maar verweerder stelde dat hij vakantie mocht nemen en 
aldus bevrijd was van de plicht tot het verrichten van arbeid vanaf 24 juni 2002.

Aangezien  de  betwisting  betrekking  heeft  op  de  uitvoering  van  de  arbeidsovereen-
komst, en dus contractuele verplichtingen, wijkt de toepassing van artikel 35, achtste lid, 
van de Arbeidsovereenkomst niet af van de gemeenrechtelijke bewijslastverdeling vervat 
in de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

Krachtens artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek moet hij die de uitvoering van een 
verbintenis  vordert,  het  bestaan daarvan bewijzen,  terwijl,  omgekeerd,  hij  die  beweert 
bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan 
van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. Die principes worden herhaald in artikel 870 
van het Gerechtelijk Wetboek, dat in het algemeen bepaalt dat iedere partij het bewijs 
moet leveren van de feiten die zij aanvoert.

De artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek 
zijn de uitdrukking van de adagia "actori probatio incubit" (de eiser draagt de bewijslast) 
en  "reus  in  excipendio  fit  actor"  (de  bewijslast  van  de  exceptie  opgeworpen  door  de 
verweerder, die beweert bevrijd te zijn van zijn verbintenis, rust op hem).

Zodra de verweerder de door de eiser aangevoerde feiten niet enkel betwist, maar ook 
zelf feiten aanvoert die als een echte "exceptie" in de zin van artikel 1315 van het Burger-
lijk Wetboek kunnen worden beschouwd, wordt hij "eiser op exceptie" en draagt hij bijge-
volg de bewijslast van de door hem aangevoerde feiten op grond van de artikelen 1315, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek. De eiser is 
derhalve gehouden de feiten die hij aanvoert te bewijzen, terwijl de verweerder de bewijs-
last  draagt  wanneer  hij zijn verweer  niet  beperkt  tot  een zuivere ontkenning of tot de 
loutere stellingname dat de eiser de gegrondheid van zijn vordering niet aantoont, maar 
een feit of een handeling aanhaalt van aard om een waarschijnlijkheid of een vastgestelde 
situatie te ontkrachten.

Wanneer  de  werkgever  de  ongerechtvaardigde  afwezigheid  van  zijn  werknemer  als 
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dringende reden inroept, komt het in beginsel aan de werkgever toe de ongerechtvaar-
digde afwezigheid aan te tonen. Hij dient immers krachtens artikel 35, achtste lid, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet het bewijs te leveren van de door hem ingeroepen dringende 
reden, zijnde de ongerechtvaardigde afwezigheid.

Wanneer de werknemer evenwel zelf een reden voor zijn afwezigheid opgeeft, dient hij 
die reden te bewijzen. Door zelf een reden voor zijn afwezigheid op te geven, wordt hij  
"eiser op exceptie" in de zin van artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
met als gevolg dat het aan hem toekomt die reden te bewijzen. De werknemer die een 
reden voor zijn afwezigheid opgeeft, beweert immers bevrijd te zijn van zijn verbintenis 
(tot het verrichten van arbeid), met als gevolg dat hijzelf krachtens artikel 1315, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek het bewijs dient te leveren van de reden voor zijn afwe-
zigheid.

3.  Het  arbeidshof  beslist  aldus niet  wettig,  want  in  strijd  met  de gemeenrechtelijke 
bewijslastverdeling waarvan artikel 35, achtste lid, van de Arbeidsovereenkomst in deze 
zaak  niet  afwijkt,  dat  het  aan  eiseres  toekomt  het  bewijs  te  leveren  van  het  feit  dat 
verweerder  eenzijdig,  d.w.z.  zonder  voorafgaand  overleg  en akkoord  van  eiseres,  zijn 
vakantieregeling  heeft  bepaald.  Het  arbeidshof  keert  de  bewijslast  om.  Het  behoort 
immers aan verweerder (om) aan te tonen dat het hem over de periode vanaf 24 juni 2002 
was toegestaan om op het werk afwezig te zijn.

Het bewijs  van de gebeurtenis  die de afwezigheid van de werknemer rechtvaardigt, 
moet inderdaad geleverd worden door de werknemer.

Aangezien het arbeidshof eiseres verplicht te bewijzen, op het verweer van verweerder, 
dat  verweerder  niet  gerechtigd  was  vakantie  te  nemen vanaf  24  juni  2001,  keert  het 
arbeidshof de bewijslast om en schendt het arbeidshof derhalve de artikelen 35, achtste 
lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Door  op  die  grond  te  beslissen  dat  het  onmiddellijk  ontslag  van  verweerder  niet 
gerechtvaardigd was door een dringende reden zodat verweerder aanspraak kan maken op 
een opzeggingsvergoeding schendt het arbeidshof tevens artikel 39, §1, van de Arbeids-
overeenkomstenwet.

Door  op  diezelfde  grond  te  beslissen  dat  eiseres  gehouden  is  tot  betaling  van  zes 
twaalfden van de eindejaarspremie, mee in acht genomen dat er geen betwisting bestaat 
tussen partijen dat de ter zake van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten 
zijn vervuld, schendt het arbeidshof ten slotte ook artikel 19 van de in de aanhef van het 
middel aangewezen collectieve arbeidsovereenkomst luidens het eerste lid waarvan aan de 
bedienden wier arbeidsovereenkomst tijdens het referentiejaar door de werkgever werd 
beëindigd, behoudens (onder meer) verbreking om dringende reden, een proratadeel gelijk 
aan een twaalfde deel van de premie per volledige maand dienst tijdens het referentiejaar 
wordt uitgekeerd. Het arbeidshof stelt vast dat eiseres met betrekking tot de tewerkstelling 
van  verweerder  ressorteert  onder  de  bevoegdheid  van  het  paritair  comité  waarin  die 
collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten.

Het arbeidshof beslist niet wettig dat de dringende reden niet bewezen is en verklaart 
het hoger beroep van eiseres niet wettig ongegrond (schending van alle in de aanhef van 
het middel vermelde bepalingen).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen om de grenzen 

van het geschil te bepalen (het beschikkingsbeginsel);
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- het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de rechter geen uitspraak mag doen 
over niet gevorderde zaken.

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof, de zaak in haar geheel aan zich trekkende met toepassing van artikel 

1068 van het Gerechtelijk Wetboek, verklaart de vordering van verweerder betreffende de 
achterstallige loontekorten ontvankelijk en als volgt gegrond: het arbeidshof veroordeelt 
eiseres tot betaling aan verweerder van een bedrag van 21.253,39 euro, te verminderen 
met de wettelijk verplichte sociale en fiscale inhoudingen (in zoverre verschuldigd) en het 
aldus bekomen bedrag te vermeerderen met wettelijke en gerechtelijke interest.

In het bijzonder kent het arbeidshof aldus wettelijke en gerechtelijke interest toe op het 
nettobedrag van het achterstallige loon.

Grieven
Krachtens artikel  1138,  2°,  van het Gerechtelijk Wetboek vermag er geen uitspraak 

worden gedaan over niet gevorderde zaken. In die wetsbepaling is het beginsel van de 
autonomie van de procespartijen, ook het beschikkingsbeginsel, neergelegd.

Interest kan slechts toegekend worden indien zij gevorderd werd. Dat geldt zowel voor 
gerechtelijke interest als voor wettelijke interest, zijnde interest die van rechtswege, dit is 
zonder ingebrekestelling, begint te lopen, zoals de looninterest bedoeld in artikel 10 van 
de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

Verweerder vorderde in zijn "syntheseberoepsconclusie" gedagtekend 18 februari 2005 
op het achterstallig loon geen wettelijke, noch gerechtelijke interest.

Door interest op het achterstallig loon toe te kennen, kent het arbeidshof verweerder 
dan ook meer toe dan hij gevorderd had en miskent het bestreden arrest artikel 1138, 2°,  
van het Gerechtelijk Wetboek en de erin begrepen algemene beginselen.

Het  arbeidshof  kent  niet  wettig  interest  toe  op  het  achterstallig  loon  tot  betaling 
waarvan  het  eiseres  veroordeelt  (schending van  artikel  1138,  2°,  van het  Gerechtelijk 
Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen om de 
grenzen van het geschil te bepalen, het beschikkingsbeginsel genaamd, en van het alge-
meen  rechtsbeginsel  krachtens  hetwelk  de  rechter  geen  uitspraak mag doen over  niet 
gevorderde zaken).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. De partij die een dringende reden tot onmiddellijk ontslag inroept, dient, 

overeenkomstig artikel 35, achtste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet,  het 
bewijs hiervan te leveren.

De toepassing van deze wetsbepaling wijkt niet af van de gemeenrechtelijke 
bewijslastverdeling, vervat in de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek.

2. Van zodra de partij die de dringende reden inroept het bewijs levert van 
feiten  die  kunnen  worden  beschouwd  als  een  ernstige  tekortkoming  van  de 
andere partij die elke professionele samenwerking tussen de partijen onmiddel-
lijk en definitief onmogelijk maakt, draagt de andere partij, wanneer die feiten 
aanvoert  die  als  een  exceptie  in  de  zin  van  artikel  1315  van  het  Burgerlijk 
Wetboek  kunnen  worden  beschouwd,  de  bewijslast  van  de  door  haar  aange-
voerde feiten, dit op grond van de in het tweede lid van dit artikel bepaalde regel 
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van bewijslast.
3. Het arrest stelt vast dat:
- de eiseres met aangetekende brief van l0 juli 2002 de verweerder onmiddel-

lijk ontslagen heeft;
- als dringende reden tot onmiddellijk ontslag in deze brief aangevoerd werd 

dat de verweerder ongerechtvaardigd afwezig was op het werk sedert  24 juni 
2002;

- de verweerder zijn afwezigheid op het werk niet betwistte maar aanvoerde 
dat hij met toestemming van de bestuurder van de eiseres vanaf 21 juni 2002 zijn 
wettelijke vakantie had genomen, wat de eiseres op haar beurt betwist.

4. Door zelf de reden op te geven ter rechtvaardiging van zijn afwezigheid op 
het werk, beweerde de verweerder bevrijd te zijn van zijn verbintenis tot uitvoe-
ring van de in het kader van de arbeidsovereenkomst bedongen arbeid en dient 
hij  overeenkomstig  artikel  1315,  tweede  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek  het 
bewijs te leveren van de door hem opgegeven reden van zijn afwezigheid.

5. Door te oordelen dat de eiseres het bewijs dient te leveren dat de verweerder 
eenzijdig en zonder voorafgaand overleg en akkoord van de eiseres zijn vakan-
tieregeling heeft bepaald en hij niet gerechtigd was vakantie te nemen vanaf 24 
juni  2002,  keert  het  arrest  de bewijslast  om en schendt  het  de in het  middel 
aangewezen wettelijke bepalingen.

6. Het middel is gegrond.
Tweede middel
7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat verweerder 

geen interest heeft gevorderd op achterstallig loon.
Door wettelijke en gerechtelijke interest toe te kennen op het netto-gedeelte 

van het toegekende achterstallig loon, schendt het arrest artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk  Wetboek  en  miskent  het  het  in  dit  artikel  vervat  beschikkings-
beginsel.

8. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt tot betaling 

aan de verweerder van een opzeggingsvergoeding, van een eindejaarspremie pro 
rata,  van  interest  op  het  toegekend  achterstallig  loon  en  tot  betaling  van  de 
kosten.

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

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

6 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaat: mr.  van 
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Eeckhoutte.

Nr. 129

3° KAMER - 6 maart 2006

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - 
BESLISSING INZAKE BEVOEGDHEID - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
BESLISSING INZAKE BEVOEGDHEID - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Hoger beroep tegen het vonnis waarbij de rechter zich bevoegd of onbevoegd  
verklaart, is slechts mogelijk nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard of de als 
bevoegd aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of  
de gegrondheid1. (Art. 1050, tweede lid, Ger.W.; Art. 1055, Ger.W.)

(EUROPEAN METROLOGY SYSTEMS nv T. L.)

ARREST

(A.R. S.05.0113.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 november 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1050, tweede lid, 1055 en 1068 van het Gerechtelijk wetboek. 
Bestreden beslissing
Het  Arbeidshof  te  Gent,  afdeling  Brugge,  verklaart  in  het  bestreden  arrest  van  19 

november 2004 het hoger beroep ontvankelijk en gegrond, vernietigt het bestreden vonnis 
van  de eerste  kamer  van  de Arbeidsrechtbank te  Brugge  van  23 juni  2003 in  al  zijn 
beschikkingen en, opnieuw wijzende, trekt de zaak tot zich en vooraleer ten gronde recht 
te doen, beveelt ambtshalve de heropening der debatten teneinde de partijen toe te laten 
stelling te nemen over de grond van de zaak en de partijen in de mogelijkheid te stellen 
dienaangaande te concluderen. De beslissing over de kosten wordt uitgesteld.

Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven:
1. De ontvankelijkheid van het hoger beroep

1 Cass., 13 feb. 2003, A.R. C.00.0411.N, nr 103; Cass., 24 juni 2005; A.R. S.04.0150.N, nr 375; zie 
ook K.  BROECKX,  Het recht  op hoger  beroep en het beginsel  van de dubbele aanleg in het civiel 
geding, Maklu, 1995, nrs 353-357; K. VAN DAMME, "Het begrip 'eindvonnis' in art. 1050, tweede lid, 
Ger. W.; één vlag, vele ladingen ...", noot onder Antwerpen, 14 juni 1999, A.J.T. 2000-01, 31.
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Het hoger beroep werd tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld. Het is ontvankelijk.
(...)
4. Beoordeling
"1.  Het  hoger  beroep  betreft  nog  niet  de  grond  van  de  zaak  doch  de  territoriale 

bevoegdheid van de geadieerde rechtbank. Volgens (verweerder) zijn de arbeidsgerechten 
te Brugge bevoegd, terwijl (eiseres) de bevestiging vordert van het bestreden vonnis dat 
de zaak verzond naar de Arbeidsrechtbank te Luik.

2. De partijen hebben in de arbeidsovereenkomst de bevoegdheid van de Arbeidsrecht-
bank te  Luik weerhouden.  Anderzijds was  (verweerder)  handels-vertegenwoordiger  en 
oefende hij zijn taken voor rekening van (eiseres) ook uit binnen het rechtsgebied van de 
arbeidsgerechten te Brugge.

3. Er bestaat geen betwisting nopens de materiële bevoegdheid van de arbeidsrechtbank 
(artikel 578 van het Gerechtelijk Wetboek), wel welke rechtbank territoriaal bevoegd is.

4. Voor alle geschillen bedoeld in artikel 578 Gerechtelijk Wetboek is alleen bevoegd 
de rechter  van  de  plaats  van  de uitoefening  van  het  beroep  (artikel  627,  9°,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek).

5. Artikel 627, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek is niet van openbare orde, maar wel 
van dwingend recht (...), zodat geen bevoegdheidsbedingen in arbeidscontracten mogen 
opgenomen worden  (artikel  630,  eerste lid,  Gerechtelijk Wetboek;  (...)  ).  Bijgevolg  is 
nietig de voor (lees: vóór) het ontstaan van het geschil aangegane overeenkomst die een 
handelsvertegenwoordiger  en  zijn  werkgever  het  recht  ontneemt  om hun geschil  naar 
keuze  aanhangig  te  maken  bij  één van  de arbeidsrechtbanken  die  met  toepassing van 
artikel  627,  9°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek bevoegd  zijn  tot  kennisneming  van  de 
vordering (...).

6. Aangezien (verweerder), zelfs maar voor een deel - welk deel dit dan ook mag zijn, 
gezien in de totaliteit van de prestaties geleverd voor rekening van (eiseres) - gepresteerd 
heeft binnen het rechtsgebied van de arbeidsgerechten te Brugge (...), was de Arbeids-
rechtbank te Brugge territoriaal bevoegd (...) en was er geen aanleiding om deze zaak naar 
de Arbeidsrechtbank te Luik te versturen. (Verweerder) die als handelsvertegenwoordiger 
in verschillende arrondissementen prestaties levert ter uitvoering van zijn arbeidsovereen-
komst heeft de vrije keuze om zijn werkgever te dagvaarden voor één van deze arrondis-
sementen (...).

7. Het hoger beroep komt dan ook gegrond voor.
8.  Het  Arbeidshof  kan  de  zaak  niet  terugsturen  naar  de  eerste  rechter,  zoals  door 

(verweerder)  gevorderd,  die zich onbevoegd heeft  verklaard,  daar hij  zijn rechtsmacht 
heeft uitgeput. Er werd immers geen onderzoeksmaatregel door de eerste rechter bevolen 
die door dit Arbeidshof zelfs gedeeltelijk werd bevestigd. Het Arbeidshof ziet zich dan 
ook  verplicht  de  zaak  tot  zich  te  trekken,  conform artikel  1068  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek, en nodigt de partijen uit stelling te nemen nopens de grond van de zaak, wat zij 
op heden nog niet hebben gedaan.

9. De heropening van de debatten dient dan ook bevolen (artikel 775 van het Gerechte-
lijk Wetboek) teneinde de partijen toe te laten te concluderen nopens de grond van de 
zaak, zowel qua feiten als qua gevorderde bedragen".

Grieven
Ofschoon luidens het eerste lid van artikel 1050 van het Gerechtelijk Wetboek in alle 

zaken hoger beroep kan worden ingesteld zodra het vonnis is uitgesproken, zelfs al is dit 
een beslissing alvorens recht te doen, kan luidens het tweede lid van deze wetsbepaling 
tegen een beslissing inzake bevoegdheid slechts hoger beroep worden ingesteld samen 
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met het hoger beroep tegen het eindvonnis.
Luidens artikel  1055 van het Gerechtelijk Wetboek kan tegen ieder vonnis alvorens 

recht te doen, of tegen ieder vonnis inzake bevoegdheid, zelfs al is het zonder voorbehoud 
ten uitvoer gelegd, hoger beroep worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het eindvonnis.

Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerech-
telijk Wetboek, waarbij voormeld artikel 1050, tweede lid, werd ingevoegd en voormeld 
artikel 1055 werd gewijzigd, blijkt dat een eindvonnis in de zin van deze wetsbepalingen 
een vonnis is inzake de ontvankelijkheid of de gegrondheid, uitgesproken door de rechter 
die zich bevoegd heeft verklaard dan wel door de als bevoegd aangewezen rechter.

Hieruit volgt dat niet onmiddellijk hoger beroep openstaat tegen het vonnis waarbij de 
geadieerde rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart, en dergelijk hoger beroep slechts 
mogelijk is nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard of de als bevoegd aange-
wezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de gegrondheid.

Te dezen stelde de eerste kamer van de Arbeidsrechtbank te Brugge, rechtdoende in 
eerste aanleg, bij vonnis van 23 juni 2003 dat partijen enkel vonnis vroegen inzake de 
betwisting van de territoriale bevoegdheid; de rechtbank oordeelde, om de nader gepreci-
seerde redenen, dat de Arbeidsrechtbank te Luik territoriaal bevoegd was en verwees de 
zaak naar deze rechtbank.

Verweerder  tekende  bij  verzoekschrift,  ingediend  ter  griffie  op 25 september  2003, 
hoger  beroep  aan tegen  deze  beslissing  en  verzocht  het  Arbeidshof  te  Gent,  afdeling 
Brugge, te zeggen voor recht dat de Arbeidsrechtbank te Brugge ratione loci bevoegd is 
om kennis te nemen van het geschil en de zaak te verwijzen naar deze arbeidsrechtbank 
voor behandeling ten gronde.

Aldus tekende verweerder hoger beroep aan tegen een beslissing inzake bevoegdheid 
vóórdat een eindvonnis in de zin van genoemde artikelen 1050 en 1055 van het Gerechte-
lijk wetboek was tussengekomen.

Luidens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek maakt het hoger beroep 
tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig 
bij  de  rechter  in  hoger  beroep.  Wanneer  de  appelrechter  echter  niet  wettig  het  hoger 
beroep ontvankelijk  (en gegrond)  verklaart,  kan  hij  evenmin  wettig  "de  zaak tot  zich 
trekken" of kennis nemen van de grond van de zaak ingevolge de devolutieve werking 
van het hoger beroep.

Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig verweerders hoger beroep ontvankelijk of 
toelaatbaar en gegrond verklaren en, opnieuw wijzende, de zaak tot zich trekken en, voor-
aleer ten gronde recht te doen, ambtshalve de heropening der debatten bevelen teneinde 
partijen toe te laten stelling te nemen over de grond van de zaak en de partijen in de 
mogelijkheid te stellen dienaangaande te concluderen. Het arbeidshof diende de onont-
vankelijkheid  of  niet-toelaatbaarheid  van  verweerders  hoger  beroep,  desnoods  ambts-
halve, weze het na een heropening der debatten, vast te stellen.

Het arbeidshof schendt dienvolgens  de artikelen 1050,  tweede  lid,  en 1055 van het 
Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, artikel 1068, eerste lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 1050, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan in alle 

zaken hoger beroep worden ingesteld zodra het vonnis is uitgesproken, zelfs al is 
dit een vonnis alvorens recht te doen of een verstekvonnis.

Evenwel kan, krachtens artikel 1050, tweede lid, van dit wetboek, tegen een 
beslissing inzake bevoegdheid slechts hoger beroep worden ingesteld samen met 
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het hoger beroep tegen een eindvonnis.
2.  Krachtens  artikel  1055 van  dit  wetboek,  kan  tegen  ieder  vonnis  inzake 

bevoegdheid, zelfs al is het zonder voorbehoud ten uitvoer gelegd, hoger beroep 
worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het eindvonnis.

Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het 
Gerechtelijk  Wetboek,  waarbij  voormeld artikel  1050, tweede lid,  werd  inge-
voegd en voormeld artikel 1055 werd gewijzigd, blijkt dat een eindvonnis in de 
zin van  deze  wetsbepalingen  een  vonnis  is  inzake  de  ontvankelijkheid  of  de 
gegrondheid, uitgesproken door de rechter die zich bevoegd heeft verklaard dan 
wel door de als bevoegd aangewezen rechter.

3. Hieruit volgt dat niet onmiddellijk hoger beroep open staat tegen het vonnis 
waarbij de geadieerde rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart en dat derge-
lijk hoger  beroep slechts mogelijk  is  nadat  de rechter  die zich bevoegd heeft 
verklaard of de als bevoegd aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen 
over de ontvankelijkheid of de gegrondheid.

4. In het beroepen vonnis verklaart de Arbeidsrechtbank te Brugge zich ratione 
loci onbevoegd om van het geschil tussen de partijen kennis te nemen, verwijst 
zij de zaak naar de Arbeidsrechtbank te Luik en houdt zij de kosten aan.

5.  Door  het  hoger  beroep  tegen  dit  vonnis  dat  enkel  over  de  bevoegdheid 
uitspraak doet, ontvankelijk te verklaren, schendt het arrest  de artikelen 1050, 
tweede lid, en 1055 van het Gerechtelijk Wetboek.

6. Het middel is gegrond.
Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

6 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de heer Waûters –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve,  advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 130

2° KAMER - 7 maart 2006

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.3 - VERPLICHTING 
OM VOORRANG TE VERLENEN - BESTUURDER DIE OP EEN REGELMATIGE MANIER VAN RECHTS KOMT - 
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BEGRIP

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.2 - PLICHT VAN 
VOORZICHTIGHEID - VERPLICHTING OM VOORRANG TE VERLENEN - ONREGELMATIG RIJGEDRAG VAN 
DE VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER - GEVOLG

1º Een bestuurder komt slechts regelmatig van rechts wanneer hij bij het oprijden van het  
kruispunt  waarop  hij  normaal  voorrang  heeft,  geen  enkele  inbreuk  op  de  bestaande 
regelgeving maakt. (Art. 12.3.1, eerste lid, Wegverkeersreglement 1975)

2º  Het  onregelmatige  rijgedrag  van  de  voorranghebbende  bestuurder  ontslaat  de 
voorrangplichtige geenszins van zijn verplichting dubbel voorzichtig een kruispunt op te  
rijden1. (Artt. 12.2 en 12.3.1, eerste lid, Wegverkeersreglement 1975)

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

ARREST

(A.R. P.05.1629.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 

Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 27 oktober 2005.
De eisers voeren in een gemeenschappelijk verzoekschrift dat aan dit arrest is 

gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling van het middel in zijn geheel
1. Het toepasselijke artikel 12.3.1, eerste lid, Wegverkeersreglement bepaalt 

dat elke bestuurder voorrang moet verlenen aan de bestuurder die op een regel-
matige manier van rechts komt, behalve indien hij rijdt op een rotonde gesigna-
leerd door het verkeersbord D5 en waarvan de door hem gevolgde toegangsweg 
voorzien is van het verkeersbord B1 of B5.

2. Anders dan waarvan de onderdelen van het middel uitgaan, betekent "die op 
een regelmatige manier van rechts komt" niet enkel "rijden op een plaats waar 
men mag rijden". 

Een bestuurder komt immers slechts dan regelmatig van rechts wanneer hij bij 
het oprijden van het kruispunt waarop hij normaal voorrang heeft, geen enkele 
inbreuk op de bestaande regelgeving maakt.

In  strijd  met  hetgeen  het  tweede  en  het  derde  onderdeel  van  het  middel 
aanvoeren,  ontslaat  het  onregelmatige  rijgedrag  van  de  voorranghebbende 
bestuurder,  de voorrangplichtige  geenszins  van zijn verplichting dubbel  voor-
zichtig een kruispunt op te rijden. Het staat aan de rechter het rijgedrag van de 
beide bestuurders te beoordelen.

3. Het gehele middel faalt naar recht.

1 Zie Cass., 23 juni 2000, A.R. C.99.0421.F, nr 398.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

7 maart 2006 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h.. Timperman, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
M. Van Den Bosch, Antwerpen en R. Mertens, Antwerpen.

Nr. 131

2° KAMER - 7 maart 2006

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 38 - STRAFBARE ALCOHOLOPNAME EN DRONKENSCHAP - GEBRUIK VAN ANDERE 
STOFFEN DIE DE RIJVAARDIGHEID BEÏNVLOEDEN - HERHALING - ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
LICHAMELIJK LETSEL - WEGGEBRUIKER - VEROORDELING TEGELIJKERTIJD - BETEKENIS

2º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - WEGVERKEERSWET - ARTIKEL 38 - 
STRAFBARE ALCOHOLOPNAME EN DRONKENSCHAP - GEBRUIK VAN ANDERE STOFFEN DIE DE 
RIJVAARDIGHEID BEÏNVLOEDEN - HERHALING - ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN LICHAMELIJK 
LETSEL - WEGGEBRUIKER - VEROORDELING TEGELIJKERTIJD

1º en 2° Artikel  38, §2, vijfde en zesde lid,  Wegverkeerswet  dat bepaalt  dat indien de  
rechter  tegelijkertijd  veroordeelt  wegens  een  overtreding  van  artikel  420bis  van  het  
Strafwetboek  en  wegens  een  overtreding  van  de  artikelen  36  of  37bis,  §2,  
Wegverkeerswet, het verval van het recht tot sturen zal worden uitgesproken voor een  
periode van tenminste 6 maanden en het herstel in het recht tot sturen afhankelijk is van 
het slagen voor de vier examens en onderzoeken bepaalt in artikel 38, §3, eerste lid, 
Wegverkeerswet,  betekent  dat  het  bedoelde  rijverbod  slechts  kan  worden  opgelegd 
indien de rechter wegens de overtreding van die inbreuken slechts één straf uitspreekt.  
(Art. 420bis, Sw.; Art. 38, §2, vijfde en zesde lid, en §3, eerste lid, Wegverkeerswet)

(PROCUREUR DES KONINGS TE LEUVEN T. S.)

ARREST

(A.R. P.06.0094.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Leuven van 15 december 2005.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 38, §2, vijfde en zesde lid, Wegverkeerswet bepaalt dat indien de 

rechter  tegelijkertijd  veroordeelt  wegens  een  overtreding  van  artikel  420bis 
Strafwetboek  en  wegens  een  overtreding  van  de  artikelen  36  of  37bis,  §2, 
Wegverkeerswet,  het  verval  van het  recht  tot  sturen zal  worden  uitgesproken 
voor een periode van ten minste 6 maanden. Het herstel in het recht tot sturen is 
afhankelijk  van  het  slagen  voor  de vier  examens  en  onderzoeken  bepaald  in 
artikel 38, § 3, eerste lid, Wegverkeerswet.

De  in  artikel  38,  §3,  eerste  lid,  Wegverkeerswet  opgesomde  examens  en 
onderzoeken  zijn  een  theoretisch examen,  een praktisch examen,  een  genees-
kundig onderzoek en een psychologisch onderzoek.

2. Voor de toepassing van artikel 38, §2, vijfde en zesde lid, Wegverkeerswet 
is dus vereist dat de veroordeling "tegelijkertijd" geschiedt.

Dit betekent dat het bedoelde rijverbod slechts kan worden opgelegd indien de 
rechter  wegens de overtreding van artikel  420bis Strafwetboek  en wegens de 
overtreding van de artikelen 36 of 37bis, §2, Wegverkeerswet slechts één straf 
uitspreekt. 

3. De appelrechters veroordelen de verweerster voor de feiten van de telastleg-
gingen A (inbreuk op artikel 420bis Strafwetboek) en B (inbreuk op artikel 8.3, 
lid 2, Wegverkeersreglement) tot één straf. 

Zij  veroordelen  de  verweerster  voor  de  feiten  van  de  telastleggingen  C 
(inbreuk op artikel 34, §2, 1°, Wegverkeerswet dit in staat van herhaling) en D 
(inbreuk op artikel 35 Wegverkeerswet dit in staat van herhaling) eveneens tot 
één straf. Voor die inbreuken veroordelen ze de verweerster tevens tot een verval 
van  het  recht  alle  motorrijtuigen  te  besturen  gedurende  een  termijn  van  3 
maanden.  Het  herstel  van  het  recht  tot  sturen  maken ze  afhankelijk  van  het 
slagen in "een medisch - psychologisch onderzoek".

4. De appelrechters veroordelen de verweerster dus niet tegelijkertijd wegens 
een overtreding van artikel 420bis Strafwetboek en wegens een overtreding van 
de artikelen 36 of 37bis, §2, Wegverkeerswet.

5. Hieruit volgt dat de appelrechters terecht geen toepassing maken van artikel 
38, § 2, vijfde en zesde lid, Wegverkeerswet.

6. Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

7 maart 2006 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
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– Gelijkluidende conclusie van de h.. Timperman, advocaat-generaal.

Nr. 132

2° KAMER - 7 maart 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.2 - ARRESTATIE - VOORWAARDEN - UITLEVERING - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - CRITERIA

2º UITLEVERING - BETEKENING VAN DE STUKKEN - ARRESTATIE - VOORWAARDEN - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - CRITERIA

1º en 2° De rechter die onaantastbaar oordeelt of een gearresteerde onverwijld en in een  
taal welke hij verstaat, op de hoogte werd gebracht van de redenen van zijn arrestatie en 
van alle beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht, kan hierbij rekening houden 
met alle omstandigheden waaruit blijkt dat de gearresteerde reeds eerder feitelijk op de  
hoogte  was  van  een  buitenlands  bevel  tot  aanhouding.  (Artt.  5.1.f,  en  5.2,  Verdrag 
Rechten van de Mens; Art. 3, vierde lid, Uitleveringswet 1874)

(K.)

ARREST

(A.R. P.06.0316.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep sub I (aktenummer 50) is gericht tegen het arrest (arrest-

nummer 373/06) van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-
stelling, van 22 februari 2006. Dit arrest doet uitspraak over eisers verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling. 

Het cassatieberoep sub II (aktenummer 51) is gericht tegen het arrest (arrest-
nummer 372/06) van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-
stelling, van 22 februari 2006. Dit arrest doet uitspraak over de uitvoerbaarver-
klaring  van  het  buitenlandse  bevel  tot  aanhouding.  Dit  arrest  is  gewezen  op 
verwijzing ingevolge arrest van het Hof van 6 december 2005.

De eiser voert voor elk cassatieberoep in een memorie telkens twee middelen 
aan. Die beide memories zijn aan dit arrest gehecht.

Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel in de zaak sub I
1. Artikel  5.2 EVRM bepaalt  dat iedere gearresteerde onverwijld en in een 

taal, welke hij verstaat, op de hoogte moet worden gebracht van de redenen van 
zijn arrestatie en van alle beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht.

2. De rechter die over de arrestatie oordeelt, beoordeelt onaantastbaar of deze 
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kennisgeving  werd  verricht.  Hij  kan  hierbij  ook  rekening  houden  met  alle 
omstandigheden waaruit blijkt dat de gearresteerde reeds eerder feitelijk op de 
hoogte was van een bepaald buitenlands bevel tot aanhouding.

3. Het middel faalt naar recht.
Tweede middel in de zaak sub I
4. Anders dan het middel aanvoert, konden de appelrechters op grond van de 

feitelijke gegevens die zij onaantastbaar hebben beoordeeld, wettig oordelen dat 
er  geen  sprake  was  van  een  onredelijk  tijdsverloop  sinds  zijn  aanvankelijke 
arrestatie.

5. Het middel kan niet worden aangenomen.
Eerste middel in de zaak sub II
6. Het middel voert aan dat de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de 

uitvoerbaarheid  van  een  door  een  vreemde  overheid  uitgevaardigd  bevel  tot 
aanhouding of een gelijkaardige titel, moeten oordelen over het voorbehoud dat 
België heeft gemaakt in artikel 1 Europees Uitleveringsverdrag met betrekking 
tot  de "uitzonderlijk ernstige  gevolgen  die de uitlevering zou kunnen hebben 
voor de opgeëiste persoon in het bijzonder gelet op zijn leeftijd of gezondheid". 
Zij moeten die omstandigheden beoordelen.

7. Het bestreden arrest betrekt eisers leeftijd en gezondheid bij zijn beslissing.
8. Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel in de zaak sub Il
9. Het middel kan om de redenen uiteengezet in de randnummers 4 en 5 niet 

worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering 
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eiser in de kosten van de beide cassatieberoepen.

7 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever:  de heer Debruyne –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Timperman, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brussel.

Nr. 133

2° KAMER - 8 maart 2006

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERKEERSONGEVAL - VERZEKERAAR DIE 
IN DE RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER IS GESUBROGEERD - RECHTSTREEKSE VORDERING TEGEN DE 
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VERZEKERAAR VAN DE BESTUURDER DIE VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJK IS - GRENZEN

2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - ARBEIDSOVEREENKOMST - UITVOERING VAN 
DE OVEREENKOMST - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE AANGESTELDE - LICHTE SCHULD DIE NIET 
GEWOONLIJK VOORKOMT - VRIJSTELLING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGESTELDE - 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER - VERZEKERAAR VAN DE BURGERLIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGESTELDE - IMMUNITEIT VAN DE VERZEKERDE

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — ALGEMEEN - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST - 
SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE AANGESTELDE - LICHTE SCHULD DIE NIET GEWOONLIJK VOORKOMT 
- VRIJSTELLING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGESTELDE - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
OPDRACHTGEVER - VERZEKERAAR VAN DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGESTELDE 
- IMMUNITEIT VAN DE VERZEKERDE

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
MEESTERS. AANGESTELDEN - ARBEIDSOVEREENKOMST - UITVOERING VAN DE 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE AANGESTELDE - LICHTE SCHULD DIE NIET 
GEWOONLIJK VOORKOMT - VRIJSTELLING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGESTELDE - 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER - VERZEKERAAR VAN DE BURGERLIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGESTELDE - IMMUNITEIT VAN DE VERZEKERDE

1º  De  verzekeraar  die  gesubrogeerd  is  in  de  rechten  van  het  slachtoffer  van  een 
verkeersongeval beschikt over een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van de  
burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder die voor het ongeval aansprakelijk is; die  
verzekeraar is echter alleen tot schadevergoeding gehouden voor zover zijn verzekerde 
zelf daartoe is gehouden. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

2º, 3° en 4° De vrijstelling die bij art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet, is ingevoerd betreft  
alleen de werknemer zelf, in die zin dat zij, op grond van art. 1384, derde lid, B.W., de 
aansprakelijkheid van zijn opdrachtgever niet uitsluit1; de verzekeraar van de burgerlijke  
aansprakelijkheid van de werknemer kan zich, op zijn beurt, op die vrijstelling beroepen 
als verweer tegen de rechtstreekse vordering tegen hem2. (Art. 1384, derde lid, B.W.; Art. 
18, Arbeidsovereenkomstenwet)

(F. T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0854.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
F. A., aangestelde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-

heid  Entreprises  Freddy  Lodomez  (hierna  genaamd  Lodomez),  is  als  enige 
aansprakelijk gesteld voor het dodelijk ongeval, op 16 juni 1989, waarvan F. T. 

1 Zie Cass., 18 nov. 1981, R.G.A.R., 1982, nr 10459.
2 P.H. DELVAUX, Les immunités civiles créées par la loi sur les accidents du travail, en liaison avec 
l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 et les principes régissant le cumul des responsabilités, R.G.A.R., 
1984, nr 10812, inz. p. 8.
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het slachtoffer  was.  Het ongeval  deed zich voor tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst van F. A., terwijl hij met een voertuig van zijn werkgever 
reed. Voor F. T. die bij dezelfde werkgever in dienst was, is het ongeval een 
ongeval op de weg naar en van het werk.

Eiseres  vergoedde,  in  haar  hoedanigheid  van  arbeidsongevallenverzekeraar 
van het bedrijf Lodomez, de rechthebbenden van F. T., en stelde zich burgerlijke 
partij tegen verweerster, verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van F. A. en van zijn werkgever, op grond van een overeenkomst tussen laatstge-
noemde en voormelde verweerster 

III. CASSATIEMIDDEL
Eiseres voert in de volgende bewoordingen een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 41, 86, 87, §2, en 89, §5, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-

ringsovereenkomst;
- de artikelen 3, §1, en 12 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, voornoemd artikel 12 zoals het van 
kracht was op het ogenblik van de burgerlijke partijstelling van eiseres in cassatie;

- de artikelen 7, eerste lid, 8, §1, eerste lid, 46, §1, 5° en 6°, en 47, van de Arbeidsonge-
vallenwet van 10 april 1971;

- artikel 6, eerste lid, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het van kracht was op het ogenblik van 
het litigieuze ongeval van 16 juni 1989;

- artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen en gronden
Het bestreden arrest,
"Met wijziging van het beroepen vonnis,
Zegt  dat  de  burgerlijkepartijstelling  van  de  N.V.  Fortis  AG niet  ontvankelijk  is  in 

zoverre zij is gericht tegen de vrijwillig tussengekomen partij, de N.V. Axa Royale belge;
Ontslaat deze van de in solidum veroordeling tot betaling bij voorraad van 1 Belgische 

frank aan de N.V. Fortis AG;
Veroordeelt de burgerlijke partij N.V. Fortis AG in de kosten van beide instanties, met 

inbegrip van de kosten die het openbaar ministerie heeft gemaakt om de zaak in staat van 
wijzen te brengen voor de rechter in hoger beroep, welke kosten zijn begroot op 92,10 
euro;"

op grond dat
"het niet kan worden betwist dat de vrijstelling van aansprakelijkheid van de bestuurder 

van  het  voertuig,  F.  A.,  in  zijn  hoedanigheid  van  aangestelde,  hemzelf  betreft  en  de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever niet uitsluit; dat de N.V. Fortis AG 
trouwens,  in  principe,  haar  rechtsvordering  rechtstreeks  tegen  de  verzekeraar  van  de 
bestuurder van het voertuig kan instellen;

Dat  aldus,  in  de regel,  het  onderling verband  tussen de artikelen  46 en 47 van  de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, het mogelijk maakt dat, wanneer het ongeval 
zich  voordoet  op  de  weg naar  en van  het  werk,  er  overeenkomstig  de  regels  van  de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, tegen de werkgever een rechtsvordering wordt inge-
steld door de arbeidsongevallenverzekeraar die in de rechten van de getroffene of diens 
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rechthebbenden is gesubrogeerd;
Dat, evenwel, wanneer, zoals te dezen, wegens de verzekering die is aangegaan tegen 

arbeidsongevallen, aan de getroffene of aan diens rechthebbenden vergoedingen worden 
uitgekeerd  op  grond  van  de  arbeidsongevallenwet,  de  arbeidsongevallenverzekeraar, 
omdat hij zich van zijn verplichtingen dient te kwijten die uit de verzekeringsovereen-
komst voortvloeien, geen verhaal op de door hem verzekerde werkgever kan uitoefenen 
(raadpl. Cass., 5 februari 1980, A.C., 1979-80, nr. 345);

Dat de wet dit verhaal niet toestaat tegen het ondernemingshoofd dat voor het ongeval 
aansprakelijk is, aangezien eenzelfde persoon, voor eenzelfde verzekeraar en met betrek-
king tot eenzelfde ongeval, niet tegelijkertijd begunstigde en niet betrokken partij kan zijn 
van een verzekering (raadpl. Cass., 14 maart 1974, A.C., 1974, p. 782; Cass., 8 september 
1992, A.C., 1991-1992, nr. 598);

Dat de wet, door de werkgever, die tegen 'accident du travail' bij de N.V. Fortis AG 
verzekerd is, te ontslaan van de verplichting om persoonlijk bij te dragen tot de betaling 
van de forfaitaire vergoedingen die in de arbeidsongevallenwet worden bepaald, de wet 
noodzakelijkerwijze  het  recht  van  de  arbeidsongevallenverzekeraar,  die  zich  ertoe 
verbonden heeft die betaling voor zijn verzekerde te verrichten, om op hem verhaal te 
nemen, beperkt en hem niet toestaat de verzekerde te dwingen tot terugstorting van de 
forfaitaire vergoedingen, die hij krachtens de wet in zijn plaats aan de getroffene of aan 
diens rechthebbenden heeft (raadpl. Cass., 12 juni 1973, A.C., 1973, p. 990);

Dat de werkgever wel degelijk de hoedanigheid heeft van verzekerde vermits hij bij 
gebrek aan verzekering  uiteindelijk de vergoedingen  verschuldigd  blijft,  en het Fonds 
voor Arbeidsongevallen, dat in de rechten van de getroffene of van diens rechthebbenden 
die het heeft  vergoed is gesubrogeerd,  de uitgekeerde bedragen en kapitalen op de in 
gebreke gebleven werkgever kan verhalen; 

Dat bij  gebrek aan een recht tegen de werkgever,  de  N.V. Fortis  AG evenmin  een 
rechtsvordering kan instellen tegen de verzekeraar van diens burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid;

(...)  dat  dezelfde redenering geldt  voor  de beklaagde,  aangezien de N.V. Fortis AG 
erkent dat hij als werknemer van het bedrijf, de hoedanigheid van verzekerde bezit;"

Grieven
Eerste onderdeel
In haar aanvullende appelconclusie had eiseres het volgende aangevoerd :
"I. Wat de hoedanigheid van verzekerde van A. betreft :
[Verweerster] voert  aan dat A. t.a.v.  [eiseres] niet  de hoedanigheid van derde heeft 

zodat zij, die in de rechten van T. is gesubrogeerd, tegen hem geen rechtsvordering kan 
instellen vermits hij geen derde is.

A. A. is wel degelijk een derde bij het ongeval van T.;
De analyse van [verweerster] is immers gebaseerd op een verwarring over het begrip 

ongeval.
Artikel 7 van de arbeidsongevallenwet omschrijft het ongeval immers in de volgende 

bewoordingen: 'Voor de toepassing van deze wet wordt als arbeidsongeval aangezien elk 
ongeval dat een werknemer overkomt (...) en dat een letsel veroorzaakt.'

Daar bij het ongeval van 16 juni 1989 zowel A. als T. werden gewond, zijn er volgens 
de wet van 10 april 1971 twee arbeidsongevallen die volledig losstaan van elkaar en trou-
wens het voorwerp uitmaken van volkomen gescheiden procedures tot schadeloosstelling.

Bijgevolg is A. een derde ten opzichte van het ongeval van de Heer T.
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B. In strijd met wat [verweerster] betoogt, zijn hoe dan ook de bij de artikelen 46 en 47 
van de wet van 10 april 1971 verleende rechten van de getroffene en van [eiseres] om op 
te treden gesubrogeerd, zij vereisen niet [sic] dat het verhaal alleen tegen een aansprake-
lijke 'derde'  is gericht, de bepalingen kennen immers een vorderingsrecht toe 'tegen de 
werkgever of aangestelde wanneer het ongeval zich voordoet op de weg naar en van het 
werk' (art. 46, §1. 5°) 'tegen de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden, wanneer het 
ongeval een verkeersongeval betreft' (art. 46, §1, 6°) en 'tegen de voor het arbeidsongeval 
aansprakelijke' (art. 47).

Die  bepalingen  vereisen  niet  dat  de  aansprakelijke  bovendien  de hoedanigheid  van 
derde heeft. Het argument van appellante is dus irrelevant".

Door alleen maar erop te wijzen dat eiseres in cassatie erkent dat de beklaagde A. "als 
werknemer van de onderneming, de hoedanigheid van verzekerde" bezit, antwoordt het 
bestreden arrest niet op dat omstandig verweer en is het bijgevolg niet regelmatig met 
redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Het staat vast dat het dodelijk ongeval op de weg naar en van het werk, waarvan T.,  

arbeider van de bvba Entreprises Freddy Lodomez, op 16 juni 1989 slachtoffer was, werd 
veroorzaakt door een stuurfout van A., eveneens arbeider in het voormelde bedrijf.

Eiseres  trad in  de hoedanigheid  van  arbeidsongevallenverzekeraar  van  die  vennoot-
schap in rechte op na het overlijden van T..

Verweerster  dekte  in  haar  hoedanigheid  van  W.A.M.-verzekeraar  van  de  door  A. 
bestuurde Fiat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van A. Artikel 3 van de BA-polis 
bepaalde immers overeenkomstig het modelcontract dat "dit contract de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid dekt van de verzekeringnemer, van de eigenaar, van iedere houder en 
van iedere bestuurder van het hierna omschreven voertuig".

Eiseres, die een verzekeringsonderneming was, kon een rechtsvordering instellen tegen 
de voor het ongeval aansprakelijke A. (artikel 47 van de wet van 17 april 1971) en kon 
een dergelijke rechtsvordering instellen in haar hoedanigheid van in de rechten van de 
getroffene T. gesubrogeerde verzekeraar (artikelen 41 van de wet van 25 juni 1992 en 46, 
§1, 5° en 6°, van de wet van 17 april 1971).

Als verzekeraar  die gesubrogeerd was in de rechten van de getroffene  T.  beschikte 
eiseres  derhalve  over  een  eigen  recht  tegen  verweerster,  de  BA-verzekeraar  van  de 
aansprakelijke A. (artikel 12 van de wet van 21 november 1989 zoals het van kracht was 
ten tijde van de burgerlijkepartijstelling van eiseres tegen verweerster; artikelen 86 en 87, 
§1, en 89, inzonderheid §5, van de wet van 25 juni 1992 en, zo nodig, artikel 6 van de wet 
van 1 juli 1956).

Zoals het bestreden arrest erkent en zoals artikel 3, §1, van de wet van 21 november 
1989 bepaalt is de ontheffing van de aansprakelijkheid van de bestuurder A. eigen aan die 
bestuurder.

Niettemin beslist het bestreden arrest dat eiseres haar eigen recht niet kan uitoefenen 
tegen de huidige verweerster, verzekeraar van de aansprakelijkheid van de bestuurder A.

Het grondt die beslissing hierop dat eiseres tegen laatstgenoemde geen rechtsvordering 
kon instellen op grond dat zij  erkent  dat hij  "als  werknemer van de onderneming,  de 
hoedanigheid van verzekerde" bezit.

Anders  dan de  werkgever  is  de  werknemer  evenwel  een  derde  ten aanzien van  de 
arbeidsongevallenverzekeraar.

Het verhaal van eiseres tegen de aansprakelijke werknemer A. was dus ontvankelijk net 
zoals dit tegen verweerster, W.A.M.-verzekeraar van A.
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Ook al werden A. en T. beide gewond bij het ongeval van 16 juni 1989, toch betreft het 
hier vanuit het oogpunt van de wet van 10 april 1971 twee ongevallen op de weg naar en 
van het werk die volledig losstaan van elkaar (artikel 7, eerste lid, en 8, §1, eerste en 
tweede lid, van de wet van 10 april 1971), zodat de bestuurder A. die alleen aansprakelijk 
was naar gemeen recht, een derde was ten opzichte van het ongeval op de weg naar en van 
het werk waarvan T. het slachtoffer werd.

Daaruit volgt dat de beslissing van het bestreden arrest waarbij de burgerlijkepartijstel-
ling van eiseres niet ontvankelijk verklaard wordt in zoverre zij tegen verweerster gericht 
is,  niet naar recht verantwoord is (schending van alle in het middel aangegeven bepa-
lingen, andere dan artikel 149 van de Grondwet). 

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Eerste onderdeel:
Het arrest antwoordt op de in het middel weergegeven conclusie dat "dezelfde 

redenering t.a.v. de beklaagde geldt, aangezien [eiseres] erkent dat hij als werk-
nemer van het bedrijf, de hoedanigheid van verzekerde bezit".

Het onderdeel mist bijgevolg feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel:
In haar hoedanigheid van gesubrogeerde in de rechten van de getroffene F. T. 

en van diens rechthebbenden, beschikt eiseres over een rechtstreekse vordering 
tegen verweerster, W.A.M.-verzekeraar van bestuurder F. A. Die verzekeraar is 
echter  alleen  tot  schadevergoeding  gehouden  voor  zover  zijn  verzekerde  zelf 
daartoe is gehouden. 

De vrijstelling die bij artikel  18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten is ingevoerd betreft alleen de werknemer zelf, in die zin 
dat zij,  op grond van artikel  1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, de 
aansprakelijkheid van zijn aansteller niet uitsluit.

De W.A.M.-verzekeraar van de werknemer kan zich, op zijn beurt, op die vrij-
stelling beroepen als verweer tegen de rechtstreekse vordering tegen hem.

Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.

8 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever: de heer Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de heer Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.

Nr. 134

2° KAMER - 8 maart 2006
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1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VOLTOOIING VAN HET ONDERZOEK - MEDEDELING VAN 
HET DOSSIER MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN HET ONDERZOEK - BIJKOMENDE 
ONDERZOEKSHANDELINGEN - TENUITVOERLEGGING - NIEUWE MEDEDELING VAN HET DOSSIER MET 
HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN HET ONDERZOEK - PROCUREUR DES KONINGS - 
OPSPORINGSRECHT EN -PLICHT - OMVANG

2º ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - VOLTOOIING VAN HET ONDERZOEK - 
MEDEDELING VAN HET DOSSIER MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN HET ONDERZOEK - 
BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - TENUITVOERLEGGING - NIEUWE MEDEDELING VAN HET 
DOSSIER MET HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN HET ONDERZOEK - PROCUREUR DES KONINGS - 
OPSPORINGSRECHT EN -PLICHT - OMVANG

3º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFVORDERING - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE 
ONDERZOEKSRECHTER - VOLTOOIING VAN HET ONDERZOEK - MEDEDELING VAN HET DOSSIER MET 
HET OOG OP HET AFSLUITEN VAN HET ONDERZOEK - BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - 
TENUITVOERLEGGING - NIEUWE MEDEDELING VAN HET DOSSIER MET HET OOG OP HET AFSLUITEN 
VAN HET ONDERZOEK - PROCUREUR DES KONINGS - OPSPORINGSRECHT EN -PLICHT - OMVANG

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VOLTOOIING VAN HET ONDERZOEK - VORDERING TOT 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - INVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE PARTIJ - VERZOEK 
OM AANVULLENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN - TENUITVOERLEGGING - NIEUW VERZOEK OM 
AANVULLENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN

5º ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEK - PERSOON WAARTEGEN ERNSTIGE AANWIJZINGEN 
VAN SCHULD BESTAAN - VERHOOR - VERPLICHTING - VERZUIM VAN DIE VERPLICHTING - STRAF

6º RECHT VAN VERDEDIGING — ALGEMEEN - ONDERZOEK - PERSOON WAARTEGEN 
ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD BESTAAN - VERHOOR - ONDERZOEKSRECHTER - 
VERPLICHTING - VERZUIM VAN DIE VERPLICHTING - SCHENDING

1º, 2° en 3° Nadat het dossier hem een tweede maal, na uitvoering van de bijkomende  
onderzoekshandelingen,  met  het  oog  op  het  afsluiten  van  het  onderzoek  werd 
medegedeeld, kan de procureur des Konings wiens opsporingsrecht en opsporingsplicht  
blijven bestaan zolang de strafvordering niet is vervallen, nog een aanvullend onderzoek  
bevelen of uitvoeren, processen-verbaal aan het dossier toevoegen en, in de vordering 
die hij met het oog op de regeling van de rechtspleging opstelt,  feiten in aanmerking 
nemen  die  niet  bij  de  onderzoeksrechter  waren  aangebracht  of  anderen  naar  de 
rechtbank  verwijzen  dan diegenen die  in  de  vordering  van de onderzoeksrechter  tot  
gerechtelijk onderzoek, staan vermeld1 (Art. 28quater, derde lid, Sv.)

4º Krachtens art. 127, §3, Sv., kan het recht om overeenkomstig art. 61quinquies van het 
voormeld wetboek een aanvullende onderzoekshandeling te eisen, in de regel, slechts  
éénmaal tijdens de eerste fase van de regeling van de rechtspleging worden uitgeoefend;  
die  regel  geldt  alleen  niet  wanneer  het  openbaar  ministerie,  nadat  de  aanvullende 
onderzoeksopdrachten zijn  uitgevoerd,  zijn  vordering  moet  wijzigen of  aanvullen2.(Art. 
127, §3, Sv.)

5º en 6° De wetgever heeft geen sanctie bepaald wanneer de onderzoeksrechter zijn plicht  
verzuimt  om  elke  persoon  te  verhoren  tegen  wie  ernstige  aanwijzingen  van  schuld 
bestaan; daarenboven is een dergelijk verzuim op zichzelf geen miskenning van het recht  
van  verdediging3.  (Art.  61bis,  Sv.;  Algemeen  rechtsbeginsel  inzake  het  recht  van 
verdediging)

1 Zie Cass., 22 okt.  2003, A.R. P.03.1150.F, nr 521; Henri-D. BOSLY en Damien VANDERMEERSCH, 
Droit de la procédure pénale, 4de uitg., Die Keure, 2005, p. 790 en 791.
2 Zie Cass., 14 nov. 2000, A.R. P.00.1382.N, nr 621 en 13 okt. 2004, A.R. P.04.1120.F, nr 480.
3 Zie Cass., 2 okt. 2002, A.R. P.02.0996.F, nr 503.
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(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1673.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
In zoverre het middel aanvoert dat de onderzoeksrechter op de terechtzitting 

van de  raadkamer  verslag  heeft  uitgebracht  zonder kennis  te  hebben  van het 
volledige dossier, vereist dit een onderzoek van feitelijke gegevens waarvoor het 
Hof niet bevoegd is.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
In zoverre het middel kritiek oefent op de feitelijke beoordeling door de appel-

rechters van de gegevens van de zaak, is het eveneens niet ontvankelijk.
Artikel 28quater, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat 

het opsporingsrecht en de opsporingsplicht van de procureur des Konings blijven 
bestaan nadat de strafvordering is ingesteld, maar evenwel ophouden te bestaan 
voor de feiten waarvan de onderzoeksrechter is gevat voor zover het opsporings-
onderzoek zijn prerogatieven bewust zou aantasten, onverminderd de vordering 
bepaald in artikel 28septies, eerste lid, van voormeld wetboek en voor zover de 
met  de  zaak  belaste  onderzoeksrechter  niet  beslist  het  gehele  onderzoek  zelf 
voort te zetten.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat het hier één van de twee 
hierboven bedoelde uitzonderingen betreft.

Na  te  hebben  herinnerd  aan  de  bewoordingen  van  het  voormelde  artikel 
28quater,  zegt het bestreden arrest  "dat  het openbaar  ministerie niettemin zijn 
opsporingsbevoegdheid in elk stadium van de rechtspleging bewaart, zodat het 
altijd bijkomend of aanvullend onderzoek kan bevelen of uitvoeren; dat het aldus 
naar de waarheid kan blijven zoeken zolang de strafvordering niet is vervallen; 
dat proces-verbaal nr. 261076/03 van 29 december 2003 en nr. 211614/04 van 27 
mei 2004 [...], naast nr. 207868/04 van 7 april 2004 [...], alle na datum van 5 
december 2001 zijn opgesteld, waarop het dossier opnieuw voor verder gevolg 
aan de procureur des Konings werd overgezonden, nadat de onderzoeksrechter 
Claise [...] die toen met het dossier was belast de aanvullende onderzoeksverrich-
tingen had verricht; dat hierin al effectief op 8 december 1998 een beschikking 
tot mededeling was genomen, door de onderzoeksrechter F. Roggen, waarbij de 
voormelde magistraat  toen oordeelde dat  het onderzoek volledig was; [...]  dat 
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aangezien [de procureur des Konings] meester is over de strafvordering, hij in 
zijn eindvordering nieuwe feiten in aanmerking kan nemen of nieuwe feiten aan 
het dossier kan toevoegen alsook anderen dan diegenen die in de vordering tot 
gerechtelijk  onderzoek  staan  vermeld  als  beklaagde  naar  de  rechtbank  kan 
verwijzen; dat overigens de voormelde handelingen geenszins de prerogatieven 
van de onderzoeksrechter hebben aangetast; dat de aldus verkregen inlichtingen 
volledig te goeder trouw zijn verkregen".

Op grond van die vermeldingen en van deze die in de vordering van het open-
baar ministerie op de bladzijden 12 en 13, punt b, staan vermeld en die het arrest 
overneemt, beslissen de appelrechters naar recht dat er geen grond was om de 
voormelde processen-verbaal uit het strafdossier te verwijderen.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
Het middel verwijt het arrest te beslissen dat het feit dat eiser het strafdossier 

niet  heeft  kunnen  inzien  en  niet  om eventuele  bijkomende  onderzoekshande-
lingen heeft kunnen verzoeken na de neerlegging van stukken door het openbaar 
ministerie, artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering niet schendt.

Krachtens dit artikel, kan het recht om een aanvullende onderzoekshandeling 
te vorderen overeenkomstig artikel  61quinquies van voormeld wetboek, in de 
regel slechts éénmaal tijdens de eerste fase van de regeling van de rechtspleging 
worden uitgeoefend.

Met overname van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie, 
oordeelt  het  arrest  dat  na  tenuitvoerlegging  van  de  aanvullende  onderzoeks-
handelingen, "de terugkeer naar de eerste fase van van het [voormelde] artikel 
127 alleen geldt wanneer de procureur des Konings zijn aanvankelijke eindvor-
dering moet vervangen of aanvullen voor de personen waartegen de strafvorde-
ring is ingesteld"; "dat [dit] hier niet het geval is".

Met die redenen verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het derde middel:
Eerste onderdeel:
In  zoverre  het  onderdeel  de  schending  van  artikel  149  van  de  Grondwet 

aanvoert, dat niet toepasselijk is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen 
over de regeling van de rechtspleging, faalt het naar recht.

In zoverre het onderdeel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist waar-
voor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

Met de redenen van punt 4 van bladzijde vijf, beantwoordt het arrest, dat zich 
niet beperkt tot "de vaststelling dat het niet verhoren van eiser door de onder-
zoeksrechter op zichzelf geen miskenning van het recht van verdediging is", de 
in het middel opgenomen conclusie.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Voor het overige heeft de wetgever geen sanctie bepaald voor het niet naleven 

door de onderzoeksrechter  van zijn verplichting om elkeen te verhoren waar-
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tegen ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. Daarenboven is een dergelijke 
tekortkoming op zichzelf geen miskenning van het recht van verdediging.

Het arrest  vermeldt "dat dit evenmin een recht  van de inverdenkinggestelde 
uitmaakt; dat dit zeker geldt aangezien [eiser] meer dan eens door de politiedien-
sten werd verhoord [en] hij nog steeds niet kan aantonen in welke mate het feit 
dat hij niet door de onderzoeksrechter is gehoord een zulkdanige miskenning van 
het recht  van verdediging zou inhouden, dat hij geen eerlijk proces  meer zou 
kunnen hebben".

Door die vermeldingen verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

8 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever: de heer Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de heer Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. D. Coenen, Brussel.

Nr. 135

2° KAMER - 8 maart 2006

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALLERLEI - 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 7 - NATIONAAL RECHT - WET - BEGRIP

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 7 - NATIONAAL RECHT - WET - BEGRIP

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - ARTIKEL 29, 
§1, DERDE LID, WEGVERKEERSWET - ARTIKEL 2, K.B. 22 DEC. 2003 - OVERTREDINGEN - 
CATEGORIEËN - WETTIGHEID - BEGRIP

4º MISDRIJF — SOORTEN — ALLERLEI - ARTIKEL 29, §1, DERDE LID, 
WEGVERKEERSWET - ARTIKEL 2, K.B. 22 DEC. 2003 - OVERTREDING - CATEGORIEËN - 
WETTIGHEID - BEGRIP

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 14 - NON-DISCRIMINATIE - ARTIKEL 29, §1, DERDE LID, WEGVERKEERSWET - 
ARTIKEL 2, K.B. 22 DEC. 2003 - OVERTREDING - CATEGORIEËN

6º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 29 - ARTIKEL 29, §1, DERDE LID - OVERTREDING - CATEGORIEËN - NON-
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DISCRIMINATIE

1º  en  2°  In  de  zin  van  art.  7  van  het  Verdrag  volgens  welk  niemand  mag  worden 
veroordeeld  wegens een handelen  of  nalaten,  dat  ten tijde dat  het  geschiedde geen 
strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte, staat het nationaal recht  
niet uitsluitend gelijk met de wet.

3º en 4° Aan het beginsel van de wettigheid van de straf is voldaan wanneer het voor  
diegenen waarop de strafrechtelijke bepaling toepasselijk is,  mogelijk  is om op grond 
ervan de straf te kennen waaraan zij zich blootstellen1,  ook al heeft de wetgever zich 
ertoe  beperkt  de  straffen  vast  te  leggen per categorie  van misdrijf  en  de  Koning de  
bevoegdheid heeft verleend om, zoals te dezen, de kwalificaties te bepalen die met die  
verschillende categorieën overeenkomen.

5º en 6° De bepalingen van de artt. 29, §1, derde lid, Wegverkeerswet en 2, K.B. 22 dec.  
2003  voorzien  in  geen  verschillende  behandeling  van  de  rechtzoekenden.  (Art.  29, 
Wegverkeerswet; Art. 2, K.B. 22 dec. 2003)

(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1556.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 26 oktober 2005 door de 

Correctionele Rechtbank te Eupen in hoger beroep is gewezen. 
Eiser  voert  een  middel  aan in een  memorie waarvan  een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Eiser werd vervolgd voor de Politierechtbank te Eupen, met name om op 24 

april 2004 in de hoedanigheid van bestuurder op de openbare weg niet in alle 
omstandigheden te hebben kunnen stoppen vóór een hindernis die kan worden 
voorzien  (artikel  10.1.3°  van  het  Koninklijk  besluit  van  1  december  1975). 
Wegens dit misdrijf, dat een zware overtreding van de eerste graad is, werd hij 
veroordeeld  tot  een  geldboete  van 70 euro,  verhoogd  met  45 opdeciemen en 
gebracht op 385 euro.

Die straf werd door het bestreden vonnis bevestigd. 
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
Het middel verwijt de appelrechters dat zij eiser hebben veroordeeld wegens 

overtreding van artikel 10.1.3° van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Het voert aan 
dat  het  bestreden  vonnis,  aangezien  de  straf  niet  door  de  wet  is  gesteld,  het 
beginsel  van de wettigheid van de straf miskent zoals dit in artikel 7 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-

1 Zie Cass., 15 juni 2004, A.R. P.04.0358.N, nr 324. 
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heden  is  bepaald,  alsook  dat  van  het  verbod  op  discriminatie,  vastgelegd  in 
artikel 14 van dat verdrag.

Met toepassing van artikel 29, § 1, derde lid, van de wetten betreffende de 
politie  over  het  wegverkeer,  worden de speciaal  door de Koning als  zodanig 
aangewezen  zware  overtredingen  van  de  eerste  graad,  bij  in  de  Ministerraad 
overlegd besluit, bestraft met een geldboete van 50 tot 250 euro.

Artikel 2 van het Koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van 
de  zware  overtredingen  per  graad  van  de  algemene  reglementen  genomen  in 
uitvoering van de voormelde wet, bepaalt dat de feiten die in artikel 10 van het 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 zijn omschreven, een zware overtreding 
van de eerste graad uitmaken.

Naar  luid  van  artikel  7  van  het  voormelde  verdrag  mag  niemand  worden 
veroordeeld wegens een handelen of  nalaten,  dat  ten tijde dat  het  geschiedde 
geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte.

In de zin van die bepaling staat het nationaal recht niet uitsluitend gelijk met 
de wet.

Aan het beginsel van de wettigheid van de straf is voldaan wanneer het voor 
diegenen waarop de strafrechtelijke bepaling toepasselijk is, mogelijk is om op 
grond ervan de straf  te  kennen waaraan  zij  zich blootstellen,  ook al  heeft  de 
wetgever zich ertoe beperkt de straffen vast te leggen per categorie van misdrijf 
en heeft hij de Koning de bevoegdheid verleend om, zoals te dezen, de kwalifica-
ties te bepalen die met die verschillende categorieën overeenkomen.

Naar luid van artikel 14 van dat verdrag moet het genot van de rechten en vrij-
heden die in dit  Verdrag zijn vermeld,  worden  verzekerd  zonder enig onder-
scheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke 
of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.

Te dezen voorzien de bepalingen van de artikelen 29, § 1, derde lid, van de 
wetten betreffende de politie over het wegverkeer en 2 van het Koninklijk besluit 
van  22  december  2003,  in  geen  verschillende  behandeling  van  de  rechtzoe-
kenden waarop zij van toepassing zijn.

De verschillende behandeling tussen deze rechtzoekenden, waaraan een straf 
wordt opgelegd die bij Koninklijk besluit is bepaald, en diegenen waaraan een 
straf wordt opgelegd die uitsluitend bij wet is bepaald, levert geen discriminatie 
op zoals bedoeld in het voormelde artikel 14 van het Verdrag.

Het middel faalt bijgevolg naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten. 
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8 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de heer  Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  van  de heer Genicot, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. D. Barth, Eupen.

Nr. 136

2° KAMER - 8 maart 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - BIJ VERSTEK 
GEWEZEN ARREST - OPENBAAR MINISTERIE - GEBREK AAN BETEKENING - GEVOLGEN - 
ONTVANKELIJKHEID

2º OPENBAAR MINISTERIE - CASSATIEBEROEP - BIJ VERSTEK GEWEZEN ARREST - GEBREK 
AAN BETEKENING - GEVOLGEN - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Het openbaar ministerie dat het bij verstek gewezen arrest niet heeft betekend kan 
geen cassatieberoep instellen zolang de versteklatende beklaagde nog over de termijn 
beschikt om in verzet te komen. (Art. 413, derde lid, Sv.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. Y.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0077.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
Eiser voert twee middelen aan in een verzoekschrift, dat op 26 december 2005 

op de griffie van het voormelde hof is ontvangen.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het bestreden arrest verklaart de telastleggingen bewezen, beveelt ten gunste 

van verweerder de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gedurende 
twee jaar, legt hem op vijfentwintig euro schadevergoeding te betalen en veroor-
deelt hem in de kosten van de strafvordering.

Het  hof  van beroep  heeft  ten aanzien van verweerder  bij  verstek uitspraak 
gedaan. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat het arrest hem werd 
betekend.

Krachtens artikel 413, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, kan het 
openbaar  ministerie  geen  cassatieberoep  instellen  zolang  de  versteklatende 
beklaagde nog over de gewone verzetstermijn beschikt.

Het cassatieberoep dat op 14 december 2005 is ingesteld,  dus vooraleer die 
termijn is verstreken, is niet ontvankelijk.
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Het Hof vermag geen acht te slaan op het verzoekschrift dat door eiser is neer-
gelegd en dat geen verband houdt met de niet-ontvankelijkheid van diens cassa-
tieberoep.

Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat. 

8 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever:  de heer de Codt –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Genicot, advocaat-gene-
raal.

Nr. 137

2° KAMER - 8 maart 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - HUISZOEKING - NIET VOOR HET 
PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATS - PERSONEN DIE HET WERKELIJK GENOT HEBBEN VAN DE PLAATS - 
MEDEBEWONERS - TOESTEMMING - WETTIGHEID - VOORWAARDEN

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - NIET VOOR HET PUBLIEK 
TOEGANKELIJKE PLAATS - PERSONEN DIE HET WERKELIJK GENOT HEBBEN VAN DE PLAATS - 
MEDEBEWONERS - TOESTEMMING - WETTIGHEID - VOORWAARDEN

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - MIDDEL ZONDER BELANG - 
ONTVANKELIJKHEID - HUISZOEKING - TOESTEMMING - PROCES-VERBAAL - REGELMATIGHEID

1º en 2° Wanneer,  in een gemeenschappelijke verblijfplaats, een medebewoner, op het 
ogenblik  van  de  huiszoeking,  zijn  toestemming  niet  kan  verlenen,  volstaat  de 
toestemming van één van hen, daar immers niet blijkt dat de eerste het uitsluitend genot  
had over een gedeelte van de woning die hij deelde met degene die met de huiszoeking  
heeft ingestemd1.

3º Een middel heeft geen weerslag op de wettigheid van de bestreden beslissing, is zonder  
belang  en  bijgevolg  niet  ontvankelijk,  wanneer  eiser,  die  de  regelmatigheid  van  de 
huiszoeking  betwist,  het  bestreden arrest  verwijt  de  wettelijke  bewijswaarde  van een 
proces-verbaal  te  miskennen  dat  na  afloop  van  die  huiszoeking  werd  opgemaakt,  
ofschoon  de  waarde  die  aan  het  voormelde  proces-verbaal  wordt  toegekend  geen 
gevolgen heeft voor de regelmatigheid van de huiszoeking die met de schriftelijke en 
voorafgaande toestemming van de medebewoner van de eiser werd toegestaan2.

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0226.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep  is  gericht  tegen een arrest,  op 1 februari  2006 gewezen 

1 Zie concl. in Pas.
2 Ibid.
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door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
Eiser, die de regelmatigheid van de huiszoeking betwist die in zijn verblijf-

plaats werd verricht, verwijt het arrest te oordelen dat het proces-verbaal dat de 
politieambtenaren  na  afloop  van  die  huiszoeking  hebben  opgemaakt  bewijs-
kracht heeft zolang het niet van valsheid is beticht.

Met toepassing van de artikelen 1, tweede lid, 3°, en 1bis, van de Wet van 7 
juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize 
of huiszoeking mag worden verricht, mag een dergelijke zoeking plaatsvinden 
met  een  schriftelijke  en  voorafgaande  toestemming  van  de  persoon  die  het 
werkelijk genot heeft van de plaats.

Zonder dat het op dit punt wordt bekritiseerd, stelt het arrest vast dat de huis-
zoeking in de verblijfplaats van de persoon die met eiser samenwoonde van de 
schriftelijke en voorafgaande toestemming van die persoon werd voorafgegaan. 
De waarde die aan het proces-verbaal  wordt toegekend dat na afloop van die 
huiszoeking werd opgesteld heeft geen gevolgen voor de regelmatigheid ervan.

In  de  veronderstelling  dat  het  middel  gegrond  is,  heeft  het  bijgevolg  geen 
weerslag op de wettigheid van de bestreden beslissing.

Aangezien het middel geen belang heeft, is het niet ontvankelijk.
Over het tweede middel :
Het middel verwijt het arrest dat het de huiszoeking in de verblijfplaats van 

eiser als regelmatig beschouwt, ofschoon hij, toen hij aldaar verscheen nadat een 
medebewoonster met de huiszoeking had ingestemd, de speurders hem niet om 
toestemming hebben verzocht om de naspeuringen verder te zetten.

Wanneer in een gemeenschappelijke verblijfplaats, een medebewoner op het 
ogenblik  van  de huiszoeking zijn  toestemming niet  kan verlenen,  volstaat  de 
toestemming  van  één  van  hen.  Immers  volgt  noch  uit  artikel  15  van  de 
Grondwet, noch uit artikel 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden noch uit artikel 1bis van de Wet van 
7 juni 1969, dat de toestemming vereist is van een medebewoner die later ter 
plaatse komt om met de huiszoeking door te gaan.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
Het arrest stelt vast dat de huiszoeking reeds bezig was op het ogenblik dat 

eiser eraan kwam en dat niet bleek dat die het uitsluitend genot had over een 
gedeelte van de woning die hij met een medebewoonster deelde die met de huis-
zoeking heeft ingestemd.

Hieruit volgt dat de appelrechters zonder één van de voormelde bepalingen te 
schenden hun beslissing naar recht verantwoorden.
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Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

8 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever:  de heer Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  van de heer  Genicot, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. S. Coupat, Brussel en S. Mary, Brussel.

Nr. 138

2° KAMER - 8 maart 2006

1º UITLEVERING - VRIJHEIDSBEROVING - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS - ARTIKEL 5 - ARTIKEL 5.3 - TOEPASSING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - UITLEVERING - TOEPASSING

3º UITLEVERING - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 5 - 
ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN - TOEZICHT VAN DE RECHTER - 
GRENZEN

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - UITLEVERING - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN 
- TOEZICHT VAN DE RECHTER - GRENZEN

5º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VERDRAG RECHTEN 
VAN DE MENS - ARTIKEL 5 - ARTIKEL 5.3 - UITLEVERING - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE 
TERMIJN - TOEZICHT - GRENZEN

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - 
ARTIKEL 5 - ARTIKEL 5.3 - UITLEVERING - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN - 
TOEZICHT - GRENZEN

7º VOORLOPIGE HECHTENIS — ALLERLEI - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - 
ARTIKEL 5 - ARTIKEL 5.3 - UITLEVERING - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN - 
TOEZICHT - GRENZEN

1º  en  2°  Art.  5.3  E.V.R.M.  is  niet  van  toepassing  op  de  persoon  waartegen  een 
uitleveringsprocedure  loopt  en  wiens  vrijheidsberoving  in  overeenstemming  met 
paragraaf 1, f, van dit artikel is. 

3º,4°,5°,6° en 7° De onderzoeksgerechten die uitspraak doen in zake voorlopige hechtenis  
moeten alleen toezicht uitoefenen op de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 
5.3  van  het  Verdrag  is  gewaarborgd,  voor  de  voorlopige  hechtenis  die  op  Belgisch 
grondgebied is ondergaan sinds de aflevering van de titel waarop zij is gegrond.

(X.)

ARREST (vertaling)
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(A.R. P.06.0341.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 februari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiser voert  een middel  aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De onderzoeksrechter  te  Brussel  heeft  op  5  november  2002  een  bevel  tot 

aanhouding bij  verstek  uitgevaardigd  tegen  eiser  wegens  moord,  als dader  of 
mededader.

De inverdenkinggestelde werd bij arrest van 19 november 2003 van de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel, naar het Hof van 
Assisen  van  het  bestuurlijk  arrondissement  Brussel-Hoofdstad  verwezen.  Dat 
arrest beval de gevangenneming van de voortvluchtige.

Eiser die op 6 maart 2004 in Italië is aangehouden werd op 14 juli 2005 aan 
België  uitgeleverd  en  de dag daarop  in  de  gevangenis  van Vorst  opgesloten. 
Ondertussen was hij wegens de tegen hem ingebrachte beschuldiging bij verstek 
tot levenslange opsluiting veroordeeld bij arrest van het hof van assisen van 19 
maart 2004.

Eiser tekent bij verklaring op de griffie van de gevangenis van 16 augustus 
2005 verzet aan. Bij arrest van 17 februari 2006 heeft het hof van assisen het 
verzet  ontvankelijk verklaard,  heeft  het de veroordeling ongedaan gemaakt  en 
het onderzoek van de zaak naar een latere sessie verdaagd opdat hierover over-
eenkomstig de artikelen 310 tot  380 van het  Wetboek van strafvordering zou 
worden geoordeeld.

Eiser heeft op 20 februari 2006 een verzoekschrift tot voorlopige invrijheid-
stelling ingesteld op de griffie van het Hof van Beroep te Brussel.

Het  bestreden  arrest  verklaart  dit  verzoekschrift  ontvankelijk  doch  niet 
gegrond  en  zegt  dat  er  geen  reden  is  om  de  invrijheidstelling  van  eiser  te 
bevelen. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over  het  ambtshalve  middel,  schending  van  artikel  5.3  van  het  Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de mens en de Fundamentele Vrij-
heden:

Artikel 5.3 van het Verdrag is niet van toepassing op de persoon waartegen 
een uitleveringsprocedure loopt en wiens vrijheidsberoving in overeenstemming 
met paragraaf  1,  f,  van dit  artikel  is.  Bovendien moeten de Belgische onder-
zoeksgerechten die uitspraak doen in zake voorlopige hechtenis, alleen toezicht 
uitoefenen op de eerbiediging van de redelijke termijn die bij voormeld artikel is 
gewaarborgd  voor  de  voorlopige  hechtenis  die  op  Belgisch  grondgebied  is 
ondergaan sinds de aflevering van de titel waarop zij is gegrond.
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In zijn verzoek tot invrijheidstelling heeft eiser de overschrijding van de rede-
lijke termijn afgeleid uit de omstandigheid dat hij "zeven maanden" heeft moeten 
wachten vooraleer het hof van assisen over zijn verzet uitspraak deed.

Het bestreden arrest vermeldt dat "de redelijke termijn geenszins overschreden 
is" en verantwoordt  die beslissing met als enige grond dat  "de vertraging die 
wordt aangevoerd grotendeels te wijten [is] aan verzoeker die zich tegen zijn 
uitlevering door Italië heeft verzet". 

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft  dus  toezicht  uitgeoefend  op de 
redelijke termijn in het licht van de duur van een uitleveringsprocedure met het 
buitenland, ofschoon dit toezicht haar niet toekwam. Daarentegen heeft ze niet 
geverifieerd, ofschoon zij dit moest onderzoeken, of de hechtenis die op Belgisch 
grondgebied is ondergaan al dan niet de grens overschreed die bij artikel 5.3 van 
het Verdrag is bepaald.

Het arrest is niet naar recht verantwoord.
Er is geen grond om het middel te onderzoeken dat door eiser wordt aange-

voerd,  aangezien  de  vernietiging  die  hierna  moet  worden  uitgesproken  niet 
voortvloeit uit de schending van de bepalingen die het aanvoert.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-
gingstelling, anders samengesteld.

8 maart  2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  –  Verslag-
gever: de heer de Codt – Gelijkluidende conclusie van de heer Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. D. Paci, Brussel en C. Couquelet, Brussel.

Nr. 139

1° KAMER - 9 maart 2006

REGISTRATIE (RECHT VAN) - VRIJSTELLINGEN - INBRENG VAN DE UNIVERSALITEIT DER 
GOEDEREN IN VENNOOTSCHAPPEN - VRIJSTELLING VAN ARTIKEL 117, §1 W. REG. - 
DRAAGWIJDTE

De vrijstelling waarin art. 117, §1, eerste lid, W. Reg. voorziet in geval van inbreng van de  
universaliteit  der goederen bij  wijze van fusie,  splitsing of  anderszins in één of meer  
nieuwe  of  bestaande  vennootschappen,  is  ook  van  toepassing  op  de  inbreng  van  
onroerende goederen, en is ook toepasselijk wanneer de inbreng niet gepaard gaat met  
uitgifte van aandelen. (Artt. 115, 115bis en 117, §1, W.Reg.)



570 HOF VAN CASSATIE 9.3.06 - Nr. 139 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. ALU-BEK nv)

ARREST

(A.R. C.04.0095.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 30 oktober 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 115, 115bis, 117, §1, en 129 van het wetboek der registratie-, hypotheek- 

en griffierechten (hierna W. Reg);
- onterechte toepassing van artikel  676, 1°,  van het Wetboek van Vennootschappen, 

ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999 (hierna W. Venn.);
- voor zoveel als nodig, artikel 1 van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd bij 

de wet van 7 mei 1999.
Aangevochten beslissingen
Het  arrest  bevestigt  het  vonnis  van  de eerste rechter,  behoudens waar  de interesten 

werden toegekend vanaf 26 februari 1997, en verwijst eiser tot betaling van vier vijfden 
van de kosten van hoger beroep.

Het vonnis van de eerste rechter "verklaart de vordering van (verweerster), zoals uitge-
breid, ontvankelijk en gegrond; veroordeelt (eiser) tot betaling aan (verweerster) van de 
som van  30.763,59  euro,  meer  de  moratoire  interesten vanaf  26 februari  1997 en de 
gerechtelijke interesten; veroordeelt (eiser) tot de kosten van het geding.

De uitspraak van het hof van beroep is gesteund op de volgende motieven:
"Krachtens  art.  676,  1°,  W.  Venn.  wordt  een  rechtshandeling  waarbij  het  gehele 

vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als 
gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds 
houdster is van al hun aandelen, gelijkgesteld met een fusie door overneming.

Door deze wettelijke bepaling moet geacht worden dat deze vorm van overname beant-
woordt aan hetgeen in art.  671 W. Venn. is bepaald en dat er dus een daadwerkelijke 
inbreng is gebeurd. Ingevolge de gelijkstelling met de fusie heeft de wetgever bedoeld dat 
aan de overname zoals beschreven in art. 676 W. Venn. dezelfde rechtsgevolgen worden 
gehecht als aan de fusie "tenzij anders bij wet bepaald". (Eiser) toont niet aan dat inzake 
registratierechten een verschillende behandeling is voorzien tussen de fusie in eigenlijke 
zin en de overname zoals in art. 676 W. Venn. omschreven.

Het is dan ook onterecht dat (eiser) verwijst naar hetgeen zich in feite voordoet: niet 
ingevolge de feiten heeft de geruisloze fusie een inbreng tot gevolg maar ingevolge de wil 
van de wetgever die de overname, beschreven in art. 676 W. Venn., als een fusie heeft 
willen doen behandelen.

De interpretatie die (eiser) voorstaat doet dan ook afbreuk aan de door de wet bedoelde 
gelijkschakeling  van  art.  676  W.  Venn.  De  "verwerving"  van  het  onroerend  goed  in 
kwestie  is  ingevolge  genoemde  wetsbepaling  (die  in  feite  een  fictie  inhoudt)  te 
beschouwen als een inbreng bij fusie waarop de vrijstelling van art. 117 W. Reg. toepas-
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selijk is.
De eerste rechter heeft dan ook terecht besloten dat geen registratierechten verschul-

digd waren
Grieven
In toepassing van artikel 129, W. Reg., wordt de verkrijging, met uitzondering van de 

inbreng  door  de  vennoot  van  (onder  meer)  een  besloten  vennootschap  met  beperkte 
aansprakelijkheid,  van in België gelegen onroerende goederen van deze vennootschap, 
onderworpen aan het proportioneel recht vastgesteld voor verkoop. De verder in dit artikel 
omschreven uitzondering is terzake niet relevant.

In  het  arrest  wordt  vastgesteld  dat  verweerster  deelgenoot  was  in  de  opgeslorpte 
vennootschap, en wel 100 pct. van de aandelen ervan bezat.

Deze heffing is onafhankelijk van de toepassing van artikel 115 en 115bis, W. Reg.
De  bepaling  van  artikel  117,  §1,  W.  Reg.,  verleent  een  vrijstelling  van  het  recht 

omschreven in artikel 115, W. Reg., maar kan niet toegepast worden op de heffing voor-
geschreven in artikel 129 W. Reg. Artikel 117, §1, W. Reg. houdt een vrijstelling van het 
evenredig  inbrengrecht  in,  op  de  inbreng  van  de  universaliteit  der  goederen  van  een 
vennootschap, in de aangeduide context, terwijl de akte waarop de bestreden heffing werd 
toegepast (door de bodemrechter aangeduid als "geruisloze fusie") geen inbreng vaststelt. 
De in artikel  129 opgelegde heffing is integendeel verschuldigd op de verkrijging van 
onroerende goederen anders dan door inbreng.

Er kan slechts sprake zijn van inbreng wanneer de verrichting onder meer leidt tot een 
vermeerdering  van  het  vennootschappelijk  kapitaal  bij  de  overnemende  vennootschap 
tegen toekenning van effecten die rechten in het vennootschappelijk kapitaal  vertegen-
woordigen. De verrichting moet het economisch potentieel van de begunstigde vennoot-
schap versterken.

Een fusie door overneming van een vennootschap door een andere die reeds 100 pct. 
van het kapitaal van eerstgenoemde vennootschap bezit, leidt tot geen enkele vermeerde-
ring  van  het  vennootschappelijk  kapitaal  van  laatstgenoemde  vennootschap.  Er  wordt 
enkel  een element  dat  voorkomt  op het  actief  van  de overnemende  vennootschap  (de 
aandelen  in  de  overgenomen  vennootschap)  vervangen  door  een  ander  element  (het 
volledig  patrimonium  van  de  overgenomen  vennootschap).  Bovendien  ontbreekt  de 
toekenning van representatieve maatschappelijke rechten. Bij een met een fusie door over-
neming gelijkgestelde verrichting vindt er bij gevolg geen inbreng plaats.

De  bemerking  van  de  appelrechters,  dat  artikel  676  W.  Venn.  "in  feite  een  fictie 
inhoudt", moet genuanceerd worden.

Dit  artikel  beoogt  de  in  de  daaropvolgende  bepalingen  opgenomen  reglementatie 
toepasselijk te maken op een aantal verrichtingen die in de enge strikte betekenis van het 
woord geen fusies zouden zijn. In die reglementatie wordt de toepassing van deze regeling 
behandeld in geval van faillissement,  alsook de gevolgen ervan met betrekking tot het 
tenietgaan  van  de  rechtspersoonlijkheid,  de  tegenstelbaarheid  tegenover  derden  en  de 
problemen van aansprakelijkheid. De toepassing van het geheel van die regelingen wordt 
bevestigd voor de zogenaamde "geruisloze fusie" zoals in de akte die tot het onderhavig 
geschil aanleiding geeft. Dit alles blijft in de logica van het stelsel: deze akten resulteren 
wel in een "samensmelting" van twee rechtspersonen.

De krachtens artikel 115 en volgende opgelegde registratierechten worden niet geheven 
op grond van een wijziging in de structuur van de betrokken rechtspersonen, maar op 
grond van een inbreng. Hier komt de regeling waarvan het toepassingsgebied door artikel 
676 W. Venn. wordt uitgebreid niet meer in aanmerking. Regelingen met betrekking tot 
tegenstelbaarheid en aansprakelijkheid hebben met het al dan niet bestaan van een inbreng 
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geen uitstaans. De bemerking, dat ten deze artikel 676 "in feite een fictie inhoudt", lijkt 
niet aannemelijk. Een fictie van "inbreng" als er niets aan het maatschappelijk vermogen 
wordt toegevoegd,  heeft  geen concrete betekenis.  Bij ontbreken van een uitdrukkelijke 
wettelijke bepaling kan dus niet aangenomen worden dat artikel 676 W. Venn. "door een 
fictie" de "geruisloze fusie" zoals ten deze gerealiseerd, met een inbreng van maatschap-
pelijk vermogen zou gelijkstellen.

Een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1°, 
W. Venn. kan derhalve bij afwezigheid van inbreng niet onder de toepassing van de arti-
kelen 115, 115bis en 117, §1, W. Reg. vallen.

De appelrechter miskent het begrip inbreng en maakt, door te stellen dat inzake regi-
stratierechten een verschillende behandeling tussen de fusie in eigenlijke zin en de over-
name zoals in artikel 676 W. Venn. omschreven niet is voorzien, een onjuiste toepassing 
van artikel 117, §1, W.Reg.

Besluit
Het arrest oordeelt ten onrechte dat op de rechtshandeling, die in de besproken akte van 

30 oktober 1995 geakteerd wordt, de door artikel 117 Wb. Reg. omschreven vrijstelling 
dient toegepast te worden, en dat daardoor de rechten zoals omschreven in de artikelen 
115, 115bis en 129 Wb. Reg. niet verschuldigd zijn, en maakt daartoe ten onrechte toepas-
sing op deze akte van artikel 676, 1°, W. Venn. (schending van al de in de aanhef van het 
middel aangeduide wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 115 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en grif-

fierechten (hierna te noemen: W. Reg.), wordt de inbreng van roerende goederen 
in burgerlijke of handelsvennootschappen aan een registratierecht onderworpen 
van 0,5 pct.

Artikel  115bis W. Reg. bepaalt  dat  de inbreng van onroerende goederen in 
burgerlijke  of  handelsvennootschappen  aan  een  registratierecht  wordt  onder-
worpen van 0,5 pct.

Artikel  117,  §1,  eerste  lid,  van  dat  wetboek  bepaalt  dat  het  in  artikel  115 
bepaalde recht niet verschuldigd is in geval van inbreng van de universaliteit der 
goederen bij wijze van fusie, splitsing of anderszins in een of meer nieuwe of 
bestaande vennootschappen.

2.  Uit die bepalingen volgt  dat  niettegenstaande de voornoemde vrijstelling 
van artikel 117, §1, eerste lid, W. Reg., niet uitdrukkelijk verwijst naar artikel 
115bis, die vrijstelling nochtans ook van toepassing is op de inbreng van onroe-
rende goederen.

Uit het begrip universaliteit der goederen volgt immers dat dit ook de onroe-
rende goederen omvat.

3. Artikel 117, §1, W. Reg. is, luidens de bepalingen van dit artikel, en het 
gebruik  van het  woord  "anderszins"  niet  uitsluitend  toepasselijk  op een  fusie 
door overneming waarbij een inbreng van een algemeenheid van goederen in de 
overnemende vennootschap gebeurt tegen uitgifte van nieuwe aandelen maar ook 
op de fusies die hiermede door de wetgever worden gelijkgesteld en die dezelfde 
rechtsgevolgen hebben.
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Krachtens artikel 174/24 Vennootschappenwet, wordt met fusie door overne-
ming gelijkgesteld de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van een of 
meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van 
ontbinding zonder vereffening overgaat  op een andere vennootschap die reeds 
houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in 
de algemene vergadering is verbonden.

De vrijstelling van artikel 117, §1, W. Reg. is aldus ook toepasselijk wanneer 
de inbreng niet gepaard gaat met uitgifte van aandelen.

4. Het arrest dat oordeelt dat de vrijstelling van artikel 117 W. Reg. te dezen 
toepasselijk was, verantwoordt zijn beslissing naar recht.

5. Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de heer Dirix –  Andersluidende conclusie  van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advo-
caten: mrs. Claeys Boúúaert en Geinger.

Nr. 140

1° KAMER - 9 maart 2006

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - DWANGBEVEL - BEGRIP

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - PROCES-VERBAAL - B.T.W.-
SCHULD - BETWISTING - DWANGBEVEL - VERPLICHTING - GEVOLGEN

1º  Inzake de belasting  over  de  toegevoegde  waarde  is  het  dwangbevel  enerzijds  een 
taxatietitel waarin de belastingschuld geconcretiseerd wordt bij gebrek aan spontane en 
onvoorwaardelijke betaling van de verschuldigde belasting, en anderzijds een akte die  
geldt als uitvoerbare titel met het oog op de invordering van die belastingschuld1. (Art. 85, 
§1 en 2, W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992)

2º In de gevallen waarin de belastingplichtige de BTW-schuld, vastgesteld in een door de  
taxatieambtenaar opgesteld proces-verbaal, gedurende de administratieve fase van het  
geschil  blijft  betwisten,  is  het  bestuur  verplicht  een  dwangbevel  uit  te  vaardigen  tot  
invordering  van  deze  schuld;  dit  stelt  de  belastingplichtige  in  de  gelegenheid  deze  
betwisting  door  de  rechter  te  laten  beslechten  door  verzet  aan te  tekenen tegen de 
tenuitvoerlegging van het dwangbevel. (Artt. 85, §§ 1 en 2, en 89, W.B.T.W.)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. SPANO nv)

ARREST

1 Het  Hof  formuleerde  dezelfde  rechtsregel  in  Cass.,  9  maart  2006,  A.R.  nr  C.04.0313.N, 
www.cass.be, waarvan er andere regel het voorwerp uitmaakt van een andere samenvatting als deze 
hierboven sub 2°.
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(A.R. C.04.0284.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 september 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 83, tweede lid, en 85, §1 en §2, 1°, van het Wetboek van de belasting 

over de toegevoegde waarde (hierna Wb. BTW), zoals van toepassing na de wijziging bij 
artikel 66, 2°, en 67 van de wet van 8 augustus 1980;

- artikel 89 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals van 
toepassing na de wijziging bij artikel 71 van de wet van 8 augustus 1980;

-  artikel  8/1,  §3,  van  het koninklijk  besluit  nr.  4  van  29 december  1969,  zoals  het 
bestond vóór de wijziging bij K.B. van 14 april 1993;

- artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1234, 1235, lid 1, 1315, lid 2, en 1376 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest "verklaart  het hoger beroep toelaatbaar en gegrond,  doet de 

bestreden vonnissen teniet, en opnieuw wezende, zegt voor recht dat het op 28 januari 
1982 uitgevaardigd dwangbevel, geviseerd en uitvoerbaar verklaard op 10 februari 1982 
en ter kennis gebracht op 11 februari 1982 nietig is en dat er geen gevolg mag worden aan 
gegeven.

Beveelt  de  terugbetaling  van  de  op  grond  van  dit  dwangbevel  eventueel  betaalde 
bedragen, te vermeerderen met de moratoire intrest overeenkomstig art. 93, §5, 1, Wb. 
BTW; Veroordeelt (eiser) tot de kosten".

In limine van zijn motivering stelt de bodemrechter de vraag:
"Was  er  een  belastingschuld  op  het  ogenblik  van  het  uitvaardigen  van  het 

dwangbevel ?"
Na samenvatting van de stellingen van de partijen overwegen de appelrechters:
"Derhalve moet worden uitgemaakt of het dwangbevel een middel tot tenuitvoerlegging 

is dat voor zijn geldigheid een uitvoerbare titel veronderstelt en zo ja of dit dwangbevel 
kan gelden als verjaringstuitend bevel tot betaling.

De geldigheid van het dwangbevel dient te worden beoordeeld vanuit de situatie zoals 
die bestond op het ogenblik dat ze (?) tot stand kwam.

Uit de feitelijke voorgaanden is tevens komen vast te staan dat het dwangbevel slechts 
werd uitgevaardigd op een ogenblik dat de beweerde schuld van de (verweerster) aan de 
administratie door inhouding op de rekening-courant volledig was voldaan.

Terecht voert (verweerster) aan dat art. 8/1 van het K.B. nr. 4 zoals het toen toepasse-
lijk was als een gewone ontvangst tot delging van een openstaande schuld moet worden 
beschouwd en niet als een bewarend beslag onder derden, hetgeen sedert het gewijzigde 
art. 8/1 van het K.B. van 29 december 1992 wel het geval is.

Een  dwangbevel  is  een  middel  tot  tenuitvoerlegging  dat  voor  zijn  geldigheid  een 
uitvoerbare  titel  veronderstelt  (...).  Er kan  geen uitvoerbare  titel  zijn wanneer  er  geen 
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zekere en vaststaande schuld is hetgeen het geval is wanneer de belastingschuld is betaald, 
ook al gebeurde de inhouding op een manier die achteraf onwettelijk bleek te zijn.

Gelet op de voldoening van de belastingschuld is de kennisgeving van het dwangbevel 
nietig  als  akte  van  tenuitvoerlegging.  De  vraag  rijst  evenwel  of  dit  dwangbevel  een 
geldige verjaring stuitende akte kan uitmaken.

In  de  kennisgeving  van  het  dwangbevel  van  11  februari  1982  wordt  (verweerster) 
aangemaand de verschuldigde bedragen te storten binnen de acht dagen te rekenen vanaf 
heden. Twijfel zou kunnen rijzen of dit een loutere ingebrekestelling betreft, die op zich-
zelf geen stuitend effect heeft, dan wel of deze kennisgeving van het dwangbevel als een 
bijzonder verjaringstuitend betalingsbevel moet worden beschouwd.

Gelet op de geschrapte zinsnede in de kennisgeving van het dwangbevel met name dat 
In geval van niet betaling binnen de gestelde termijn zal ik mij verplicht zien tot de tenuit-
voerlegging van het dwangbevel over te gaan" zou kunnen worden aangenomen dat dit 
dwangbevel de tenuitvoerlegging niet inleidt.

Een bevel  tot  betaling  in  de  zin  van  artikel  2244 B.W. vereist  dat  de  schuldenaar 
verontrust wordt door de kennisgeving ervan en vereist tevens dat de schuldeiser over een 
titel beschikt die hij gedwongen kan uitvoeren tegen zijn schuldenaar.

Het niet kunnen uitvoeren van een dreigement omdat ingevolge de betaling door inhou-
ding van de rekening-courant de uitvoerbare titel onbestaande is heeft  voor gevolg dat 
dergelijk betalingsbevel een louter ingebrekestelling is.

Bovendien werd door het Hof van Cassatie geoordeeld dat een betalingsbevel betekend 
voor een betwiste belastingschuld niet geldig kan zijn en geen stuitende werking heeft (...)

Grieven
Eerste onderdeel
1. De fiscale schuld ontstaat uit kracht van de wet, en gaat teniet op de wijze in de wet 

omschreven. Dit kan zijn, ofwel door betaling, ofwel door verjaring. Van verjaring is er in 
casu geen sprake.

In de onderhavige zaak wordt in het proces-verbaal van 3 september 1980 een fiscale 
schuld vastgesteld. Daarvan werd aan verweerster kennisgegeven.

De belastingplichtige heeft het recht, deze schuld te betwisten. Het is tevens de plicht 
van  de  administratie,  de  nodige  maatregelen  voor  de  invordering  van  deze  schuld  te 
treffen, zolang geen rechterlijke beslissing het niet-bestaan van deze schuld heeft vastge-
steld.  Dit  gebeurt,  overeenkomstig  art.  85  Wb.  BTW,  door  het  uitvaardigen  van  een 
dwangbevel.

2. Op 11 februari 1982 was de fiscale schuld van verweerster niet door betaling uitge-
doofd.

Een schuld is uitgedoofd wanneer zij door de schuldenaar werd betaald. De betaling is 
een wijze waarop een verbintenis tenietgaat door het voldoen van de prestatie waartoe 
men gehouden is krachtens de verbintenis.

De  vorm  van  de  betaling  (in  geld,  in  natura,  in  compensatie,  inschrijving  in 
rekening, ...) speelt hierbij geen rol voor zover de overdracht gebeurt "ten titel van beta-
ling". Vereist is dus wel dat op het ogenblik van en door de betaling, de schuld uitgedoofd 
is. Daarbij komt dat de betaling in principe slechts kan plaatsvinden met het akkoord van 
de schuldenaar, of krachtens een gerechtelijke beslissing.

Het louter bemachtigen van een geldsom die aan de schuldenaar toebehoort,  kan in 
principe geen betaling in de wettelijke  zin uitmaken.  De inhouding,  verricht onder de 
toepassing van artikel 8-1, §3, K.B. nr. 4 van 29.12.1969, tekst vóór de wijziging bij K.B. 
14 april 1993, respectievelijk op 21 december 1980 en 26 maart 1981, zijn burgerrechte-
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lijk (de artikel 1234, 1235 en 1376 Burgerlijk Wetboek) noch fiscaalrechtelijk (artikel 85, 
§1, Wb. BTW), "betalingen", aangezien op dat ogenblik geen eisbare schuld tot betaling 
bestond in hoofde van verweerder. De inhoudingen kunnen niet tot gevolg hebben dat de 
ingehouden  bedragen  definitief  aan de schatkist  toegeëigend zijn.  Het  kan dus slechts 
gaan om het onder zich houden van een pand tot dekking van een schuld waarvoor nog 
geen invorderingstitel bestond.

De besproken inhoudingen werden nadien door een rechterlijke beslissing als onwettig 
aangemerkt. Een onwettige ontvangst kan aanleiding geven tot een veroordeling tot terug-
betaling. Zij kan het bestaan van een op andere gronden bestaande schuld niet aantasten. 
De schuld blijft bestaan.

3. Gelet op het voortbestaan van de fiscale schuld bleef het de plicht van de admini-
stratie om de invordering ervan te benaarstigen.

Luidens artikel 85, §1 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 
zoals van toepassing na de wijziging bij artikel 67 van de wet van 8 augustus 1980, wordt 
door de met de invordering belaste ambtenaar een dwangbevel uitgevaardigd bij gebreke 
aan voldoening van de belasting, interesten en administratieve geldboeten en toebehoren.

Het dwangbevel (of dwangschrift,  Fr. contrainte) is het wettelijk instrument voor de 
invordering van de zogenaamde indirecte belasting (registratierechten, successierechten, 
zegel, met het zegel gelijkgestelde taxes, BTW). Het concretiseert voor deze belastingen 
het recht van de administratie om voor zichzelf een uitvoerbare titel tot stand te brengen, 
zoals het uitvoerbaar kohier dit is voor de directe belastingen (privilège du préalable). 
Daarbij moet gepreciseerd worden dat het dwangbevel, in de besproken groep van belas-
tingen, volledig verschilt van de akte, ook dwangbevel genoemd (Fr. commandement), die 
door de ontvanger der directe belastingen moet betekend worden met het oog op de invor-
dering van directe belastingen (K.B./WIB art. 148).

Voor het uitvaardigen van een dwangbevel als bedoeld in art. 85, §1, Wb. BTW, kan 
bijgevolg geen voorafgaande  uitvoerbare  titel  vereist  zijn.  Het is  een uitvoerbare  titel, 
waarvan de uitvoerbaarheid slechts geschorst wordt middels verzet met dagvaarding over-
eenkomstig artikel 89 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

4. Het dwangbevel werd gemotiveerd met de overweging dat "uit  een ... opgemaakt 
proces-verbaal, dat samen met dit dwangbevel zal worden betekend, blijkt" dat verweer-
ster,  uit  hoofde  van  de  daarin  aangeduide  belastbare  feiten,  de  vermelde  bedragen 
verschuldigd is. Het werd uitgevaardigd om de belangen van de schatkist te vrijwaren met 
betrekking tot de in het proces-verbaal vastgestelde schuld.

Om de geldigheid van het dwangbevel te beoordelen moest de bodemrechter het al of 
niet bestaan van deze fiscale schuld onderzoeken. Een discussie over de eigen kenmerken 
van de inhoudingen, onder de toepassing van de toenmalige tekst van artikel 811 K.B. nr. 
4, is met betrekking tot het bestaan van deze schuld niet relevant.

5. Ten opzichte van het al of niet bestaan van een fiscale schuld is het arrest behept met 
een onduidelijkheid en een inwendige tegenstrijdigheid.

In het arrest wordt gesteld dat op het ogenblik van het uitvaardigen van het dwangbevel 
de "beweerde" schuld was voldaan, en wordt nochtans de terugbetaling bevolen van de op 
grond van het dwangbevel  eventueel  betaalde bedragen.  Het is  echter tegenstrijdig,  in 
dezelfde beschikking, enerzijds te zeggen dat een schuld is voldaan, anderzijds de vraag 
in het midden te laten of deze schuld al dan niet heeft bestaan. De rechtsgevolgen van de 
betaling, met name het uitdoven van de schuld, kunnen voor een niet bestaande schuld 
niet gerealiseerd worden. Minstens is het arrest op dit punt onduidelijk, waar het arrest 
zonder nadere verantwoording de fiscale schuld, zoals vastgesteld in het proces-verbaal en 
het dwangbevel, met de voordien gedane inhoudingen schijnt te vereenzelvigen, zonder 
over de vastgestelde schuld uitspraak te doen.
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Het arrest laat aldus niet toe, uit te maken of de bevolen terugbetaling gemotiveerd is 
door het niet-bestaan van de fiscale schuld,  dan wel  door de onregelmatigheid van de 
voorafgaande  inhoudingen,  in  welk  geval  deze  inhoudingen  de  schuld  niet  kunnen 
uitdoven. Hieruit volgt dat het arrest op grond van de boven omschreven onduidelijkheid 
en inwendige tegenstrijdigheid in de uitspraak niet naar grondwettelijk voorschrift gemo-
tiveerd is (schending van artikel 149 van de gecoördineerde grondwet).

Hieruit volgt dat het aangevochten arrest stelt dat een dwangbevel, voor zijn geldigheid, 
een uitvoerbare titel veronderstelt, het de artikelen 85, §1 en §2, 1°, en 89 Wb. BTW zoals 
van toepassing na de wijziging bij artikel 66, 2°, en 67 van de wet van 8 augustus 1980 
schendt.

Waar het arrest stelt dat de inhoudingen, respectievelijk verricht op 21 december 1980 
en 26 maart 1981, gelden als betalingen van de fiscale schuld die daardoor voldaan was, 
en die daarna het voorwerp heeft uitgemaakt van het dwangbevel, het de wetsbepalingen 
die de betaling van een schuld regelen miskent (schending van de artikelen 1234, 1235, 
lid 1, 1315, lid 2, en 1376 van het Burgerlijk Wetboek, alsook artikel 8/1, §3, van het 
koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969, tekst vóór de wijziging bij K.B. van 14 
april 1993).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
Eerste onderdeel 
1. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 85, §1, eerste lid, van het BTW-

Wetboek, zoals vervangen door artikel 67 van de wet van 8 augustus 1980, wordt 
bij  gebreke van voldoening van de belasting,  interesten,  administratieve geld-
boeten en toebehoren, door de met de invordering belaste ambtenaar een dwang-
bevel uitgevaardigd. Dit dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard 
door de gewestelijke directeur van de Administratie van de Belasting over de 
Toegevoegde  Waarde,  Registratie  en  Domeinen  of  door de door hem aange-
wezen ambtenaar.

Krachtens het toepasselijk artikel 85, §1, tweede lid, van het BTW-Wetboek, 
gebeurt de kennisgeving van het dwangbevel bij een ter post aangetekende brief. 
De afgifte van het stuk per post geldt als kennisgeving vanaf de daaropvolgende 
dag.

Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 85, §2, 1°, van het BTW-Wetboek, 
stuit de kennisgeving de verjaring van de vordering tot voldoening van de belas-
ting, van de intresten, van de administratieve geldboeten en van het toebehoren. 

Krachtens het sub 3 van deze wetsbepaling, stelt die kennisgeving de belas-
tingplichtige eveneens in staat verzet aan te tekenen tegen de tenuitvoerlegging 
van het dwangbevel op de wijze als bepaald in artikel 89 van het BTW-Wetboek.

2. Uit het voorgaande volgt dat, in het raam van de belasting over de toege-
voegde waarde, het dwangbevel enerzijds een taxatietitel is waarin de belasting-
schuld  geconcretiseerd  wordt  bij  gebrek  aan  spontane  en  onvoorwaardelijke 
betaling van de verschuldigde belasting en anderzijds een akte is die geldt als 
uitvoerbare titel met het oog op de invordering van die belastingschuld.
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Hieruit  volgt  eveneens  dat  in  de  gevallen  waarin  de  belastingplichtige  de 
BTW-schuld  vastgesteld,  in  een  door  de  taxatieambtenaar  opgesteld  proces-
verbaal, gedurende de administratieve fase van het geschil blijft betwisten, het 
bestuur verplicht is een dwangbevel uit te vaardigen tot invordering van deze 
schuld. 

Dit  stelt  de  belastingplichtige  in  de  gelegenheid  deze  betwisting  door  de 
rechter te laten beslechten door verzet aan te tekenen tegen de tenuitvoerlegging 
van het dwangbevel.

3. De appelrechters gaan ervan uit dat het dwangbevel een middel tot tenuit-
voerlegging is  dat  voor zijn  geldigheid  een uitvoerbare  titel  veronderstelt,  en 
stellen vast dat er in casu geen uitvoerbare titel voorhanden was daar er geen 
zekere en vaststaande  schuld was op het  ogenblik  dat  het  dwangbevel  op 28 
januari  1982  werd  uitgevaardigd.  Zij  oordelen  verder  dat  een  betalingsbevel 
betekend voor een betwiste belastingschuld inzake BTW niet geldig kan zijn en 
geen stuitende werking heeft.

4. Door op die grond te beslissen dat het litigieuze dwangbevel nietig is en dat 
er geen gevolg mag worden aan gegeven, schenden de appelrechters de artikelen 
85, §1 en §2, 1°, en 89 van het BTW-Wetboek.

5. Het onderdeel is inzoverre gegrond.
Grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

9 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de heer Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advo-
caten: mrs. Claeys Boúúaert en Geinger.

Nr. 141

1° KAMER - 9 maart 2006

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - DWANGBEVEL - VERPLICHTING - 
VOLDOENING VAN DE BELASTING - BEGRIP

De met de invordering van de belasting over de toegevoegde waarde belaste ambtenaar is  
ertoe  gehouden  een  dwangbevel  uit  te  vaardigen  indien  de  belastingpschuldige  de 
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verschuldigde belasting niet spontaan en onvoorwaardelijk voldoet; een inhouding door  
het  bestuur  van  BTW-tegoeden  die  met  succes  door  de  belastingschuldige  wordt 
aangevochten, geldt niet als een voldoening van de belastingschuld1. (Art. 85, §1, eerste 
lid, W.B.T.W.)

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

ARREST

(A.R. C.04.0313.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 10 februari 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 83, tweede lid, en 85, §1 en §2, 1°, van het wetboek van de belasting over 

de toegevoegde waarde (hierna Wb. B.T.W.) zoals van toepassing na de wijziging bij 
artikel 66, 2°, en 67 van de wet van 8 augustus 1980 (B.S., 15.08.1980);

- artikel 89 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals van 
toepassing na de wijziging bij artikel 71 van de wet van 8 augustus 1980;

- artikel  8/1,  §3,  van het  koninklijk  besluit  nr.  4 van 29 december  1969,  zoals het 
bestond vóór de wijziging bij K.B. van 14 april 1993;

- artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1234, 1235, lid 1, 1315, lid 2, 1376 en 2244 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het arrest wordt, onder de hoofding "Beoordeling", eerst beslist dat de B.T.W.-schuld 

in hoofdorde verschuldigd was. Er wordt gesteld dat "gelet op de onregelmatigheid van de 
facturen (verweerder) zijn recht op aftrek op onrechtmatige wijze heeft uitgeoefend".

Vervolgens wordt gesteld dat de administratie gebonden is door de vermindering van 
de boete, die in de gevoerde briefwisseling tot 10 pct.  van de verschuldigde belasting 
(37.000 BEF) was herleid geworden. Deze beschikking wordt niet aangevochten.

Daarna wordt in het arrest overwogen:
"4.  Het wordt niet betwist  dat er in de jaren 1979 en 1980 een tegoed op rekening-

courant ontstond ten voordele van de (verweerder) en dat op 31.01.1980, 31.07.1980 en 
31.01.1981  respectievelijk  227.905  BEF  (thans  5.649,  62  euro),  131.404  BEF  (thans 
3.257,42 euro) en 73.029 BEF (thans 1.810,34 euro) door de administratie werd inge-
houden en aangezuiverd op de nog betwiste openstaande schuld die de (verweerder) had 
bij de BTW ingevolge de onrechtmatige BTW-aftrek (facturen B.).  Rekening houdend 
met de deelbetalingen dient aangenomen dat op het einde van maart 1981 de volledige 
BTW-schuld was vereffend.

Het is evenmin betwist dat deze sommen werden ingehouden vóór 9 april 1981 hetzij 
vóór dat enig dwangbevel werd opgemaakt.

1 In dit arrest formuleerde het Hof tevens dezelfde rechtsregel als deze die het voorwerp uitmaakt 
van de samenvatting sub 1° van Cass., 9 maart 2006, A.R. nr C.04.0284.N, www.cass.be.
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Desbetreffend werd steeds door de (verweerder) voorgehouden dat deze inhoudingen 
op een onwettelijke manier gebeurden daar de administratie op het ogenblik dat de inhou-
ding gebeurde niet over een uitvoerbare titel beschikte.

De (verweerder) kan daarin worden bijgetreden.
Uit het toen toepasselijke artikel 76, alinea 1, eerste lid, van het BTW-Wetboek volgt 

dat,  wanneer  het  bedrag  van  de  belasting  die  ingevolge  de  artikelen  45  tot  48  van 
hetzelfde wetboek voor aftrek in aanmerking komt aan het einde van het kalenderjaar 
meer bedraagt dan de door de belastingplichtige verschuldigde belasting, het verschil in 
de regel aan de belastingplichtige wordt teruggegeven.

De op grond van art. 76, al. 1, eerste lid, BTW-Wetboek verschuldigde belasting wordt 
vastgesteld op grond van de werkelijk verrichte leveringen en diensten binnen het tijdvak 
waarop de afrekening betrekking heeft. De belastingen die op andere gronden verschul-
digd zijn of die geen betrekking hebben op de aangifteperiode komen niet in aanmerking 
om het verschil dat aan de belastingplichtige wordt teruggegeven te berekenen, tenzij de 
administratie voor die navorderingen over een uitvoerbare titel beschikt (vergelijk Cass., 
12 maart 1993, R. W, 1993-94, blz. 270-271).

Nu de administratie te dezen niet  beschikte  over een uitvoerbare titel om de BTW-
schuld ingevolge de onrechtmatige aftrek van de BTW-facturen in te vorderen kon de 
administratie geen inhoudingen doen zonder schending van art. 76 W. BTW. De door de 
administratie  ingehouden bedragen  t.b.v.  432.338 BEF (thans 10.717,38 euro)  werden 
derhalve onwettig ingehouden en moeten worden terugbetaald. Het meergevorderde komt 
niet bewezen voor.

5. Alhoewel de inhouding van de BTW-tegoeden niet geschraagd is op een wettelijke 
basis mede gelet op artikel 8, §3, van het KB nr. 4 moeten de betalingen tot vereffening 
van een openstaande schuld als een gewone ontvangst worden beschouwd en niet als een 
bewarend beslag onder derden.

De omstandigheid dat de (verweerder) in briefwisseling de gedane inhoudingen als een 
betaling onder voorbehoud aanzag doet daaraan geen afbreuk. Hoe dan ook was er op het 
ogenblik  van  het  uitvaardigen  van  het  dwangbevel  geen  procedure tot  terugvordering 
ingesteld.

Dit brengt de (verweerder) tot de stelling dat het dwangbevel nietig is omdat op het 
ogenblik van het uitvaardigen van het dwangbevel de schuld van de (verweerder) volledig 
was voldaan door inhouding op diens rekening-courant.

Een  dwangbevel  is  een  middel  tot  tenuitvoerlegging  dat  voor  zijn  geldigheid  een 
uitvoerbare titel veronderstelt (vergelijk Cass., 21 februari 2003, www. cass.be). Er kan 
geen uitvoerbare titel zijn wanneer er geen zekere en vaststaande schuld is hetgeen het 
geval is wanneer de belastingschuld is betaald, ook al gebeurde de betaling door inhou-
ding op rekening-courant, die achteraf onwettelijk bleek te zijn.

Bovendien  is  de  uitvaardiging  van  het  dwangbevel  in  strijd  met  art.  85  W.  BTW 
waarbij bepaald wordt dat door de met de invordering belaste ambtenaar een dwangbevel 
wordt uitgevaardigd bij gebreke aan voldoening van de belasting, intresten, administra-
tieve geldboeten en toebehoren. Uit stuk 14 moet blijken dat het dwangbevel werd uitge-
vaardigd niet omwille van het feit dat geen gevolg werd gegeven aan de aanmaning tot 
betalen dan wel omdat de appellant de gegrondheid van de invordering heeft betwist. Het 
betwisten van de invordering maakt van het dwangbevel geen uitvoerbare titel.

6. De (verweerder) houdt voorts staande dat vermits het dwangbevel nietig is het ter 
kennis gegeven dwangbevel evenmin de verjaring kan stuiten. Uit de conclusies van de 
geïntimeerde  van  2  februari  1999  moet  blijken  dat  precies  tot  kennisgeving  van  het 
dwangbevel werd overgegaan teneinde de verjaring te stuiten en de rechten van de Schat-
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kist te vrijwaren.
Het toen toepasselijke art. 83 W. BTW bepaald: "Zowel ten aanzien van de voldoening 

als ten aanzien van de teruggaaf van de belasting, de intresten en de administratieve geld-
boeten wordt de verjaring gestuit op de wijze en onder de voorwaarden bepaald bij artikel 
2244 en volgende  van het  Burgerlijk  Wetboek.  Een nieuwe verjaring die  op dezelfde 
wijze kan worden gestuit wordt in dat geval verkregen vijf jaar na de laatste stuiting van 
de vorige verjaring, indien geen rechtsgeding hangend is".

Art. 2244 BW bepaalt:
"Een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan 

hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, vormen een burgerlijke stuiting".
Een bevel tot betaling in de zin van art. 1244 BW. vereist dat de schuldenaar verontrust 

wordt  door  de kennisgeving  ervan  en vereist  tevens  dat  de  schuldeiser  over  een  titel 
beschikt die hij gedwongen kan uitvoeren tegen zijn schuldenaar.

Het niet kunnen uitvoeren van een dreigement omdat ingevolge de betaling door inhou-
ding van de rekening-courant de uitvoerbare titel onbestaande is heeft  voor gevolg dat 
dergelijk betalingsbevel een loutere ingebrekestelling is.

Bovendien werd door het Hof van Cassatie geoordeeld dat een betalingsbevel betekend 
voor een betwiste belastingschuld niet geldig kan zijn en geen stuitende werking heeft 
(Cass., 10 oktober 2002, R. G. C. F., 2003, blz. 26, noot G. de Leval, J.M.L.B., 2002, 
1967; Cass., 21 februari 2003, www. cass.be).

Op grond van voorgaande overwegingen is het dwangbevel nietig en kan het evenmin 
als verjaringstuitend betalingsbevel worden beschouwd. in de gegeven omstandigheden is 
het overbodig de andere grieven nog nader te onderzoeken.

7. Uit wat voorafgaat volgt  dat vermits  de BTW-schuld verjaard is de geïntimeerde 
gehouden is de onwettig ingehouden bedragen terug te betalen".

Op die gronden, het arrest:
"Verklaart de voorziening toelaatbaar en gegrond. Doet het bestreden vonnis teniet en 

opnieuw wijzende.
Zegt  voor  recht  dat  het  op  9  april  1981  uitgevaardigde  dwangbevel  geviseerd  en 

uitvoerbaar verklaard op 29 april 1981 en ter kennis gebracht op 5 mei 1981 nietig is en 
dat er geen gevolg mag worden aan gegeven.

Beveelt  de  terugbetaling  van  de  onwettelijk  geïnde  bedragen,  hetzij  227.905  BEF 
(thans 5.649,62 euro), 131.404 BEF (thans 3.257,42 euro) en 72.349 BEF (thans 1.793,48 
euro) te vermeerderen met de moratoire intrest overeenkomstig art. 91, §3, W. B.T.W., op 
227.905 BEF (thans 5.649,62 euro) vanaf 1 april 1980, op 131.404 BEF (thans 3.257,42 
euro) vanaf 1 augustus 1980, en op 72.349 BEF (thans 1.793,48 euro) vanaf 1 april 1981, 
en veroordeelt (eiser) in de kosten van beide aanleggen".

Grieven
Eerste onderdeel
1. De fiscale schuld ontstaat uit kracht van de wet, en gaat teniet op de wijze in de wet 

omschreven. Dit kan zijn, ofwel door betaling, ofwel door verjaring. Van verjaring is er in 
casu geen sprake.

In de onderhavige zaak wordt in het proces-verbaal van 5 november 1979 een fiscale 
schuld vastgesteld. Daarvan werd op 21 december 1979 aan verweerster kennis gegeven.

De belastingplichtige heeft het recht, deze schuld te betwisten. Het is tevens de plicht 
van  de  administratie,  de  nodige  maatregelen  voor  de  invordering  van  deze  schuld  te 
treffen, zolang geen rechterlijke beslissing het niet-bestaan van deze schuld heeft vastge-
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steld. Dit gebeurt,  overeenkomstig art.  85 Wb. B.T.W., door het uitvaardigen van een 
dwangbevel.

In toepassing daarvan werd op 5 mei 1981 het terzake besproken dwangbevel ter kennis 
van verweerder gebracht.

Het bestaan van deze schuld wordt in casu uitdrukkelijk door het arrest bevestigd.
2. Op 5 mei 1981 was de fiscale schuld van verweerder niet door betaling uitgedoofd.
Een schuld is uitgedoofd wanneer zij door de schuldenaar is betaald. De betaling is een 

wijze waarop een verbintenis teniet gaat door het voldoen van de prestatie waartoe de 
schuldenaar gehouden is.

De  vorm  van  de  betaling  (in  geld,  in  natura,  in  compensatie,  inschrijving  in 
rekening, ...) speelt hierbij geen rol voor zover de overdracht gebeurt "ten titel van beta-
ling". Vereist is dus wel dat op het ogenblik van en door de betaling, de schuld uitgedoofd 
is. Daarbij komt dat de betaling in principe slechts kan plaats vinden met het akkoord van 
de schuldenaar, of krachtens een gerechtelijke beslissing.

Het louter bemachtigen van een geldsom die aan de schuldenaar toebehoort,  kan in 
principe geen betaling in de wettelijke zin uitmaken. De verrichting waarbij de admini-
stratie een tegoed op de rekening van een belastingplichtige inhoudt, is onder de vóór 9 
april 1981 geldende wetgeving niet een betaling. Zulke inhouding vertoont geen enkele 
van de kenmerken van een betaling. Zij wordt niet vrijwillig door de solvens betaald ter 
kwijting van een erkende schuld, en blijft in principe vatbaar voor terugvordering. Zij kan 
dus niet aangemerkt worden als een betaling in de zin van de artikelen 1324, 1325 en 
1376 B.W.

De inhoudingen kunnen niet tot gevolg hebben dat de ingehouden bedragen definitief 
aan de schatkist toegeëigend zijn. Het kan dus slechts gaan om het onder zich houden van 
het tegoed, als bewarende maatregel tot dekking van een bestaande schuld.

Zelfs indien de verrichting onregelmatig gebeurde, kan deze omstandigheid het bestaan 
van de schuld niet aantasten. Een onwettige ontvangst is geen betaling in de zin van de 
artikelen 1234 en 1235 B.W. De schuld blijft bestaan. De plicht van de administratie tot 
uitvoering van de wet, en dus tot invordering van de verschuldigde belasting, blijft even-
eens bestaan.

3. Gelet op het voortbestaan van de fiscale schuld, bleef het de plicht van de admini-
stratie om de invordering ervan te benaarstigen.

Luidens artikel 85, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 
zoals van toepassing na de wijziging bij artikel 67 van de wet van 8 augustus 1980, wordt 
door de met de invordering belaste ambtenaar een dwangbevel uitgevaardigd bij gebreke 
aan voldoening van de belasting, interesten en administratieve geldboeten en toebehoren.

Het dwangbevel (of dwangschrift,  Fr. contrainte) is het wettelijk instrument voor de 
invordering van de zogenaamde indirecte belasting (registratierechten, successierechten, 
zegel, met het zegel gelijkgestelde taxes, B.T.W.). Het concretiseert voor deze belastingen 
het recht van de administratie om voor zichzelf een uitvoerbare titel tot stand te brengen, 
zoals het uitvoerbaar kohier dit is voor de directe belastingen (privilège du préalable). 
Daarbij moet gepreciseerd worden dat het dwangbevel, in de besproken groep van belas-
tingen, volledig verschilt van de akte, ook dwangbevel genoemd (Fr. commandement), die 
door de ontvanger der directe belastingen moet betekend worden met het oog op de invor-
dering van directe belastingen (KB/WIB art. 148).

Voor het uitvaardigen van een dwangbevel als bedoeld in art. 85, §1, Wb. B.T.W., kan 
bijgevolg geen voorafgaande uitvoerbare titel vereist zijn. Het dwangbevel is een uitvoer-
bare  titel,  waarvan  de  uitvoerbaarheid  slechts  geschorst  wordt  middels  verzet  met 
dagvaarding overeenkomstig artikel 89 van het Wetboek van de belasting over de toege-
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voegde waarde.
4. Het nietig verklaren van het dwangbevel op grond van de overweging dat "op het 

ogenblik  van  het  uitvaardigen  van  het  dwangbevel  geen  procedure  tot  terugvordering 
(was) ingesteld" miskent de wettelijke aard van het dwangbevel als instrument voor de 
invordering. Het uitvaardigen van een dwangbevel is niet verbonden aan enige vooraf-
gaande procedure. Deze akte heeft integendeel tot betekenis dat daardoor de invordering 
wordt ingesteld en dat daardoor een procedure kan geopend worden door het verzet van 
de  belastingplichtige.  Het  bleef  nodig  een  dwangbevel  uit  te  vaardigen,  vermits 
verweerder het bestaan van de schuld bleef betwisten. Het is dus wel "bij  gebreke aan 
voldoening van de belasting..." dat de administratie verplicht is geweest, het dwangbevel 
uit te vaardigen.  Het betwisten van de invordering heeft  niet  van het dwangbevel  een 
uitvoerbare titel "gemaakt"; het heeft wel de noodzaak doen ontstaan om het dwangbevel 
als uitvoerbare titel uit te vaardigen.

5. De overweging, volgens welke "alhoewel de inhouding van de BTW-tegoeden niet 
geschraagd  is  op een wettelijke  basis mede gelet  op artikel  8,  §3,  van  het  KB nr.  4,  
moeten  de  betalingen  tot  vereffening  van  een  openstaande  schuld  als  een  gewone 
ontvangst worden beschouwd en niet als een bewarend beslag onder derden" is onduide-
lijk, rekening houdend met de voordien voorkomende vaststelling dat de fiscale schuld 
bestond. Deze overweging laat immers niet toe, uit te maken of, volgens het arrest, de 
fiscale schuld waarvan het arrest het bestaan erkent door de inhoudingen uitgedoofd was, 
in welk geval deze beschikking tegenstrijdig is met het bevel tot terugbetaling ervan, en 
de verdere overwegingen van het arrest overbodig zijn. Ofwel of deze inhoudingen, zij het 
niet als een bewarend beslag naar wettelijke regeling, toch als een louter bewarende maat-
regel  van de administratie  moeten aangemerkt  worden,  in welk geval  de administratie 
verdere maatregelen tot invordering van de vastgestelde fiscale schuld diende te treffen. 
De redenering van het arrest is daardoor behept met een inwendige tegenstrijdigheid.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, op grond van de boven omschreven onduidelijk-
heid en inwendige tegenstrijdigheid in de uitspraak niet naar grondwettelijk voorschrift 
gemotiveerd is (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

Hieruit  volgt  dat,  waar  het aangevochten arrest  stelt  dat  een dwangbevel,  voor  zijn 
geldigheid, een uitvoerbare titel veronderstelt, het de artikelen 85 § en §2, 1°, en 89 Wb. 
B.T.W., schendt zoals van toepassing na de wijziging bij artikel 66, 2°, en 67 van de wet 
van 8 augustus 1980.

Hieruit volgt dat, waar het arrest stelt dat de inhoudingen, respectievelijk verricht op 31 
januari 1980, 31 juli 1980 en 31 januari 1981, gelden als betalingen van de fiscale schuld 
die daardoor voldaan was, en die daarna het voorwerp heeft uitgemaakt van het dwang-
bevel, het de wetsbepalingen die de betaling van een schuld regelen, miskent (schending 
van de artikelen 1234, 1235,  lid 1, 1315,  lid 2, en 1376 van het Burgerlijk Wetboek, 
alsook artikel 8/1, §3, van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969, tekst vóór de 
wijziging bij K.B. van 14 april 1993).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1.  Krachtens  artikel  1234 van  het  Burgerlijk  Wetboek  gaan  verbintenissen 

onder meer teniet door betaling.
2. Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 85, §1, eerste lid, van het BTW-

Wetboek, zoals vervangen door artikel 67 van de wet van 8 augustus 1980, wordt 
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bij gebreke van voldoening van de belasting, interesten,  administratieve geld-
boeten en toebehoren, door de met de invordering belaste ambtenaar een dwang-
bevel uitgevaardigd. Dit dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard 
door de gewestelijke directeur van de Administratie van de Belasting over de 
Toegevoegde Waarde,  Registratie  en Domeinen of  door de  door  hem aange-
wezen ambtenaar.

Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 85, §1, tweede lid, van het BTW-
Wetboek, gebeurt de kennisgeving van het dwangbevel bij een ter post aangete-
kende brief. De afgifte van het stuk ter post geldt als kennisgeving vanaf de daar-
opvolgende dag.

Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 85, §2, 1°, van het BTW-Wetboek, 
stuit die kennisgeving de verjaring van de vordering tot voldoening van de belas-
ting, van de interesten, van de administratieve geldboeten en van het toebehoren.

Volgens het bepaalde in sub 3 van deze wetsbepaling, stelt die kennisgeving 
eveneens de belastingschuldige in staat, verzet aan te tekenen tegen de tenuit-
voerlegging van het dwangbevel op de wijze als bepaald in artikel 89 van het 
BTW-Wetboek.

3.  Hieruit  volgt  dat  inzake  de  belasting  over  de  toegevoegde  waarde,  het 
dwangbevel  enerzijds een taxatietitel  is  waarin  de belastingschuld geconcreti-
seerd  wordt  bij  gebrek  aan  spontane  en  onvoorwaardelijke  betaling  van  de 
verschuldigde belasting en anderzijds een akte is die geldt als uitvoerbare titel 
met het oog op de invordering van die belastingschuld.

Meer bepaald is de met de invordering van de belasting over de toegevoegde 
waarde  belaste  ambtenaar  ertoe  gehouden  een  dwangbevel  uit  te  vaardigen 
indien de belastingschuldige de verschuldigde belasting niet spontaan en onvoor-
waardelijk voldoet.

Een inhouding door het bestuur van BTW-tegoeden die met succes door de 
belastingschuldige  wordt  aangevochten,  geldt  niet  als  een  voldoening van  de 
belastingschuld.

4. Het bestreden arrest  oordeelt dat "een dwangbevel een middel tot tenuit-
voerlegging is dat voor zijn geldigheid een uitvoerbare titel veronderstelt" en dat 
"er  geen  uitvoerbare  titel  kan  zijn  wanneer  er  geen  zekere  en  vastbestaande 
schuld  is  hetgeen  het  geval  is  wanneer  de  belastingschuld  is  betaald,  ook al 
gebeurde  de  betaling  door  een  inhouding  op  rekening-courant,  die  achteraf 
onwettelijk bleek te zijn".

5. Het arrest schendt derhalve de artikelen 85, §1, van het BTW-Wetboek en 
artikel 1234 van het Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
6. Het onderzoek van de overige grieven kan niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-
kelijk verklaart.
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Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

9 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de heer Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 142

1° KAMER - 9 maart 2006

1º BESLAG — ALGEMEEN - DERDENBESLAG - SOMMEN DIE HET VOORWERP ZIJN VAN HET 
BESLAG - FISCALE TOEREKENING VAN INKOMSTEN VAN DE BEROEPSACTIEVE ECHTGENOOT AAN DE 
ANDERE - DRAAGWIJDTE - GEVOLGEN

2º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEREKENING 
VAN DE AANSLAG — ALLERLEI - TOEREKENING VAN INKOMSTEN VAN DE 
BEROEPSACTIEVE ECHTGENOOT AAN DE ANDERE - DRAAGWIJDTE - GEVOLGEN

1º en 2° De toerekening krachtens artikel 87 van het W.I.B. (1992), van een gedeelte van 
het inkomen van de echtgenoot die als enige beroepsinkomsten heeft, aan de andere 
echtgenoot, doet geen schuldvordering ontstaan voor de andere echtgenoot maar is een 
fiscale techniek om de gevolgen van de progressiviteit van de belasting te milderen ten  
aanzien van ééninkomensgezinnen; in geval van beslag onder derden in handen van de  
echtgenoot met beroepsinkomsten ten laste van de andere echtgenoot, maakt het aan  
deze laatste aldus toegerekende inkomen geen voorwerp van het beslag uit. (Artt. 1452 
en 1542, Ger.W.; Art. 87, W.I.B. 1992)

(V. T. T.)

ARREST

(A.R. C.05.0170.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 december 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1452, 1456 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 87 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Gent (eerste kamer) d.d. 2 december 

2004 verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt het betreden vonnis, op volgende 
gronden:

"De ganse discussie betreft  de vraag in hoeverre de verklaring van derde-beslagene 
door  (verweerster)  aan  de  gerechtsdeurwaarder  R.L.  overgemaakt  bij  aangetekend 
schrijven dd. 13 oktober 2001 al dan niet voldoet aan de voorwaarden gesteld door artikel 
1542 Ger. W. Het betreft immers een uitvoerend beslag onder derden, doch gelet op de 
verwijzing in artikel 1542 Ger. W. naar artikel 1452 Ger. W. (m.b.t. het bewarend derden-
beslag), zijn dezelfde voorwaarden van toepassing.

Dat de verklaring tijdig werd  geformuleerd staat  niet  ter discussie,  wel  de vraag in 
hoeverre de verklaring 'met nauwkeurigheid' werd gedaan. (Verweerster) had immers in 
gezegd aangetekend schrijven aan gerechtsdeurwaarder R. L. het volgende verklaard: 'U 
gelieve te noteren dat ik geen schuldenaar ben van de heer J. O..'

Volgens (eiser) strookt deze verklaring niet met de realiteit doch werd zij ingegeven 
door fraude en kwade trouw aangezien hierin géén melding wordt gemaakt van de inkom-
sten welke de schuldenaar J. O. ongetwijfeld ontvangt vanwege zijn echtgenote als helper 
in het restaurant 't Kwizientje' die zij reeds sedert 1995 zou uitbaten te Oostende, Troon-
straat nr. 121. (...)

De debatten werden bij tussenarrest van 23 december 2003 ambtshalve heropend juist 
omwille  van de tussen de partijen gerezen discussie nopens de mogelijke  'verzwegen' 
inkomsten van J. O.  geregenereerd uit zijn werkzaamheden in het restaurant uitgebaat 
door zijn echtgenote.

Uit de na het tussenarrest door (verweerster) overgelegde overtuigingsstukken blijkt dat 
(verweerster)  nooit  enige  arbeid  in  dienstverband  heeft  uitgeoefend  noch  vanwege 
(verweerster) arbeidsinkomsten heeft genoten. Blijkens de fiscale aanslagbiljetten over de 
jaren sedert hun huwelijk tot en met 2002 blijkt wel dat een inkomen op naam van J. O. 
werd geboekt, doch dit vertegenwoordigde telkenmale enkel het bij wet van 07/12/1988 
ingevoerde huwelijksquotiënt, ingevoerd met het oog op het opheffen van de discriminatie 
tussen ééninkomensgezinnen en tweeverdieners die reeds konden genieten van het decu-
mulprincipe. Ten bewijze de vermelding in elk aanslagbiljet van code 641 dat specifiek 
het huwelijksquotiënt bedoelt. Deze overheveling van een deel van de beroepsinkomsten 
van  de werkende  echtgenoot  naar  de andere  (niet-werkende)  echtgenoot  is  een  louter 
fiscaalrechtelijke  constructie  door  de wet  zelf  ingevoerd en door de belastingsadmini-
stratie zelfs automatisch toegepast. Deze overheveling van beroepsinkomsten zijnde het 
huwelijksquotiënt, is trouwens eigen aan ééninkomensgezinnen, hetgeen meteen betekent 
dat (verweerster) de enige kostwinner in het gezin was. De toekenning van het huwelijks-
quotiënt  heeft  evenwel  énkel  fiscaalrechterlijke  gevolgen  (nl.  verminderde  belastingen 
door afzonderlijke belastbaarheid) en creëert in gene mate enig vorderingsrecht op uitbe-
taling van de aldus overgehevelde bedragen.

Het voormelde is geenszins in strijd met de materiële vaststellingen op verzoek van 
appellant gedaan door gerechtsdeurwaarder O.L.te Oostende op 19 oktober 2001 in het 
restaurant van (verweerster). (...) Dhr. J. O. ontkende evenwel niet dat hij zijn echtgenote 
af en toe helpt in het restaurant doch ontkende formeel dat hij hieruit enig beroepsin-
komen ontvangt, hetgeen door zijn echtgenote ook steeds werd bevestigd.

Andere bewijzen die zouden kunnen wijzen op één of andere opgezette frauduleuze 
constructie tussen (verweerster)  en haar echtgenoot teneinde zich te onttrekken aan de 
schuldeisers liggen niet voor. Het adagium 'fraus omnia corrumpit' is hier derhalve niet 
van toepassing.

(Eiser) bewijst evenmin het bestaan van een gezamenlijke handelsuitbating onder welke 
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vorm ook uit hoofde waarvan dhr. J. O. gerechtigd zou zijn op (minstens) de helft van de 
opbrengsten.

Het loutere feit dat J. O. in een aantal akten nog vermeld staat als 'zelfstandig restau-
ranthouder' (...), bewijst niet dat hij dit op dat ogenblik daadwerkelijk was noch dat hij dit 
op het ogenblik van het derdenbeslag nog steeds was.

4.  Gelet  op  alle  voorgaande  overwegingen  en  vaststellingen  besluit  dit  hof  dat 
(verweerster) een geloofwaardige en juiste verklaring als derde-beslagene heeft afgelegd 
door te stellen dat zij géén schuldenaar was van haar echtgenoot.

In haar hoofde kan derhalve géén verzuim of onnauwkeurigheid weerhouden worden, 
laat  staan  dat  haar  fraude,  collusie  of  een  onverschoonbare  onzorgvuldigheid  kan 
verweten worden (...)".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens de artikelen 1452, 1456 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek dient de derde-

beslagene binnen de 15 dagen een verklaring af te leggen omtrent de sommen of zaken 
die het voorwerp zijn van het beslag.  Deze verklaring moet nauwkeurig alle dienstige 
gegevens voor de vaststelling van de rechten van partijen vermelden. Indien de verklaring 
onvoldoende nauwkeurig is, kan de derde-beslagene zelf schuldenaar worden verklaard 
van de oorzaken en kosten van het beslag. Dit systeem geldt zowel voor het bewarend als 
het uitvoerend derdenbeslag.

In het bestreden arrest komt het hof van beroep tot de vaststelling dat uit de voorge-
legde stukken (na tussenarrest) blijkt dat een deel van het beroepsinkomen van verweer-
ster, in het kader van het huwelijksquotiënt (artikel 87 Wetboek Inkomstenbelastingen), 
aan dhr. O. wordt  toegekend.  Het hof oordeelt dat,  ofschoon deze informatie  niet was 
opgenomen in de verklaring van verweerster als derde-beslagene, laatstgenoemde verkla-
ring toch geloofwaardig en juist moet bevonden worden.

De verklaring van de derde-beslagene die aan haar echtgenoot  in het kader van het 
huwelijksquotiënt fiscaalrechtelijk een deel van haar inkomen toekent, maar dit feit niet 
vermeldt,  is niet "nauwkeurig" in de zin van de artikelen 1452, 1456 en 1542 van het 
Gerechtelijk Wetboek, en geeft aanleiding tot de in de wet voorziene sancties.

Door enerzijds vast te stellen dat verweerster op fiscaal gebied aan dhr. O. een deel van 
haar inkomen toekent in het kader van het huwelijksquotiënt, maar anderzijds te stellen 
dat de verklaring door verweerster, waarin dit niet werd vermeld, toch "met nauwkeurig-
heid" zou gedaan zijn, heeft het hof van beroep in het bestreden arrest van 2 december 
2004 de voormelde artikelen geschonden (schending van de artikelen 1452, 1456 en 1542 
van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 87 van het Wetboek van Inkomstenbelas-
tingen).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De derde-beslagene is krachtens de artikelen 1452 en 1542 van het Gerech-

telijk  Wetboek,  gehouden om binnen vijftien dagen  na het  derdenbeslag,  een 
verklaring af te leggen omtrent de sommen of zaken die het voorwerp zijn van 
het beslag.

2.  Volgens  artikel  87 van het  Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 
wordt, wanneer de aanslag op naam van beide echtgenoten wordt gevestigd en 
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slechts  één  van  de  echtgenoten  beroepsinkomsten  heeft  verkregen,  een  deel 
daarvan  toegerekend aan de andere echtgenoot,  behalve wanneer  daardoor  de 
aanslag wordt verhoogd. 

3. De toerekening krachtens artikel 87 van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen  1992,  van een gedeelte  van het  inkomen van de echtgenoot  die als 
enige beroepsinkomsten heeft, aan de andere echtgenoot, doet geen schuldvorde-
ring  ontstaan  voor de  andere  echtgenoot  maar  is  een  fiscale  techniek  om de 
gevolgen  van de progressiviteit  van de belasting te milderen ten aanzien van 
ééninkomensgezinnen.

4. In geval van beslag onder derden in handen van de echtgenoot met beroeps-
inkomsten ten laste van de andere echtgenoot, maakt het aan deze laatste aldus 
toegerekende inkomen geen voorwerp van het beslag uit.

5. Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, berust op een verkeerde rechts-
opvatting.

6. Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Dictum

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

9 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de heer Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advo-
caten: mrs. Houtekier en Geinger.

Nr. 143

1° KAMER - 9 maart 2006

1º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - CASSATIEBEROEP VANWEGE DE 
BELASTINGPLICHTIGE - ONDERTEKENING - NEERLEGGING

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALGEMEEN - 
VOORZIENING IN CASSATIE - CASSATIEBEROEP VANWEGE DE BELASTINGPLICHTIGE - 
VORMVEREISTEN - ONDERTEKENING - NEERLEGGING

1º  en  2°  Inzake  inkomstenbelastingen  moet  het  verzoekschrift  in  cassatie  van  de  
belastingplichtige in elk geval door een advocaat worden ondertekend en neergelegd1(1).  
(Art. 378, W.I.B. 1992)

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

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal D. THIJS:
1. De toelaatbaarheid van het cassatieberoep.

1 Zie de conclusie van het O.M.
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De vraag stelt zich of het cassatieberoep dat door R. en K. op 1 oktober 2004 werd 
ingesteld tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 2 december 2003 wel 
ontvankelijk is nu het verzoekschrift houdende de voorziening in cassatie niet door een 
advocaat is ondertekend.

Het ten deze toepasselijk artikel 378 van het W.I.B. (1992)2 bepaalt het volgende:
“Het verzoekschrift houdende voorziening in cassatie mag door een advocaat worden 

ondertekend en neergelegd.”
Deze bepaling betreft een afwijking op artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek dat 

voorschrijft  dat  het  verzoekschrift  door  een  advocaat  bij  het  Hof  van  Cassatie  moet 
worden ondertekend.

Wanneer men beide bepalingen samen leest, zou men kunnen besluiten dat in fiscale 
zaken het cassatieberoep verplicht moet worden ondertekend door een advocaat.

Art. 378 W.I.B. 1992 is evenwel op dit punt niet duidelijk nu het niet voorschrijft dat 
het verzoekschrift moet worden ondertekend door een advocaat, doch wel dat zulks mag.

Gelet op het gebruik van het woord ‘mag’, stelt zich dan ook de vraag of de bijstand 
van een advocaat voor de belastingplichtige niet een mogelijkheid betreft, veeleer dan een 
verplichting.

De verantwoording bij het regeringsamendement dat aan de grondslag ligt van artikel 
378 W.I.B. 923 luidt als volgt: “Dit amendement voorziet dat de procedure van voorzie-
ning in cassatie, zoals dat thans reeds het geval is inzake de inkomstenbelastingen, mag 
worden  ingeleid  zonder  rechtstreekse  tussenkomst  van  een  advocaat  bij  het  Hof  van 
Cassatie” (Parl. St., Senaat, 1998-99, nr. 1-966/7, 6 en nr. 1-966/11, 170).

Uit de verwijzing in de verantwoording van het amendement naar de oude procedure 
inzake  inkomstenbelastingen,  die  toeliet  dat  een  belastingplichtige  of  zijn  advocaat 
cassatieberoep aantekende, kan m.i. worden afgeleid dat het de bedoeling van de wetgever 
was om de oude regeling van artikel 388 W.I.B. 1992 op dit punt te behouden.

Zulks blijkt overigens uit de parlementaire voorbereiding van de wet: 
“Ten slotte bevestigt de minister dat voortaan voorziening in cassatie kan worden inge-

steld zonder dat daarvoor een advocaat bij het Hof van cassatie hoeft te worden ingescha-
keld (…). Daarbij is het zaak de toegang van de belastingplichtigen tot alle niveaus van 
gerechtelijke  aanleg  te  vergemakkelijken.  Bovendien  wordt  de  mogelijkheid  voor  de 
administratie der directe belastingen om zonder een beroep te doen op een advocaat voor-
ziening in cassatie in te stellen door het ontwerp uitgebreid tot de verschillende soorten 
van belastingen” 

(…)
“De fiscale administratie kan voortaan cassatieberoep instellen zonder een beroep te 

moeten doen op een advocaat. Deze regel, die thans reeds in het W.I.B. 1992 voorkomt, 
wordt voortaan (…) ook in de overige fiscale Wetboeken (…) opgenomen.”

(Verslag SUYKENS en MEUREAU, ParL. ST., Kamer, 1997-98, nr. 1341/23, 19-20, en 35).
Het is  precies vanuit  deze optiek dat in de nieuwe artikelen 378 W.I.B.  (1992),  93 

W.B.T.W., 225ter W. Reg., 142-4 W. Succ., 75bis W.Zeg. en 210bis W. Taksen, telkens 
de  zin  “Het  verzoekschrift  mag  voor  de  eiser  door  een  advocaat  ondertekend  en 
neergelegd worden” ingevoegd werd.

Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 378 W.I.B. (1992) blijkt zodoende dat 
het woord “mag” in artikel 378 W.I.B. 1992 strikt dient te geïnterpreteerd zodat de eiser 

2 Art. 378 W.I.B. (1992), zoals vervangen bij artikel 2 Wet van 10 december 2001, alvorens het werd 
gewijzigd bij art. 380 Programmawet 27 december 2004.
3 Art. 378 W.I.B. (1992), zoals gewijzigd door de wet van 15 maart 1999.
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in cassatie over de mogelijkheid beschikt beroep te doen op een advocaat zonder daartoe 
verplicht te zijn.

Deze opvatting, die aansluit bij de wetsgeschiedenis en stoelt op een strikte interpretatie 
van de van het gemeen recht afwijkende bepaling, vindt ook steunt in de rechtsleer.  Zo 
stelt  auteur MAGREMANNE:  “Si  le texte  légal  prévoit  désormais  que la requête peut être 
signée et déposée par un avocat, il ne dit pas qu’elle doit l’être par un avocat, ce qui laisse 
à  penser  qu’elle  peut  être  signée  par  la  partie  en personne,  conformément  aux règles 
habituelles de comparution et de représentation des parties en justice » (J.-P. MAGREMANNE 
e.a., Le contentieux de l’impôt sur les revenus, Brussel, Kluwer, 2000, 709, nr. 662).

Ook de auteurs F. VANISTENDAEL, P. VAN ORSHOVEN en V. DAUGINET en K. SPAGNOLI zijn 
de  mening  toegedaan  dat  de  belastingplichtige  zich,  ook  na  de  hervorming  bij  de 
procedurewetten van 15 en 23 maart 1999, in cassatie kan voorzien zonder de bijstand van 
een  advocaat  (F.  VANISTENDAEL en  P.  VAN ORSHOVEN,  De  nieuwe  fiscale  procedure, 
Ced.Samsom, Diegem, 1999, nr. 63, p. 171 e.v.; V. DAUGINET en K. SPAGNOLI, De nieuwe 
fiscale  procedure  –  Commentaar  bij  de  wetten  van  15  en  23  maart  1999,  Biblo, 
Kalmthout, 1999, 134, nr. 615).

Voormelde auteurs wijzen in dit verband tevens op het belang van artikel 478 van het 
Gerechtelijk Wetboek krachtens welke bepaling “voor het Hof van Cassatie in burgerlijke 
zaken alleen advocaten (kunnen) optreden en conclusies nemen, die de titel van advocaat 
bij het Hof van Cassatie voeren”.

Alhoewel  de  notie  “burgerlijke  zaken”  in  die  bepaling  prima  facie  staat  tegenover 
“strafzaken”, en dus de fiscale geschillen omvat, wordt zij van oudsher een stuk enger 
geïnterpreteerd, als “burgerlijke, handels- en sociale zaken”, dus met uitsluiting van straf- 
en fiscale zaken, zodat de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie niet 
vereist is in fiscalibus.

Ook  de  parlementaire  voorbereiding  van  artikel  478  Ger.  W.  verduidelijkt  dat  het 
monopolie  van de advocaten  bij  het  Hof van  Cassatie  voor  “burgerlijke” zaken  enkel 
“burgerlijke,  handels-  en  sociale  “  zaken  betreft  (R.v.St.,  advies  bij  het  ontwerp  van 
gerechtelijk  wetboek  (artikel  478 partim),  Parl.  St.,  Senaat,  1963-64,  nr.  60,  844;  M. 
MAHIEU en  J.  BAUDREZ,  De  Belgische  advocatuur,  1980,  138;  R.  BÜTZLER en  R. 
VANCRAENBROECK, “Advocaten bij het Hof van Cassatie.  Art. 478”, in Com. Ger., (1984), 
5).

Fiscale zaken vallen derhalve per definitie binnen de bevoegdheid van alle advocaten, 
ongeacht of zij de titel van advocaat bij het Hof van cassatie voeren (V. DAUGINET en K. 
SPAGNOLI, o.c., nr. 615, in fine).

De ratio legis van artikel 378 W.I.B.(1992) bestaat er dan ook in deze context in te 
preciseren dat voor de eiser in cassatie in fiscale zaken de tussenkomst van een gewone 
advocaat, die door artikel 478 Ger. W. mogelijk wordt gemaakt, niet verplicht is, doch 
slechts facultatief.

Waar artikel 378 W.I.B. 1992 bepaalt dat het verzoekschrift houdende voorziening in 
cassatie  door  een  advocaat  mag  worden  ondertekend  en  neergelegd,  maakt  het  geen 
onderscheid naar gelang het cassatieberoep uitgaat van de fiscale administratie, dan wel 
van de belastingplichtige.

Uit de rechtspraak van Uw Hof blijkt impliciet dat cassatieberoepen in fiscale zaken 
ingesteld  door  de  fiscale  administratie  zelf,  zonder  de  bijstand  van  een  advocaat, 
ontvankelijk worden geacht.

Die rechtspraak moet m.i. voor gevolg hebben dat ook de belastingplichtige over de 
mogelijkheid  moet  beschikken  in  fiscale  zaken  cassatieberoep in  te  stellen zonder  de 
bijstand van een advocaat.
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Gelet  op  het  grondwettelijk  gelijkheidsbeginsel  lijkt  het  mij  onmogelijk  dezelfde 
wettekst een verschillende interpretatie te geven naargelang het cassatieberoep uitgaat van 
de belastingplichtige, dan wel van een fiscale ambtenaar, te meer nu beide categorieën 
eisers op cassatietechnisch vlak even onbedreven kunnen zijn.

Het in deze zaak door de echtgenoten ROBA-KNAEPEN ingesteld cassatieberoep komt mij 
dan ook ontvankelijk voor.

Ten gronde.
In zijn memorie van antwoord werpt verweerder terecht op dat het enig middel niet 

ontvankelijk is wegens onduidelijkheid nu eisers schending aanvoeren van de artikelen 
1325,  1327  en  1329 van  het  Burgerlijk  Wetboek  zonder  nader  te  preciseren  hoe  het 
bestreden arrest deze bepalingen zou hebben miskend.

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.04.0052.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 december 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het openbaar ministerie werpt op dat het cassatieberoep niet door een advo-

caat is ondertekend.
2.  Artikel  1080  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  onder  meer  dat  het 

verzoekschrift waarbij het cassatieberoep wordt ingesteld, zowel op het afschrift 
als op het origineel door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend.

In afwijking van deze bepaling bepaalt artikel 378 Wetboek van de Inkomsten-
belastingen 1992, zoals gewijzigd bij artikel 34 van de wet van 15 maart 1999 
betreffende  de  beslechting  van  fiscale  geschillen,  dat  het  verzoekschrift  in 
cassatie voor de belastingplichtige door een advocaat ondertekend en neergelegd 
mag worden.

Hieruit  volgt  dat inzake inkomstenbelastingen het  verzoekschrift  in cassatie 
van de belastingplichtige in elk geval door een advocaat moet worden onderte-
kend en neergelegd.

3. Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

9 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
Andersluidende conclusie  van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. Claeys 
Boúúaert.

Nr. 144

1° KAMER - 10 maart 2006

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - SLACHTOFFER - ONVERSCHOONBARE FOUT 
- OPZETTELIJKE AARD - BEOORDELING

De opzettelijke aard van de fout van het slachtoffer en het besef dat hij moest hebben van 
het  gevaar  waaraan  hij  zich  blootstelde,  worden  door  de  bodemrechter  in  feite 
beoordeeld1. (Art. 29bis, W.A.M.-wet 1989)

(G. e.a. T. CORONA nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0228.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 29 oktober 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 29bis, §1, inzonderheid eerste, vijfde en zesde lid, van de wet van 21 november 

1989, in die wet ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994, zoals het gold na de wijziging 
ervan bij de wet van 13 april 1995 en vóór de wijziging ervan bij de wet van 19 januari 
2001;

artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis doet uitspraak op de voortgezette behandeling van de zaak van 

het vonnis van 23 april 2004, dat 1°) heeft vastgesteld "dat de partijen vragen dat de recht-
bank uitspraak doet over de omstandigheden van een verkeersongeval en de financiële 
gevolgen ervan vaststelt; het ongeval gebeurde op 26 december 1998 om 11.25u op de 
quai de Coronmeuse in Luik; de heer M., houder van een voorlopig rijbewijs, (...) reed op 
het ogenblik van de feiten zonder zijn begeleider (...); terwijl hij op de quai de Coron-
meuse in de richting Herstal-quai Saint-Léonard aan het rijden is, ziet hij een voetganger 

1 Art. 29 bis, W.A.M.-wet, gewijzigd bij W. 13 april 1995 en vóór de wijziging ervan bij W. 19 jan. 
2001; zie Cass., 2 sept. 2005, AR C.03.0256.F., nr 404.
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die de rijweg oversteekt; het gaat om de heer V.L. en de heer M. zal hem niet kunnen 
ontwijken; de heer V.L. zal aan de gevolgen van zijn verwondingen overlijden"; dat de 
deskundige  Lecrenier,  die  door  het  parket  werd  gevorderd  om  de  oorzaken  van  het 
ongeval vast te stellen, "aldus heeft geredeneerd: 1. de deskundige is van oordeel dat het 
slachtoffer  op het  ogenblik  van  de aanrijding ongeveer  0,8  m verwijderd  was  van de 
boord van de rijweg die hij aan het oversteken was (...); 2. gelet op studies waarmee de 
bescherming van voetgangers kan worden berekend, reed het voertuig van de heer M. op 
het ogenblijk van de feiten tegen 60 km/u, hierbij is een foutenmarge van ± 15 pct. moge-
lijk (...); 3. het slachtoffer heeft  een traject van 0,7 m afgelegd voor hij werd geraakt; 
tegen 5 km/u wordt die afstand afgelegd in 0,5 seconde (...); 4. tegen 60 km/u legt de auto 
8 meter af in 0,5 seconde; volgens deskundige Lecrenier was de auto 8 meter verwijderd 
van het slachtoffer toen deze de weg begon over te steken (...); de deskundige neemt een 
reflextijd van één seconde in aanmerking: volgens hem 'kan men dus ervan uitgaan de dat 
de heer M., die tegen 60 km/u reed, onmogelijk kon remmen voor de voetganger die de 
weg begint over te steken (...)'"; 2°) dat een plaatsbezichtiging heeft bevolen en bevolen 
heeft tijdens die bezichtiging deskundige Lecrenier en de heer N. als getuigen te horen;

het  bestreden  vonnis  stelt  de  volgende  gegevens  vast:  "de  quai  de  Coronmeuse  is 
verdeeld in drie rijwegen, die elk twee rijstroken hebben; tussen elk van die rijwegen is er 
een berm die dient als trottoir; de verkeerslichten regelen hoe de voertuigen rijden en de 
voetgangers oversteken; de lichten voor de voetgangers zijn niet gesynchroniseerd, het 
licht op de eerste rijweg (kant van de huizen) gaat immers op een ander tijdstip branden 
dan de lichten van de twee overige rijwegen,  namelijk de middelste  rijweg - voor  de 
bussen - en de buitenste rijweg (kant van de Maas); op de middelste rijweg is er tweerich-
tingsverkeer,  op de overige eenrichtingsverkeer;  de rijweg is rechtlijnig, het uitzicht is 
uitstekend over honderden meters; de rechtbank wees erop dat sommige voertuigen vrij 
vlug reden; het duurt ongeveer vijftien seconden om de rijweg tegen een normaal tempo 
over te steken; in dit stadium ligt de volgende conclusie voor de hand: het oversteken van 
zo'n brede en ingewikkelde rijweg vereist aandacht en voorzichtigheid, te meer daar er ten 
tijde van de feiten nog een snelheidsbeperking van 80 km/u gold"; het oordeelt "dat uit de 
verklaring van de heer M., die wordt bevestigd door de oorspronkelijke verklaring van 
getuige N. in het strafdossier, het verslag en het verhoor van de heer L. exact kan worden 
opgemaakt dat het ongeval als volgt verlopen is: de heer M. rijdt op de rechterrijstrook 
van de derde rijweg (kant van de Maas) aan de toegestane snelheid van 60 à 70 km/u; hij 
bemerkt het slachtoffer wiens gedrag hem verontrust; terwijl het slachtoffer de middelste 
rijweg oversteekt, schakelt de heer M. terug naar derde versnelling en claxonneert; het 
slachtoffer kijkt om en stopt ter hoogte van de middenberm tussen de tweede en de derde 
rijweg; de heer M. die denkt dat alle gevaar geweken is, schakelt naar vierde versnelling 
en geeft gas aangezien het licht voor hem op groen staat; wanneer de heer M. zich op acht 
meter van het zebrapad bevindt, zet de heer V.L. zich weer in beweging, terwijl het licht 
voor de voetgangers op rood staat; een halve seconde nadien gebeurt de aanrijding terwijl 
het slachtoffer  80 cm heeft  afgelegd zonder dat de heer M. iets kan doen om hem te 
ontwijken (zijn reactietijd bedraagt ten minste één seconde)"; het beslist dat "geen enkele 
fout in oorzakelijk verband met het ongeval ten laste kan worden gelegd aan de heer M.", 
die  "voorzichtig  heeft  gehandeld  en  niets  heeft  kunnen  doen  om  het  slachtoffer  te 
ontwijken"

vervolgens  beschikt  het  bestreden  vonnis  afwijzend  op  de  vordering  die  de  eisers 
hadden  ingesteld  tegen  verweerster  op  grond  van  artikel  29bis  van  de  wet  van  21 
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrij-
tuigen, teneinde vergoed te worden voor de schade die zij door het overlijden van de heer 
V.L. hadden geleden.

Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
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"het slachtoffer heeft een, opzettelijke of quasi-opzettelijke, fout begaan, die een onver-
schoonbare fout is in de zin van voornoemde bepaling. Inderdaad,  hoewel hij met een 
claxon is gewaarschuwd en het uitzicht uitstekend is, beslist hij over te steken, ook al staat 
het licht voor hem op het rood en komt er op acht meter van het zebrapad een auto tegen 
een snelheid van 60 à 70 km/u aangereden. Getuige N. reageerde trouwens onmiddellijk 
als volgt: 'je moet gek zijn om zo over te steken als het licht voor de voetgangers op rood 
staat'. Het feit dat de lichten niet gesynchroniseerd zijn heeft hier geen belang. Getuige N. 
verklaart dat het licht voor de auto's op groen stond op het ogenblik van de aanrijding, 
hetgeen zonder enige betwisting impliceert dat de voetgangerslichten op de tweede en de 
derde rijweg al enige tijd op rood stonden. Het slachtoffer kon dus niet verrast zijn door 
dat feit, en de bewering van de (eisers) dat de heer V.L. het misschien niet heeft gemerkt,  
kan onmogelijk worden gevolgd. De (eisers) voeren trouwens aan dat sommige voetgan-
gers tijdens de plaatsbezichtiging, overstaken toen het licht op rood stond. Dit is uiteraard 
onvoldoende  om een  dergelijk  gedrag  te  rechtvaardigen  of  te  verschonen.  Ten  slotte 
kunnen de speculaties van de (eisers) over de vermeende geestestoestand van het slacht-
offer  niet  gecontroleerd  worden  en zijn  ze  niet  ter  zake  dienend,  aangezien  de feiten 
duidelijk bewezen zijn en ze de aard van de fout van het slachtoffer kunnen typeren".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 29bis, §1, van de wet van 21 november 1989, zoals het bestond ten tijde van de 

feiten,  luidt  als volgt:  "Bij  een verkeersongeval  waarbij  een motorrijtuig betrokken is, 
wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slacht-
offer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, 
vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder 
of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet". Volgens het vijfde lid van 
artikel 29bis, §1, kunnen "slachtoffers die een onverschoonbare fout hebben begaan die de 
enige oorzaak was  van het ongeval,  (...)  zich niet  beroepen op de bepalingen van het 
eerste lid". Volgens het zesde lid van dat artikel is "enkel de opzettelijke fout van uitzon-
derlijke ernst, waardoor degene die ze begaan heeft zonder geldige reden wordt blootge-
steld aan een gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn, (...) onverschoonbaar".

Om de vergoeding waarin artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de voornoemde wet voor-
ziet, te ontzeggen, moet de " uitzonderlijke ernst" van de fout van het slachtoffer beper-
kend worden beoordeeld. Die beperkende beoordeling belet echter dat een ernstige fout 
onverschoonbaar wordt geacht in de zin van artikel 29bis, §1, vijfde en zesde lid, wanneer 
zij in dezelfde omstandigheden als die van het slachtoffer door sommige andere mensen 
wordt begaan.

In deze zaak oordeelde het bestreden vonnis dat "het oversteken van zo'n brede en inge-
wikkelde rijweg aandacht en voorzichtigheid vereist" en heeft het, bij de plaatsbezichti-
ging, vastgesteld dat "sommige voetgangers overstaken toen het licht op rood stond". Het 
vonnis is evenwel van oordeel dat laatstgenoemde omstandigheid niet van dien aard is om 
het gedrag te "rechtvaardigen" of te "verschonen" van het slachtoffer  dat "niet  verrast 
(kon) zijn door dat feit", namelijk dat "de voetgangerslichten op de tweede en de derde 
rijweg al enige tijd op rood stonden", welk motief niet impliceert dat die overige voetgan-
gers evenmin konden merken dat de lichten op rood stonden.

Door te oordelen dat het slachtoffer, dat is overgestoken toen het licht op rood stond en 
op een afstand van acht meter van het zebrapad een auto tegen een snelheid van 60 à 70 
km/u  kwam aangereden,  een onverschoonbare  fout  heeft  begaan in  de zin van  artikel 
29bis, §1, van de wet van 21 november 1989, hoewel de rechtbank bij de plaatsbezichti-
ging heeft vastgesteld dat andere voetgangers eveneens die brede en ingewikkelde rijweg 
overstaken toen het licht op rood stond, heeft het bestreden vonnis voornoemde bepaling 
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geschonden, meer bepaald het vijfde en zesde lid ervan. Door de eisers elke vergoeding te 
ontzeggen, schendt het bestreden vonnis bovendien artikel 29bis, §1, eerste lid.

2. Tweede onderdeel
Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: "Hij die de uitvoering van een 

verbintenis vordert, moet het bestaan daarvan bewijzen. Omgekeerd moet hij die beweert 
bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van 
zijn verbintenis heeft teweeggebracht".

De verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de bestuurder van het motorrijtuig dat 
in  een  ongeval  betrokken  is  waarbij  een  voetganger  gekwetst  raakt  of  overlijdt,  kan 
slechts ontkomen aan de vergoeding van het slachtoffer of zijn rechthebbenden, waarin 
artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 voorziet, op voorwaarde 
dat hij bewijst dat het slachtoffer een onverschoonbare fout heeft begaan in de zin van het 
vijfde en zesde lid van voornoemde bepaling. Krachtens artikel 29bis, §1, zesde lid, moet 
de onverschoonbare fout onder meer opzettelijk geweest zijn en moet degene die ze heeft 
begaan zich bewust zijn geweest van het gevaar waaraan hij zich blootstelde. De verzeke-
raar moet bewijzen dat de fout van het slachtoffer die twee kenmerken vertoonde.

Om te  bewijzen  dat  het  slachtoffer  zich  bewust  moet  zijn  geweest  van  het  gevaar 
waaraan hij zich blootstelde, kan de rechter zijn geestestoestand in aanmerking nemen.

In hun "Nota na de plaatsbezichtiging", die werd neergelegd op de terechtzitting van 24 
september 2004, en als conclusie gold, voerden de eisers aan dat de onverschoonbare fout 
van de heer V.L. niet bewezen was op grond dat " er rekening moet worden gehouden met 
het feit dat wijlen S. V. L. zoals elke ochtend zijn gebruikelijke wandeling in het centrum 
van Luik maakte, en, op enkele dagen van zijn officiële pensionering, geen enkele reden 
had om zich opzettelijk bloot te stellen aan een uiterst gevaarlijke toestand; om hiervan 
overtuigd te raken, is het voldoende erop te wijzen dat zowel de bestuurder M. als getuige 
N. erkenden dat de voetganger eventjes gestopt was, wat totaal in strijd is met een zelf-
moordpoging en duidelijk maakt dat hij wilde nagaan of er ander weggebruikers waren 
(...)".

Het bestreden vonnis zegt dat "de speculaties van de (eisers) over de vermeende gees-
testoestand van het slachtoffer niet gecontroleerd kunnen worden en niet ter zake dienend 
zijn, aangezien de feiten duidelijk bewezen zijn en ze de aard van de fout van het slacht-
offer kunnen typeren"en beslist dat hij een "opzettelijke of quasi-opzettelijke fout begaan 
heeft, die een onverschoonbare fout is in de zin van" artikel 29bis, §1, van de wet van 21 
november 1989, aangezien het slachtoffer de derde rijweg is overgestoken toen het licht 
voor de voetgangers op rood stond en de auto van de heer M. naderde die tegen 60/70 km/
u reed en geclaxonneerd had.

Het  was  trouwens  wel  ter  zake  dienend  de  geestestoestand  van  het  slachtoffer  in 
aanmerking te nemen om aan te tonen dat hij zich opzettelijk had blootgesteld aan een 
gevaar waarvan hij zich bewust moest zijn. Het vonnis schendt bijgevolg artikel 29bis, §1, 
eerste, vijfde en zesde lid, van de wet van 21 november 1989.

Door te weigeren acht te slaan op de conclusie van de eisers betreffende die geestestoe-
stand,  op grond dat het  om "oncontroleerbare  speculaties" gaat,  miskent  het bestreden 
vonnis de regel volgens welke verweerster, in haar hoedanigheid van W.A.M.-verzekeraar 
van de bestuurder die betrokken was in een ongeval waarbij een voetganger het leven liet, 
hoorde te bewijzen dat die voetganger zich opzettelijk aan het gevaar had blootsgesteld en 
dat hij zich ervan bewust moest zijn. Het bestreden vonnis schendt aldus de artikelen 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 29bis, §1, eerste, vijfde en zesde lid, van de wet van 21 
november 1989.

BESLISSING VAN HET HOF
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1. Eerste onderdeel
Het bestreden vonnis stelt niet vast dat sommige voetgangers tijdens de plaats-

bezichtiging de weg overstaken toen het licht op rood stond.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
2. Tweede onderdeel
Krachtens  artikel  29bis,  §1,  zesde  lid,  van de  wet  van  21  november  1989 

betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen, 
zoals het  in deze zaak van toepassing is,  is  de onverschoonbare  fout  die  het 
slachtoffer het in het eerste lid van die paragraaf bedoelde recht op vergoeding 
ontzegt,  de opzettelijke fout  van uitzonderlijke ernst,  waardoor degene die ze 
begaan heeft zonder geldige reden wordt blootsgesteld aan een gevaar waarvan 
hij zich bewust had moeten zijn.

Het bestreden vonnis stelt vast dat " hoewel [de voetganger] met een claxon 
[was]  gewaarschuwd  en  het  uitzicht  uitstekend  [was],  [besliste]  hij  over  te 
steken, ook al [stond] het licht voor hem op het rood en [kwam] er op acht meter 
van het zebrapad een auto tegen een snelheid van 60 à 70 km/u aangereden", dat 
blijkens de verklaring van een getuige "de voetgangerslichten op de tweede en de 
derde rijweg al enige tijd op rood stonden", dat de voetganger "dus niet verrast 
[kon] zijn door dat feit" en dat niet kan worden aangenomen dat hij "het moge-
lijks niet had gemerkt".

Op grond van die vaststelling beslist het bestreden vonnis dat de rechtsvoor-
ganger van de eisers een onverschoonbare fout heeft begaan in de zin van voor-
noemd artikel 29bis, § 1, zesde lid.

Door  voorts  te  vermelden  dat  "de  speculaties  van  de  [eisers]  over  de 
vermeende  geestestoestand  van  het  slachtoffer  niet  gecontroleerd  [kunnen] 
worden  en  (...)  ze niet  ter  zake  dienend [zijn],  aangezien  de  feiten  duidelijk 
bewezen zijn en ze de aard van de fout van het  slachtoffer  kunnen typeren", 
oordeelt het vonnis, op grond van een feitelijke beoordeling, dat de opzettelijke 
aard van de fout van het slachtoffer en het bewustzijn dat hij diende te hebben 
van het gevaar waaraan hij zich blootstelde, duidelijk bewezen zijn aan de hand 
van de gegevens van de zaak en dat, bijgevolg, de beweringen van de eisers over 
de geestestoestand van het slachtoffer geen belang vertonen.

Aldus keert het de bewijslast niet om en schendt het geen enkele van de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

10  maart  2006  –  1°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de heer Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de heer de Koster, advo-
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caat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en De Gryse.

Nr. 145

1° KAMER - 10 maart 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE DER ADVOCATEN - ONTTREKKING - GEWETTIGDE 
VERDENKING - MEESTER - BEGRIP

2º ADVOCAAT - TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE DER ADVOCATEN - VORDERING TOT 
ONTTREKKING - GEWETTIGDE VERDENKING - DOOR DE ORDE BEZOLDIGDE ADVOCAAT - MEESTER - 
BEGRIP

3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE DER ADVOCATEN - ONTTREKKING - GEWETTIGDE 
VERDENKING - ADVOCAAT LID VAN HET KABINET VAN DE STAFHOUDER EN VAN DE DEONTOLOGISCHE 
COMMISSIE - TUCHTPROCEDURE - GEVOLG - ONAFHANKELIJKHEID - ONPARTIJDIGHEID

4º ADVOCAAT - TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE DER ADVOCATEN - VORDERING TOT 
ONTTREKKING - GEWETTIGDE VERDENKING - ADVOCAAT LID VAN HET KABINET VAN DE STAFHOUDER 
EN VAN DE DEONTOLOGISCHE COMMISSIE - TUCHTPROCEDURE - GEVOLG - ONAFHANKELIJKHEID - 
ONPARTIJDIGHEID

1º en 2° Uit de omstandigheid dat een advocaat, die een incident bij de gezagdragers van 
de Orde heeft aangegeven waardoor bezwaren ten laste zijn gelegd aan een confrater 
die de zaak wil doen onttrekken aan de raad van de Orde, door die raad, op voordracht  
van de stafhouder, aangewezen is als lid van het kabinet van laatstgenoemde en dat zijn 
prestaties in die hoedanigheid door de Orde worden bezoldigd, valt niet af te leiden dat  
de raad van de Orde of elk van zijn leden zijn meesters zijn in de zin van art. 828, 8°,  
Ger. W1.

3º en 4° De omstandigheid dat een advocaat, die geen partij is in de tuchtprocedure die is  
ingesteld  op  grond van zijn  verwijten  aan de partij  die  de onttrekking  vordert,  in  het 
kabinet van de stafhouder inzonderheid belast is met de deontologische kwesties en dat  
hij zitting heeft in de deontologische commissie, is niet van dien aard dat zij bij verzoeker  
of  bij  derden  een  gewettigde  verdenking  kan  doen  ontstaan  over  de  strikte 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de raad van de Orde die dient uitspraak te doen. 
(Art. 650, Ger.W.)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0043.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij  een  met  redenen  omklede  en  door  Meester  Manuel  Vancauwenberghe, 

advocaat bij de balie van Brussel, ondertekende akte die op 2 februari 2006 ter 
griffie van het Hof is neergelegd, vraagt de verzoeker dat de tegen hem inge-

1 Zie FAUSTIN Elie, Théorie du Code d'instruction criminelle, dl. 2, nr 1580, trefwoord "Récusation", 
nr 139; R. ROUARD, Traité élémentaire du droit judiciaire privé, 2de deel, vol. III, 1977, nrs 367 en 
434. 



598 HOF VAN CASSATIE 10.3.06 - Nr. 145 

stelde tuchtzaak wegens gewettigde verdenking wordt onttrokken aan de Fransta-
lige Orde van advocaten van de balie van Brussel.

Bij arrest van 17 februari 2006 heeft het Hof beslist dat het verzoekschrift niet 
kennelijk onontvankelijk is.

De raad van de Franstalige Orde van advocaten van de balie van Brussel heeft 
de in artikel 656, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde verklaring 
afgelegd.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Génicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Verzoeker die vraagt dat de tegen hem ingestelde tuchtzaak wegens gewet-

tigde verdenking wordt onttrokken aan de Franstalige Orde van advocaten van de 
balie  van Brussel,  voert  een eerste  grond van gewettigde  verdenking aan die 
hierop is gebaseerd dat een van de bezwaren die hem ten laste worden gelegd 
ontstaan is uit een incident tussen hem en Meester M. dat laatstgenoemde bij de 
overheden van de Orde heeft aangegeven.

Uit de omstandigheid dat Meester M., op voorstel van de stafhouder, aange-
wezen is als lid van het kabinet van laatstgenoemde en dat zijn prestaties in die 
hoedanigheid door de Orde worden bezoldigd, valt niet af te leiden dat de raad 
van de Orde of elk van zijn leden zijn meesters zijn in de zin van artikel 828, 8°, 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Voorts is de omstandigheid dat Meester M., die geen partij is in de tuchtproce-
dure, in het kabinet van de stafhouder inzonderheid belast is met de deontologi-
sche kwesties en dat hij zitting heeft in de deontologische raad, niet van dien 
aard  dat  zij  bij  verzoeker  of  bij  derden een  gewettigde  verdenking kan doen 
ontstaan  over  de  strikte  onpartijdigheid  van  de  raad  van  de  Orde  die  dient 
uitspraak te doen.

2. Verzoekers overige beweringen die betrekking hebben op de stafhouder en 
het lid van de raad van de Orde dat als verslaggever optrad, terwijl geen van hen 
zitting zal houden in de raad die de zaak moet berechten, zijn niet van dien aard 
dat ze gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan op grond waarvan die zaak 
aan dat rechtscollege wordt onttrokken.

3. Het verzoek is niet gegrond.
Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek af;
Veroordeelt eiser in de kosten.

10  maart  2006  –  1°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de heer Storck – Gelijkluidende conclusie van de heer Genicot, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. M. Vancauwenberghe, Brussel.
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Nr. 146

3° KAMER - 13 maart 2006

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - 
AUTHENTIEKE AKTE - LENING GEWAARBORGD DOOR EEN HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - 
VERBAND TUSSEN TWEE BESLISSINGEN - VERNIETIGING VAN EEN BESLISSING - UITWERKING

1º  De  authentieke  akte  van  lening,  die  gewaarborgd  wordt  door  een  hypothecaire  
inschrijving, levert bewijs op van de overeenkomst die het vaststelt, zolang het tegendeel 
niet bewezen is. (Artt. 1319 en 1320, B.W.)

2º  Vernietiging  van  de  beslissing  die  de  rechtsvordering  van  eiseres  niet-ontvankelijk  
verklaart, strekt zich uit tot de beslissing waarbij het arrest die rechtsvordering roekeloos 
en  tergend  verklaart  wegens  het  verband  dat  de  feitenrechter  tussen  die  twee 
beslissingen legt1.

(THE WHITE HOUSE bvba T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0268.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op 21 december  2004 is 

gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
De  eerste  voorzitter  heeft  de  zaak  bij  beschikking  van  22  februari  2005 

verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 470, eerste lid, 528, 548 tot 552 en 564 van boek III van titel 1 van het 

Wetboek van Koophandel (wet van 18 april 1851);
- artikelen 40, 75, §§1 en 3, 91 tot 95 en 100 van de faillissementswet van 8 augustus 

1997.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast dat eiseres, hypothecair schuldeiser in tweede rang van de 

gefailleerde  vennootschap,  "een  schadevergoeding  (van  verweerder)  vordert  in  haar 
hoedanigheid van 'in eerste rang opgeklommen schuldeiser',  doordat ze als dusdanig is 
benadeeld door de verkoop van onroerende goederen uit het faillissement van de naam-
loze vennootschap Verfil voor een volgens haar ontoereikende prijs" en dat "de litigieuze 
goederen uit de hand zijn verkocht bij authentieke akte van 11 juli 1997", en verklaart 

1 Zie Cass., 27 maart 2003, A.R. C.02.0159.F-C.02.0239.F, nr 210.
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vervolgens  de  rechtsvordering  van  eiseres  "niet-ontvankelijk  bij  gebrek  aan  juridisch 
belang", wijst die vordering af en, bij de uitspraak over verweerders incidentele tegenvor-
dering,  veroordeelt  eiseres  om hem een  schadevergoeding  van  1.240  euro  te  betalen 
wegens tergend en roekeloos geding.

Het arrest verantwoordt die beslissingen op grond van alle redenen die hier als volledig 
weergegeven zijn beschouwd, en in het bijzonder op de gronden 

"dat het hof [van beroep], in de arresten die het op 26 juni 1997 en 25 juni 1998 tussen 
dezelfde partijen heeft gewezen in de loop van de verkoopprocedure waartegen (eiseres) 
zich verzette, de verkoop 'voor alle schuldeisers gunstig' heeft genoemd (26 juni 1997) en 
dat  '(eiseres)  niet  de  eerst  ingeschreven  schuldeiser  was,  aangezien  de  hypothecaire 
inschrijving van de K.B.L. niet was geschrapt en die schuldeiser een derde in zijn rechten 
gesubrogeerd leek te hebben' (25 juni 1998); (...) dat (eiseres) niet de derde is die de hypo-
thecaire schuldeiser in eerste rang heeft betaald en in de rechten van de K.B.L. als hypo-
thecair schuldeiser in eerste rang is getreden; dat (eiseres), op de datum van verkoop van 
de onroerende goederen, noch de hypothecaire schuldeiser in eerste rang was noch de in 
de rechten van die schuldeiser getreden derde was; en dat er op die datum een hypothe-
caire schuldvordering in eerste rang op naam van de K.B.L. was ingeschreven, in haar 
voordeel of in het voordeel van de derde die haar had betaald en die in de rechten van de 
K.B.L. was getreden",

en daarenboven op grond van de redenen,
"dat de procedure tot betwisting van (eiseres') hypothecaire inschrijving in tweede rang 

reeds 9 jaar en 10 maanden voor de gedingrechter hangende is; dat (eiseres), die in deze 
procedure moet aantonen dat zij een juridisch belang heeft om op grond van een titel van 
hypothecair  schuldeiser  in  rechte  op  te  treden,  wetens  en  willens  geen  uitspraak  ten 
gronde nagestreefd heeft over het al dan niet bestaan van de betwiste titel die zij thans 
aanvoert; dat een dergelijk verzuim gedurende een dergelijke termijn aantoont dat zij de 
betwisting over de titel [waarop] zij aanspraak vermeent te maken, wil onttrekken aan het 
debat op tegenspraak voor de feitenrechter en aan een rechterlijke beslissing die haar de 
bevoorrechte schuldvordering, [waarop] zij zich beroept en deze rechtsvordering grondt, 
toekent of weigert; dat (eiseres) in gebreke blijft het bestaan van de titel aan te tonen die 
haar het juridisch belang geeft om in rechte op te treden in de hoedanigheid van 'hypothe-
cair schuldeiser benadeeld door een totale verkoop, waarin ook de verkoop van de grond-
slag van zijn voorrecht ten voordele van de massa begrepen is'".

Grieven
Het belang dat luidens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek vereist is om een rechts-

vordering in te stellen, bestaat in elk materieel of moreel, maar niet theoretisch, voordeel 
dat eiser uit de vordering kan halen op het ogenblik dat hij ze instelt.

In geval van faillissement  van hun schuldenaar kunnen de schuldeisers, in de regel, 
geen individuele aansprakelijkheidsvordering tegen de curator instellen, zolang het faillis-
sement  niet  is  afgesloten.  Dat beginsel  is  niet toepasselijk indien de schuldeiser eigen 
schade geleden heeft, d.w.z. schade die onderscheiden is van de collectieve schade van de 
massa van schuldeisers; in dat geval heeft de schuldeiser het recht om individueel tegen 
de curator in rechte op te treden zonder de afsluiting van het faillissement  te moeten 
afwachten.  Hij  verantwoordt  wat  dat  betreft  het  bij  artikel  17  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek vereiste belang. 

De hypothecaire schuldeiser, al is hij ingeschreven in tweede rang, lijdt eigen schade in 
de hierboven vermelde betekenis wanneer het bezwaarde onroerend goed door de curator 
verkocht wordt voor een kennelijk te lage prijs, en wanneer hij aanvoert dat een betere 
prijs verkregen had kunnen worden, waardoor de in eerste rang ingeschreven schuldeiser 
volledig en hijzelf, zelfs maar gedeeltelijk, hadden kunnen worden voldaan. Hij geeft dan 
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blijk van het bij artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste belang om tegen de 
curator een aansprakelijkheidsvordering in te stellen. 

Het werd te dezen niet betwist dat eiseres op de onroerende goederen van de gefail-
leerde vennootschap een hypotheek in tweede rang genoot krachtens een authentieke akte 
van een lening, opgesteld op 23 april 1994, en dat de geldigheid van de lening en, bijge-
volg, van de hypotheek, door verweerder betwist werd in een geding dat hij in 1995 voor 
de Rechtbank van Koophandel te Verviers had ingeleid, en dat bij vonnis van 1 september 
1998 is verwezen naar de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

Authentieke  akten  leveren  luidens  de  artikelen  1319  en  1320  van  het  Burgerlijk 
Wetboek bewijs op, zelfs ten aanzien van derden, zolang het tegendeel niet is bewezen 
volgens de bij wet voorgeschreven voorwaarden en middelen.

Bijgevolg kon het arrest niet zonder miskenning van de bewijskracht van de authen-
tieke akte, waarop de litigieuze hypotheek gegrond was, steunen op de omstandigheden 
"dat de procedure tot betwisting van (eiseres') hypothecaire inschrijving in tweede rang 
reeds 9 jaar en 10 maanden voor de gedingrechter hangende is" en dat eiseres, samen-
gevat,  wetens  en  willens  geen  uitspraak  nagestreefd  heeft  over  de  betwisting  van  de 
geldigheid van de titel waarop zij zich beriep, om te beslissen dat eiseres in gebreke bleef 
"het bestaan van de titel aan te tonen die haar het rechtsbelang geeft om in rechte op te 
treden in de hoedanigheid van hypothecair schuldeiser". Het arrest verantwoordt bijgevolg 
zijn beslissing niet naar recht dat de door eiseres tegen verweerder ingestelde aansprake-
lijkheidsvordering "niet ontvankelijk is bij gebrek aan rechtsbelang" en dat die rechtsvor-
dering tergend en roekeloos is.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens  de artikelen 1319 en 1320 van het  Burgerlijk Wetboek levert  de 

authentieke akte bewijs  op van de overeenkomst  die  het  vaststelt,  zolang het 
tegendeel niet is bewezen.

Uit  de stukken waarop  het  Hof  vermag acht  te  slaan,  blijkt  dat  eiseres  de 
naamloze  vennootschap  Verfil,  in  wiens  rechten  verweerder  getreden  is,  een 
lening heeft verstrekt die gewaarborgd werd door een hypothecaire inschrijving 
in tweede rang, en dat verweerder, voor de rechtbank van koophandel, de nietig-
verklaring van die leningsovereenkomst vordert.

Het  arrest  vermeldt  "dat  [de  laatstgenoemde]  procedure  tot  betwisting  van 
[eiseres'] hypothecaire inschrijving in tweede rang reeds 9 jaar en 10 maanden 
voor de gedingrechter  hangende is;  dat  [eiseres]  [...]  wetens  en willens  geen 
uitspraak  ten  gronde  nagestreefd  heeft  over  het  al  dan  niet  bestaan  van  de 
betwiste titel die zij thans aanvoert [en] dat een dergelijk verzuim tijdens een 
dergelijke  termijn  aantoont  dat  zij  de  betwisting  over  de  titel  [waarop]  zij 
aanspraak vermeent te maken, wil onttrekken aan het debat op tegenspraak voor 
de  feitenrechter  en  aan  een  rechterlijke  beslissing  die  haar  de  bevoorrechte 
schuldvordering,  [waarop]  zij  zich  beroept  en  deze  rechtsvordering  grondt, 
toekent of weigert".

Om die redenen verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht, volgens 
welke eiseres "in gebreke blijft het bestaan van de titel aan te tonen die haar het 
rechtsbelang geeft om in rechte op te treden in de hoedanigheid van 'hypothecair 
schuldeiser benadeeld door een totale verkoop, waarin ook de verkoop van de 
grondslag van zijn voorrecht ten voordele van de massa begrepen is'", en haar 
rechtsvordering bijgevolg niet ontvankelijk is.
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Het middel is gegrond.
Vernietiging van de beslissing die de rechtsvordering van eiseres niet-ontvan-

kelijk verklaart, strekt zich uit tot die waarbij die rechtsvordering roekeloos en 
tergend  genoemd wordt  wegens  het  verband  die  door de  feitenrechter  tussen 
beide beslissingen gelegd wordt.

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

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

13 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 147

2° KAMER - 14 maart 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - DOUANE EN 
ACCIJNZENWET - VEROORDELING TOT BETALING VAN ONTDOKEN INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN - 
ARTIKEL 18, EERSTE LID, ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET - ONTVANKELIJKHEID

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - VERPLICHTING TOT 
AANZUIVERING OF WEDEROVERLEGGING VAN DOUANEDOCUMENTEN

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - PERSONEN GEHOUDEN TOT 
BETALING VAN DOUANESCHULD - ARTIKELEN 4.1 EN 4.2, VERORDENING (E.E.G.) NR 1031/88 
VAN 18 APRIL 1988

4º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - PERSONEN GEHOUDEN TOT BETALING VAN 
DOUANESCHULD - ARTIKELEN 4.1 EN 4.2, VERORDENING (E.E.G.) NR 1031/88 VAN 18 APRIL 
1988

5º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - DOUANERECHTEN - PERSONEN GEHOUDEN TOT 
BETALING VAN DOUANESCHULD - ARTIKEL 4.2, VERORDENING (E.E.G.) NR 1031/88 VAN 18 
APRIL 1988 - ARTIKELEN 39 EN 40, TIR-OVEREENKOMST - ARTIKEL 2.1, C, VERORDENING 
(E.E.G.) NR 2144/87 VAN DE RAAD VAN 13 JULI 1987

6º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - BETALING VAN RECHTEN EN HEFFINGEN TER ZAKE VAN 
INVOER OF UITVOER - ORGANISATIE DIE ZICH GARANT HEEFT GESTELD VOOR TIR-VERVOER - 
ARTIKEL 8, TIR-OVEREENKOMST

7º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERPLICHTING VOOR HET 
HOF VAN CASSATIE - DUIDELIJKE AKTE - ARTIKEL 234 E.E.G.-VERDRAG
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8º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - VERPLICHTING VOOR HET 
HOF VAN CASSATIE - DUIDELIJKE AKTE - ARTIKEL 234 E.E.G.-VERDRAG

9º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - DOUANERECHTEN - VASTSTELLING VAN OVERTREDING 
OF ONREGELMATIGHEID - ARTIKEL 37, TIR-OVEREENKOMST

10º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - BEGRIP 
- ARTIKEL 265, §§1 EN 2, DOUANE EN ACCIJNZENWET

1º Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de eiser in  
cassatie voor de appèlrechters heeft aangevoerd dat hij  bij  toepassing van artikel 18, 
eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten niet kan 
worden  veroordeeld  tot  betaling  van  de  ontdoken  invoerrechten  en  accijnzen,  is  dit  
middel nieuw en niet ontvankelijk1.

2º  De  in  artikel  257,  §1,  A.W.D.A.  strafrechtelijk  gesanctioneerde  verplichting  tot  
aanzuivering of wederoverlegging van enigerlei douane- of accijnsdocument waarvan de 
aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore van uitreiking is voorgeschreven, heeft  
betrekking op elke verplichting tot aanzuivering waar die ook is voorgeschreven2.

3º en 4° De artikelen 4.1 en 4.2 van de Verordening (E.E.G.) nr 1031/88 van de Raad van 
18 april 1988 betreffende de vaststelling van de personen die gehouden zijn tot betaling  
van een douaneschuld, laten toe zowel de natuurlijke persoon, orgaan of aangestelde,  
door wiens toedoen de rechtspersoon handelde, die krachtens artikel 257, §1, A.W.D.A. 
strafrechtelijk  verantwoordelijk  werd  gesteld  voor  de  niet-aanzuivering,  hoofdelijk 
aansprakelijk te stellen voor de betaling van de douaneschuld3 

5º Uit artikel 4.2 van de Verordening (E.E.G.) nr 1031/88 en de artikelen 39 en 40 van de 
TIR-Overeenkomst  volgt  dat  de  houder  van  het  carnet  TIR,  als  persoon  die 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verplichtingen welke voor aan de rechten bij  
invoer onderworpen goederen voortvloeien uit de voorlopige opslag of de gebruikmaking  
van de douaneregeling waaronder deze goederen zijn geplaatst, één van de personen is  
die gehouden is tot betaling van de douaneschuld bij invoer, indien aan rechten bij de  
invoer onderworpen goederen aan het douanetoezicht worden onttrokken, zoal bedoeld 
in artikel 2.1, c, van Verordening (E.E.G.) nr 2144/874.  (Art. 4.2, E.E.G.-Verordening nr 
1031/88 van 18 april 1988; Artt. 39 en 40, Douaneovereenkomst van 14 nov. 1975 inzake 
het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR)

6º Artikel 8 van de TIR-Overeenkomst dat de verbintenissen en de aansprakelijkheid regelt  
van de organisatie die zich met betrekking tot een TIR-vervoer garant heeft gesteld, doet 
geen afbreuk aan de verplichting tot betaling die rust op de personen die rechtstreeks de  
rechten  en  heffingen  ter  zake  van  de  invoer  of  uitvoer  verschuldigd  zijn5.  (Art.  8, 
Douaneovereenkomst van 14 nov. 1975 inzake het internationale vervoer van goederen 
onder dekking van carnets TIR)

7º  en 8°  Het  Hof  is  overeenkomstig  artikel  234 van het  Verdrag tot  oprichting  van de  
Europese  Gemeenschappen  niet  verplicht  aan  het  Hof  van  de  Europese 
Gemeenschappen een prejudiciële vraag te stellen, wanneer de uitlegging van een door  
de instelling van de Gemeenschappen genomen akte, duidelijk is6.

9º De vaststelling, door het kantoor van vertrek, dat de goederen niet aan het kantoor van 
doorgang werden aangeboden of de douaneregeling waaronder onder geleide van een 
carnet  TIR vervoerde documenten werden geplaatst,  niet  werd  gezuiverd,  houdt  een 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Zie Cass., 22 juni 2004, A.R. P.03.1620.N, A.C., 2004, nr 344.
3 Zie voetnoot 1.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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vaststelling  van  overtreding  of  onregelmatigheid  in  de  zin  van  artikel  37,  TIR-
Overeenkomst  en  artikel  10.3  van  de  Verordening  (E.E.G.)  nr  719/91  (Art.  37, 
Douaneovereenkomst van 14 nov. 1975 inzake het internationale vervoer van goederen 
onder dekking van carnets TIR; Art. 10.3, E.E.G.-Verordening7 nr 719/91 van de Raad 
van 21 maart 1991 betreffende de toepassing in de Gemeenschap van carnets TIR en 
van carnets ATA als doorvoerdocumenten)

10º Niet ontvankelijk  is  het middel  dat  schending aanvoert  van artikel  265,  §§1 en §2, 
A.W.D.A. zonder te preciseren hoe en waardoor het arrest die bepalingen schendt8.

(V. e.a. T. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN)

Conclusie van Procureur-generaal M. De Swaef :
I.  Cassatieberoep  door  E.V.,  P.V.,  T.S.,  M.D.,  beklaagden,  en  N.V.  V.V.S. 

International, civielrechtelijk aansprakelijke partij
1.  Het  eerste  middel  is  gericht  tegen  de  beslissing  van  de  appelrechters  inzake  de 

bevoegdheid van de Belgische strafrechter. De appelrechters beslissen met toepassing van 
artikel 10.3 van Verordening (EEG) nr. 719/91 van de Raad van 21 maart 1991 betref-
fende de toepassing in de Gemeenschap van carnets TIR en carnets ATA als doorvoerdo-
cumenten9 dat de overtreding of onregelmatigheid wordt geacht te zijn begaan in België, 
dit is de Lid-Staat waar de overtreding of onregelmatigheid is vastgesteld, aangezien niet 
met afdoende zekerheid kan worden bepaald op welke plaats de goederen daadwerkelijk 
aan het douanetoezicht werden onttrokken en het bewijs van de regelmatigheid van het 
vervoer niet werd geleverd (arrest, p. 28-31).

Het eerste middel komt in zijn geheel op tegen de beoordeling door de appelrechters 
van feitelijke gegevens of vraagt van het Hof zelf de beoordeling daarvan, waarvoor het 
Hof evenwel geen bevoegdheid heeft.

Het middel is niet ontvankelijk.
2. Het  tweede  middel  is  eveneens  gericht  tegen  de beslissing  van  de appelrechters 

inzake de bevoegdheid van de Belgische strafrechter. Het middel is meer bepaald gericht 
tegen de bijkomende overweging van de appelrechters dat “een en ander ten slotte mede 
dient beschouwd in het licht en tegen de achtergrond van het feit dat de kwestieuze fraude 
in wezen vanuit België werd opgezet en/of georchestreerd; dat, onder meer, de instructies 
tot het stellen van handelingen ten gevolge waarvan de goederen aan het douanetoezicht 
konden onttrokken worden vanuit België (N.V. V.V.S. International)  werden gegeven” 
(arrest, p. 31).

Het middel is gericht tegen een duidelijk ten overvloede gegeven reden. Het middel kan 
niet leiden tot cassatie en is bijgevolg niet ontvankelijk.

3. Het derde middel is gericht tegen de veroordeling van de eisers tot betaling van de 
ontdoken invoerrechten en accijnzen met betrekking tot de tien carnets TIR waarop de 
hen ten laste gelegde feiten betrekking hebben.

Beide onderdelen van het middel gaan uit van de veronderstelling dat de eisers werden 
veroordeeld tot betaling van de ontdoken invoerrechten en accijnzen op grond van niet-
zuivering van de carnets TIR. De eisers voeren grieven aan tegen de beoordeling dat zij 
tot zuivering van de carnets TIR verplicht zouden zijn.

De eisers werden echter vrijgesproken voor de hen onder “Feit  2” ten laste gelegde 
feiten, namelijk de betreffende carnets TIR niet regelmatig te hebben aangezuiverd en aan 
de goederen niet de vereiste bestemming te hebben gegeven.

7 Ibid.
8 Ibid.
9 PB. L 78, 26 maart 1991.
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Zij werden daarentegen schuldig verklaard aan “Feit 1”, namelijk onttrekking aan de 
doorvoer van sigaretten, vervoerd onder dekking van de betreffende carnets TIR.

De veroordeling van de eisers tot betaling van de ontdoken invoerrechten en accijnzen 
steunt op hun schuld aan de onttrekking van de goederen aan de doorvoer.

Het middel mist zodoende feitelijke grondslag.
4. Het vierde middel is, zoals het eerste en tweede middel, gericht tegen de beslissing 

van de appelrechters inzake de bevoegdheid van de Belgische strafrechter.
Het middel gaat ervan uit dat wegens de vrijspraak van de eisers voor “Feit 2” (niet-

regelmatige zuivering) de appelrechters hun beslissing niet kunnen laten steunen op de 
vaststelling dat de vervoerdocumenten niet werden gezuiverd.

De  beslissing  van  de  appelrechters  steunt  echter  niet  op  de  vaststelling  van  niet-
zuivering  van  de  carnets  TIR  maar  op  de  overweging  dat  krachtens  artikel  10.3 
Verordening (EEG) nr. 719/91 de overtreding of onregelmatigheid wordt geacht te zijn 
begaan in België aangezien niet met afdoende zekerheid kan worden bepaald op welke 
plaats de goederen daadwerkelijk aan het douanetoezicht werden onttrokken en het bewijs 
van de regelmatigheid van het vervoer niet werd geleverd.

Het middel  steunt op een onjuiste lezing van het arrest  en mist  bijgevolg feitelijke 
grondslag.

5. Het vijfde middel is gericht tegen de veroordeling van eiser M.D., aangestelde, tot 
betaling van de ontdoken invoerrechten en accijnzen.

Deze eiser betoogt dat hij voor de appelrechters aanvoerde (beroepsconclusie, p. 31) dat 
hij louter als bediende optrad.

Hij  voerde  dit  echter  alleen  aan  om  zijn  strafrechtelijke  verantwoordelijkheid  te 
betwisten.

Hij  voerde  daarentegen  geen  verweer  dat  hij  met  toepassing  van  artikel  18 
Arbeidsovereenkomstenwet niet tot betaling van de ontdoken invoerrechten en accijnzen 
kon worden veroordeeld.

Nieuw en  derhalve  niet  ontvankelijk  is  het  middel  dat  aan  de  feitenrechter  niet  is 
voorgelegd of waarover deze op eigen initiatief niet heeft beslist, ook al is het gegrond op 
wettelijke bepalingen of op een algemeen rechtsbeginsel die de openbare orde raken of 
dwingend zijn, wanneer de feitelijke gegevens die voor de beoordeling ervan noodzakelijk 
zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing of uit de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan.

II.  Cassatieberoep  door  J.H.,  D.V.  en  N.V.  ETV  in  vereffening  (voorheen  N.V. 
Transport Van Driessche), vertegenwoordigd door haar vereffenaar Piet Provoost

A. Middelen van eiseres J.H.
a. Eerste middel
a.1. Het middel is hoofdzakelijk gericht tegen de schuldigverklaring van eiseres aan 

“Feit 2”.
In een eerste onderdeel voert eiseres hoofdzakelijk de schending van artikel 257, §1, 

A.W.D.A. en artikelen 10 en 11 van de TIR-Overeenkomst aan. Eiseres is van oordeel dat 
een carnet TIR geen document betreffende de doorvoer is waarvoor krachtens artikel 257, 
§1,  A.W.D.A.  de  aanzuivering  of  de  wederoverlegging  ten  kantore  van  uitreiking  is 
voorgeschreven.

In een tweede onderdeel voert eiseres, ondergeschikt, aan dat de artikelen 10 en 11 van 
de TIR-Overeenkomst niet voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven verplichtingen 
opleggen opdat deze bepalingen rechtstreekse werking zouden hebben.
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In  een  derde  onderdeel  voert  zij  aan  dat  uit  andere  bepalingen  van  de  TIR-
Overeenkomst  (artikelen 19,  21, 28,  39 en 40) evenmin blijkt  dat een carnet TIR een 
document is dat onder het toepassingsgebied van artikel 257, §1, A.W.D.A. zou kunnen 
vallen.

In een vierde onderdeel voert eiseres nog steeds in verband met de vraag of een carnet 
TIR wel een document is waarvan de aanzuivering of wederoverlegging op het kantoor 
van uitreiking is voorgeschreven naast schending van de artikelen 10 en 11 van de TIR-
Overeenkomst, die ook in het eerste onderdeel werd aangevoerd, schending van artikel 37 
van de TIR-Overeenkomst en van artikel 10.3 Verordening (EEG) nr. 719/91 aan. Deze 
laatste grief wordt ook aangevoerd in het derde middel, tweede onderdeel. 

In  een vijfde onderdeel voert  eiseres aan dat niet  zijzelf  maar wel  de rechtspersoon 
BVBA Hamers en Bertus Transport titularis is van de carnets TIR en dat artikel 266, §1, 
A.W.D.A. niet toelaat haar te veroordelen tot betaling van de ontdoken invoerrechten en 
accijnzen  zonder  schending  van  rechtstreeks  werkende  internationaalrechtelijke  bepa-
lingen (namelijk artikelen 10, 11 en 37 TIR-Overeenkomst, artikelen 4.2 en 5 Verorde-
ning (EEG) nr. 1031/88 van de Raad van 18 april 1988 betreffende de vaststelling van de 
personen die gehouden zijn tot betaling van een douaneschuld10 en artikel 10.3 Verorde-
ning (EEG) nr. 719/91). Dit vijfde onderdeel is aldus gericht tegen de veroordeling van 
eiseres op civielrechtelijk vlak.

In een vijfde onderdeel bis voert eiseres aan dat de voormelde internationaalrechtelijke 
normen geen wetsbepalingen zijn waarvan de enkele overtreding een misdrijf oplevert.

a.2. Het eerste, tweede en derde onderdeel falen naar recht.
In het arrest van 22 juni 2004 (AR P.03.1620.N) heeft het Hof geoordeeld “dat de in 

artikel 257, §1, A.W.D.A. strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting tot aanzuivering of 
wederoverlegging  van  enigerlei  douanedocument  waarvan  de  aanzuivering  of  de 
wederoverlegging ten kantore van uitreiking is voorgeschreven een algemene draagwijdte 
heeft; dat zij betrekking heeft op enigerlei document waarbij goederen worden geplaatst 
onder een bepaalde douaneregeling die naderhand moet worden aangezuiverd”.

Het carnet TIR is een document waarbij goederen worden geplaatst onder een bepaalde 
douaneregeling die naderhand moet worden aangezuiverd.

Dit  blijkt  uit  een aantal bepalingen van de TIR-Overeenkomst,  in de versie die van 
toepassing  was  ten  tijde  van  de  feiten,  in  samenhang  met  bepalingen  van  het 
communautaire recht die rechtstreeks toepasselijk zijn.

Volgens  artikel  19  TIR-Overeenkomst  moeten  de  goederen  en het  wegvoertuig,  de 
vervoerscombinatie  of  de  container  met  het  carnet  TIR  worden  aangeboden  op  het 
douanekantoor  van  vertrek;  de  douaneautoriteiten  van  het  land van  vertrek  nemen de 
nodige maatregelen om zich te overtuigen van de juistheid van het goederenmanifest, om 
de douaneverzegeling aan te brengen of om de douaneverzegeling te controleren die onder 
de verantwoordelijkheid van bedoelde douaneautoriteiten is aangebracht door hiertoe naar 
behoren gemachtigde personen.

Artikel  21  bepaalt  dat  op  ieder  douanekantoor  van  doorgang  alsmede  op  de 
douanekantoren van bestemming het wegvoertuig, de vervoerscombinatie of de container 
met  de  lading  en  het  daarop  betrekking  hebbende  carnet  TIR  ter  controle  aan  de 
douaneautoriteiten worden aangeboden.

Artikel 28 bepaalt voorts dat het carnet TIR onmiddellijk wordt gezuiverd bij aankomst 
van de lading op het douanekantoor van bestemming,  mits de goederen dan onder een 
andere douaneregeling worden geplaatst of ten invoer tot verbruik worden aangegeven.

Ook de artikelen 10 en 11 van de TIR-Overeenkomst bevestigen, maar dan ten aanzien 

10 PB L 102, 21 april 1988.



Nr. 147 - 14.3.06 HOF VAN CASSATIE 607 

van de in artikel 8 bedoelde organisatie die zich garant heeft gesteld, dat het carnet TIR 
moet worden gezuiverd.

Voor wat betreft het vervoer uit, naar of over het grondgebied van het douanegebied 
van de Gemeenschap onder geleide van carnets TIR, voorziet de ten tijde van de feiten 
toepasselijke Verordening (EEG) nr. 719/91 in uitvoeringsbepalingen. Artikel 1 van deze 
verordening bepaalt dat wanneer overeenkomstig de geldende bepalingen het vervoer van 
goederen  van  de  ene  naar  de  andere  plaats  in  de  Gemeenschap  plaatsvindt  onder 
toepassing van de regeling voor internationaal vervoer van goederen onder geleide van 
carnets TIR, de Gemeenschap, wat het gebruik van het carnet TIR met het oog op dit 
vervoer  betreft,  als  één  gebied  wordt  aangemerkt.  Krachtens  artikel  2  van  diezelfde 
verordening wordt onder “douanekantoor van doorgang”, in de zin van artikel 1, onder h), 
van de TIR-Overeenkomst, verstaan ieder douanekantoor via hetwelk een wegvoertuig, 
een vervoerscombinatie of een container tijdens een TIR-vervoer in het douanegebied van 
de Gemeenschap wordt ingevoerd of uit het douanegebied van de Gemeenschap wordt 
uitgevoerd.

Onverminderd de verantwoordelijkheid van de organisatie die zich garant heeft gesteld 
bij  het  gebruik  van  een  carnet  TIR,  leidt  het  begaan  van  een  overtreding  of 
onregelmatigheid tijdens een onder geleide van een carnet TIR verricht vervoer tot een 
actie tot invordering van de opeisbare rechten en andere heffingen (artikel 10.1 en 10.2 
van Verordening (EEG) nr. 719/91).

De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bevestigt 
dat de onder geleide van een carnet TIR vervoerde goederen worden geplaatst onder een 
douaneregeling die moet worden aangezuiverd. Volgens het Hof van Justitie wordt extern 
douanevervoer onder geleide van een carnet TIR op regelmatige wijze gezuiverd, wanneer 
de betrokken goederen worden aangebracht op het kantoor van uitgang uit het grondge-
bied van de Gemeenschap (bureau de sortie du territoire) of op het kantoor van bestem-
ming op het grondgebied van de Gemeenschap, te weten het kantoor van bestemming, en 
wanneer dat kantoor het kantoor van vertrek, te weten het kantoor van binnenkomst op het 
grondgebied van de Gemeenschap, daarvan in kennis stelt11.

Aldus staat vast dat het carnet TIR een document is waarvan, in de zin van artikel 257, 
§1, A.W.D.A., de aanzuivering ten kantore van uitreiking is voorgeschreven.

Het eerste, tweede en derde onderdeel falen bijgevolg naar recht.
a.3. Het vierde onderdeel voert geen afzonderlijke grief aan en is niet ontvankelijk.
Het voert immers, zoals in het eerste onderdeel, schending van de artikelen 10 en 11 

van de TIR-Overeenkomst aan en is voor het overige afgeleid uit het tweede onderdeel 
van het derde middel.

a.4. Wat het vijfde onderdeel betreft: de appelrechters verklaren eiseres schuldig aan de 
haar ten laste gelegde feiten op grond dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor 
deze feiten rust op de natuurlijke persoon door wier toedoen de rechtspersoon handelde.

Krachtens artikel 257, §1, A.W.D.A. is de dader van het misdrijf gehouden tot betaling 
van de rechten op de goederen vermeld in de niet-gezuiverde documenten.

Noch  enige  bepaling  van  de  TIR-Overeenkomst,  noch  enige  bepaling  van 
communautair recht staat daaraan in de weg.

Het onderdeel faalt naar recht.
a.5. Het vijfde onderdeel bis mist feitelijke grondslag.

11 H.v.J.  23 maart 2000, C-310/98 en C-406/98,  Labis,  Jur.  2000, I-1797, overweging nr.  4;  in 
dezelfde zin de conclusie van advocaat-generaal LÉGER, nr. 8, in de zaak BGL, H.v.J. 23 september 
2003, C-78/01, Jur. 2003, I-9543.
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De appelrechters  beslissen niet  dat  de  aangevoerde  internationaalrechtelijke  normen 
wetsbepalingen zijn waarvan de enkele overtreding een misdrijf oplevert. Zij verklaren 
daarentegen eiseres krachtens artikel 257, §1, A.W.D.A. schuldig aan de haar ten laste 
gelegde feiten.

b. Tweede middel
b.1. Het tweede middel is gericht tegen de veroordeling van eiseres tot betaling van 

ontdoken invoerrechten en accijnzen. Het middel betreft  dus alleen de civielrechtelijke 
rechtsvordering tot betaling van rechten.

In  het  eerste  onderdeel  voert  eiseres,  kort  samengevat,  aan  dat  uit  de  TIR-
Overeenkomst  niet  volgt  dat  de  titularis  of  houder  van  een  carnet  TIR 
verantwoordelijkheid zou dragen voor het vervoer van goederen onder geleide van een 
carnet  TIR  of  gehouden  zou  zijn  tot  uitvoering  van  enige  verplichting,  zodat  eiseres 
bijgevolg  niet  een  tot  betaling  van  rechten  gehouden  persoon  kan  zijn  krachtens  de 
artikelen 4.2 en 5 Verordening (EEG) nr. 1031/88.

In een tweede onderdeel poogt  eiseres aan te tonen wie wel  gehouden zou zijn tot 
betaling van de verschuldigde rechten en accijnzen. Dit zijn, aldus eiseres, in de eerste 
plaats de beklaagden die schuldig werden bevonden aan onttrekking aan de doorvoer en 
vervolgens de organisatie die zich garant heeft  gesteld overeenkomstig artikel 8, lid 7, 
TIR-Overeenkomst. In die zin voert eiseres schending aan van deze laatste bepaling.

b.2. Het eerste onderdeel faalt naar recht.
Uit  de  artikelen  39  en  40  TIR-Overeenkomst  blijkt  dat  de  verplichtingen  die 

voortvloeien uit het gebruik van de douaneregeling waaronder de onder geleide van een 
TIR-document vervoerde goederen worden geplaatst, rusten op de houder van het carnet 
TIR.

In  die  zin  bepaalt  artikel  39  TIR-Overeenkomst  dat,  wanneer  het  TIR-vervoer 
anderszins  als  regelmatig  wordt  beschouwd,  verschillen  tussen  de  gegevens  op  het 
goederenmanifest  van  het  carnet  TIR  en  de  inhoud  van  het  wegvoertuig,  van  een 
vervoerscombinatie of van de container niet worden beschouwd als inbreuken, in de zin 
van de TIR-Overeenkomst, door de houder van het carnet TIR, wanneer ten genoegen van 
de bevoegde autoriteiten wordt aangetoond dat deze verschillen niet te wijten zijn aan 
bewust of uit nalatigheid gemaakte fouten bij het laden of het verzenden van de goederen 
of bij het opmaken van het manifest.

Voorts bepaalt artikel 40 TIR-Overeenkomst dat de douaneautoriteiten van de landen 
van vertrek en van bestemming de houder van het carnet TIR niet verantwoordelijk stellen 
voor de verschillen die mochten worden vastgesteld in die landen, wanneer die verschillen 
in feite betrekking hebben op de douaneregelingen van vóór of na het TIR-vervoer en 
waarbij de houder van dat carnet niet was betrokken.

De houder van het carnet TIR is bijgevolg de persoon die de verplichtingen dient na te 
komen die voortvloeien uit het gebruik van de douaneregeling waaronder de onder geleide 
van een TIR-document vervoerde goederen worden geplaatst.

In die hoedanigheid is de houder van het carnet TIR één van de tot betaling van de 
douaneschuld bij invoer gehouden personen.

In casu is de douaneschuld ontstaan door onttrekking van de goederen aan het douane-
toezicht – feit  waarvoor  de eisers onder I  werden veroordeeld – krachtens artikel  2.1, 
onder c), van de ten tijde van de feiten toepasselijke Verordening (EEG) nr. 2144/87 van 
de Raad van 13 juli 1987 inzake de douaneschuld12.

Krachtens artikel 4.2 van de ten tijde van de feiten toepasselijke Verordening (EEG) nr. 

12 PB L 201, 22 juli 1987.
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1031/88 van de Raad van 18 april 1988 betreffende de vaststelling van de personen die 
gehouden zijn tot betaling van een douaneschuld, is, samen met de andere in artikel 4.1 
genoemde personen, eveneens hoofdelijk tot betaling van de douaneschuld gehouden “de 
persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verplichtingen welke voor aan 
rechten bij invoer onderworpen goederen voortvloeien uit (…) de gebruikmaking van de 
douaneregeling waaronder deze goederen zijn geplaatst”, in dit geval de houder van een 
carnet TIR.

Het Hof van Justitie heeft overigens bevestigd dat “wanneer een onregelmatigheid bij 
het TIR-vervoer is vastgesteld, in het bijzonder bij niet-zuivering van het carnet TIR, (…) 
rechten en heffingen ter zake van in- of uitvoer verschuldigd (worden). De houder van het 
carnet TIR, in beginsel de vervoerder, is deze rechten en heffingen rechtstreeks verschul-
digd.  Bij  niet-betaling  ervan  is  de  nationale  organisatie  die  zich garant  heeft  gesteld, 
volgens  artikel  8,  lid  1,  van  de  TIR-Overeenkomst  zowel  hoofdelijk  als  gezamenlijk 
gehouden tot betaling”13.

b.3. De in het tweede onderdeel aangevoerde verplichting tot betaling die rust op de 
organisatie die zich garant heeft gesteld, doet geen afbreuk aan de verplichting tot betaling 
die rust op de personen die rechtstreeks deze bedragen verschuldigd zijn, zoals overigens 
artikel 8, lid 7, TIR-Overeenkomst uitdrukkelijk bevestigt.

Krachtens die bepaling moeten de bevoegde autoriteiten, wanneer de in die bepaling 
bedoelde rechten en heffingen ter zake van de invoer of de uitvoer opeisbaar worden, 
zoveel als mogelijk de betaling hiervan eisen van de persoon of personen die rechtstreeks 
deze bedragen verschuldigd is of zijn, alvorens een vordering tot betaling in te dienen bij 
de organisatie die zich garant heeft gesteld.

Het onderdeel faalt naar recht.
c. Derde middel
c.1. Het derde middel is eveneens gericht tegen de veroordeling van eiseres tot betaling 

van ontdoken invoerrechten en accijnzen. Het middel betreft bijgevolg alleen de civiel-
rechtelijke rechtsvordering tot betaling van rechten.

Het derde middel neemt op de korrel de overwegingen waarin de appelrechters eiseres’ 
verweer afwijzen in verband met de noodzaak van een kennisgeving van de niet-zuivering 
en van de termijn waarbinnen het bewijs van de regelmatigheid kan worden geleverd.

Eiseres voert in een eerste onderdeel aan dat de bevoegdheid van de lidstaat waar de 
overtreding  of  onregelmatigheid  werd  vastgesteld,  om  tot  invordering  over  te  gaan, 
slechts  bestaat  wanneer  die  lidstaat  de  aangever  erop heeft  gewezen  dat  hij  over  een 
bepaalde termijn beschikt om het bewijs te leveren van de plaats waar de overtreding of 
onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan, en voor zover dat bewijs niet binnen die 
termijn  is  geleverd.  Volgens  eiseres  vloeit  die  verplichting tot  kennisgeving  voort  uit 
artikel 10.2 en 10.3 van Verordening (EEG) nr. 719/91 en artikel 2.1 en 2.2, van Verorde-
ning (EEG) nr. 1593/91 van de Commissie van 12 juni 1991 tot vaststelling van de uitvoe-
ringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 719/91 van de Raad betreffende de toepas-
sing in de Gemeenschap van carnets TIR en van carnets ATA als doorvoerdocumenten14.

Anders dan het bestreden arrest oordeelt, kunnen volgens eiseres noch het verhoor van 
eiseres op 25 maart 1994, noch het proces-verbaal van de administratie der douane en 
accijnzen van 2 februari 1995 worden beschouwd als afdoende kennisgevingen.

Eiseres verzoekt  het  Hof over  de draagwijdte  van deze bepalingen  een prejudiciële 
vraag aan het Hof van Justitie te vragen.

In een in ondergeschikte orde aangevoerd eerste onderdeel bis wordt de miskenning 

13 H.v.J., 15 mei 2003, C-266/01, Préservatrice foncière Tiard, Jur. 2003, I-4867, overweging nr. 8.
14 PB L 148, 13 juni 1991.
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van de bewijskracht van het proces-verbaal van 2 februari 1995 aangevoerd indien zou 
worden aangenomen dat het bestreden arrest het proces-verbaal heeft aangezien als een 
kennisgeving in de zin van Verordening (EEG) nr. 1593/91.

In een tweede onderdeel voert eiseres aan dat het enkele niet-tijdig ontvangen van de 
terugzendingsexemplaren van de carnets TIR geen vaststelling van een onregelmatigheid 
inhoudt.  Door  hierover  anders  te  oordelen,  zou  het  bestreden  arrest  artikel  37  TIR-
Overeenkomst en artikel 10.3 van Verordening (EEG) nr. 719/91 schenden.

Het  tweede  onderdeel  lijkt  alleen  met  het  eerste  onderdeel  verband  te  houden  in 
zoverre,  in  de  redenering  van  eiseres,  eerst  wel  degelijk  een  onregelmatigheid  moet 
worden vastgesteld alvorens van dergelijke onregelmatigheid kennis kan worden gegeven.

c.2. Uit artikel 10.2 en 10.3, van de voormelde Verordening (EEG) nr. 719/91 volgt niet 
dat een Lid-Staat een actie tot invordering van de eventueel opeisbare rechten en andere 
heffingen  door deze Lid-Staat  ingesteld volgens  de communautaire  of  nationale  bepa-
lingen, alleen op ontvankelijke wijze kan instellen na een schriftelijke kennisgeving.

Artikel 2 van de voormelde Verordening (EEG) nr. 1593/91 vereist alleen dat, wanneer 
wordt vastgesteld dat in de loop van, of in verband met een vervoer onder geleide van een 
carnet  TIR,  een inbreuk is  gepleegd  of  een onregelmatigheid  is  begaan,  de  bevoegde 
autoriteiten daarvan aan de houder van het carnet TIR evenals aan de organisatie die zich 
garant  heeft  gesteld,  kennis  geven  binnen  de  bij  artikel  11,  lid  1,  van  de  TIR-
Overeenkomst gestelde termijn. Artikel 11, lid 1, van de TIR-Overeenkomst bepaalt een 
termijn van twee jaar indien het certificaat van zuivering ten onrechte of op frauduleuze 
wijze werd verkregen.

De  juiste  toepassing  van  het  gemeenschapsrecht  is  op  dit  punt  zo  evident  dat 
redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan. Er bestaat bijgevolg geen aanleiding 
tot het stellen van de prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie die eiseres voorstelt.

Het eerste onderdeel in zoverre het aanvoert dat de bevoegdheid van de lidstaat waar de 
overtreding of onregelmatigheid werd vastgesteld om tot invordering over te gaan, slechts 
bestaat wanneer die lidstaat de aangever erop heeft  gewezen dat hij over een bepaalde 
termijn  beschikt  om  het  bewijs  te  leveren  van  de  plaats  waar  de  overtreding  of 
onregelmatigheid daadwerkelijk  werd  begaan,  en dat bewijs  niet  binnen die termijn is 
geleverd faalt naar recht.

Voorts stelt het bestreden arrest in feite en op onaantastbare wijze vast dat eiseres op 25 
maart 1994 in kennis werd gesteld van de overtreding of onregelmatigheid met betrekking 
tot tien carnets TIR die werden geldig gemaakt tussen 17 september 1992 en 24 november 
1992. Aan de verplichting tot kennisgeving aan de houder van het carnet TIR krachtens 
artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1593/91 werd bijgevolg voldaan. In zoverre kan het 
onderdeel niet worden aangenomen.

c.3. Anders dan eiseres aanvoert,  beslissen de appelrechters niet  dat  uit  het  proces-
verbaal van 2 februari 1995 blijkt dat aan eiseres de gelegenheid werd geboden om het 
bewijs te leveren van de regelmatigheid van het vervoer of van de plaats waar de overtre-
ding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan.

Het eerste onderdeel bis mist bijgevolg feitelijke grondslag.
c.4. Het tweede onderdeel faalt naar recht.
Immers,  uit  het  antwoord  op het  eerste,  tweede  en  derde  onderdeel  van  het  eerste 

middel volgt dat de vaststelling, door het kantoor van vertrek, dat de goederen niet aan het 
kantoor van doorgang werd aangeboden of dat de douaneregeling waaronder de onder 
geleide van een carnet TIR vervoerde documenten werden geplaatst, niet werd gezuiverd, 
een vaststelling van overtreding of onregelmatigheid inhoudt in de zin van artikel 37 TIR-
Overeenkomst en artikel 10.3 van Verordening (EEG) nr. 719/91.
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d. Vierde middel
d. 1. Zoals het tweede en derde middel is ook dit middel alleen gericht tegen de veroor-

deling  van  eiseres  tot  betaling  van  ontdoken  invoerrechten  en  accijnzen.  Het  middel 
betreft bijgevolg alleen de civielrechtelijke rechtsvordering tot betaling van rechten.

Het  vierde  middel  is  in  het  bijzonder  gericht  tegen  de  overwegingen  waarin  de 
appelrechters  eiseres’  verweer  i.v.m.  de  bevoegdheid  van  de  lidstaat  België  om  tot 
invordering over te gaan, afwijzen.

In  een eerste onderdeel voert  eiseres aan dat uit  diverse  verklaringen en processen-
verbaal zou moeten blijken dat de appelrechters zich ten onrechte hebben gesteund op 
bepaalde  verklaringen  om  te  oordelen  dat  niet  met  afdoende  zekerheid  kan  worden 
bepaald  op  welke  plaats  de  goederen  daadwerkelijk  aan  het  douanetoezicht  werden 
onttrokken.

In een tweede onderdeel voert eiseres een tegenstrijdigheid in de motieven aan, daarin 
bestaande dat op grond van de vaststellingen van het bestreden arrest de appelrechters niet 
konden beslissen dat niet met afdoende zekerheid kon worden bepaald op welke plaats de 
goederen aan het douanetoezicht werden onttrokken.

In een derde onderdeel voert eiseres aan dat de appelrechters in elk geval niet konden 
verwijzen naar het feit dat de fraude vanuit België werd opgezet en/of georchestreerd.

In een vierde onderdeel voert eiseres aan, zoals in het tweede onderdeel van het derde 
middel,  dat  het  enkele  niet  tijdig  ontvangen  van  de  terugzendingsexemplaren  van  de 
carnets TIR geen vaststelling van een onregelmatigheid inhoudt.

d.2. Het eerste onderdeel komt op tegen de beoordeling door de appelrechters van feite-
lijke  gegevens  of  vraagt  van  het  Hof  zelf  de  beoordeling  daarvan,  waarvoor  het  Hof 
evenwel geen bevoegdheid heeft.

Het eerste onderdeel is niet ontvankelijk.
d.3. Het tweede onderdeel voert geen motiveringsgebrek aan maar in werkelijkheid een 

wettigheidsgrief. Het onderdeel, dat alleen schending van artikel 149 Grondwet aanvoert, 
is niet ontvankelijk.

d.4. Het derde onderdeel, dat is gericht tegen de bijkomende overweging van de appèl-
rechters  in  verband  met  het  opzetten en orchestreren van  de  fraude  vanuit  België,  is 
gericht tegen een ten overvloede gegeven reden. Het onderdeel kan niet leiden tot cassatie 
en is bijgevolg niet ontvankelijk.

d.5. Om de redenen vermeld in het antwoord op het tweede onderdeel van het derde 
middel, faalt het vierde onderdeel naar recht.

B.  Middelen van de eisers D.V., beklaagde,  en N.V. ETV in vereffening (voorheen 
N.V. Transport Van Driessche), vertegenwoordigd door haar vereffenaar Piet Provoost, 
civielrechtelijk aansprakelijke partij

1. Vooraf kan worden opgemerkt dat, blijkens de onaantastbare vaststelling in feite van 
de  appelrechters,  de  vroegere  N.V.  Transport  Van  Driessche  met  betrekking  tot  de 
zending waarop de telastlegging betrekking heeft (namelijk zending nr. 9), het carnet TIR 
van de B.V.B.A. Hamers en Bertus Transport, die titularis was van het carnet TIR, heeft 
overgenomen.

Hieruit volgt dat de vroegere N.V. Transport Van Driessche voor de beoordeling van de 
strafrechtelijk  gesanctioneerde  verplichtingen  die  op  haar  rustten,  moet  worden 
gelijkgesteld met de oorspronkelijke houder van het carnet TIR.

De verplichtingen die rustten op eiser, als orgaan van de vroegere N.V. Transport Van 
Driessche, zijn bijgevolg dezelfde als de verplichtingen die rustten op eiseres J.H., als 
orgaan van de B.V.B.A. Hamers en Bertus Transport.
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2. Het eerste middel is gelijkluidend aan het eerste middel van eiseres J.H., al wordt 
geen vijfde onderdeel bis aangevoerd.

De  verschillende  onderdelen  van  dit  middel  dienen  op  dezelfde  wijze  te  worden 
beoordeeld als de onderdelen van het middel van eiseres J.H.

3.a. Het tweede middel, eerste en derde onderdeel, zijn gelijkluidend aan het tweede 
middel, eerste en tweede onderdeel van eiseres J.H.

De onderdelen van dit middel dienen op dezelfde wijze te worden beoordeeld als de 
overeenstemmende onderdelen van het middel van eiseres J.H.

3.b. In het tweede onderdeel wordt geen van het eerste onderdeel onderscheiden grief 
aangevoerd maar wordt beklemtoond dat de grief ook betrekking heeft op de veroordeling 
van chauffeur R.V. voor wie de civielrechtelijk aansprakelijke partij aansprakelijk is.

Eiseres heeft echter geen belang bij dit onderdeel omdat haar veroordeling tot betaling 
van de invoerrechten, accijnzen, nalatigheidsinteresten en kosten in elk geval gesteund 
blijft op haar civielrechtelijke aansprakelijkheid voor beklaagde D.V.

3.c.  Het  vierde  onderdeel  is  gericht  tegen  de  veroordeling  van  de  civielrechtelijk 
aansprakelijke partij tot betaling van de invoerrechten, accijnzen, nalatigheidsinteresten 
en kosten ten laste van eiser D.V.

Eiseres voert  schending aan van artikel 265, §3, A.W.D.A. Betoogd wordt dat deze 
bepaling slechts aan artikel 265 A.W.D.A. werd toegevoegd door de wet van 27 december 
1993  die  dateert  van  na  de  begane  overtredingen  en  dat  de  veroordeling  van  de 
civielrechtelijk  aansprakelijke  partij  tot  betaling  van  “invoerrechten,  accijnzen, 
nalatigheidsintresten  en  kosten”  niet  op  deze  bepaling  kan  steunen.  Artikel  265,  §3, 
A.W.D.A. heeft overigens, zoals eiseres erop wijst, alleen betrekking op de geldboeten en 
kosten.

Het  onderdeel  mist  feitelijke  grondslag.  De  veroordeling  van  de  civielrechtelijk 
aansprakelijke  partij,  de  vroegere  N.V.  Transport  Van  Driessche,  tot  betaling  van 
“invoerrechten, accijnzen, nalatigheidsintresten en kosten” ten laste van eiser D.V. vindt 
immers niet zijn grondslag in artikel 265, §3, A.W.D.A.

3.d.  Het  vijfde  onderdeel  is  gericht  tegen  de  veroordeling  van  de  civielrechtelijk 
aansprakelijke partij tot betaling van de invoerrechten, accijnzen, nalatigheidsinteresten 
en kosten ten laste van beklaagde R.V.

Eiseres voert schending aan van artikel 265, §1 en §2, A.W.D.A.. Eiseres verwijst naar 
het arrest nr. 43/2001 van het Arbitragehof dat voor recht heeft gezegd dat artikel 265, §1 
en §2, A.W.D.A. de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.

Het  onderdeel  mist  feitelijke  grondslag.  De  veroordeling  van  de  civielrechtelijk 
aansprakelijke  partij,  de  vroegere  N.V.  Transport  Van  Driessche,  tot  betaling  van 
“invoerrechten, accijnzen, nalatigheidsintresten en kosten” ten laste van beklaagde R.V. 
vindt immers niet zijn grondslag in artikel 265, §1 en §2, A.W.D.A.

4. Het derde en vierde middel zijn in al hun onderdelen gelijkluidend aan het derde en 
vierde middel van eiseres J.H.

De onderdelen van die middelen dienen op dezelfde wijze te worden beoordeeld als de 
onderdelen van de middelen van eiseres J.H.

Conclusie: bij afwezigheid van ambtshalve middelen,  verwerping van de cassatiebe-
roepen.

ARREST

(A.R. P.05.1117.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 30 juni 2005.
De eisers sub I voeren in een memorie vijf middelen aan. 
De eiseres sub II.1 voert in een memorie vier middelen aan. 
De eisers sub II.2 en II.3 voeren in een memorie vier middelen aan. 
Al deze memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel van de eisers sub I
1. Het artikel 10.3 van de Verordening (EEG) nr. 719/91 van de Raad van 21 

maart 1991 betreffende de toepassing in de Gemeenschap van carnets TIR en 
carnets ATA bepaalt: "Wanneer het niet mogelijk is te bepalen op welk grondge-
bied de overtreding of  onregelmatigheid is  begaan,  wordt  deze geacht  te zijn 
begaan in de Lid-Staat waar zij is vastgesteld, tenzij binnen een nader te bepalen 
termijn, ten genoegen van de bevoegde autoriteiten, het bewijs wordt geleverd 
van de regelmatigheid van het vervoer of van de plaats waar de overtreding of 
onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan".

De appelrechters achten zich met toepassing van de vermelde bepaling territo-
riaal bevoegd op grond "dat te dezen niet met afdoende zekerheid kon bepaald 
worden  op  welke  plaats  de  goederen  daadwerkelijk  aan  het  douanetoezicht 
werden onttrokken en het voormelde bewijs niet werd geleverd".

2. Het middel komt geheel op tegen deze beoordeling van feitelijke gegevens 
door de appelrechters of vraagt van het Hof zelf de beoordeling daarvan waar-
voor het geen bevoegdheid heeft.

3. Het middel is niet ontvankelijk. 
Tweede middel van de eisers sub Il
4. De appelrechters overwegen met betrekking tot hun territoriale bevoegdheid 

onder meer: 
"Dat een en ander [ten slotte] mede dient beschouwd in het licht en tegen de 

achtergrond van het feit dat de kwestieuze fraude in wezen vanuit België werd 
opgezet en/of georchestreerd;

Dat, onder meer, de instructies tot het stellen van de handelingen ten gevolge 
waarvan de goederen aan het douanetoezicht konden onttrokken worden vanuit 
België ([vijfde eiseres sub I]) werden gegeven".

Deze redengeving is evenwel slechts ten overvloede gegeven. 
5. Het middel dat gericht is tegen een ten overvloede gegeven redengeving, is 

niet ontvankelijk. 
Derde middel van de eisers sub I
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6. De twee onderdelen van het middel gaan ervan uit dat de eisers tot betaling 
van de ontdoken invoerrechten en accijnzen werden veroordeeld op grond dat de 
carnets TIR van feit 2 niet werden aangezuiverd.

De appelrechters veroordelen de eisers evenwel niet op grond dat de carnets 
TIR niet werden aangezuiverd, maar op grond dat de eisers hun noodzakelijke 
medewerking  aan  de  onttrekking  van  de  sigaretten  aan  het  douanetoezicht 
hebben verleend. 

7. Het middel mist feitelijke grondslag.
Vierde middel van de eisers sub I
8. De appelrechters achten zich niet territoriaal bevoegd op grond van de niet-

zuivering van de carnets TIR, maar op grond van de onttrekking van de siga-
retten aan de doorvoer  die in België vastgesteld werd naar aanleiding van de 
valse zuivering van die carnets. 

9. Het middel dat berust op een onjuiste lezing van het arrest, mist feitelijke 
grondslag. 

Vijfde middel van de eisers sub I
10. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser 

sub I.4 bij de appelrechters heeft aangevoerd dat hij bij toepassing van het artikel 
18, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
niet  kan  worden  veroordeeld  tot  betaling  van  de  ontdoken  invoerrechten  en 
accijnzen.

11. Het middel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk.
Eerste middel van de eiseres sub II.1
Eerste, tweede en derde onderdeel
12.  Het  artikel  257,  §1,  AWDA  houdt  de  strafrechtelijk  gesanctioneerde 

verplichting in tot aanzuivering of wederoverlegging van enigerlei  douane- of 
accijnsdocument waarvan de aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore 
van uitreiking is voorgeschreven.

Het artikel 28 van de douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer 
van goederen onder dekking van carnets TIR, zoals van toepassing op het ogen-
blik  van  de  feiten  (hierna-genoemd:  TIR-Overeenkomst)  bepaalt:  "Het  carnet 
TIR wordt onmiddellijk gezuiverd bij aankomst van de lading op het douanekan-
toor van bestemming, mits de goederen dan onder een andere douaneregeling 
worden geplaatst of ten invoer tot verbruik worden aangegeven". 

De onderdelen gaan volledig ervan uit dat, enerzijds, artikel 257, §1, AWDA 
enkel betrekking heeft op de verplichting tot aanzuivering of wederoverlegging 
op het kantoor van uitreiking, anderzijds, dat inzake een TIR-vervoer niemand 
gehouden  is  het  carnet  TIR  aan  te  zuiveren  of  weder  over  te  leggen  op  het 
kantoor van uitreiking. 

De verplichting tot aanzuivering mag evenwel  niet  verward worden met de 
verplichting tot wederoverlegging op het kantoor van uitreiking. Het artikel 257, 
§1, AWDA heeft betrekking op elke verplichting tot aanzuivering waar die ook 
is voorgeschreven. 
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13. De onderdelen falen naar recht.
Vierde onderdeel
14. Het vierde onderdeel voert geen afzonderlijke grief aan. Het is niet ontvan-

kelijk.
Vijfde onderdeel
15. Het artikel 4.1 en 4.2 van de Verordening (EEG) Nr. 1031/88 van de Raad 

van 18 april 1988 betreffende de vaststelling van de personen die gehouden zijn 
tot betaling van een douaneschuld, bepaalt:

"1. Wanneer een douaneschuld is ontstaan krachtens artikel 2, lid 1, onder c), 
van Verordening (EEG) nr. 2144/87, geldt als persoon die gehouden is tot beta-
ling  van  deze  schuld,  degene  die  de  goederen  aan  het  douanetoezicht  heeft 
onttrokken.

Eveneens zijn, overeenkomstig de in de Lid-Staten geldende bepalingen, hoof-
delijk tot betaling van deze schuld gehouden:

a) personen die aan de onttrekking hebben deelgenomen, alsmede de personen 
die het betrokken goed hebben verworven of in bezit hebben gehouden;

b) alle andere personen die aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het feit 
dat het goed aan het douanetoezicht is ontrokken." 

2. Eveneens is hoofdelijk tot betaling van deze schuld gehouden de persoon 
die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verplichtingen welke voor aan 
rechten bij invoer onderworpen goederen voortvloeien uit de voorlopige opslag 
of  de  gebruikmaking  van  de  douaneregeling  waaronder  deze  goederen  zijn 
geplaatst".

De  aangehaalde  verordeningsbepalingen  laten  toe  zowel  de  natuurlijke 
persoon, orgaan of aangestelde, door wiens toedoen de rechtspersoon handelde, 
die  krachtens  artikel  257,  §1,  AWDA  strafrechtelijk  verantwoordelijk  werd 
gesteld  voor de  niet-aanzuivering,  hoofdelijk  aansprakelijk  te  stellen  voor  de 
betaling van de douaneschuld.

16. Het onderdeel faalt naar recht.
Vijfde onderdeel bis
17. De appelrechters  beslissen niet  dat de aangevoerde internationaalrechte-

lijke normen wetsbepalingen zijn waarvan  de enkele overtreding een misdrijf 
oplevert,  maar  verklaren  de  eiseres  krachtens  het  artikel  257,  §1,  AWDA 
schuldig aan de haar ten laste gelegde feiten.

18. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel van de eiseres sub II.1
iv. Eerste onderdeel
19. Het artikel 4.2 van de Verordening (EEG) nr. 1031/88 bepaalt: "Eveneens 

is hoofdelijk gehouden tot betaling van deze schuld de persoon die verantwoor-
delijk is voor het uitvoeren van de verplichtingen welke voor aan de rechten bij 
invoer  onderworpen  goederen  voortvloeien  uit  de  voorlopige  opslag  of  de 
gebruikmaking van de douaneregeling waaronder deze goederen zijn geplaatst."
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Artikel 39 van de TIR-Overeenkomst bepaalt:
"Wanneer het TIR-vervoer anderszins als regelmatig wordt beschouwd, 
1. vermelden de Overeenkomstsluitende Partijen geen geringe afwijkingen van 

de vastgestelde termijn of de voorgeschreven route. 
2. worden ook de verschillen tussen de gegevens op het goederenmanifest van 

het carnet TIR en de inhoud van het wegvoertuig, van een vervoerscombinatie of 
van de container  niet  beschouwd als inbreuken,  in de zin van deze Overeen-
komst,  door  de  houder  van  het  carnet  TIR,  wanneer  ten  genoegen  van  de 
bevoegde autoriteiten wordt aangetoond dat deze verschillen niet zijn te wijten 
aan bewust of uit nalatigheid gemaakte fouten bij het laden of het verzenden van 
de goederen of bij het opmaken van het manifest."

Artikel 40 van de TIR-Overeenkomst bepaalt:
"De douaneautoriteiten van de landen van vertrek en van bestemming stellen 

de  houder  van  het  carnet  TIR  niet  verantwoordelijk  voor  de  verschillen  die 
mochten  worden  vastgesteld  in  die  landen,  wanneer  die  verschillen  in  feite 
betrekking hebben op de douaneregelingen van vóór of na het TIR-vervoer en 
waarbij de houder van dat carnet niet was betrokken." 

Het artikel 2.1, c, van de Verordening (EEG) nr. 2144/87 van de Raad van 13 
juli  1987 inzake  de  douaneschuld  bepaalt:  "Er  ontstaat  een  douaneschuld  bij 
invoer:  wanneer  aan  de  rechten  bij  invoer  onderworpen  goederen  onttrokken 
worden aan het douanetoezicht dat de voorlopige opslag van deze goederen of 
het  plaatsen  ervan  onder  een  douaneregeling  met  douanetoezicht  met  zich 
brengt". 

Uit het artikel 4.2 van de Verordening (EEG) nr. 1031/88 en de artikelen 39 en 
40  van  de  TIR-Overeenkomst  volgt  dat  de  houder  van  het  carnet  TIR,  als 
persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verplichtingen welke 
voor aan de rechten bij invoer onderworpen goederen voortvloeien uit de voorlo-
pige  opslag  of  de  gebruikmaking  van  de  douaneregeling  waaronder  deze 
goederen zijn geplaatst, één van de personen is die gehouden is tot betaling van 
de  douaneschuld  bij  invoer,  indien  aan  rechten  bij  de  invoer  onderworpen 
goederen aan het douanetoezicht worden onttrokken, zoals bedoeld in art. 2.1, c, 
Verordening (EEG) nr. 2144/87.

20. Het onderdeel faalt naar recht.
ii. Tweede onderdeel
21.  Het  artikel  8 van de TIR-Overeenkomst  regelt  de verbintenissen en de 

aansprakelijkheid van de organisatie die zich met betrekking tot een TIR-vervoer 
garant heeft gesteld. Het artikel 8, zevende lid, bepaalt: "Wanneer de bedragen 
bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel opeisbaar worden, moeten de 
bevoegde  autoriteiten  voor  zover  mogelijk  de  betaling  hiervan  eisen  van  de 
persoon of personen die rechtstreeks deze bedragen verschuldigd is of zijn, alvo-
rens een vordering tot betaling in te dienen bij de organisatie die zich garant 
heeft gesteld." 

Het artikel 8 van de TIR-Overeenkomst doet geen afbreuk aan de verplichting 
tot betaling die rust op de personen die rechtstreeks deze bedragen verschuldigd 
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zijn, zoals overigens het artikel 8, zevende lid, uitdrukkelijk bevestigt.
22. Het onderdeel faalt naar recht.
Derde middel van de eiseres sub II.1
Eerste onderdeel
23. De eiseres verzoekt het Hof van Justitie de volgende prejudiciële vraag te 

stellen:
"Moeten  de  TIR-Overeenkomst,  de  Verordening  (EEG)  nr.  719/91  en  de 

Verordening (EEG) nr. 1593/91, met name de artikelen 36 en 37 van de TIR-
Overeenkomst, artikel 10, lid 2 en 3, van de Verordening (EEG) nr. 719/91 en 
artikel 2, lid 1 en 2, van de Verordening (EEG) nr. 1593/91, aldus worden uitge-
legd dat de lidstaat van het land waar een overtreding of een onregelmatigheid 
werd vastgesteld in zake het vervoer van goederen onder geleide van een carnet 
TIR,  slechts  rechtmatig  tot  invordering  en  vervolging  kan  overgaan  wanneer 
deze lidstaat voorafgaandelijk de titularis/houder van het desbetreffende carnet 
TIR schriftelijk in kennis heeft gesteld van deze onregelmatigheid of overtreding 
waarin hem/haar uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt gegeven om binnen de bij 
artikel 11, lid 2, van de TIR-Overeenkomst gestelde termijn het bewijs te leveren 
van de regelmatigheid van het vervoer of van de plaats waar de overtreding of 
onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan?

Is  het  voldoende  dat  de  titularis/houder  van  het  carnet  TIR  schriftelijk  in 
kennis wordt gesteld van de niet aanzuivering van het carnet TIR of van het feit 
dat  de  goederen  niet  de  vereiste  bestemming  hebben  gekregen,  of  moet  de 
kennisgeving in die zin worden opgevat dat niet alleen de titularis/houder van het 
carnet TIR schriftelijk erop moet worden gewezen dat hij beschikt over de moge-
lijkheid tot bewijs maar dat hem of haar ook schriftelijk een termijn moet worden 
gegeven  waarbinnen  dit  bewijs  kan  worden  geleverd,  zodat  pas  wanneer  die 
termijn verstreken is, en binnen die termijn geen bewijs is geleverd, de lidstaat 
bevoegd is tot het innen van de invoerrechten en accijnzen?"

24. Uit het artikel 10.2 en 10.3 van de Verordening (EEG) nr. 719/91 volgt 
niet dat een lidstaat een actie tot invordering van de eventueel opeisbare rechten 
en andere heffingen door deze lidstaat ingesteld volgens de communautaire of 
nationale bepalingen, alleen op ontvankelijke wijze kan instellen na een schrifte-
lijke kennisgeving.

Het  artikel  2  van  de  Verordening  (EEG)  nr.  1593/91  vereist  alleen  dat, 
wanneer wordt vastgesteld dat in de loop van, of in verband met een vervoer 
onder geleide van een carnet TIR, een inbreuk is gepleegd of een onregelmatig-
heid is begaan, de bevoegde autoriteiten daarvan de houder van het carnet TIR 
evenals aan de organisatie die zich garant heeft gesteld, kennis geven binnen de 
bij artikel 11.1 TIR-Overeenkomst gestelde termijn. Het artikel 11.1 TIR-Over-
eenkomst bepaalt een termijn van twee jaar indien het certificaat van zuivering 
ten onrechte of op frauduleuze wijze werd verkregen.

De juiste toepassing van het gemeenschapsrecht is op dit punt zo evident dat 
redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan.

25. Het artikel 234 (ex 177) Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
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schap verplicht het Hof niet aan het Hof van de Europese Gemeenschappen een 
prejudiciële vraag te stellen wanneer de uitlegging van de geviseerde akte duide-
lijk is.

26. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht en het Hof is niet gehouden de 
opgeworpen prejudiciële vraag te stellen.

27.  Het  arrest  stelt  onaantastbaar  vast  dat  de  eiseres  op 25  maart  1994 in 
kennis werd gesteld van de overtreding of onregelmatigheid met betrekking tot 
tien carnets  TIR die werden geldig gemaakt tussen 17 september 1992 en 24 
november 1992.

28. Het onderdeel dat hiertegen opkomt, is niet ontvankelijk.
Eerste onderdeel bis
29. De appelrechters beslissen niet dat uit het proces-verbaal  van 2 februari 

1995 blijkt dat aan de eiseres de gelegenheid werd geboden om het bewijs te 
leveren van de regelmatigheid van het vervoer of van de plaats waar de overtre-
ding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan.

30. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
31. Het artikel 37 TIR-Overeenkomst bepaalt: "Wanneer het niet mogelijk is 

vast te stellen op welk grondgebied een onregelmatigheid is begaan, dan wordt 
deze geacht te zijn begaan op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende 
partij waar ze is vastgesteld."

Uit  het  antwoord  op  het  eerste,  tweede  en  derde  onderdeel  van  het  eerste 
middel volgt dat de vaststelling, door het kantoor van vertrek, dat de goederen 
niet  aan  het  kantoor van doorgang werden  aangeboden of  de douaneregeling 
waaronder de onder geleide van een carnet TIR vervoerde documenten werden 
geplaatst, niet werd gezuiverd, een vaststelling van overtreding of onregelmatig-
heid inhoudt in de zin van artikel 37 TIR-Overeenkomst en artikel 10.3 van de 
Verordening (EEG) nr. 719/91.

32. Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Vierde onderdeel 
48. Het onderdeel  voert  schending aan van het  artikel  265, §3, AWDA op 

grond dat deze paragraaf slechts aan het artikel 265 werd toegevoegd door de 
wet van 27 december 1993 die dateert van na de begane overtredingen.

De in geding zijnde veroordeling werd echter niet uitgesproken met toepassing 
van artikel 265, §3, AWDA.

49. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Vijfde onderdeel
50. De eiseres sub II.3 voert schending aan van artikel 265, §1 en §2, AWDA, 

zonder te preciseren hoe en waardoor het arrest die bepalingen schendt.
51. Het onderdeel is niet ontvankelijk.
(...)
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Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering 
54. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen;

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoepen.

14 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de heer De Swaef, procureur-
generaal  –  Advocaten: mrs.  F.  Marck,  Antwerpen,  F.  Soetaert,  Kortrijk  en  Claeys 
Boúúaert.

Nr. 148

2° KAMER - 14 maart 2006

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - VERPLICHTING TOT 
WEDEROVERLEGGING VAN VRIJGEGEVEN GOEDEREN - AANWENDING BORGTOCHT

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - INGEVORDERDE SOMMEN - 
AANWENDING BORGTOCHT

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IN BETALING VAN RECHTEN 
EN ACCIJNZEN - BEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTER - TEGENVORDERING IN SCHADEVERGOEDING 
WEGENS ONBEHOORLIJK BESTUUR

1º Artikel 275, §1, A.W.D.A. houdt in dat de borgtocht eerst moet worden aangewend tot  
betaling  van de tegenwaarde van de vrijgegeven goederen die  achteraf  niet  worden 
wederovergelegd nadat de wederoverlegging ervan werd bevolen, en slechts tot betaling 
van de achteraf opgelegde boete, zo geen wederoverlegging werd bevolen. 

2º Artikel 266, §2, A.W.D.A. dat bepaalt dat de voor een zaak ingevorderde sommen bij  
voorrang  worden  aangewend  tot  betaling  van  de  nalatigheidsinteresten  en  van  de 
rechten  en  taksen,  doet  geen  afbreuk  aan  de  regeling  van  de  aanwending  van  de  
borgtocht bepaald bij artikel 275, §1, A.W.D.A. 

3º Artikel 283, A.W.D.A. geeft de strafrechter niet de bevoegdheid te oordelen over een bij  
wijze  van  tegenvordering  ingestelde  vordering  tegen  de  vervolgende  partij  in  
schadevergoeding wegens onbehoorlijk bestuur. 

(D.F.D.S. TRANSPORT nv T. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN)

ARREST

(A.R. P.05.1576.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 
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Antwerpen, correctionele kamer, van 26 oktober 2005.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1.  Het artikel  275, §1, AWDA bepaalt:  "Indien  de bekeurde  zulks begeert, 

zullen de aangehaalde goederen, benevens de vaar- en voertuigen en gespannen, 
tegen  voldoende  borgtocht,  voor  de  tussen  de  ontvanger  en  belanghebbende 
overeengekomen  waarde  derzelve,  of  van  het  beloop  der  verbeurde  boete, 
worden vrijgegeven".

Deze wetsbepaling houdt in dat de borgtocht eerst moet worden aangewend tot 
betaling  van  de  tegenwaarde  van  de  vrijgegeven  goederen  die  achteraf  niet 
worden  wederovergelegd  nadat  de  wederoverlegging  ervan  werd  bevolen,  en 
slechts tot betaling van de achteraf opgelegde boete, zo geen wederoverlegging 
werd bevolen.

2.  Het  artikel  266,  §2,  AWDA  bepaalt:  "De  voor  een  zaak  ingevorderde 
sommen worden  bij  voorrang aangewend  tot  betaling van de nalatigheidinte-
resten en van de rechten en de taksen".

Deze wetsbepaling doet geen afbreuk aan de regeling van de aanwending van 
de borgtocht bepaald bij artikel 275, §1, AWDA.

3. Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
4.  Het  artikel  283  AWDA  bepaalt:  "Wanneer  de  overtredingen,  fraudes, 

misdrijven of misdaden, in de artikelen 281 en 282 bedoeld, onverminderd de 
strafvordering,  tevens  tot  betaling  van  rechten  of  accijnzen,  en  alzo  tot  een 
civiele  actie  aanleiding geven,  zal  de kennisneming en berechting daarvan  in 
beide opzichten behoren tot de bevoegde criminele of correctionele rechter".

Deze wetsbepaling geeft de strafrechter niet de bevoegdheid te oordelen over 
een  bij  wijze  van  tegenvordering  ingestelde  vordering  tegen  de  vervolgende 
partij in schadevergoeding wegens onbehoorlijk bestuur.

5. Het middel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

14 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de heer De Swaef, procureur-
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generaal – Advocaten: mrs. G. Warson, Brussel en De Bruyn.

Nr. 149

2° KAMER - 14 maart 2006

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - CASSATIEBEROEP - 
TERMIJN

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, 
BEGIN EN EINDE - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - 
CASSATIEBEROEP VAN DE VEROORDEELDE - TERMIJN

1º en 2° Het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen een beslissing tot herroeping  
van de voorwaardelijke invrijheidstelling moet binnen vijftien vrije dagen worden ingesteld  
na  de  dag  waarop  hem  de  beslissing  van  de  commissie  voor  de  voorwaardelijke 
invrijheidstelling ter  kennis is gebracht,  hetzij  bij  aangetekende brief,  hetzij,  indien de 
betrokkene van zijn vrijheid is beroofd, door afgifte van een afschrift van de beslissing  
door de directeur van de strafinrichting1. (Art. 373, Sv.; Art. 10, §5, eerste lid, Wet 5 maart 
1998)

(P.)

ARREST

(A.R. P.05.1671.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing tot herroeping van de voor-

waardelijke invrijheidstelling op 10 oktober 2005 genomen door de Commissie 
tot  voorwaardelijke  invrijheidstelling  van  het  rechtsgebied  van  het  Hof  van 
Beroep te Antwerpen.

De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Een afschrift  van de beslissing van 10 oktober  2005 werd  aangetekend  op 

dezelfde datum verstuurd aan het adres van de in vrijheid verkerende eiser.
Het  cassatieberoep  ingesteld  op  19  december  2005  is  laattijdig  ingevolge 

artikel 373 Wetboek van Strafvordering en derhalve niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

1 Cass., 12 jan. 2000, A.R. P.99.1635.F, A.C., 2000, nr 26.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

14 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de heer Debruyne  –  Gelijkluidende conclusie  van de heer De Swaef, procureur-
generaal – Advocaat: mr. J. Swerts, Brussel.

Nr. 150

2° KAMER - 14 maart 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - CASSATIEBEROEP BIJ BRIEF INGESTELD

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - TERMIJN VOOR MEMORIE

1º  Niet  ontvankelijk  is  het  cassatieberoep  ingesteld  per  brief  vanuit  de  gevangenis  en 
gericht  aan de griffie  van het  gerecht  dat  de bestreden beslissing heeft  gewezen en 
waaromtrent door de griffier van dat gerecht een akte is opgesteld die alleen door hem 
werd ondertekend1. (Art. 417, Sv.)

2º Niet ontvankelijk is de memorie die werd ingediend zowel minder dan acht dagen voor  
de terechtzitting als meer dan twee maanden sedert de inschrijving van de zaak op de  
algemene rol2. (Art. 420bis, eerste en tweede lid, Sv.)

(D.)

ARREST

(A.R. P.05.1672.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 3 november 2005.
De eiser voert in een memorie grieven aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van de memorie
1. De memorie is ontvangen ter griffie van het Hof op 7 maart 2006, dit is 

zowel buiten de termijn van artikel 420bis, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-
ring, de zaak vastgesteld zijnde op de terechtzitting van 14 maart 2006, als buiten 
de termijn van artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, de zaak 
ingeschreven zijnde op de algemene rol op 22 december 2005. 

1 Cass., 22 maart 1988, A.C., 1987-88, nr 458; Cass., 28 nov. 1989, A.C., 1989-90, nr 198; Cass., 29 
okt. 1991,  A.C., nr 119; Cass., 10 jan. 1995,  A.C., 1995, nr 19; Cass., 3 sept. 1997,  A.C., 1997, nr 
328; Cass., 4 nov. 1997, A.C., 1997, nr 446; Cass., 9 feb. 2000, A.C., 2000, nr 104. Zie Cass., 27 juni 
2001, A.C., 2001, nr 402.
2 Zie Cass., 22 sept. 1998, A.C., 1998, nr 414.
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2. De memorie is niet ontvankelijk.
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
3. L.D. heeft per brief, gedagtekend op 25 november 2005, vanuit de gevan-

genis en gericht  aan de correctionele griffie  van het Hof van Beroep te Gent 
cassatieberoep ingesteld tegen het arrest, gewezen op tegenspraak op 3 november 
2005. Deze brief is, overigens na het verstrijken van de bij artikel 373 Wetboek 
van Strafvordering bepaalde termijn, ter griffie van het Hof van Beroep toege-
komen op 29 november 2005. Van de ontvangst van deze brief werd een akte 
opgesteld die enkel door de griffier werd ondertekend.

4. Dit cassatieberoep beantwoordt niet aan de vereisten van de artikelen 373 en 
417 Wetboek van Strafvordering of van artikel 1 van de wet van 25 juli 1893 
betreffende de verklaringen van hoger beroep of van voorziening in verbreking 
van de gedetineerde of geïnterneerde personen. 

5. Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

14 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de heer De Swaef, procu-
reur-generaal.

Nr. 151

2° KAMER - 14 maart 2006

STRAF — ALLERLEI - BIJDRAGE TOT DE FINANCIERING VAN HET BIJZONDER FONDS TOT HULP 
AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN - AARD - GEVOLG

De door de rechter  bij  iedere veroordeling tot  een criminele of correctionele straf  uit  te  
spreken verplichting tot het betalen van een bijdrage tot financiering van het bijzonder  
fonds  tot  hulp  aan  de  slachtoffers  van  opzettelijke  gewelddaden,  is  geen  straf1;  de 
uitspraak in hoger beroep over de aanpassing van het bedrag van die bijdrage dient 
derhalve niet te gebeuren met eenparigheid van stemmen2. (Art. 211bis, Sv.)

(B.)

ARREST

1 Cass., 23 feb. 1988,  A.C., 1987-88, nr 385; Cass., 18 dec. 1991,  A.C., 1991-92, nr 210; Cass., 9 
nov. 1994, A.C., 1994, nr 480; Cass., 5 juni 1996, A.C., 1996, nr 214; Cass., 8 okt. 1996, A.C., 1996, 
nr 363; Cass., 29 okt. 2002, A.R. P.01.1103.N, nr 572; Cass., 29 nov. 2005, A.R. P.05.0714.N, nr 
633.
2 Cass., 30 juni 1987, A.C., 1986-87, nr 657; Cass., 25 okt. 1988, A.C., 1988-89, nr 113; Cass., 7 dec. 
1988, A.C., 1988-89, nr 206.
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(A.R. P.06.0152.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

14 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Frère – Gelijkluidende conclusie van de heer De Swaef, procureur-generaal 
– Advocaat: mr. M. Moerman, Gent.

Nr. 152

2° KAMER - 15 maart 2006

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - BIJWONEN VAN ALLE ZITTINGEN - NEERLEGGING VAN CONCLUSIE - VERDAGING 
NAAR EEN LATERE TERECHTZITTING - GETUIGENVERHOOR EN IN VOORTZETTING GESTELD - ANDERS 
SAMENGESTELDE RECHTBANK - VONNIS - GEVOLG

Wanneer uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat de beslissing is gewezen door  
de  rechters  die  alle  zittingen  over  de  zaak  hebben  bijgewoond,  dient  zij  te  worden 
nietigverklaard1. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)

(P. e.a. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1425.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis dat op 11 oktober 2005 in 

hoger beroep gewezen werd door de Correctionele Rechtbank te Brussel. 
De eisers voeren elk een middel aan in een memorie, waarvan een voor eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van H. P., in zoverre het gericht is tegen de beslis-

sing op de strafvordering en over die welke op de tegen hem door A. A. inge-
stelde  burgerlijke  rechtsvordering,  uitspraak  doet  over  het  beginsel  van  de 
aansprakelijkheid:

Over het middel:
Met  toepassing  van  artikel  779,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek, 

moeten de rechters,  op straffe  van nietigheid van de beslissing,  alle zittingen 
over de zaak hebben bijgewoond.

Uit de processtukken blijkt dat:
- op de terechtzitting van 9 februari 2004, waar de rechtbank was samengesteld 

uit de rechters Florival, Eloy en Van Bree, heeft rechter Eloy verslag uitgebracht, 

1 Cass., 16 feb. 2000, AR P.99.1596.F, nr 128.
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werd  eiser  ondervraagd,  werden  de conclusies  van de verweerders  alsook de 
conclusie,  de  aanvullende  conclusie  en  de  tweede  aanvullende  conclusie  van 
eiseres voorgelezen en neergelegd;

- op de terechtzitting van 20 april 2004, waar de rechtbank was samengesteld 
uit de rechters Florival, Eloy en Bernardo Mendez, werd de conclusie van eiser 
voorgelezen en neergelegd;

- op de terechtzitting van 1 februari 2005, waar de rechtbank was samengesteld 
uit  de rechters  Eloy,  Geerinckx  en Jannone,  heeft  rechter  Eloy verslag uitge-
bracht, werd eiser ondervraagd, werden twee getuigen gehoord, heeft het open-
baar ministerie gevorderd, hebben de raadslieden van de partijen gepleit en werd 
het debat voor voortgezette behandeling verdaagd;

- op de terechtzitting van 12 september 2005, waar de rechtbank was samen-
gesteld uit de rechters Eloy, Berthelon en Gouy, zonder dat uit de rechtspleging 
blijkt dat de conclusie opnieuw werd ingediend, heeft rechter Eloy verslag uitge-
bracht, werd eiser ondervraagd, heeft het openbaar ministerie gevorderd, hebben 
de raadslieden van de eisers en van A. A. gepleit, waarna de zaak in beraad werd 
genomen;

- op de terechtzitting van 11 oktober 2005, waar de rechtbank was samenge-
steld uit de rechters Eloy, Berthelon en Gouy, werd het vonnis gewezen.

Uit die vaststellingen blijkt niet dat het vonnis door de rechters werd gewezen 
die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond.

Het middel is gegrond.
B. Over het cassatieberoep van de N.V. Dexia Insurance Belgium, in zoverre 

het gericht is tegen de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering die tegen 
haar door A. A. is ingesteld, uitspraak doet over het aansprakelijk-heidsbeginsel:

Over het middel:
Eiseres voert een zelfde middel aan als H. P.
Om de redenen vermeld in het antwoord daarop, is dit middel gegrond.
C. Over de overige cassatieberoepen:
De eisers doen afstand van hun cassatieberoep in zoverre die gericht zijn tegen 

de niet definitieve beslissing die uitspraak doet over de omvang van de schade 
van  A.  A.  en  tegen  de  beslissingen,  op  verstek,  die  uitspraak  doen  over  de 
burgerlijke rechtsvorderingen van Ph. E. en van de onderlinge verzekeringsmaat-
schappij Ethias, aangezien de verzettermijn nog niet verstreken was op het ogen-
blik waarop de cassatieberoepen werden ingesteld.

Niettegenstaande  die  gedeeltelijke  afstand,  brengt  de  vernietiging  van  de 
beslissing op de strafvordering en van die op de burgerlijke rechtsvordering van 
A. A. tegen H. P. en de N.V. Dexia Insurance Belgium, die uitspraak doet over 
het  aansprakelijkheidsbeginsel,  de  vernietiging  met  zich  mee  van  de  overige 
beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen eisers, die het gevolg zijn 
van de eerste.

Dictum

Het Hof,
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Vernietigt het bestreden vonnis.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende 

in hoger beroep.

15 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de heer Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. M.F. Dubuffet, Brussel, J. Dujardin, Brussel en Geinger.

Nr. 153

2° KAMER - 15 maart 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - EENZELFDE MISDRIJF - 
HERSTELPLICHT - OMVANG

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - AFZONDERLIJKE MISDRIJVEN - 
SCHADE - HERSTELPLICHT - OMVANG - VOORWAARDE

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - HERSTELPLICHT - OMVANG - 
EENZELFDE MISDRIJF - BEGRIP

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - AFZONDERLIJKE MISDRIJVEN - 
SCHADE - HERSTELPLICHT - OMVANG - VOORWAARDE - GEMEENSCHAPPELIJKE FOUT - BEGRIP

5º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - VEROORDELING IN DE KOSTEN - VERSCHEIDENE DADERS - 
HOOFDELIJKHEID - VOORWAARDEN

1º Krachtens art.  50,  eerste  lid,  Sw.,  moet  de rechter  die verscheidene personen voor  
eenzelfde misdrijf veroordeelt, hen hoofdelijk tot schadevergoeding veroordelen1.

2º  Wanneer een gemeenschappelijke fout  van verscheidene personen die afzonderlijke 
misdrijven hebben gepleegd, de oorzaak is van eenzelfde schade, zijn zij hoofdelijk t.a.v. 
de benadeelde partij gehouden tot schadevergoeding. (Art. 50, eerste lid, Sw.)

3º De nauwe band tussen het misdrijf schuldig verzuim dat door een medebeklaagde wordt 
gepleegd  en  dat  van  opzettelijke  slagen  en  verwondingen  dat  door  andere 
medebeklaagden  wordt  gepleegd,  heeft  niet  tot  gevolg  dat  allen  eenzelfde  misdrijf  
plegen. (Art. 50, eerste lid, Sw.)

4º Niet naar recht verantwoord is de beslissing die, alleen op grond van de overweging dat  
de fouten van de beklaagden de enige noodzakelijke oorzaak uitmaken van de schade 
zoals  zij  door  de  burgerlijke  partij  werd  geleden,  niet  heeft  vastgesteld  dat  de 
medebeklaagden  die  schuldig  zijn  verklaard  aan  afzonderlijke  misdrijven,  een 

1 Cass., 8 maart 2005, A.R. P.04.1534.N, nr 141.
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gemeenschappelijke fout hadden begaan die de oorzaak van de schade is2.

5º  Alleen  zij  die  wegens  een  zelfde  misdrijf  door  een  zelfde  vonnis  of  arrest  zijn  
veroordeeld, zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten3. (Art. 50, eerste en tweede lid, Sw.)

(C. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1488.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest,  op 17 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
Eiser voert  een middel aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Op de terechtzitting van 15 maart 2006, waarop het onderzoek van de zaak ab 

initio  werd  hernomen,  heeft  raadsheer  Frédéric  Close  verslag  uitgebracht  en 
heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de tegen 

eiser ingestelde strafvordering, te weten :
1. de vrijspraak voor de telastleggingen A1 tot A3 :
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
2. de veroordeling voor telastlegging B4 :
Over het middel dat ambtshalve schending van artikel 50, eerste en tweede lid, 

van het Strafwetboek aanvoert : 
Zoals  blijkt  uit  artikel  50,  eerste  en tweede  lid,  van het  Strafwetboek,  zijn 

alleen hoofdelijk gehouden tot de kosten, zij die wegens een zelfde misdrijf door 
een zelfde vonnis of arrest werden veroordeeld. Vermits eiser en diens medebe-
klaagden  niet  voor  hetzelfde  misdrijf  werden  veroordeeld,  verantwoordt  het 
arrest de veroordeling van eiser in de kosten in hoger beroep, in solidum met 
diens medebeklaagden, niet naar recht.

Voor  het  overige  zijn  de  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorge-
schreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de 
wet gewezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-
lijke rechtsvordering van verweerder tegen eiser :

Over het middel :
Krachtens  artikel  50,  eerste  lid,  van het  Strafwetboek,  moet  de rechter  die 

verscheidene personen voor een zelfde misdrijf veroordeelt, hen hoofdelijk tot 
schadevergoeding veroordelen.

2 Het  O.M.  had  geconcludeerd  dat  de  appèlrechters  door  die  overweging  met  een  feitelijke 
beoordeling  hadden  beslist  dat  de  medebeklaagden  een  gemeenschappelijke  fout  hadden  begaan 
waaruit hun hoofdelijke veroordeling tot schadevergoeding voortvloeit.
3 Cass., 5 mei 1981, A.R. 6532, A.C., 1980-81, nr 498.
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Bovendien, wanneer een gemeenschappelijke fout van verscheidene personen 
die  afzonderlijke  misdrijven  hebben  gepleegd,  de  oorzaak  is  van  een  zelfde 
schade,  zijn zij  hoofdelijk ten aanzien van de benadeelde  partij  gehouden tot 
schadevergoeding.

Enerzijds  heeft  de  omstandigheid  dat  er  een  nauwe  band  is  tussen  de 
misdrijven gepleegd  door medebeklaagden,  zoals in casu het  verzuim hulp te 
verlenen dat ten aanzien van eiser bewezen is verklaard en onder meer de opzet-
telijke slagen en verwondingen  die ten aanzien van de twee medebeklaagden 
bewezen zijn verklaard, niet tot gevolg dat allen een zelfde misdrijf plegen.

Anderzijds, door te oordelen "dat de fouten van de vier beklaagden de enige 
noodzakelijke oorzaak zijn van de schade zoals zij door de burgerlijke partij is 
geleden", stellen de appelrechters niet vast dat eiser en diens medebeklaagden 
een gemeenschappelijke fout hadden begaan die de oorzaak van de schade is.

Aldus verantwoordt het vonnis het beginsel van de hoofdelijke aansprakelijk-
heid van eiser niet naar recht.

Het middel is in zoverre gegrond. 
Dictum,
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser, samen met zijn medebe-

klaagden in de kosten in hoger beroep veroordeelt, en in zoverre het uitspraak 
doet over de burgerlijke rechtsvordering van P. B. tegen eiser;

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt P. B. in de helft van de kosten van het cassatieberoep en eiser in 

een vierde ervan;
Laat het overige vierde van die kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, correctio-

nele kamer.

15 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Close – Gedeeltelijk andersluidende conclusie van de heer Vandermeersch, 
advocaat-generaal – Advocaat: mr. A. Gardeur, Neufchâteau.

Nr. 154

2° KAMER - 15 maart 2006

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VOLSTREKTE NOODZAKELIJKHEID VOOR 
DE OPENBARE VEILIGHEID - MOTIVERING - OMSTANDIGHEDEN EIGEN AAN DE PERSOONLIJKHEID VAN 
DE VERDACHTE - BEOORDELING

Wanneer de onderzoeksgerechten uitspraak doen over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis,  mogen  zij  de  omstandigheden  beoordelen  die  eigen  zijn  aan  de 
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persoonlijkheid van de verdachte, in het licht van de feitelijke omstandigheden van de 
zaak. (Art. 16, §§1 en 5, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0367.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiser voert  een middel aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Het middel verwijt de appelrechters dat zij de voorlopige hechtenis van eiser, 

die verdacht  wordt  van moord,  hebben gehandhaafd,  alleen  op grond van de 
ernst van de feiten van de telastlegging en zonder acht te slaan op de persoonlijk-
heidsgegevens in het dossier.

In zoverre het middel opkomt tegen de feitelijke beoordeling van de appelrech-
ters, of voor het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, 
waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

In zoverre het middel aanvoert dat het arrest de voorlopige hechtenis van eiser 
handhaaft waarbij het uitsluitend steunt op de ernst van de feiten, mist het feite-
lijke grondslag.

In zoverre het middel eigenlijk aanvoert dat artikel 16, §1, van de Wet van 20 
juli  1990  betreffende  de  voorlopige  hechtenis,  de  onderzoeksgerechten  niet 
machtigt  de  omstandigheden  die  eigen  zijn  aan  de  persoonlijkheid  van  de 
verdachte  te beoordelen  in het  licht  van de feitelijke omstandigheden  van de 
zaak, faalt het naar recht.

Voor het  overige  verantwoorden  de appelrechters  hun beslissing naar  recht 
door te  oordelen  dat  "de  feiten van  de telastlegging,  gesteld  dat  zij  bewezen 
zouden zijn, in het geval van [eiser] van een zeer onrustbarende persoonlijkheid 
zouden getuigen die mag doen vrezen voor een eventuele herhaling van hande-
lingen die andermans leven in gevaar brengen".

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt eiser in de kosten.

15 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de heer Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. S. Mary, Brussel en V. Gauché, Brussel.

Nr. 155

1° KAMER - 16 maart 2006

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - DOOR PARTIJEN 
AANGEVOERDE FEITEN EN REDENEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN DER 
REDENEN - VOORWAARDEN

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDENEN - VOORWAARDEN

1º en 2° De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten  
onderzoeken,  en  mag,  ongeacht  de  juridische  omschrijving  die  de  partijen  daaraan  
hebben  gegeven,  de  door  hen  aangevoerde  redenen  ambtshalve  aanvullen  op 
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan 
hebben  uitgesloten,  dat  hij  enkel  steunt  op  elementen  die  hem  regelmatig  zijn 
voorgelegd, dat hij  het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt  en dat hij  
daarbij  het  recht  van  verdediging  van  partijen  eerbiedigt1.(Art.  1138,  2°,  Ger.W.; 
Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(DE RONDE & DRUBBEL nv T. EFAFLEX TRANSPORT- UND LAGERTECHNIK Gmbh)

ARREST

(A.R. C.04.0267.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep is  gericht  tegen  een arrest,  op 9 februari  2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1156, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 5, 19, 807, 1068 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, §§1 en 2, 2 en 3 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige 

beëindiging van de voor  onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop,  zoals 
gewijzigd bij wet van 13 april 1971;

- het algemeen rechtsbeginsel, genaamd beschikkingsbeginsel;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het de rechter toekomt om ambtshalve 

1 Cass., 21 dec. 2001, A.R. C.99.0239.F, nr 718.
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de door partijen aangevoerde rechtsgronden, daaronder begrepen de kwalificatie der over-
eenkomst, aan te vullen of te verbeteren.

Aangevochten beslissingen
Bij arrest van 9 februari 2004 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen het hoger 

beroep van  de  verweerster  ontvankelijk  en  gegrond  en  het  incidenteel  beroep  van  de 
eiseres ontvankelijk, doch ongegrond, en hervormt het bestreden vonnis, behalve waar het 
eiseres' vordering ontvankelijk verklaarde. Opnieuw recht doende verklaart  het hof van 
beroep eiseres' vordering strekkende tot het bekomen van een compensatoire opzeggings-
vergoeding evenals van een billijke bijkomende vergoeding op grond van artikelen 2 en 3 
van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde 
tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals gewijzigd bij wet van 13 april 1971, 
ongegrond en veroordeelt eiseres tot de kosten, na onder meer te hebben overwogen:

"Het eerste punt van betwisting tussen partijen slaat momenteel op het 'te definiëren' 
zijn van hun relatie als verkoopconcessie.

Ter  oplossing  van  deze  kwestie  moet  uitgegaan  worden  van  artikel  1,  §2,  van  de 
bedoelde wet.  Evenwel mag artikel 1, §1, daarbij niet uit het oog verloren worden. Er 
moet niet alleen sprake zijn van een verkoopconcessie, maar zo deze bestaat moet ze ook 
nog eens vallen onder één van de drie 'soorten' opgesomd in artikel 1, §1, van deze wet.

2.1 (De eiseres) spreekt in haar syntheseconclusie van een exclusieve concessieover-
eenkomst (zie punt 4 bij de feiten: 'Vanaf 1983 is concluante opgetreden als exclusieve 
concessienemer  van  appellante').  Een  andere  vorm van  verkoopconcessie  wordt  door 
(eiseres) niet ter sprake gebracht in haar syntheseconclusie. Het hof heeft aldus enkel te 
onderzoeken of er een exclusieve concessieovereenkomst (een concessie van alleenver-
koop) aanwezig is.

(...)
2.3 Het besluit uit dit alles is dat (de eiseres) niet bewijst, dat er werd overeengekomen 

met (de verweerster) dat zij (de eiseres) het recht genoot om als enige de producten van 
(de verweerster)  te  verkopen  in  België.  Met  andere  woorden  niets  wijst  erop  dat  (de 
verweerster) geen recht meer had om, op elk moment en naar haar goeddunken, andere 
firma's haar producten te laten verkopen in België.

De exclusiviteit is dus niet bewezen.
3. De vordering van (de eiseres) kan dan ook niet steunen op rechtsgronden uit de Wet 

van 27.07.1961.
Beoordeling naar het voorwerp van de vordering
1. Het gevorderde op grond van de Wet van 27.07.1961 moet niet meer onderzocht 

worden".
Grieven
Eerste onderdeel
De rechter, aan wie een vordering, gestoeld op een overeenkomst, wordt voorgelegd, 

heeft tot taak de juridische aard van die overeenkomst te bepalen op grond van de hem 
regelmatig overgelegde gegevens binnen en buiten die overeenkomst, mits hij de bewijs-
kracht van de akte niet miskent en geen bewijs aanneemt buiten en boven de inhoud van 
de akte in de gevallen waarin de wet zulks niet toelaat, en is zodoende niet gebonden door 
de kwalificatie die partijen aan de overeenkomst hebben gegeven.

Aan deze bevoegdheid van de rechter wordt slechts afbreuk gedaan indien zou blijken 
dat partijen aan hun overeenkomst een bepaalde benaming hebben gegeven die op grond 
van de aan zijn beoordeling onderworpen gegevens niet kan worden uitgesloten.

Meer in het algemeen komt het aan de rechter toe om, desnoods ambtshalve, de door 
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partijen aangevoerde rechtsgronden aan te vullen.
Het beschikkingsbeginsel, dat het procesrecht beheerst, stelt de rechter zodoende geens-

zins vrij van de hoger vermelde verplichting om aan de overeenkomst haar juiste kwalifi-
catie te geven.

Blijkens het bestreden arrest, dat terzake onder meer verwijst naar de beslissing van de 
eerste rechter, strekte eiseres' vordering ertoe om op basis van artikelen 2 en 3 van de wet 
van  27  juli  1961  betreffende  de  eenzijdige  beëindiging  van  de  voor  onbepaalde  tijd 
verleende concessie van alleenverkoop,  zoals gewijzigd bij wet van 13 april 1971, een 
vergoeding te bekomen ingevolge de beëindiging van een sinds december 1983 bestaande 
contractuele relatie, door de eiseres in haar dagvaarding gekwalificeerd als een alleenver-
koopconcessie, en in haar syntheseconclusie op pagina 8 omschreven als een wederkerige 
overeenkomst  tussen partijen waarbij  de verweerster  haar het recht voorbehield om in 
eigen naam en voor eigen rekening producten te verkopen die verweerster als concessie-
gever zelf vervaardigt, op pagina 11 als een kaderovereenkomst van onbepaalde duur, met 
name een concessieovereenkomst die door verweerster op 23 juni 1997 werd opgezegd, 
en  op  pagina  14  als  een  concessieovereenkomst  van  onbepaalde  duur,  waarvan  de 
verweerster weliswaar blijkens haar akte van hoger beroep het bestaan betwistte en onder-
geschikt aanvoerde dat, zo er een overeenkomst bestond, zij diende te worden gekwalifi-
ceerd als een commissiecontract.

Hieruit  volgt  dat  er  tussen  partijen  geen  overeenstemming  bestond  aangaande  de 
precieze kwalificatie die aan de tussen hen bestaande relatie moest worden gegeven, zodat 
het de rechter toekwam om de precieze juridische aard van de tussen partijen bestaande 
overeenkomst te bepalen, zonder dat hij zich vermocht te beperken tot het onderzoek naar 
het al dan niet bestaan van de beweerde exclusiviteit.

Uit artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de 
voor  onbepaalde  tijd  verleende  concessies  van  alleenverkoop,  waarop  de  eiseres  zich 
uitdrukkelijk beriep, volgt immers dat de daarbij bepaalde vergoeding verschuldigd is in 
geval van beëindiging van "een voor onbepaalde tijd, aan deze wet onderworpen verkoop-
concessie".

Artikel 3 van diezelfde wet bepaalt voorts dat ingeval de verkoopconcessie als bedoeld 
in artikel  2 door de concessiegever  wordt  beëindigd op andere gronden dan de grove 
tekortkoming van de concessiehouder een billijke bijkomende vergoeding verschuldigd is.

Bij artikel 1, §1, van voornoemde wet wordt in dat verband bepaald dat aan de bepa-
lingen van die wet zijn onderworpen:

1° de concessie van alleenverkoop;
2° de verkoopconcessies krachtens welke de concessiehouder nagenoeg alle producten 

waarop de overeenkomst slaat in het concessiegebied verkoopt;
3° de verkoopconcessies waarbij de concessiegever belangrijke verplichtingen oplegt, 

die op strikte en bijzondere wijze aan de concessie zijn verbonden en waarvan de last zo 
zwaar is dat de concessiehouder groot nadeel zou lijden in geval van beëindiging van de 
concessie,

terwijl  in §2 wordt  gepreciseerd dat een verkoopconcessie,  in de zin van deze wet, 
iedere overeenkomst is krachtens welke een concessiegever aan een of meer concessie-
houders  het  recht  voorbehoudt  in  eigen  naam  en  voor  eigen  rekening  producten  te 
verkopen die hijzelf vervaardigt of verdeelt.

Uit deze bepaling volgt dat de omstandigheid dat een overeenkomst niet kan worden 
gekwalificeerd  als  een  'concessie  van  alleenverkoop'  wegens  het  ontbreken  van  een 
bedongen exclusiviteit  de toepasselijkheid van de wet van 27 juli 1961 betreffende de 
eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenver-
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koop,  zoals gewijzigd bij wet  van 13 april 1971,  waarop de eiseres zich uitdrukkelijk 
beriep, niet uitsluit.

De rechter, aan wie een eis, ingesteld bij toepassing van de artikelen 2 en 3 van voor-
noemde  wet,  wordt  voorgelegd,  zal  deze  eis  zodoende  niet  op  wettige  wijze  kunnen 
verwerpen op grond van de enkele vaststelling dat geen exclusiviteit is bewezen zonder de 
kwalificatie  van de contractuele relatie,  waarop de eisende partij zich beroept, als een 
concessieovereenkomst  in  de zin van  artikel  1,  §1,  2°  en 3°  van  diezelfde  wet  uit  te 
sluiten.

Besluit
Het hof van beroep, dat oordeelt dat de vaststelling dat er geen bedongen exclusiviteit 

werd  aangetoond volstaat  ter verwerping  van de eis,  zonder  dat nog verder  diende te 
worden onderzocht of de kwestieuze overeenkomst als een concessieovereenkomst kon 
worden  gekwalificeerd,  zulks  op grond van de overweging dat de eiseres zelf  in haar 
syntheseconclusie sprak van een exclusieve concessieovereenkomst en geen andere vorm 
van concessie ter sprake bracht en het hof van beroep zodoende enkel had te onderzoeken 
of er een exclusieve concessieovereenkomst (concessie van alleenverkoop) aanwezig was, 
doet aldus uitspraak in miskenning van de op de rechter rustende taak om aan de door een 
partij ter staving van haar vordering ingeroepen overeenkomst de juiste juridische kwalifi-
catie te geven (schending van de artikelen 1134 en 1156 van het Burgerlijk Wetboek, 5 en 
1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, evenals van het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk  het  de  rechter  toekomt  om ambtshalve  de  door  partijen  aangevoerde  rechts-
gronden, daaronder begrepen de kwalificatie der overeenkomst, aan te vullen of te verbe-
teren).  Bovendien miskent  het hof van beroep het beschikkingsbeginsel  in zoverre het 
oordeelt dat het, gelet op de door de eiseres aan de overeenkomst gegeven kwalificatie, 
niet gehouden was om nog na te gaan of er een andere vorm van concessie voorhanden 
was (schending van het algemeen rechtsbeginsel, genaamd beschikkingsbeginsel, evenals 
artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek). Ten slotte miskent het de bewijskracht 
van eiseres' syntheseconclusie door te stellen dat de eiseres zelf geen andere vorm van 
concessie ter sprake bracht, daar waar zij elders in deze besluiten, meer bepaald op pagina 
14,  de  overeenkomst  kwalificeerde  als  een  "concessieovereenkomst  van  onbepaalde 
duur",  aldus  aan  die  conclusie  een  met  haar  bewoordingen  onverenigbare  uitlegging 
gevende (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek). 
Het hof van beroep heeft dan ook niet wettig kunnen beslissen dat er geen aanleiding was 
tot toepassing van de wet van 27 juli 1961 (schending van de artikelen 1, §§1 en 2, 2 en 3 
van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde 
tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals gewijzigd bij wet van 13 april 1971).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De rechter  moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde 

feiten onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen 
daaraan  hebben  gegeven,  de  door  hen  aangevoerde  redenen  ambtshalve 
aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij 
conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die 
hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp noch de oorzaak van de 
vordering wijzigt  en dat hij  daarbij  het  recht  van verdediging van de partijen 
eerbiedigt.
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2. De vordering van de eiseres strekte er toe de verweerster te veroordelen tot 
betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding evenals van een billijke 
bijkomende vergoeding op grond van respectievelijk de artikelen 2 en 3 van de 
Wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbe-
paalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.

3. De appelrechters stellen vast dat:
-  er  betwisting  bestaat  tussen  de  partijen  omtrent  het  definiëren  van  hun 

contractuele relatie als verkoopconcessie;
- de eiseres in haar syntheseconclusie spreekt van een exclusieve concessie-

overeenkomst  en  geen  andere  vorm  van  concessieovereenkomst  ter  sprake 
brengt.

Op  grond  hiervan  oordelen  de  appelrechters  dat  zij  "enkel  te  onderzoeken 
(hebben) of er een exclusieve concessieovereenkomst (een concessie van alleen-
verkoop) aanwezig is" en wijzen zij vervolgens de vordering van de eiseres af op 
grond  dat  "(de  eiseres)  niet  bewijst  dat  er  werd  overeengekomen  met  (de 
verweerster) dat zij het recht genoot om als enige de producten van (de verweer-
ster) te verkopen in België" en dat "de exclusiviteit dus niet (is) bewezen".

4. Na het bestaan van een concessie van alleenverkoop te hebben uitgesloten, 
wijzen de appelrechters aldus een onderzoek naar het bestaan van een andere 
verkoopconcessie in de zin van artikel 1, 2° en 3° van de Wet van 27 juli 1961 
op grond van de door de eiseres aangevoerde feiten af, hoewel zij aannemen dat 
die feiten "(eerder) slaan op het bewijs in verband met de concessieovereenkomst 
op zich".

5. Door aldus te oordelen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet 
naar recht.

6. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre het hoger beroep ontvan-

kelijk wordt verklaard.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

16 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de heer Londers – Gelijkluidende conclusie van de heer Vandewal, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Geinger en Wouters.
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Nr. 156

1° KAMER - 16 maart 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OVERLIJDEN VAN HET 
SLACHTOFFER - SCHADE GELEDEN DOOR DE OVERLEVENDE ECHTGENOOT - GEDERFDE INKOMSTEN 
VAN DE OVERLEDENE - OORSPRONG VAN DE INKOMSTEN

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - AANREKENING VAN 
UITKERINGEN DOOR DERDEN OP SCHADEVERGOEDING DOOR DE AANSPRAKELIJKE VERSCHULDIGD - 
OVERLEVINGSPENSIOEN VAN DE OVERLEVENDE ECHTGENOOT

1º Wanneer het slachtoffer overlijdt ingevolge een onrechtmatige daad, bestaat de schade  
die zijn overlevende echtgenoot lijdt, onder meer, in het derven van de inkomsten van de 
overleden echtgenoot die hem persoonlijk ten goede kwamen; het is daarbij onverschillig  
of  die  inkomsten  voortvloeiden  uit  een  beroepsactiviteit,  dan  wel  bestonden  uit  een 
rustpensioen. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

2º Uitkeringen die derden aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden betalen mogen slechts 
op  de  schadevergoeding  die  de  aansprakelijke  verschuldigd  is  worden  aangerekend 
wanneer  die  uitkeringen  vergoeding  beogen  van  dezelfde  schade  als  die  welke 
voortvloeit  uit  de  fout  van  de  aansprakelijke;  zo  is  een  overlevingspensioen  dat  de  
overlevende  echtgenoot  geniet  een  recht  dat  zijn  oorsprong  vindt  in  de  tussen  het 
slachtoffer en zijn werkgever gesloten overeenkomst en in de wetgeving betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor de werknemers, heeft het geen vergoedend karakter  
en  beoogt  het  dus  niet  de  vergoeding  van  de  schade  die  het  slachtoffer  of  zijn 
rechthebbende  lijden  ingevolge  de  fout  van  de  aansprakelijke  zodat  het 
overlevingspensioen  niet  mag  aangerekend  worden  op  de  schadevergoeding  die  de 
aansprakelijke  verschuldigd  is  uit  hoofde van inkomstenverlies1.  (Artt.  1382 en 1383, 
B.W.; Art. 29bis, W.A.M.-wet 1989)

(O. T. FIDEA nv)

ARREST

(A.R. C.05.0299.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  7  maart  2005 in  hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Wanneer het slachtoffer overlijdt ingevolge een onrechtmatige daad, bestaat 

de schade die zijn overlevende echtgenoot lijdt, onder meer, in het derven van de 

1 Cass., 7 sept. 2004, A.R. P.04.0315.N, nr 386.
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inkomsten van de overleden echtgenoot die hem persoonlijk ten goede kwamen. 
Het is daarbij onverschillig of die inkomsten voortvloeiden uit een beroepsactivi-
teit, dan wel bestonden uit een rustpensioen.

2. De uitkeringen die derden aan het slachtoffer of zijn rechthebbende betalen, 
mogen slechts worden aangerekend op de schadevergoeding die de aansprake-
lijke verschuldigd is, wanneer zij de vergoeding beogen van dezelfde schade als 
die welke voortvloeit uit de fout van de aansprakelijke.

3. Het overlevingspensioen dat de overlevende echtgenoot geniet ten gevolge 
van het overlijden van zijn echtgenoot is een recht dat zijn oorsprong vindt in de 
tussen het slachtoffer en zijn werkgever gesloten overeenkomst en in de wetge-
ving betreffende het rust- en overlevingspensioen voor de werknemers.

Het overlevingspensioen heeft geen vergoedend karakter en beoogt dus niet de 
vergoeding van de schade die het slachtoffer of zijn rechthebbende lijden inge-
volge de fout van de aansprakelijke.

4. Het overlevingspensioen mag dan ook niet aangerekend worden op de scha-
devergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is uit hoofde van inkomstenver-
lies.

5. De appelrechter wijst de vordering van de eiseres strekkende tot vergoeding 
van het ingevolge het overlijden van haar echtgenoot geleden inkomstenverlies 
af, op grond dat "het door haar ontvangen overlevingspensioen hoger ligt dat het 
rustpensioen van wijlen haar echtgenoot,  verminderd met de forfaitaire  aftrek 
voor eigen onderhoud" zodat zij niet het bewijs levert van een concrete materiële 
schade uit hoofde van inkomstenverlies.

6. Door aldus te oordelen, schendt de appelrechter de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het te dezen toepasselijke artikel 29bis van 
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverze-
kering inzake motorrijtuigen.

7. Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering 
van  de  eiseres  gericht  tegen  de verweerster  uit  hoofde  van  inkomstenverlies, 
alsmede over de met die vordering verbonden kosten.

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

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te 
Mechelen, zitting houdende in hoger beroep.

16 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de heer Londers – Gelijkluidende conclusie van de heer Vandewal, advocaat-gene-
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raal – Advocaten: mrs. Geinger en Nelissen Grade.

Nr. 157

1° KAMER - 16 maart 2006

1º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — ALLERLEI - ONTBINDING - 
VEREFFENINGEN EN VERDELING - AARD VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN

2º ERFENISSEN - VEREFFENINGEN EN VERDELING - AARD VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN

3º VERDELING - ONVERDEELDHEID - GERECHTELIJKE VERDELING - WIJZE VAN VERDELING - 
OVEREENKOMST

4º ONVERDEELDHEID - VERDELING - GERECHTELIJKE VERDELING - WIJZE VAN VERDELING - 
OVEREENKOMST

5º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — ALLERLEI - ONTBINDING - 
VEREFFENINGEN EN VERDELING - WIJZE VAN VERDELING - OVEREENKOMST

1º  De  regeling  in  het  Burgerlijk  en  het  Gerechtelijk  Wetboek  van  de wijze  waarop  de 
vereffening-verdeling  van een ontbonden huwelijksvermogensstelsel  moet  verlopen is 
niet van openbare orde of dwingend recht. (Artt. 819 en 1430, vierde lid, B.W.; Art. 1205, 
Ger.W.)

2º  De  regeling  in  het  Burgerlijk  en  het  Gerechtelijk  Wetboek  van  de wijze  waarop  de 
vereffening-verdeling van een nalatenschap moet verlopen is niet van openbare orde of  
dwingend recht. (Art. 819, B.W.; Art. 1205, Ger.W.)

3º,  4°  en  5°  Vanaf  de  ontbinding  van  het  huwelijksvermogensstelsel  kunnen  de 
deelgenoten,  ook  in  het  raam  van  een  gerechtelijke  verdeling,  te  allen  tijde 
overeenkomen over  de  wijze  waarop de verdeling  van de onverdeelde  goederen zal 
geschieden1. (Artt. 819 en 1430, vierde lid, B.W.; Art. 1205, Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.05.0368.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1207, 1211, 1220 en 1221 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 577-2, 815 t.e.m. 842, 1134, 1427, 1430 t.e.m. 1450 en 1451 van het 

1Zie Cass., 26 nov. 2004, A.R. C.03.0122.N, nr 570 (nalatenschap).
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Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van de eisers ongegrond en beslist dat de 

verweerders  de  uitvoering  van  het  accordandum  kunnen  bekomen,  op  basis  van  de 
volgende overwegingen:

"Het hof treedt de uiteenzetting door de eerste rechter van de feiten en vorderingen bij 
en beschouwt deze als hier volledig hernomen. Het hof verwijst  ook naar de tekstuele 
weergave van het akkoord van 22 mei 1998, gesloten naar aanleiding van een persoonlijke 
verschijning,  en naar  de tekst  van het  accordandum,  afgesloten op dezelfde datum en 
waarvan de geïntimeerden de uitvoering vorderen.

Het hof beaamt integraal het bestreden vonnis en maakt de overwegingen, op grond van 
dewelke de eerste rechter zijn oordeelkundige beslissing genomen heeft en die in hoger 
beroep niet worden ontzenuwd, tot de zijne. De partijen worden kortheidshalve daarnaar 
verwezen.

Aanvullend laat het hof nog de volgende overwegingen gelden.
De kwestieuze loten zijn geïdentificeerd in de ontwerpakte van notaris D.. De notaris is 

gehouden tot het verzamelen van de noodzakelijke inlichtingen. Er zijn geen redenen om 
aan te nemen dat de door hem vermelde kadastrale gegevens verkeerd zouden zijn. De 
(eisers) bewijzen het tegendeel niet.

De (eisers) geven een onvolledige lezing van het beschikkend gedeelte van het arrest, 
gewezen op 1 februari 2001 door de 1ste kamer van dit hof: 'Beveelt de vereffening en 
verdeling van de huwelijksgemeenschap E.D. D.- M.J. D. en van de nalatenschap van 
E.D.  D.op  basis  van  een  boedelbeschrijving  van  de  gezamenlijke  goederen  van  deze 
onverdeeldheden en na het opstellen van de vergoedingsrekeningen en de terugnemingen, 
mits  daarbij  rekening te houden met  de minnelijke  verdeling(en)  van een deel van de 
goederen van deze onverdeeldheden'.

Immers kunnen partijen, die meerderjarig zijn en over al hun rechten beschikken, deel-
akkoorden  afsluiten  onder  vorm van  een accordandum,  zelfs  onder  de  vorm van  een 
dading en dit binnen het kader van een gerechtelijke procedure.

De uitvoering van het accordandum is volstrekt mogelijk in het kader van de vereffe-
ning en verdeling en staat deze niet in de weg.

Het accordandum vermeldt onderaan dat de zaak in voortzetting wordt gesteld op de 
latere terechtzitting van 27 augustus 1998. Ten onrechte steunen de (eisers) zich op deze 
tekst om te stellen dat de (verweerders) geen belang zouden hebben bij de uitvoering van 
het accordandum. Uit de door de (verweerders) overgelegde briefwisseling blijkt dat de 
zaak in voortzetting werd gesteld met het oog op een volledig akkoord; d.w.z. over alle 
aspecten van de huwgemeenschap en de beide nalatenschappen. Uit niets blijkt  dat de 
partijen wilden terugkomen op het reeds afgesloten en ondertekende deelakkoord. Boven-
dien blijkt verder uit die briefwisseling dat het niet aan (de verweerders) ligt dat de zaak 
meerdere malen werd uitgesteld.

In het accordandum wordt nergens gewag gemaakt van een terugbetaling van kosten. 
Deze vordering staat derhalve volledig los van de vordering tot uitvoering van het accor-
dandum en mag deze geenszins vertragen. De eerste rechter oordeelde terecht dat deze 
vordering niet in staat van wijzen is".

Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 29 april 2004, 
waarvan de motieven door het hof van beroep hernomen werden, overwoog in verband 
met de uitvoering van het accordandum het volgende:

"Partijen hebben door het accordandum van 22 mei 1998 - en ongetwijfeld met kennis 
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van zaken - een overeenkomst gesloten betreffende bepaalde onroerende goederen die zij 
in onverdeeldheid bezitten: enerzijds zijn zij akkoord gekomen aangaande de verdeling in 
natura van een aantal loten, anderzijds zijn zij tot een akkoord gekomen aangaande de 
verkoop van het lot 23.

Een dergelijk minnelijk deelakkoord is volstrekt mogelijk en de eisers kunnen er de 
gedwongen uitvoering van benaarstigen wanneer het afgesloten akkoord nadien door de 
verweerders niet wordt gehonoreerd.

Hiervoor dient zeker niet gewacht te worden tot wanneer ooit zal zijn overgegaan tot de 
vereffening en verdeling van de ontbonden gemeenschap E. D.- M. D. alsmede van hun 
respectieve nalatenschappen.

De verweerders hebben anderzijds ruim de tijd gehad hun zaak in staat te stellen en hun 
middelen aan te voeren zodat hen geen bijkomende conclusietermijnen dienen te worden 
verleend.

Het onderdeel van de vordering tot het horen verlijden van de notariële akte - verdeling 
betreffende de loten 13 tot 20 waarvan sprake in het accordandum van 22 mei 1998 afge-
sloten tussen partijen komt dan ook ontvankelijk en gegrond voor zoals hierna bepaald.

(...)
Rechtdoende inzake de hoofdvordering. Verklaart deze ontvankelijk.
Veroordeelt verweerders om zich binnen de maand nadat onderhavig vonnis kracht van 

gewijsde heeft bekomen aan te melden ter studie van notaris G. D., notaris ter standplaats 
L. - K. teneinde de notariële akte verdeling te verlijden betreffende de loten 13 tot en met 
20  waarvan  sprake  in  het  tussen  partijen  afgesloten  accordandum  dd.  22  mei  1998 
conform de aldaar gebeurde lottrekking en conform de ontwerp-akte verdeling die werd 
medebetekend met de dagvaarding.

Zegt  dat bij  gebreke daaraan te voldoen onderhavig vonnis  zal  gelden als akte  van 
verdeling en in die hoedanigheid zal worden overgeschreven door de hypotheekbewaarder 
op eenvoudig vertoon van de uitgifte van onderhavig vonnis en de wettelijke bewijsmid-
delen".

Grieven
Schending van het principe dat de verdeling slechts na voltooiing van de vereffening 

kan plaatsvinden, zoals dit volgt uit de artikelen 815 t.e.m. 842 en 1430 t.e.m. 1450 van 
het Burgerlijk Wetboek, tevens schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
en, voor zoveel als nodig, schending van de artikelen 1207, 1211, 1220, 1221 van het 
Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 577-2, 1427 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek.

1. De eisers voerden in hun beroepsconclusie aan dat er geen verdeling van goederen 
van de huwgemeenschap mogelijk was zolang de vereffening van deze huwgemeenschap 
niet afgehandeld was, zodat de vordering van de verweerders tot verdeling van bepaalde 
goederen van de huwgemeenschap van de ouders van de eisers en de verweerders onge-
grond moest worden verklaard.

2. Het hof van beroep verwerpt deze grief en beslist dat "partijen, die meerderjarig zijn 
en over al hun rechten beschikken, deelakkoorden (kunnen) afsluiten onder vorm van een 
accordandum, zelfs onder de vorm van een dading en dit binnen het kader van een gerech-
telijke procedure. De uitvoering van het accordandum is volstrekt mogelijk in het kader 
van de vereffening en verdeling en staat deze niet in de weg".

Het hof van beroep herneemt ook de motieven in het vonnis van de eerste rechter, dat 
besliste dat "partijen ... door het accordandum van 22 mei 1998 - en ongetwijfeld met 
kennis van zaken - een overeenkomst (hebben) gesloten betreffende bepaalde onroerende 
goederen  die  zij  in  onverdeeldheid  bezitten:  enerzijds  zijn  zij  akkoord  gekomen 
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aangaande de verdeling in natura van een aantal loten, anderzijds zijn zij tot een akkoord 
gekomen aangaande de verkoop van het lot 23. Een dergelijk minnelijk deelakkoord is 
volstrekt mogelijk en (de verweerders) kunnen er de gedwongen uitvoering van benaar-
stigen wanneer het afgesloten akkoord nadien door (eisers) niet wordt gehonoreerd. Hier-
voor dient zeker niet gewacht te worden tot wanneer ooit zal zijn overgegaan tot de veref-
fening en verdeling van de ontbonden gemeenschap E. D.- M. D. alsmede van hun respec-
tieve nalatenschappen".

3.  Artikel  1427  van  het  Burgerlijk  Wetboek  bepaalt  dat  de  huwelijksgemeenschap 
ontbonden wordt door het overlijden van één der echtgenoten.

Zowel het wettelijk stelsel als de bedongen gemeenschap van goederen (cf. artikel 1451 
van het Burgerlijk Wetboek) worden enkel ontbonden op grond van de wettelijk bepaalde 
oorzaken.

De ontbinding van de huwelijksgemeenschap heeft vereffening en verdeling tot gevolg 
(artikel 1430 van het Burgerlijk Wetboek).

Bij  ontbinding  van  de  huwelijksgemeenschap  door  overlijden  moet  niet  alleen  de 
gemeenschap van goederen in het kader van het huwelijksvermogensrecht vereffend en 
verdeeld worden, maar ook de nalatenschap van de overleden echtgenoot in het kader van 
het erfrecht.

Het komt voor dat de huwelijksgemeenschap en de nalatenschap van de eerstoverleden 
echtgenoot  slechts  na  het  overlijden  van  de  langstlevende  echtgenoot  vereffend  en 
verdeeld worden, samen met de vereffening en verdeling van diens nalatenschap.

De vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap (cf. de artikelen 1430 t.e.m. 
1450 van het Burgerlijk Wetboek) gaat daarbij de vereffening en verdeling van de nala-
tenschap (cf. de artikelen 815 t.e.m. 842 van het Burgerlijk Wetboek) vooraf.

4. Na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap door overlijden ontstaat er tussen de 
erfgenamen een onverdeeldheid in de zin van artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek.

Vermits niemand kan gedwongen worden om in onverdeeldheid te blijven, bestaat er 
een absoluut recht om de verdeling van dergelijke onverdeeldheid te vorderen (cf. artikel 
815 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien een minnelijke verdeling onmogelijk blijkt, moeten de artikelen 1207 e.v. betref-
fende de gerechtelijke verdeling in hoofdstuk VI van deel IV, Boek IV, Bijzondere rechts-
plegingen, van het Gerechtelijk Wetboek worden toegepast.

5. Aan de verdeling, i.e. het voldoen van iedere deelgenoot in zijn rechten door toeken-
ning van een kavel waarvan de waarde overeenstemt met zijn rechten in de onverdeelde 
massa, gaat de vereffening vooraf, i.e. het geheel van bewerkingen vereist om een juist 
beeld te krijgen van de omvang van de boedel en de rechten van elke deelgenoot.

Het principe dat de verdeling slechts na voltooiing van de vereffening kan plaatsvinden, 
volgt uit het geheel van de bepalingen betreffende de vereffening en verdeling van de 
huwelijksgemeenschap (cf. de artikelen 1430 t.e.m. 1450 van het Burgerlijk Wetboek) en 
de nalatenschap (cf. de 815 t.e.m. 842 van het Burgerlijk Wetboek), in het bijzonder uit 
artikel 1430 van het Burgerlijk Wetboek.

Die volgorde (vereffening gevolgd door verdeling) moet worden geëerbiedigd en een 
onroerend  goed  kan  slechts  in  het  licht  van  het  resultaat  van  de  vereffening  worden 
verdeeld,  dan wel  geveild  (cf.  artikel  827 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 
1211, 1220 en 1221 van het Gerechtelijk Wetboek).

Nu het hof van beroep in voorliggend geval met herneming van de motieven in het 
vonnis van de eerste rechter beslist dat het niet voltooid zijn van de staat van vereffening 
van de huwelijksgemeenschap en de nalatenschap niet belet dat de verweerders de uitvoe-
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ring  van  het  accordandum  kunnen  bekomen,  zodat  de  daarin  vermelde  onroerende 
goederen kunnen worden verdeeld, miskent het het principe dat de vereffening slechts na 
voltooiing van de verdeling kan plaatsvinden (schending van de artikelen 815 t.e.m. 842 
en de artikelen 1430 t.e.m. 1450 van het Burgerlijk Wetboek en tevens, voor zoveel als 
nodig,  schending  van  de  artikelen  1207,  1211,  1220  en  1221  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek en de artikelen 577-2, 1427 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek).

Het hof van beroep verleent ten onrechte uitwerking aan het accordandum en miskent 
derhalve eveneens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Artikel 819 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, wanneer de erfgenamen 

aanwezig zijn en meerderjarig,  de verdeling van de goederen van de nalaten-
schap kan geschieden in zodanige vorm en bij zodanige akte als de belangheb-
bende partijen dienstig oordelen.

Artikel 1205 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer alle mede-
eigenaars meerderjarig, tegenwoordig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, zij te 
allen tijde de verdeling in onderlinge overeenstemming kunnen verrichten zoals 
zij beslissen.

2. Krachtens artikel 1430, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek zijn voor-
melde wetsbepalingen van overeenkomstige toepassing op de ontbinding van het 
wettelijk stelsel.

3. De regeling in het  Burgerlijk en het  Gerechtelijk Wetboek van de wijze 
waarop  de  vereffening  en  verdeling  van  een  ontbonden  huwelijksvermo-
genstelsel of van een nalatenschap moet verlopen, is niet van openbare orde noch 
van dwingend recht.

4. Uit het voorgaande volgt dat:
-  vanaf  de  ontbinding  van  de  huwelijksvermogenstelsel,  de  deelgenoten  te 

allen  tijde  kunnen  overeenkomen  over  de  wijze  waarop  de  verdeling  van  de 
onverdeelde goederen zal geschieden en onder meer kunnen overeenkomen dat 
en hoe de onverdeelde goederen vooraf in natura zullen worden verdeeld of dat 
zij onderhands zullen worden verkocht of openbaar geveild;

- een dergelijke overeenkomst ook toegelaten is in het raam van een gerechte-
lijke verdeling.

5. Artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle over-
eenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die ze hebben aangegaan tot wet 
strekken.

6.  Het  middel  dat  ervan  uitgaat  dat  het  de partijen niet  toegelaten  is  af  te 
wijken van de regel dat de vereffening de verdeling moet voorafgaan en dienvol-
gens de eisers niet kunnen verplicht worden het tot stand gekomen akkoord over 
een aan de vereffening voorafgaande verdeling in natura na te leven, faalt naar 
recht.

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

16 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de heer Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. De Gryse en Nelissen Grade.

Nr. 158

1° KAMER - 16 maart 2006

RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - CONCLUSIETERMIJNEN - 
ARTIKEL 747, §2, GER.W. - STREKKING

Artikel  747, §2,  van het Gerechtelijk  Wetboek heeft  niet  de strekking dat  een partij  die 
nalaat binnen de door de rechter bepaalde termijn een conclusie te nemen, hierdoor het 
recht verbeurt om binnen de voor haar bepaalde daaropvolgende termijn een conclusie  
te nemen1. (Art. 747, §2, Ger.W.)

(A. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0442.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 juni 2005 gewezen door het 

Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 747, §2, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek (art. 747, §2, gewijzigd 

bij de wetten van 23 maart 1995 en 3 augustus 1993).
Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  arrest  zegt  dat  het  huwelijk  aangegaan  door  de  eiser  en  de  tweede 

verweerster, op 30 september 1995, te Schoten, zoals blijkt uit de huwelijksakte nummer 
147, jaar 1995,  van het register der huwelijken van de burgerlijke  stand van Schoten, 
volstrekt nietig is als strijdig met de openbare orde en het spreekt de nietigverklaring van 
dit huwelijk uit op de volgende gronden:

De eiser vordert  dat  de aanvullende conclusie van de tweede verweerster,  die werd 
neergelegd op 26 juli 2004 en hem werd medegedeeld op 27 juli 2004 en de bijkomende 
stukken waarnaar in die conclusie wordt verwezen, uit de debatten worden geweerd.

De  tweede  verweerster  betoogt  daartegen  terecht  dat  zij  over  een  conclusietermijn 
beschikte tot 25 oktober 2004 en dat de eiser op haar conclusie geantwoord heeft en ook 
omtrent de bijkomende stukken heeft geconcludeerd.

1Cass., 27 nov. 2003, A.R. C.01.0438.N, nr 603.
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Ter terechtzitting van 16 maart 2004 werd het akkoord van de partijen geacteerd om te 
concluderen als volgt:

- de verweerders uiterlijk op 25 maart 2004,
- de eiser uiterlijk op 25 mei 2004,
- de verweerders uiterlijk op 25 juli 2004,
- de eiser uiterlijk op 25 september 2004,
- de verweerders uiterlijk op 25 oktober 2004.
De eerste conclusies waren neergelegd door de eerste verweerder op 9 maart 2004 en 

door  de  tweede  verweerster  op  16  maart  2004,  dus  tijdig.  De  eiser  legde  zijn  eerste 
conclusies neer op 25 mei 2004, dus eveneens tijdig.

De aanvullende conclusies voor de tweede verweerster werden neergelegd op 26 juli 
2004, dus na het verstrijken van haar tweede termijn, doch vóór het verstrijken van haar 
derde  termijn,  en  de  eiser  heeft  zijn  laatste  conclusie  nog  kunnen  neerleggen  op  24 
september 2004, wat ook nog binnen zijn laatste termijn gebeurde.

Wat de stukken betreft, moet vooreerst worden opgemerkt dat de tweede verweerster 
zelf  geen  stukken  neerlegt  en derhalve  ook niet  gehouden  was  enige  inventaris  op te 
stellen.

De "bijkomende" stukken waarover de tweede verweerster aanvullend besloot betreffen 
de processen-verbaal opgesteld door de politie te Turnhout op 6 februari 2004, die door 
het Parket aan het dossier van de rechtspleging reeds zijn toegevoegd op 11 maart 2004, 
en waarvan beide raadslieden in kennis zijn gesteld bij brief van 12 maart 2004, zodat de 
partijen ruim tijd hadden om daarop te antwoorden.

Er is aldus geen wettelijk reden voorhanden om enige conclusie en/of stuk in deze zaak 
te weren uit het beraad.

Grieven
Wanneer de rechter krachtens artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek termijnen 

bepaalt  om conclusies  te  nemen,  dan  dienen  de  conclusies  die  zijn  overlegd  na  het 
verstrijken van deze termijnen ambtshalve uit het debat te worden geweerd.

Deze termijnen zijn dwingend. Wanneer een partij aan de rechter vraagt een laattijdige 
conclusie uit het debat te weren, dan mag de rechter het belang dienaangaande van die 
partij niet beoordelen.

Partijen hadden ter terechtzitting van 16 maart 2004 in navolging van artikel 747, §2, 
van het Gerechtelijk Wetboek de volgende conclusietermijnen vastgesteld:

Om te concluderen
- voor de verweerders uiterlijk op 25 maart 2004
- voor de eiser uiterlijk op 25 mei 2004
Om aanvullend te concluderen
- voor de verweerders uiterlijk op 25 juli 2004
- voor de eiser uiterlijk op 25 september 2004
Voor eventueel wederantwoord
- voor de verweerders uiterlijk op 25 oktober 2004
De appelrechters stelden vast:
- dat de eerste conclusies voor de tweede verweerster werden neergelegd op 16 maart 

2004, dus tijdig.
- dat de aanvullende conclusies voor de tweede verweerster werden neergelegd op 26 
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juli 2004, dus na het verstrijken van haar tweede termijn.
De  eiser  stelde  in  zijn  syntheseberoepsbesluiten  dat  de  aanvullende  conclusies  van 

tweede verweerster slechts op 26 juli 2004 werden neergelegd ter griffie zodat die aanvul-
lende conclusies ambtshalve uit de debatten dienden te worden geweerd (zie de synthese-
beroepsbesluiten van de eiser, p. 1 en 2).

Na te  hebben vastgesteld  dat  de  aanvullende  conclusies  van  de tweede  verweerster 
werden neergelegd na het verstrijken van de tweede termijn, konden de appelrechters niet 
wettelijk  beslissen  dat  die  aanvullende  conclusies  niet  uit  het  debat  dienden  geweerd 
omdat  zij  werden  neergelegd  voor  het  verstrijken  van  de  derde  termijn  waarover  de 
tweede  verweerster  beschikte  voor  eventueel  wederantwoord  en  omdat  de  eiser  zijn 
laatste conclusie nog (niet) had kunnen neerleggen op 24 september 2004.

Dit neemt immers niet weg dat de aanvullende conclusies van de tweede verweerster 
werden  neergelegd  na  het  verstrijken  van  de  dwingende  termijn  vastgesteld  om  die 
aanvullende  conclusies  neer  te  leggen  zodat  zij  ambtshalve  uit  de  debatten  dienden 
geweerd te worden vermits de verweerster van haar derde termijn geen gebruik gemaakt 
heeft om tijdig andere conclusies neer te leggen. De appelrechters hadden terzake geen 
beoordelingsvrijheid en dienden deze aanvullende conclusies uit de debatten te weren, 
zoals gevorderd door de eiser, ongeacht het feit dat de eiser tijdig laatste conclusies kon 
neerleggen (schending van de artikelen 747, §2, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Wanneer de rechter krachtens artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek 

termijnen  bepaalt  om  conclusie  te  nemen,  moet  de  conclusie  die  na  het 
verstrijken  van  de  bepaalde  termijn  is  overgelegd  ambtshalve  uit  het  debat 
worden geweerd.

Dit  artikel  heeft  niet  de strekking dat  een partij  die nalaat  binnen de aldus 
bepaalde termijn een conclusie te nemen, hierdoor het recht verbeurt om binnen 
de voor haar bepaalde daaropvolgende termijn een conclusie te nemen.

2. Het arrest stelt vast dat ter terechtzitting van 16 maart 2004 het akkoord van 
de partijen om te concluderen als volgt werd geacteerd:

- de verweerders: uiterlijk op 25 maart 2004
- de eiser: uiterlijk op 25 mei 2004
- de verweerders: uiterlijk op 25 juli 2004
- de eiser: uiterlijk op 25 september 2004
- de verweerders: uiterlijk op 25 oktober 2004
Het arrest stelt verder dat:
- de eerste conclusie neergelegd op 9 maart 2004 door de verweerder, op 16 

maart 2004 door de verweerster en op 25 mei 2004 door de eiser tijdig zijn;
- de aanvullende conclusie van de verweerster is neergelegd op 26 juli 2004, 

dus na het verstrijken van haar tweede termijn doch voor het verstrijken van haar 
derde termijn en de eiser zijn laatste conclusie binnen zijn laatste termijn op 24 
september 2004 heeft kunnen neerleggen.

3. Het arrest beslist dat de verweerster terecht betoogt dat zij over een conclu-
sietermijn beschikte  tot  25 oktober  2004 en de  eiser  op haar  conclusie  heeft 
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geantwoord en dat er aldus geen wettige reden voorhanden is om enige conclusie 
uit het beraad te weren.

4. Het arrest schendt zodoende artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek 
niet.

5. Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de heer Bourgeois  –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Vandewal, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 159

3° KAMER - 20 maart 2006

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - TWIJFEL - GEVOLG

2º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALGEMEEN - OVERMAKING VAN DE 
GEHOMOLOGEERDE OVEREENKOMST - BEWIJSLAST - BEOORDELINGSVRIJHEID - TWIJFEL - GEVOLG

1º en 2° De onzekerheid of de twijfel die blijven bestaan na de bewijsvoering moeten in  
aanmerking  worden genomen tegen degene die  de  bewijslast  draagt;  de rechter  die  
vaststelt dat op de wetsverzekeraar de wettelijke verbintenis rustte om binnen de twee  
weken na de homologatie of het in kracht van gewijsde treden van de beslissing, aan het 
Fonds  voor  Arbeidsongevallen  een  afschrift  over  te  maken  van  de  gehomologeerde 
overeenkomst  betreffende de voor het  arbeidsongeval  verschuldigde vergoedingen of 
van de in kracht van gewijsde getreden beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid, kan de bewijslast dat die verbintenis niet werd nagekomen niet bij  
de  rechthebbende  leggen  en  op  grond  van  de  twijfel  en  onzekerheid  omtrent  de 
uitvoering van deze verplichting diens vordering niet afwijzen. (Art. 1315, B.W.; Art. 870, 
Ger.W.)

(D. T. FORTIS A.G. nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0441.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 9 februari  2006 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 6ter, van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen 

en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen, ingevoegd bij het 
koninklijk besluit van 2 februari 1983.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart de vordering van eiseres om eerste verweerster te veroor-

delen tot betaling aan eiseres van een schadevergoeding ten belope van 45.646,43 euro 
ongegrond op de volgende gronden: 

"Overeenkomstig artikel 6ter van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betref-
fende de bijslagen en sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen 
had eerste verweerster de wettelijke verplichting om binnen de 2 weken na de homolo-
gatie  van  een  overeenkomst  betreffende  de  voor  een  arbeidsongeval  verschuldigde 
vergoedingen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen een afschrift over te maken van de 
gehomologeerde overeenkomst bedoeld bij artikel 65 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april  1971.  Het  door eiseres aan eerste  verweerster  gemaakte  verwijt  is  dit  niet  te 
hebben gedaan met betrekking tot de op 15 mei 1973 door de Arbeidsrechtbank te Turn-
hout gehomologeerde overeenkomst betreffende de gevolgen van het dodelijk arbeidson-
geval  overkomen  op  16  september  1972  aan  M.G.,  wiens  weduwe  eiseres  is.  Eerste 
verweerster  voert  aan dat eiseres  niet  bewijst  dat  zij  de aan haar verweten  fout  heeft 
begaan. De eerste rechter oordeelde dat deze fout bewezen was en veroordeelde eerste 
verweerster tot de gevorderde schadevergoeding. Met betrekking tot de bewijslast van de 
aan eerste verweerster verweten fout overwoog de eerste rechter wat volgt: 'Daar het hier 
om een wettelijke verplichting gaat komt het eerste verwerende partij toe aan te tonen dat 
zij de aangifte bedoeld in artikel 6ter van voormeld koninklijk besluit van 10 april 1971 
tijdig heeft gedaan. Dit bewijs wordt door eerste verwerende partij niet geleverd'. Eerste 
verweerster is door deze overweging gegriefd. Eerste verweerster verwijt de eerste rechter 
artikel  870  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  inzake  de  bewijslast  te  hebben  miskend. 
Conform artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij in rechte aantonen, 
het bewijs leveren van de feiten die hij aanvoert. Derhalve, waar eiseres en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen voorhouden dat eerste verweerster  en/of  haar rechtsvoorganger  een 
fout hebben begaan in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek., namelijk de 
aangifte bedoeld in artikel 6ter van het koninklijk besluit van 10 april 1971 niet tijdig 
zouden hebben gedaan, dan moeten zij hiervan het bewijs leveren. De loutere negatie of 
bewering door het Fonds voor Arbeidsongevallen vormt geen bewijs. Uit het enkele feit 
dat het Fonds voor Arbeidsongevallen als schuldenares van de bijslagen niet eerder dan 
vanaf 1 juni 1998 heeft betaald kan bij gebreke aan voldoende verband niet worden afge-
leid dat eerste verweerster de aan haar verweten fout heeft begaan. De inhoud van de brief 
van  15 juli  2002 van  het  Fonds voor  Arbeidsongevallen  aan de advocaat  van  eiseres 
gericht brengt geen rechterlijke zekerheid over de aan eerste verweerster verweten fout. 
Deze brief affirmeert  de aan eerste verweerster  verweten fout niet formeel.  Het Fonds 
voor Arbeidsongevallen affirmeert enkel dat zij de eerste stukken ontving ingevolge het 
onderzoek uitgevoerd door de dienst inspectie bij Fortis AG. In deze brief wordt geaffir-
meerd dat het Fonds voor Arbeidsongevallen de overeenkomst-vergoeding ontving zonder 
precisering wanneer het Fonds voor Arbeidsongevallen deze ontving. Er blijft twijfel en 
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onzekerheid  over  de  mogelijke  nalatigheid  van  eerste  verweerster  om  de  wettelijke 
verplichting uit artikel 6ter van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende 
de bijslagen en sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen na te 
komen,  nu in  de brief  van 15 juli  2002 de aan eerste  verweerster  verweten  fout  niet 
formeel  wordt  geaffirmeerd  en  nu  ten  overvloede  met  betrekking  tot  de  aan  eerste 
verweerster verweten fout geen bewijswaarde kan worden gehecht aan die brief, nu die 
brief  uitgaat  van  een  betrokken  en  belanghebbende  partij,  te  weten  het  Fonds  voor 
Arbeidsongevallen. Het Fonds voor Arbeidsongevallen was immers de schuldenaar van 
eerste verweerster voor de aanpassingsbijslagen, die verjaard zijn. De aangevoerde schade 
bestaat te dezen precies in het verlies van de aanpassingsbijslagen, die verjaard zijn. De 
brief van 25 maart 2002 door eerste verweerster gericht aan de advocaat van eiseres houdt 
geen  erkenning  door  eerste  verweerster  in  van  de door  eiseres  aan eerste  verweerster 
verweten fout. In deze brief erkent eerste verweerster niet dat zij de aan haar verweten 
fout heeft begaan. Eerste verweerster stelt in de brief van 25 maart 2002 enkel dat zij niet 
meer over het dossier beschikt. Het in deze brief gedane voorstel om als schadevergoe-
ding interest op de verschuldigde bijslagen te betalen is een voorstel  tot dading,  welk 
voorstel niet is aanvaard geworden zodat het zonder rechtsgevolgen blijft. Er blijft dus 
twijfel en onzekerheid over het door eiseres te leveren bewijs dat eerste verweerster haar 
wettelijke verplichting tot aangifte van de homologatie van de overeenkomst-vergoeding 
als bedoeld in artikel 6ter van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de 
bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft 
miskend.  Bij  gebreke van bewijs  door eiseres van de aan eerste verweerster  verweten 
afwijking van de wettelijke verplichting tot aangifte is de vordering ongegrond".

Grieven
Ingevolge het artikel 6ter van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende 

de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen had 
eerste verweerster, als verzekeraar, de wettelijke verplichting om binnen de twee weken 
na  de  homologatie  van  een  overeenkomst  betreffende  de  voor  een  arbeidsongeval 
verschuldigde vergoedingen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen een afschrift over te 
maken van de gehomologeerde overeenkomst bedoeld bij artikel 65 van de Arbeidsonge-
vallenwet van 10 april 1971.

Het bestreden arrest stelt vast dat eiseres aan eerste verweerster verwijt deze wettelijke 
verplichting  niet  te  zijn  nagekomen  met  betrekking  tot  de  op  15  mei  1973  door  de 
Arbeidsrechtbank  te  Turnhout  gehomologeerde  overeenkomst  betreffende  de  gevolgen 
van het dodelijk arbeidsongeval overkomen op 16 september 1972 aan M.G., echtgenoot 
van eiseres.

Hij  die  de  uitvoering  van  een  wettelijke  verplichting  vordert  of  schadevergoeding 
wegens de niet-uitvoering van die wettelijke verplichting, moet het bestaan van die wette-
lijke verplichting bewijzen. Hij die beweert bevrijd te zijn van die wettelijke verplichting 
of aan die wettelijke verplichting te hebben voldaan, moet het bewijs leveren van het feit 
dat het tenietgaan van die verplichting heeft teweeggebracht.

Eiseres diende derhalve enkel het bewijs te leveren van het bestaan van de wettelijke 
verplichting in hoofde van eerste verweerster om overeenkomstig het artikel 6ter van het 
koninklijk besluit van 21 december 1971 binnen de twee weken na de homologatie aan 
het Fonds voor Arbeidsongevallen een afschrift  over te maken van de op 15 mei 1973 
gehomologeerde overeenkomst. Eiseres diende daarenboven niet het bewijs te leveren dat 
eerste verweerster en/of haar rechtsvoorganger deze wettelijke verplichting niet had uitge-
voerd.  Het  was  integendeel  eerste  verweerster  die  beweerde  bevrijd  te  zijn  van  deze 
wettelijke  verplichting,  die het bewijs  diende te leveren van het feit  dat  zij en/of haar 
rechtsvoorganger deze wettelijke verplichting wel had uitgevoerd.
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Het bestreden arrest heeft  dan ook ten onrechte beslist dat eiseres het bewijs  moest 
leveren  van het feit  dat  eerste verweerster  de aangifte  bedoeld in artikel  6ter  van het 
koninklijk besluit niet tijdig gedaan had. Het bestreden arrest stelt immers vast dat eerste 
verweerster overeenkomstig artikel 6ter van het koninklijk besluit van 21 december 1971 
de wettelijke verplichting had om binnen de twee weken na de homologatie een afschrift 
van  de gehomologeerde  overeenkomst  aan  het  Fonds  voor  Arbeidsongevallen  over  te 
maken zodat eerste verweerster, die beweerde bevrijd te zijn van deze wettelijke verplich-
ting diende te bewijzen dat zij deze verplichting wel had uitgevoerd (schending van de 
artikelen 1315, van het Burgerlijk Wetboek, 870, van het Gerechtelijk Wetboek, en 6ter 
van het koninklijk besluit van 21 december 1971).

Het bestreden arrest stelt vast dat er twijfel en onzekerheid blijven over de mogelijke 
nalatigheid van eerste verweerster om de wettelijke verplichting uit artikel 6ter van het 
koninklijk besluit van 21 december 1971 na te komen. Op die gronden kon het bestreden 
arrest  de  vordering  van  eiseres  tegen  eerste  verweerster  tot  betaling  van  schadever-
goeding wegens het niet nakomen van die wettelijke verplichting niet wettelijk ongegrond 
verklaren vermits de twijfel en de onzekerheid dienen weerhouden ten laste van verweer-
ster daar deze de bewijslast en dus ook het bewijsrisico draagt (schending van de artikelen 
1315,  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  870,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  6ter  van  het 
koninklijk  besluit  van  21  december  1971  en  van  de  artikelen  1382 en  1383 van  het 
Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, moet hij die de uitvoe-

ring van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan bewijzen, en omgekeerd, 
moet hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het 
feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. 

Krachtens  artikel  870 van het  Gerechtelijk  Wetboek, moet iedere partij  het 
bewijs leveren van de feiten die ze aanvoert.

De onzekerheid of de twijfel die blijven bestaan na de bewijsvoering moeten 
in aanmerking worden genomen tegen degene die de bewijslast draagt.

2.  Krachtens  artikel  6ter  van het  koninklijk  besluit  van 21 december  1971 
betreffende  de  bijslagen  en  sociale  bijstand  verleend  door  het  Fonds  voor 
Arbeidsongevallen,  maakt  de  wetsverzekeraar,  binnen  de  twee  weken  na  de 
homologatie  of  het  in  kracht  van  gewijsde  treden  van  de  beslissing,  aan  het 
Fonds voor Arbeidsongevallen een afschrift over van de gehomologeerde over-
eenkomst,  bedoeld  bij  artikel  65  van  de  Arbeidsongevallenwet  of  van  de  in 
kracht van gewijsde getreden beslissing, bedoeld bij artikel 24, eerste lid, van 
deze wet.

Deze overmaking heeft tot doel het Fonds voor Arbeidsongevallen te verwit-
tigen en in de mogelijkheid te stellen de in artikel 6 bedoelde aanpassingsbij-
slagen aan de gerechtigden uit te betalen.

3. Het arrest stelt vast dat de vordering van de eiseres steunt op de beweerde 
foutieve  handelwijze  van  de  verweerster,  erin  bestaande  nagelaten  te  hebben 
binnen de gestelde termijn het  afschrift  aan de verweerder  te hebben overge-
maakt van de gehomologeerde overeenkomst betreffende de gevolgen van het 
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dodelijk arbeidsongeval, overkomen op 16 september 1972 aan M.G., waardoor 
diens weduwe,  de eiseres,  de aanpassingsbijslagen waarop ze gerechtigd was, 
niet heeft ontvangen.

4. Het arrest oordeelt dat de eiseres het bewijs moet leveren dat de verweerster 
haar wettelijke verplichting tot aangifte aan de verweerder binnen de gestelde 
termijn van de voormelde homologatie niet is nagekomen en wijst, gelet op de 
twijfel en onzekerheid omtrent die aangifte, de vordering tot schadevergoeding 
van de eiseres bij gebreke van bewijs af.

5. Na te hebben vastgesteld dat op de verweerster een wettelijke verbintenis 
rustte,  legt  het  arrest  ten  onrechte  de  bewijslast  dat  die  verbintenis  door  de 
verweerster niet is nagekomen bij de eiseres, daar waar de verweerster het bewijs 
diende te leveren van het tenietgaan van die verbintenis door de uitvoering ervan.

6. Door met miskenning van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek de bewijslast bij de eiseres te leggen en op 
grond van de twijfel en onzekerheid omtrent de uitvoering van de verplichting 
tot aangifte de vordering van de eiseres af te wijzen, schendt het arrest de voor-
melde als geschonden aangewezen wetsbepalingen.

7. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

20 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van mevr.  De Raeve, advocaat-generaal  –  Advocaten: mrs. 
Houtekier en Maes.

Nr. 160

3° KAMER - 20 maart 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAG - KWALIFICATIE DOOR DE PARTIJEN - 
ZELFSTANDIGE SAMENWERKING - BEWIJSLAST

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
- ARBEIDSOVEREENKOMST - GEZAG - BEWIJS - VERMOEDEN

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAG - BEWIJSLEVERING - BEOORDELING DOOR 
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DE RECHTER - FEITELIJKE GEGEVENS - NIET-ONVERENIGBARE GEGEVENS

1º  en  2°  Wanneer  de  partijen  hun  verhouding  kwalificeren  als  de  uitvoering  van  
zelfstandige arbeid door de ene in opdracht van de andere, schept dit geen vermoeden 
van het bestaan van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid; wanneer  
de  Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid  in  dit  geval  socialezekerheidsbijdragen  voor 
werknemers opvordert, moet hij het bestaan van een arbeidsovereenkomst bewijzen, wat 
inhoudt  dat het  bewijs zal  dienen te worden geleverd dat  de arbeid  uitgevoerd werd  
onder  het  gezag  van  de  opdrachtgever-werkgever1.  (Artt.  2  en  3, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

3º Het is de taak van de rechter om na te gaan of de gegevens die aangevoerd worden om 
het  bestaan  van  een  gezagsrelatie  te  staven  een  toepassing  of  de  mogelijkheid  tot  
toepassing van gezag op de uitvoering van de arbeid zoals in een arbeidsovereenkomst 
aantonen, die onverenigbaar is met de loutere uitvoering van controle en het geven van 
instructies in het kader van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid2.  (Artt. 2 en 3, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(R. T. R.S.Z.)

ARREST

(A.R. S.05.0069.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 januari 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Wanneer de partijen hun verhouding kwalificeren als de uitvoering van zelf-

standige  arbeid  door  de  ene  in  opdracht  van  de  andere,  schept  dit  geen 
vermoeden van het bestaan van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige 
arbeid.

Wanneer de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in dit geval socialezekerheids-
bijdragen voor werknemers opvordert, moet hij het bestaan van een arbeidsover-
eenkomst bewijzen, wat inhoudt dat het bewijs zal dienen te worden geleverd dat 
de arbeid uitgevoerd werd onder het gezag van de opdrachtgever-werkgever.

2.  Omtrent  de  gegevens  die  aangevoerd  worden  om  het  bestaan  van  een 
gezagsrelatie te staven, is het de taak van de rechter na te gaan of deze gegevens 
een toepassing of de mogelijkheid tot toepassing van gezag op de uitvoering van 
de arbeid zoals in een arbeidsovereenkomst aantonen, die onverenigbaar is met 
de loutere uitvoering van controle en het geven van instructies in het kader van 

1 Zie Cass., 3 mei 2004, A.R. S.03.0108.N, nr 234; Cass., 2 mei 2005, A.R. S.03.0121.F, nr 254.
2 Zie Cass., 14 nov. 2001, A.R. P.01.1178.F, nr 616; Cass., 3 mei 2004, A.R. S.03.0108.N, nr 234.
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een overeenkomst voor zelfstandige arbeid.
3. Het arrest stelt vast dat:
- zowel D.F. als D.R. in 1991 enkel hun arbeid ter beschikking stelden van de 

eiser om de bij de eiser bestelde keukens te plaatsen;
- D.F. en D.R. hun rechtsverhouding hebben willen kwalificeren als een zelf-

standig statuut;
- zij de keukens plaatsten op de door de eiser aangeduide plaats;
- het werk werd uitgevoerd op zijn initiatief en onder zijn instructies;
- D.F. en D.R. arbeid verrichtten tegen een vast uurloon;
- D.F. niet was ingeschreven in het handelsregister en geen BTW-nummer had.
4. Op grond van die vaststellingen beslist het arrest dat dit gebeurde onder het 

gezag van (de eiser) en dat (de eiser), wat op zich niet wordt betwist, de moge-
lijkheid had om controle uit te oefenen op de uitvoering van de arbeid.

Het arrest geeft daarbij niet aan hoe en waardoor de instructies aan D.F. en 
D.R. van die aard waren dat zij onverenigbaar waren met het uitvoeren van hun 
werk als zelfstandige, zoals D.F. en D.R. zelf hebben voorgehouden.

5. Met betrekking tot D.F. en D.R., die hun rechtsverhouding in 1991 kwalifi-
ceerden als "een zelfstandig statuut", rechtvaardigt het arrest zodoende niet dat 
uit  de  voormelde  gegevens  kon  worden  afgeleid  dat  eiser  in  1991  de  twee 
genoemde medewerkers heeft tewerkgesteld in het kader van een arbeidsover-
eenkomst.

6. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

20 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van 
Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 161

3° KAMER - 20 maart 2006

ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAG - REGELS OPGELEGD MET HET OOG OP 
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ERKENNING EN SUBSIDIE

Het feit dat de organisator van de kinderopvang niet op eigen initiatief bepaalde regels  
oplegt  aan  de  persoon  die  de  kinderen  opvangt  maar  dit  doet  om  erkend  en 
gesubsidieerd te worden, sluit een gezagsverhouding tussen beiden niet uit. 

(STAD SINT-NIKLAAS T. D.)

ARREST

(A.R. S.05.0098.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juni 2004 gewezen door 

het Arbeidshof te Gent.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, 3 en 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten;
- artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1, eerste lid, van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werkne-

mers, gecoördineerd op 28 juni 1971.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep van eiseres ontvan-

kelijk doch ongegrond en bevestigt dienvolgens het vonnis van de arbeidsrechtbank van 4 
juni 2003. Opnieuw wijzend overweegt het arbeidshof dat verweerster zich kan beroepen 
op het bestaan van een arbeidsovereenkomst en verklaart het de vordering van verweerster 
dan ook gegrond. Het arbeidshof veroordeelt eiseres tot betaling aan verweerster van een 
bedrag van 9.235,04 euro te verminderen met een nettobedrag van 3.250,40 euro als loon 
en vakantiegeld en tot betaling van de kosten van de procedure in eerste aanleg en in 
hoger beroep. Het arbeidshof steunt die beslissingen op de volgende motieven:

"5.2. Nopens de gegrondheid van het hoger beroep
5.2.1. Het recht van de arbeidsrechter om op grond van de feitelijke gegevens die aan 

zijn oordeel onderworpen worden, aan de gesloten overeenkomsten hun juiste kwalificatie 
te geven, kan niet betwist worden (Cass., 15 februari 1982, R. W., 1982-83, 2210; Cass., 
10  december  1984,  Arr.  Cass.,  1984-85,  492;  Cass.,  7  september  1992,  Arr.  Cass., 
1991-92, 1077). Het komt (verweerster), die zich op het bestaan van een arbeidsovereen-
komst beroept, wel toe van één en ander het bewijs te leveren, dit wil zeggen dat zij moet 
bewijzen dat zij onder het gezag van (eiseres) arbeid tegen loon heeft verricht, in welk 
geval de toepassing van de dwingende bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet zich 
opdringt.

Uit de arresten van het Hof van Cassatie van 23 december 2002 (J.T.T., 2003, 271) en 
28 april 2003 (NjW, 2003, 886, noot M.D.V.; J.T.T., 2003, 261; R.G.A.B., 2003, 1093, 
noot Demedt, M.; Soc. Kron., 2003, 450) kan mogelijk afgeleid worden dat, wanneer de 
partijen  voor  een  kwalificatie  van  hun  overeenkomst  als  zelfstandig  samenwerkings-
verband hebben gekozen, de rechter hieraan enkel kan voorbijgaan wanneer hij uit feite-
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lijke  elementen die de door de partijen gegeven kwalificatie  uitsluiten,  afleidt  dat  een 
persoon in werkelijkheid arbeid onder gezag verrichtte. De partijen hebben hun overeen-
komst  in casu echter niet 'gekwalificeerd':  Zij  hebben namelijk noch rechtstreeks noch 
onrechtstreeks  de juridische categorie  bepaald waartoe hun overeenkomst  behoort  (zie 
Van Eeckhoutte, W., 'Het begrip gezag in de rechtspraak van het Hof van Cassatie van de 
eenentwintigste eeuw'; paper voor de studiedag 'Actualia sociaal 2004' van Associare 30 
januari 2004 te Gent, nrs. 20 en 26, in overeenstemming met de disclaimer van de auteur, 
'op eigen risico' geciteerd) zodat (verweerster) zich moeilijk op het gezag van de voor-
noemde arresten zou kunnen beroepen.

Het arbeidshof wijst er verder op:
- dat het bestaan van een band van ondergeschiktheid niet vereist dat ook daadwerkelijk 

leiding en toezicht gegeven wordt (zie Cass., 18 mei 1981, Arr. Cass., 1980-81, 1080; ook 
al Cass., 30 juni 1966, Pas., 1966, 1, 1398), doch dat het volstaat dat de 'werkgever' gezag 
kan uitoefenen wanneer hij dit zou wensen te doen;

- dat een zekere vrijheid bij het verrichten van de arbeid evenmin het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst uitsluit (Cass., 25 februari 1965, Pas., 1965, 1, 652; Cass., 14 maart 
1969, Arr. Cass., 1969, 652; Cass., 16 oktober 1972, Arr. Cass., 1973, 165).

5.2.2. (...)
5.2.3. De verbintenissen die (verweerster) krachtens de 'aansluitingsovereenkomst' op 

zich nam, bestaan erin:
'1. te voldoen aan de voorwaarden gesteld door het ministerieel besluit van 21 augustus 

1975;
2. te zorgen voor een verantwoorde lichamelijke en geestelijke  verzorging,  voeding, 

rust en beweging van de kinderen. Zij zal inspelen op hun affectieve behoeften. Zij zal de 
nodige tijd en ruimte vrijmaken voor hun verzorging en opvoeding. Zij zal hen stimuleren 
in hun spel-, spraak- en motorische ontwikkeling. Zij zal hierbij in de mate van het moge-
lijke rekening houden met de vragen en wensen van de ouders;

3.  per kwartaal  niet meer dan gemiddeld vier  kinderen voltijds  op te vangen,  eigen 
kinderen beneden de drie jaar inbegrepen.  Het maximum aantal gelijktijdig aanwezige 
kinderen kan niet meer zijn dan zes, eigen kinderen beneden de zes jaar inbegrepen. Het 
aantal  toevertrouwde  kinderen  wordt  in  samenspraak  met  de  dienstverantwoordelijke 
bepaald,  rekening  houdend met  de ruimte  en  de mogelijkheden  waarover  de opvang-
moeder beschikt;

4. de controle van de dienst te aanvaarden en open te staan voor de begeleiding door en 
samenwerking met de dienst. Zij zal steeds toegang verlenen tot alle vertrekken waar de 
kinderen kunnen verblijven;

5. het onthaalkind nooit alleen in de woning achterlaten;
6. in te staan voor een gezonde, verse en afwisselende voeding voor het onthaalkind. 

Bij plaatsing van een volledige dag (minstens 5 uren) staat zij in voor twee voedingen, bij 
plaatsing van een halve dag (maximum vijf uren) staat zij in voor één voeding. Speciale 
voeding of dieetvoeding is ten laste van de ouders;

7. ook de kinderen (-3 jaar) die licht ongesteld zijn op te nemen. Zij zal echter geen 
kinderen ouder dan 3 jaar, die te ziek zijn om naar school te gaan, opnemen;

8. regelmatig (min. 4 avonden) de vorming van de dienst volgen.
9. bij ziekte van het kind de ouders en/of een dokter verwittigen. Bij ongeval zal zij een 

dokter en de verantwoordelijke van de dienst verwittigen'.
[Eiseres] verbond er zich toe aan (verweerster) de volgende diensten te leveren:
'1. aan de opvangmoeder zal maandelijks, op basis van een door de opvangmoeder aan 
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de dienst overgemaakt prestatieblad, een vergoeding worden betaald; de vergoeding zal 
overeenkomstig  zijn  aan  het  bedrag  vastgesteld  volgens  de  artikelen  van  ministerieel 
besluit van 10 mei 1984;

2. de Stedelijke dienst voor opvanggezinnen staat in voor de vorming van de opvang-
moeder.

3. aan de opvangmoeder en aan de kinderen zal op het vlak van de voeding, lichame-
lijke en geestelijke gezondheid de nodige begeleiding worden verschaft;

4. ten behoeve van de opvangmoeder zal een verzekering 'Burgerlijke Aansprakelijk-
heid' worden afgesloten;

5. het nodige basismateriaal (kinderbedje, looppark, relax, ...) zal in onderling overleg 
ter beschikking worden gesteld'.

(Verweerster) legt ook de niet-gedateerde 'interne richtlijnen' van de Stedelijke Dienst 
voor opvanggezinnen van (eiseres) over.

5.2.4.  Dat de inhoud van de verbintenissen van de partijen in grote  mate  niet  door 
henzelf werd bepaald maar zich aan hen opdrong door reglementaire bepalingen van de 
Vlaamse Gemeenschap, kan geen afbreuk doen aan de mogelijke aanwezigheid van een 
gezagsverhouding  (vgl.  Arbh.  Gent,  afd.  Brugge,  19 september  2001,  R.W.,  2001-02, 
567). De wederzijdse verbintenissen van werkgever en werknemer worden ten andere ook 
grotendeels bepaald door dwingende wetsbepalingen.

5.2.5. Het staat vast dat de 'aansluitingsovereenkomst' door de partijen werd uitgevoerd 
zoals overeengekomen. Er is ook geen twijfel over het feit dat ook de 'interne richtlijnen' 
van (eiseres) door (verweerster) werden gevolgd. Dat de 'aansluitingsovereenkomst' geen 
verwijzing  naar  die  richtlijnen  bevatte,  is  niet  van  belang.  Zij  worden  eenzijdig  door 
(eiseres) bepaald. Een (richtlijn) is volgens Van Dale een 'aanwijzing van een te volgen 
gedrag  of  handelwijze':  (Eiseres)  verwachtte  evident  dat  (haar)  richtlijnen  werden 
gevolgd. Zo waren er inzonderheid richtlijnen met betrekking tot:

- de beperking van het aantal kinderen;
- de verplichting om kinderen uitsluitend via de Dienst in te schrijven;
- de informatieplicht ten overstaan van de Dienst, op tal van vlakken;
- de beperking van het aantal verblijfsdagen;
- de verplichting om de Dienst bij ziekte en afwezigheid te verwittigen;
- de opvang van zieke kinderen of bij ongeval;
- het verbod om de kinderen alleen te laten;
- het gebruik van het materiaal van de Dienst;
- de aanwezigheid van huisdieren;
- het rookverbod;
- de tijdige mededeling van de vakantiedatum;
- de discretieplicht;
- het verplicht bijhouden van een observatiefiche.
Dat die richtlijnen niet bindend waren, en bijgevolg vrijblijvend, zoals (eiseres) voor-

houdt, kan niet aangenomen worden. Alsof zij (verweerster) verder als onthaalmoeder zou 
hebben aanvaard, wanneer zij de richtlijnen van de Dienst naast zich neer had gelegd....

5.2.6. Legt men de voormelde richtlijn naast de 'aansluitingsovereenkomst', dan is het 
meteen duidelijk dat de vrijheid van handelen van (verweerster) verregaand was beperkt.

Zonder exhaustief te willen zijn wijst dit (arbeidshof) er op dat (verweerster) niet de 
vrijheid had het aantal kinderen zelf te bepalen. Zij kon ook enkel kinderen opnemen die 
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vooraf  via  de  Dienst  van  (eiseres)  waren  ingeschreven.  Hoogstens  kon  zij  een  kind 
weigeren.

Elke schriftelijke afsprakennota tussen (verweerster) en de ouders - volgens het door 
(eiseres)  vastgelegde  model  -  moest  door  de  verantwoordelijke  van  de  Dienst  voor 
akkoord ondertekend worden. Hij heeft ten andere uitsluitend op praktische zaken betrek-
king.

De overeenkomst voorziet uitdrukkelijk in de verplichting de controle van de Dienst te 
aanvaarden en de verantwoordelijke toegang te verlenen tot de plaatsen waar de kinderen 
kunnen verblijven.

(Verweerster) heeft geen enkele inspraak bij het bepalen van de hoogte van de vergoe-
ding.  Zij  moet  aan de Dienst  een prestatielijst  bezorgen  en zij  wordt  door  die  Dienst 
vergoed. De ouders betalen niet aan (verweerster) maar aan de Dienst.

De Dienst geeft richtlijnen over de frequentie en de inhoud van de maaltijden.
(Verweerster) is verplicht 'regelmatig' de vorming te volgen die van de Dienst uitgaat. 

Zij dient geen investeringen te doen want het 'basismateriaal' wordt door de Dienst ter 
beschikking gesteld. Die mag ook altijd het meubilair controleren.

De Dienst moet tijdig op de hoogte worden gesteld van de vakantieperiode. In vervan-
ging moet (verweerster) niet zelf instaan.

(Verweerster) wordt 'regelmatig'  door een maatschappelijke assistente van de Dienst 
bezocht. Er is permanente begeleiding mogelijk door middel van de op te maken observa-
tiefiches. Haar burgerlijke aansprakelijkheid wordt door de Dienst verzekerd. Bovendien 
wordt zij gedekt door de collectieve hospitalisatieverzekering die (eiseres) voor het hele 
personeel had afgesloten.

5.2.7. Het arbeidshof leidt uit het voorgaande af dat (eiseres) wel degelijk de mogelijk-
heid had gezag uit te oefenen over (verweerster) en de wijze waarop zij zich van haar 
taken kweet, en dat (zij) dit ook effectief heeft gedaan. Van een werkelijke vrijheid van 
handelen van (verweerster) was er geen sprake. (Eiseres) was niet een louter 'tussenper-
soon' tussen Kind en Gezin en (verweerster).  (Zij) was diens werkgever. (Verweerster) 
kan  zich  beroepen  op het  bestaan  van  een  arbeidsovereenkomst".  (blz.  3,  vanaf  "5.2. 
Nopens de gegrondheid van het hoger beroep" tot en met blz. 8, nummer 5.2.8, van het 
arrest)

Grieven
Het arbeidshof beslist dat eiseres de werkgever was van verweerster en dat verweerster 

zich kan beroepen op het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen partijen op grond 
van  de naleving,  door  verweerster,  van  de richtlijnen die  in  de overeenkomst  werden 
bedongen en de "interne richtlijnen" van eiseres en op grond van de vaststelling, aan de 
hand van het naast elkaar leggen van de richtlijnen en de "aansluitingsovereenkomst", van 
een elftal elementen, waaruit volgens het arbeidshof blijkt dat de vrijheid van handelen 
van verweerster verregaand was beperkt.

Eiseres voert aan dat, in het algemeen, de richtlijnen die door verweerster werden nage-
leefd geen aanwijzing zijn van gezag en evenzeer verenigbaar zijn met een arbeidsverhou-
ding zonder  gezag  (onder  1)  en dat,  in  het  bijzonder,  de  elf  elementen  waarnaar  het 
arbeidshof verwijst,  afzonderlijk of geheel of gedeeltelijk samen genomen, evenmin op 
bepalende  wijze  het  bestaan  van  gezag  aantonen  en  niet  onverenigbaar  zijn  met  een 
arbeidsverhouding zonder gezag (onder 2). Eiseres voert aan dat aldus het arbeidshof op 
grond van de overwegingen die het maakt en de vaststellingen die het doet, de kwalifi-
catie  van  de  arbeidsverhouding  tussen  partijen  als  een  andere  overeenkomst  dan  een 
arbeidsovereenkomst  niet  wettig  afwijst  (eerste onderdeel van het middel)  en zelfs  bij 
ontstentenis van een dergelijke kwalificatie niet wettig tot het bestaan van een gezagsver-
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houding concludeert (tweede onderdeel van het middel).
1. Het arbeidshof is van oordeel dat vaststaat dat de "aansluitingsovereenkomst" door 

de partijen werd uitgevoerd zoals overeengekomen, en dat er ook geen twijfel is over het 
feit dat ook de "interne richtlijnen" van eiseres door verweerster werden gevolgd.

Het arbeidshof overweegt dat de richtlijnen eenzijdig worden bepaald door eiseres en 
stelt vast dat er inzonderheid richtlijnen waren met betrekking tot de beperking van het 
aantal kinderen, de verplichting kinderen uitsluitend via eiseres in te schrijven, de infor-
matieplicht ten opzichte van eiseres en dit op tal van vlakken, de beperking van het aantal 
verblijfsdagen, de verplichting eiseres bij ziekte en afwezigheid te verwittigen, de opvang 
van zieke kinderen en van kinderen die het slachtoffer zijn geworden van een ongeval, het 
verbod de kinderen alleen te laten, het gebruik van het materiaal van eiseres, de aanwezig-
heid van  huisdieren,  het  rookverbod,  de tijdige mededeling van  de vakantiedatum,  de 
discretieplicht en het verplicht bijhouden van een observatiefiche.

1.1. Ook in het kader van een overeenkomst voor zelfstandige samenwerking kunnen 
richtlijnen en instructies worden gegeven, zoals richtlijnen die tot doel hebben de kwali-
teit van de activiteit te waarborgen.

Uit  de  vaststellingen  die  het  arbeidshof  dienaangaande  doet,  blijkt  dat  de  door  het 
arbeidshof in aanmerking genomen richtlijnen geen betrekking hebben op de (inhoud en 
de techniek van de) prestatie of de activiteit zelf, noch op de concrete organisatie van de 
arbeid, doch ertoe strekken de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen.

Dergelijke richtlijnen kunnen ook gegeven worden in het kader van een overeenkomst 
voor zelfstandige samenwerking en wijzen dus niet noodzakelijk op het bestaan van een 
gezagsverhouding.

1.2. Opdat het geven van richtlijnen en instructies in aanmerking kan worden genomen 
als een aanwijzing van gezag,  moeten zij bovendien het gevolg zijn van een eenzijdig 
optreden van de werkgever.  Indien de werkgever zelf tot het geven van die richtlijnen 
wordt gedwongen, zoals ingevolge wettelijke bepalingen of ingevolge de door hem zelf 
na te leven verplichtingen, kan het geven van die richtlijnen niet in aanmerking worden 
genomen als aanwijzing van gezag. Het louter doorschuiven door de opdrachtgever van 
aan hem zelf opgelegde verplichtingen en vrijheidsbeperkingen, wijst niet op het bestaan 
van een gezagsverhouding. De doorgegeven vrijheidsbeperkingen en verplichtingen zijn 
dan immers afkomstig van een persoon die geen partij is bij de overeenkomst, zodat het 
niet gaat om bevelen of richtlijnen die van de opdrachtgever zelf of zijn "vertegen-woor-
diger" afkomstig zijn.

Het  arbeidshof overweegt  dat  het  feit  "dat  de inhoud van de verbintenissen  van de 
partijen in grote mate niet door henzelf werd bepaald maar zich aan hen opdrong door 
reglementaire bepalingen van de Vlaamse Gemeenschap, geen afbreuk kan doen aan de 
mogelijke  aanwezigheid  van  een  gezagsverhouding".  Weliswaar  is  het  inderdaad  niet 
omdat de inhoud van de verbintenissen van de partijen zich in belangrijke mate aan hen 
opdrong door reglementaire bepalingen, dat het bestaan van een gezagsverhouding uitge-
sloten  is,  maar  het  bestaan  van  een  gezagsverhouding  kan  in  dat  geval  niet  afgeleid 
worden uit de verbintenissen waarvan de inhoud reglementair is vastgesteld en waarvan 
de naleving reglementair is opgelegd, maar dient afgeleid te worden uit andere relevante 
gegevens.

De reglementaire bepalingen waarnaar het arbeidshof verwijst, zijn uiteraard de voor-
waarden waaraan een stedelijke dienst voor opvanggezinnen dient te voldoen (om door 
Kind en Gezin erkend te kunnen worden  en ingevolge die erkenning gesubsidieerd te 
kunnen  worden)  en  de  voorwaarden  waaraan  opvanggezinnen  moeten  voldoen  om 
aanvaard te worden door een dienst voor opvanggezinnen. De eerste werden oorspronke-
lijk bepaald in het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1983 houdende de 
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voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van voorzieningen inzake kinderopvang, 
hieronder het besluit van 21 december 1983 genoemd (besluit waarnaar, zoals blijkt uit 
stuk 1 dat bij deze voorziening is gevoegd, ook in de "aansluitings-overeenkomst" wordt 
verwezen). Dat besluit werd later opgeheven door het besluit van de Vlaamse regering 
van 24 juni 1997 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinder-
dagverblijven en diensten voor opvanggezinnen, hieronder het besluit van 24 juni 1997 
genoemd.  Dat  laatste  besluit  werd  op  zijn  beurt  opgegeven  door  het  besluit  van  de 
Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en 
subsidiëring van  kinderdagverblijven  en diensten voor  opvang-gezinnen,  hieronder het 
besluit van 23 februari 2001 genoemd. De voorwaarden waaraan opvanggezinnen moeten 
voldoen om aanvaard te worden door een dienst voor opvanggezinnen, worden bepaald in 
het  ministerieel  besluit  van  30  november  2001  houdende  de  voorwaarden  waaraan 
opvanggezinnen moeten voldoen om aanvaard te worden door een dienst voor opvangge-
zinnen.

In  de  hierboven  weergegeven  "reglementaire  bepalingen  van  de  Vlaamse  Gemeen-
schap", waarnaar het arbeidshof in algemene bewoordingen verwijst,  wordt onder meer 
bepaald dat:

- de diensten in de dagopvang van de kinderen voorzien, ook indien ze licht ongesteld 
zijn (artikel 17, §2, van het besluit van 21 december 1983 en artikel 17, §2, van het besluit 
van 24 juni 1997),

- het gemiddeld aantal voltijds opgevangen kinderen nooit meer bedraagt dan ... per 
opvanggezin en per kwartaal en dat het maximum aantal gelijktijdig aanwezige kinderen 
niet meer kan zijn dan ... (artikel 19, §3, van het besluit van 21 december 1983, artikel 18, 
§3, van het besluit van 24 juni 1997 en artikel  15, §3, van het besluit van 23 februari 
2001);

- de diensten erop moeten toezien dat bij het opvanggezin (veilige) uitrusting aanwezig 
is om kinderen op te vangen (artikel 20, 6°, van het besluit van 21 december 1983, artikel 
19, 7°, van het besluit van 24 juni 1997 en artikel 18, 6°, van het besluit van 23 februari 
2001);

- de diensten erop moeten toezien dat het opvanggezin enkel kinderen opvangt die via 
de dienst geplaatst zijn (artikel 19, 6°, van het besluit van 24 juni 1997 en artikel 18, 5°, 
van het besluit van 23 februari 2001);

- de aanwezigheid van huisdieren die een gevaar kunnen betekenen voor de gezondheid 
en de veiligheid van de opgevangen kinderen en die verwondingen kunnen veroorzaken, 
verboden is in slaap- en leefruimten van de kinderen (artikel 2, §1, 6°, van het ministerieel 
besluit  van  30  november  2001  houdende  de  voorwaarden  waaraan  opvanggezinnen 
moeten voldoen om aanvaard te worden door een dienst voor opvanggezinnen).

Eiseres werd aldus ingevolge (door de Vlaamse overheid uitgevaardigde) reglementaire 
bepalingen gedwongen tot het geven van richtlijnen met betrekking tot de opvang van 
zieke kinderen of van kinderen die het slachtoffer  zijn geworden van een ongeval,  de 
beperking  van  het  aantal  kinderen,  het  gebruik  van  het  materiaal  van  de  dienst,  de 
verplichting kinderen uitsluitend via  de dienst  in te schrijven en de aanwezigheid  van 
huisdieren. Die richtlijnen werden niet opgelegd ingevolge eenzijdig initiatief van eiseres.

Het  arbeidshof  overweegt  dan  ook  niet  wettig  dat  die  richtlijnen  eenzijdig  werden 
bepaald door eiseres  en het  geven van die richtlijnen kan niet  in  aanmerking  worden 
genomen als wijzende op het bestaan van een gezagsverhouding.

2. Het arbeidshof overweegt dat wanneer de voormelde richtlijnen worden gelegd naast 
de "aansluitingsovereenkomst", duidelijk is dat de vrijheid van handelen van verweerster 
verregaande beperkt was en wijst daarvoor op een aantal elementen.
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2.1. Het arbeidshof stelt vooreerst vast dat verweerster niet de vrijheid had het aantal 
kinderen zelf te bepalen.

De verplichting tot beperking van het aantal kinderen heeft uiteraard tot doel de kwali-
teit van de kinderopvang te waarborgen, wijst niet noodzakelijk op het bestaan van een 
gezagsverhouding en is niet onverenigbaar met de uitvoering van zelfstandige arbeid.

Bovendien wordt in de door de Vlaamse overheid uitgevaardigde reglementering het 
volgende bepaald:

"Het gemiddeld aantal voltijds opgevangen kinderen bedraagt nooit meer dan ... per 
opvanggezin en per kwartaal.

Het maximum aantal gelijktijdig aanwezige kinderen kan niet meer zijn dan ..." (artikel 
19, §3, van het besluit van 21 december 1983, artikel 18, §3, van het besluit van 24 juni 
1997 en artikel 15, §3, van het besluit van 23 februari 2001)

Die bepalingen leggen aan de onthaalouder de verplichting op het aantal kinderen te 
beperken. De door de Vlaamse overheid reglementair opgelegde verplichting het aantal 
kinderen te beperken, heeft tot gevolg dat de onthaalouder niet de vrijheid heeft het aantal 
kinderen zelf te bepalen. Aangezien de verplichting tot beperking van het aantal kinderen 
door  de  Vlaamse  overheid  bij  ministerieel  besluit  wordt  opgelegd,  kan  het  feit  dat 
verweerster niet de vrijheid had het aantal kinderen zelf te bepalen, niet in aanmerking 
worden genomen als een element dat wijst op het bestaan van een gezagsverhouding.

2.2. Het arbeidshof stelt vervolgens vast dat verweerster enkel kinderen kon opnemen 
die vooraf via eiseres waren ingeschreven en hoogstens een kind kon weigeren.

De omstandigheid dat de onthaalmoeder enkel kinderen kon opnemen die vooraf via 
eiseres waren ingeschreven of, met andere woorden, de onmogelijkheid een eigen "clien-
tèle" uit te bouwen, wijst niet noodzakelijk op het bestaan van een gezagsverhouding en is 
niet onverenigbaar met een zelfstandig statuut. Het feit dat de onthaalmoeder een kind kon 
weigeren, is uiteraard niet onverenigbaar met de uitvoering van zelfstandige arbeid, maar 
wijst zelfs op de afwezigheid van een gezagsverhouding.

Bovendien  wordt  in  de  door  de  Vlaamse  overheid  uitgevaardigde  reglementering 
bepaald dat de diensten erop moeten toezien dat het opvanggezin enkel kinderen opvangt 
die via de dienst geplaatst zijn (artikel 19, 6°, van het besluit van 24 juni 1997 en artikel 
18,  5°,  van het besluit  van 23 februari  2001).  De verplichting voor  de onthaalmoeder 
enkel kinderen op te vangen die bij de dienst zijn ingeschreven, wordt aldus opgelegd 
door de door de Vlaamse overheid uitgevaardigde reglementering. Het (doen) naleven van 
die verplichting kan dan ook niet wijzen op het bestaan van een gezagsverhouding.

2.3. Het arbeidshof overweegt ook nog dat schriftelijke afspraken tussen verweerster en 
de ouders door de verantwoordelijke van de dienst (voor opvanggezinnen) voor akkoord 
moeten worden ondertekend en dat de overeenkomst uitdrukkelijk voorziet in de verplich-
ting de controle van eiseres te aanvaarden en de verantwoordelijke toegang te verlenen tot 
de plaatsen waar de kinderen kunnen verblijven.

De verplichting op ieder ogenblik een toezicht te dulden op de uitvoering van de taken, 
kan ingegeven zijn door de noodzaak van een goede organisatie van de onderneming en 
kan dan ook voorkomen bij een overeenkomst voor zelfstandige samenwerking. De door 
eiseres uitgeoefende controle heeft  bovendien uiteraard betrekking op de naleving van 
door de Vlaamse overheid gestelde normen en aldus enkel tot doel een kwaliteitsvolle 
kinderopvang te waarborgen. Een dergelijke controle wijst  niet op het bestaan van een 
gezagsverhouding en is niet onverenigbaar met een zelfstandig statuut.

Bovendien  wordt  in  de  door  de  Vlaamse  overheid  uitgevaardigde  reglementering 
bepaald dat de diensten toezicht dienen te houden op de opvanggezinnen (artikel 20, 1°, 
van het besluit van 21 december 1983, artikel 19, 1°, van het besluit van 24 juni 1997 en 
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artikel 18, 1°, van het besluit van 23 februari 2001). Eiseres werd aldus door de Vlaamse 
overheid  verplicht  toezicht  te  houden  op verweerster,  zodat  (de mogelijkheid  tot)  het 
uitoefenen van controle door eiseres niet wijst op het bestaan van een gezagsverhouding.

2.4. Het arbeidshof stelt eveneens vast dat verweerster geen enkele inspraak heeft bij 
het bepalen van de hoogte van de vergoeding.

Het feit dat diegene die de prestatie verricht, geen enkele inspraak heeft bij het bepalen 
van de hoogte van de vergoeding, kan geen bepalend argument zijn om het bestaan van 
een gezagsverhouding vast te stellen. Het is ook mogelijk dat diegene die een prestatie op 
zelfstandige basis verricht, geen enkele inspraak heeft bij het bepalen van de hoogte van 
de vergoeding.

Bovendien wordt  in de tussen eiseres  en verweerster  gesloten "aansluitingsovereen-
komst" bepaald dat "de vergoeding overeenkomstig zal zijn aan het bedrag vastgesteld 
volgens de artikelen van het ministerieel besluit van 10 mei 1984" (blz. 2, B.1., van de 
aansluitingsovereenkomst, stuk 2, gevoegd bij deze voorziening; zie ook blz. 5, onderaan, 
van het arrest). Ook in de interne richtlijnen van eiseres wordt bepaald dat "de onthaal-
moeder via de dienst een geïndexeerde vergoeding per dag en per kind ontvangt, overeen-
komstig de officiële barema's van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Gezin en 
Welzijnszorg" (blz. 2, midden, van de interne richtlijnen, stuk 3 gevoegd bij deze voorzie-
ning).

Aangezien de hoogte van de vergoeding aldus reglementair is vastgesteld, kan het feit 
dat verweerster geen enkele inspraak heeft bij het bepalen van de hoogte van de vergoe-
ding (of met andere woorden dat de hoogte van de vergoeding eenzijdig wordt bepaald 
door  eiseres),  niet  in  aanmerking  worden  genomen  als  een  element  dat  wijst  op  het 
bestaan van een gezagsverhouding.

2.5. Het arbeidshof stelt vervolgens vast dat verweerster aan eiseres een prestatielijst 
moet bezorgen, dat verweerster door eiseres wordt vergoed en dat de ouders niet betalen 
aan verweerster maar wel aan eiseres.

Een verplichting tot voorlegging van prestatiestaten, kan ook voorkomen in een over-
eenkomst voor zelfstandige samenwerking.

Het feit dat diegene die de prestatie verricht, verweerster, door eiseres wordt vergoed 
en het feit dat in deze zaak de ouders niet aan de onthaalouder, verweerster, maar aan de 
dienst, eiseres, betalen, is irrelevant bij de beoordeling van de vraag of tussen eiseres en 
verweerster een gezagsverhouding bestond.

2.6. Het arbeidshof stelt voorts vast dat eiseres richtlijnen geeft over de frequentie en de 
inhoud van de maaltijden.

Die richtlijnen zijn uiteraard erop gericht de kwaliteit  van de kinderopvang te waar-
borgen. Dergelijke richtlijnen kunnen ook gegeven worden in het kader van een overeen-
komst voor zelfstandige samenwerking en wijzen dus niet noodzakelijk op het bestaan 
van een gezagsverhouding.

2.7. Het arbeidshof stelt nog vast dat verweerster verplicht is "regelmatig" de vorming 
te volgen die van eiseres uitgaat.

In de door de Vlaamse overheid uitgevaardigde reglementering wordt bepaald dat de 
diensten moeten toezien op de vorming van de opvanggezinnen (artikel 20, 4°, van het 
besluit van 21 december 1983, artikel 19, 4°, van het besluit van 24 juni 1997 en artikel 
18, 1°, van het besluit van 23 februari 2001). Eiseres wordt aldus door de Vlaamse over-
heid  verplicht  in  te  staan  voor  de  vorming  van  verweerster.  Het  feit  dat  verweerster 
verplicht is regelmatig de door eiseres georganiseerde opleiding te volgen, kan dan ook 
niet in aanmerking worden genomen als een element dat wijst  op het bestaan van een 
gezagsverhouding.
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2.8. Het arbeidshof stelt vast dat verweerster geen investeringen dient te doen aange-
zien het "basismateriaal" door eiseres ter beschikking wordt gesteld en dat eiseres ook 
altijd het meubilair mag controleren.

De terbeschikkingstelling van het nodige materiaal door de opdrachtgever, evenals de 
mogelijkheid om het meubilair  te allen tijde te inspecteren, zijn elementen die slechts 
wijzen  op  economische  afhankelijkheid  en  dus  niet  op  juridische  ondergeschiktheid. 
Economische afhankelijkheid kan ook voorkomen bij een overeenkomst voor zelfstandige 
samenwerking.  Ook diegene  die  een  prestatie  op zelfstandige  basis  verricht,  kan  zijn 
benodigdheden betrekken bij de opdrachtgever. De mogelijkheid om het meubilair te allen 
tijde te inspecteren, kan ook bestaan in het kader van een overeenkomst voor zelfstandige 
samenwerking.

Bovendien  wordt  in  de  door  de  Vlaamse  overheid  uitgevaardigde  reglementering 
bepaald dat de diensten erop moeten toezien dat bij het opvanggezin de (veilige) uitrus-
ting  aanwezig  is  om  kinderen  op  te  vangen  (artikel  20,  6°,  van  het  besluit  van  21 
december 1983, artikel 19, 7°, van het besluit van 24 juni 1997 en artikel 18, 6°, van het 
besluit van 23 februari 2001). Eiseres wordt aldus door de Vlaamse overheid verplicht het 
nodige materiaal ter beschikking te stellen van verweerster. De terbeschikkingstelling van 
het  "basismateriaal"  door  eiseres,  wijst  dan  ook  niet  op  het  bestaan  van  een  gezags-
verhouding.

2.9. Het arbeidshof stelt vervolgens vast dat eiseres tijdig op de hoogte moet worden 
gesteld van de vakantieperiode.

De verplichting voor diegene die de prestatie verricht, zijn opdrachtgever tijdig op de 
hoogte te brengen van de vakantieperiode, kan niet in aanmerking worden genomen als 
een element dat wijst op het bestaan van een gezagsverhouding. Ook iemand die op zelf-
standige basis werkt, zal in de regel zijn wederpartij op de hoogte moeten brengen van het 
tijdstip en de duur van de vakantie. Een dergelijke verplichting is dan ook niet onverenig-
baar met een zelfstandig statuut.

2.10. Het arbeidshof stelt vast dat verweerster "regelmatig" door een maatschappelijk 
assistente van eiseres wordt bezocht en dat er permanente begeleiding mogelijk is door 
middel van de op te maken observatiefiches.

Het loutere feit  regelmatig bezocht te worden door (een vertegenwoordiger  van)  de 
opdrachtgever en het feit dat permanente begeleiding mogelijk is, kunnen evenzeer voor-
komen in een arbeidsverhouding die geen arbeidsovereenkomst is.  Ook iemand die op 
zelfstandige basis werkt, kan regelmatig bezocht worden door zijn opdrachtgever en kan 
permanent begeleiding krijgen van zijn opdrachtgever.

Ook de verplichting verslagen op te maken, kan voorkomen in een overeenkomst voor 
zelfstandige samenwerking en is dan ook niet onverenigbaar met een zelfstandig statuut.

Bovendien  wordt  in  de  door  de  Vlaamse  overheid  uitgevaardigde  reglementering 
bepaald dat de diensten de voortdurende begeleiding van de opvanggezinnen en van de 
opgevangen kinderen dienen te organiseren op het vlak van ontplooiing, opvoeding en 
gezondheid (artikel 20, 3°, van het besluit van 21 december 1983, artikel 19, 3°, van het 
besluit van 24 juni 1997 en artikel 19, 2°, van het besluit van 23 februari 2001) en dat het 
opvanggezin  de  ondersteuning  en  de  begeleiding  van  de  dienst  voor  opvanggezinnen 
aanvaardt (artikel 2, §1, 5°, van het ministerieel besluit van 30 november 2001 houdende 
de voorwaarden waaraan opvanggezinnen moeten voldoen om aanvaard te worden door 
een dienst voor opvanggezinnen). Eiseres wordt aldus door de Vlaamse overheid verplicht 
om verweerster permanent te begeleiden. Het feit dat permanente begeleiding mogelijk is 
door middel van de op te maken observatiefiches, is dan ook geen omstandigheid waaruit 
het bestaan van een band van ondergeschiktheid blijkt.

2.11.  Ten  slotte  stelt  het  arbeidshof  vast  dat  de  burgerlijke  aansprakelijkheid  van 
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verweerster door eiseres wordt verzekerd en dat verweerster wordt gedekt door de collec-
tieve hospitalisatieverzekering die eiseres voor het hele personeel had afgesloten.

Die elementen kunnen niet in aanmerking worden genomen als aanwijzingen voor het 
bestaan van een band van ondergeschiktheid en zijn dan ook niet onverenigbaar met de 
uitvoering van zelfstandige arbeid.

Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten is een arbeidsovereenkomst  een overeenkomst  waarbij  de werknemer zich 
verbindt tegen loon onder het gezag van een werkgever arbeid te verrichten.

De  feitenrechter  dient  bij  zijn  beoordeling  of  tussen  de  partijen  een  gezagsrelatie 
bestaat, de feitelijke toestand te onderzoeken aan de hand van alle feitelijke gegevens.

Een  overeenkomst  kwalificeren  bestaat  erin,  na  te  hebben  vastgesteld  welke 
verplichtin-gen  de  partijen  wilden  doen  ontstaan,  de  juridische  categorie  te  bepalen 
waartoe  die overeenkomst  behoort,  om vervolgens de daaraan door de wet  verbonden 
gevolgen af te leiden.

Partijen kwalificeren  hun overeenkomst  (onder  meer)  wanneer  zij  aan die  overeen-
komst een benaming geven met een juridische draagwijdte.

Het  arbeidshof  is  van  oordeel  dat  de  partijen  in  deze  zaak  hun  overeenkomst  niet 
hebben  "gekwalificeerd".  Volgens  het  arbeidshof  hebben  zij  noch  rechtstreeks  noch 
onrechtstreeks de juridische categorie bepaald waartoe hun overeenkomst behoort.

Uit het bij deze voorziening gevoegde stuk met als opschrift  "Stedelijke dienst voor 
opvanggezinnen. Aansluitingsovereenkomst" (stuk 2), dat op regelmatige wijze aan het 
arbeidshof werd voorgelegd,  blijkt  dat de partijen aan hun overeenkomst de benaming 
"aansluitingsovereenkomst" hebben gegeven. Aldus kwalificeerden de partijen de tussen 
hen gesloten overeenkomst uitdrukkelijk als een andere overeenkomst dan een arbeids-
overeenkomst, met name een overeenkomst waarvan het voorwerp bestaat in de aanslui-
ting bij de Stedelijke dienst voor opvanggezinnen, en dus als een "niet-arbeidsovereen-
komst". Door aan hun overeenkomst de benaming "aansluitingsovereen-komst" te geven, 
gaven  de  partijen  met  andere  woorden  te  kennen  dat  zij  geen  arbeidsovereenkomst 
wensten te sluiten.

Het arbeidshof overweegt dan ook niet wettig dat de partijen hun overeenkomst niet 
hebben gekwalificeerd.

De rechter  is  niet  gebonden  door  de kwalificatie  die de partijen aan de tussen hen 
gesloten overeenkomst hebben gegeven. Wanneer de partijen hun overeenkomst hebben 
gekwalificeerd als een "niet-arbeidsovereenkomst" en bij ontstentenis van een tegen deze 
kwalificatie ingaand wettelijk vermoeden, kan de feitenrechter die kwalificatie evenwel 
niet ter zijde schuiven wanneer de feitelijke gegevens waarop hij zich steunt, afzonderlijk 
of samen genomen, de door de partijen aan hun overeenkomst gegeven kwalificatie niet 
uitsluiten.  Het  bewijs  van  een gezagsrelatie  is  dan niet  geleverd  wanneer  de  door  de 
rechter vastgestelde feiten evenzeer wijzen op de uitvoering van zelfstandige arbeid en 
daarmee niet onverenigbaar zijn.

Krachtens artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek strekken alle overeen-
komsten  die  wettig  zijn  aangegaan,  diegenen  die  ze  hebben  aangegaan  tot  wet.  De 
afspraken die de partijen hebben gemaakt met betrekking tot de rechtsregels die zij wel of 
niet op hun overeenkomst wensen toegepast te zien (de kwalificatie), hebben, als onder-
deel van de overeenkomst, verbindende kracht tussen de partijen, althans indien ze wettig 
zijn gemaakt. Indien de rechter de door de partijen gegeven kwalificatie ter zijde schuift, 
terwijl die kwalificatie de werkelijke wil van de partijen weergeeft en de aan zijn beoorde-
ling voorgelegde feitelijke elementen die kwalificatie niet uitsluiten, miskent hij dan ook 
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artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Conclusie
Aangezien de in de aanhef van het middel, onder de nummers 1 tot en met 2.11 weerge-

geven en bekritiseerde door het arbeidshof in aanmerking genomen feitelijke gegevens, 
afzonderlijk  of geheel  of  gedeeltelijk  samen genomen,  niet  onverenigbaar  zijn met  de 
uitvoering van zelfstandige arbeid en de door de partijen aan hun overeenkomst gegeven 
kwalificatie  als  "niet-arbeidsovereenkomst"  niet  uitsluiten,  schuift  het  arbeidshof  niet 
wettig de door de partijen aan hun overeenkomst gegeven kwalificatie ter zijde (schending 
van artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) en beslist het dienvolgens niet 
wettig tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst (schending van de artikelen 1, 2 en 3 
van  de  wet  van  3  juli  1978  betreffende  de  arbeidsovereenkomsten).  Het  arbeidshof 
veroordeelt eiseres dan ook niet wettig tot betaling aan verweerster van een bedrag van 
9.235,04 euro verminderd met een nettobedrag van 3.250,40 euro als loon en vakantiegeld 
(schending van de artikelen 1, 2, 3 en 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten en van artikel 1, eerste lid, van de wetten betreffende de jaarlijkse 
vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971).

Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten  is  een  arbeidsovereenkomst  een  overeenkomst  waarbij  de  werknemer  zich 
verbindt tegen loon onder het gezag van een werkgever arbeid te verrichten.

De  feitenrechter  dient  bij  zijn  beoordeling  of  tussen  de  partijen  een  gezagsrelatie 
bestaat, de feitelijke toestand te onderzoeken aan de hand van alle feitelijke gegevens. Uit 
het geheel van de door de feitenrechter in aanmerking genomen feitelijke gegevens dient 
het bestaan van een gezagsverhouding te kunnen worden afgeleid.

Zelfs ervan uitgaande dat de partijen hun overeenkomst niet hebben gekwalificeerd als 
"niet-arbeidsovereenkomst",  beslist  het  arbeidshof  niet  wettig  tot  het  bestaan  van  een 
gezagsverhouding.  Uit  het  geheel  van de door het arbeidshof in aanmerking genomen 
feitelijke gegevens, zoals weergegeven en bekritiseerd onder de nrs. 1 tot en met 2.11 in 
de aanhef van het middel, kan niet wettig het bestaan van een gezagsverhouding worden 
afgeleid.

Conclusie
Het arbeidshof kan uit het geheel van de door hem in aanmerking genomen feitelijke 

gegevens niet wettig het bestaan van een gezagsverhouding afleiden en beslist dienvol-
gens niet wettig dat verweerster zich kan beroepen op het bestaan van een arbeidsovereen-
komst (schending van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten). Het arbeidshof schendt bovendien, door eiseres te veroordelen 
tot betaling aan verweerster van een bedrag van 9.235,04 euro verminderd met een netto-
bedrag van 3.250,40 euro als loon en vakantiegeld, de artikelen 1, 2, 3 en 20, 3°, van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten evenals artikel 1, eerste lid, 
van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 
juni 1971.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste en tweede onderdeel
1. De diverse besluiten van de Vlaamse Gemeenschap van 21 december 1983, 

24 juni 1997 en 23 februari 2001 en het ministerieel besluit van 30 november 
2001, in zoverre te dezen van toepassing, bepalen de regels waaronder openbare 
besturen en instellingen die kinderopvang organiseren kunnen worden erkend en 
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gesubsidieerd.
Die regels hebben geen betrekking op de arbeidsrechtelijke verhouding tussen 

degene die de kinderopvang organiseert en daarvoor erkend en gesubsidieerd wil 
worden en de persoon die de kinderen opvangt.

2. In de mate dat voormelde reglementaire bepalingen vereisen dat de persoon 
die de kinderen opvangt bepaalde regels naleeft, moeten deze regels hem worden 
opgelegd door degene die de kinderopvang organiseert en daarvoor erkend en 
gesubsidieerd wil worden.

Het feit dat  de organisator  van de kinderopvang niet  op eigen initiatief die 
regels oplegt aan de persoon die de kinderen opvangt maar dit doet om erkend en 
gesubsidieerd te worden, sluit een gezagsverhouding tussen beiden niet uit.

3. Het bestreden arrest stelt vast dat de partijen een aansluitingsovereenkomst 
ondertekenden waarbij zij zich verbonden tot de wederzijdse verbintenissen die 
het arrest opsomt onder de punten 5.2.3., 5.2.4. en 5.2.5.

Het arrest voegt eraan toe dat de eiseres ook eenzijdig richtlijnen oplegde aan 
de  verweerster  waarnaar  de  aansluitingsovereenkomst  niet  verwees  maar  die 
voor de verweerster bindend waren en die ze opvolgde, en het wijst er verder op 
dat de vrijheid van handelen van de verweerster verregaand beperkt was, dat zij 
geen vrijheid had wat het opnemen van kinderen betreft, dat zij een prestatielijst 
moest opmaken op grond waarvan zij door de eiseres werd vergoed, dat zij regel-
matig  bij  de  eiseres  vorming  moest  volgen  en  door  haar  regelmatig  werd 
"bezocht", en dat zij de eiseres tijdig op de hoogte moest stellen van haar vakan-
tieperiode en voor geen vervanging moest instaan.

4. Het arrest geeft te kennen dat de partijen hun overeenkomst tevoren nooit 
gekwalificeerd  hebben  als  een  overeenkomst  tot  uitvoering  van  zelfstandige 
arbeid en dat  de benaming "aansluitingsovereenkomst" geen bepaling inhoudt 
van de juridische categorie waartoe hun overeenkomst behoorde

Het arrest vermocht derhalve uit het geheel van de voormelde feitelijke gege-
vens af te leiden dat er geen overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid 
bestond en dat de eiseres gezag kon uitoefenen over de verweerster en over de 
wijze waarop zij zich van haar taken kweet en dat de eiseres dit ook effectief 
heeft gedaan.

5.  Het  arrest  miskent  aldus  de verbindende  kracht  van de  door de partijen 
ondertekende overeenkomst niet en schendt evenmin de als geschonden aange-
wezen wettelijke bepalingen.

6. Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
De kosten begroot op de som van honderd zesentwintig euro drie cent jegens 

de eisende partij.

20 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
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de heer Dhaeyer  –  Gelijkluidende conclusie  van mevr.  De Raeve, advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 162

2° KAMER - 21 maart 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN DIE DE OPEENVOLGENDE EN 
VOORTGEZETTE UITVOERING ZIJN VAN HETZELFDE MISDADIG OPZET - REDELIJKE TERMIJN - AANVANG

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

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - 
HERSTELVORDERING - DOEL

4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - 
HERSTELVORDERING - GELDIGHEIDSDUUR

5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - 
HERSTELVORDERING - WIJZIGING IN DE LOOP VAN HET GEDING

6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - ARTIKEL 14.5 - 
BEGINSEL VAN DUBBELE AANLEG - HERSTELVORDERING INZAKE STEDENBOUW - TOEPASSELIJKHEID

1º  Wanneer  de  rechter,  door  een  beoordeling  in  feite,  vaststelt  dat  de  verschillende  
misdrijven die bij hem aanhangig zijn, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn  
van hetzelfde  misdadig  opzet,  begint  de  redelijke  termijn  voor  het  berechten  van dit  
geheel van misdrijven pas op de dag waarop de vervolgde persoon verplicht wordt zich  
te verdedigen tegen het  laatste feit  dat de uitvoering vormt van dat  opzet1.  (Art.  6.1, 
Verdrag Rechten van de Mens)

2º, 3°, 4°, 5° en 6° De herstelvordering blijft, ongeacht de verschillende tijdstippen waarop 
zij ter kennis wordt gebracht, éénzelfde vordering, die ertoe strekt de gevolgen van het  
stedenbouwkundig misdrijf te doen ophouden, en die samen met de strafvordering voor 
de rechter aanhangig wordt gemaakt; deze herstelvordering bestaat zodra het bevoegde  
bestuur  ze  heeft  ingesteld  en  ze  blijft  bestaan zolang de strafrechter  daarover  geen 
uitspraak heeft gedaan, hetgeen meebrengt dat deze vordering in de loop van het geding 
kan worden gewijzigd, zelfs voor het eerst in beroep, zonder dat daardoor het beginsel  
van dubbele aanleg, gewaarborgd door artikel 14.5, I.V.B.P.R. wordt miskend2. 

(B. T. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR PROVINCIE WEST-VLAANDEREN)

ARREST

1 Cass., 21 nov. 1995, A.R. P.94.0619.N, nr 502; 17 mei 2000, A.R. P.00.0275.F, nr 302.
2 Cass., 7 okt. 2003, A.R. P.03.0260.N, nr 481; 22 feb. 2005, A.R. P.04.1345.N, nr 108 met concl. 
proc.-gen. DE SWAEF.
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(A.R. P.05.1517.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  de  arresten  van  het  Hof van  Beroep  te 

Gent, correctionele kamer, van 21 december 2001 en 14 oktober 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert aan dat uit de stukken van het dossier blijkt dat de eiser 

reeds op 22 oktober 1995 en 5 november 1995 uitdrukkelijk en officieel op de 
hoogte werd gesteld van de omstandigheid dat bij hem wederrechtelijke werken 
werden vastgesteld, en dat de appelrechters bijgevolg niet mochten oordelen dat 
de eiser tot de datum van de dagvaarding op 11 juli 1998 niet onder dreiging van 
een strafvervolging heeft geleefd.

4. Wanneer de rechter, door een beoordeling in feite, vaststelt dat de verschil-
lende misdrijven die bij hem aanhangig zijn, de opeenvolgende en voortgezette 
uitvoering zijn van hetzelfde misdadig opzet, begint de redelijke termijn voor het 
berechten  van dit  geheel  van misdrijven pas op de dag waarop  de vervolgde 
persoon verplicht wordt zich te verdedigen tegen het laatste feit dat de uitvoering 
vormt van dat opzet. 

5. De appelrechters  stellen te dezen vast dat de feiten van de verschillende 
telastleggingen de uiting zijn van eenzelfde strafbaar opzet, zodat tot en met 1 
juli 1998 slechts één misdrijf werd gepleegd. Bijgevolg oordelen zij wettig dat de 
eiser pas op 11 juli 1998, datum van de dagvaarding, onder dreiging van een 
strafvervolging leefde waardoor de redelijke termijn een aanvang heeft genomen.

6. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Tweede onderdeel
15. Het onderdeel voert aan dat het vorderen van een nieuwe herstelvordering 

niet  voor  het  eerst  in  hoger  beroep  kan  zonder  het  beginsel  van  de  dubbele 
aanleg te miskennen.

16. De herstelvordering blijft, ongeacht de verschillende tijdstippen waarop zij 
ter kennis wordt gebracht, éénzelfde vordering die ertoe strekt de gevolgen van 
het stedenbouwkundig misdrijf te doen ophouden, en die samen met de strafvor-
dering voor de rechter aanhangig wordt gemaakt.

De herstelvordering bestaat zodra het bevoegde bestuur ze heeft ingesteld en 
ze blijft bestaan zolang de strafrechter daarover geen uitspraak heeft gedaan. Dit 
brengt mee dat deze vordering in de loop van het geding kan worden gewijzigd, 
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zelfs voor het eerst in hoger beroep, zonder dat daardoor het beginsel van de 
dubbele aanleg, gewaarborgd door artikel 14.5 IVBPR wordt miskend.

17. Het onderdeel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
18. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de heer Goethals  –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 163

2° KAMER - 21 maart 2006

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 35 - ARTIKEL 35.1.1 - AUTO - PASSAGIER 
- VEILIGHEIDSGORDELS EN ANDERE BEVESTIGINGSSYSTEMEN - KIND VAN MINDER DAN DRIE JAAR - 
WIJZE VAN VERVOER

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 44 - ARTIKEL 44.2 - AUTO - PASSAGIER - 
VEILIGHEIDSGORDELS EN ANDERE BEVESTIGINGSSYSTEMEN - KIND VAN MINDER DAN TWAALF JAAR - 
VERPLICHTING VAN DE BESTUURDER

1º en 2° Uit artikel 35.1.1, Wegverkeersreglement, dat onder meer bepaalt dat kinderen van 
minder dan drie jaar moeten vervoerd worden in een voor kinderen, aan hun grootte en  
hun gewicht aangepast  goedgekeurd bevestigingssysteem indien de auto daarmee is 
uitgerust en uit artikel 44.2, Wegverkeersreglement, dat bepaalt dat het de bestuurder  
verboden is kinderen van minder dan twaalf jaar voorin plaats te laten nemen in een auto  
tenzij deze vooraan uitgerust is met veiligheidsgordels of met een bevestigingssysteem 
goedgekeurd om vooraan geplaatst te worden, volgt dat kinderen van minder dan drie 
jaar enkel voorin in een auto mogen plaatsnemen wanneer het voertuig vooraan uitgerust  
is met een bevestigingssysteem goedgekeurd om vooraan geplaatst te worden1.

(H.)

ARREST

(A.R. P.05.1558.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 POTE R., Handboek Verkeerswetgeving, Hfdst. XXVI, p. 4, nr 4.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 27 oktober 2005 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen.

De eiser  H  M W voert  in  een  memorie  die  aan  dit  arrest  is  gehecht,  zes 
middelen aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het bestreden vonnis blijkt dat "het kindje van 21 maanden oud vooraan 

aan de passagierskant op de schoot bij vader (d.i. eiser) zat, zonder dat het kind 
beveiligd was met een veiligheidsgordel.  In  het voertuig was geen kinderzitje 
aanwezig". 

De  eiser  werd  initieel  vervolgd  wegens  een  inbreuk  op  het  artikel  44.2 
Wegverkeerreglement. De appelrechters hebben deze telastlegging geherkwalifi-
ceerd in een inbreuk op het artikel 35.1.1 Wegverkeerreglement.

Zij  hebben  de  eiser  schuldig  bevonden  aan  de  inbreuk  op  artikel  35.1.1 
Wegverkeerreglement, zoals geherkwalificeerd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Algemeen
1. Artikel 35.1.1 Wegverkeerreglement bepaalt dat de bestuurder en de passa-

giers  van  auto's  die  aan  het  verkeer  deelnemen  de  veiligheidsgordel  moeten 
dragen op de plaatsen die ermee uitgerust zijn. Kinderen van minder dan drie 
jaar  moeten  vervoerd  worden  in  een  voor  kinderen,  aan  hun  grootte  en  hun 
gewicht aangepast goedgekeurd bevestigingssysteem indien de auto daarmee is 
uitgerust.  Kinderen  van  drie  jaar  of  meer  en  minder  dan  twaalf  jaar  moeten 
vervoerd worden in een aan hun grootte en hun gewicht aangepast goedgekeurd 
bevestigingssysteem, of de veiligheidsgordel dragen.

Artikel 44.2 Wegverkeerreglement bepaalt dat het de bestuurder verboden is 
kinderen van minder dan twaalf jaar voorin plaats te laten nemen in een auto 
tenzij deze vooraan uitgerust is met veiligheidsgordels of met een bevestigings-
systeem goedgekeurd om vooraan geplaatst te worden.

2. Uit deze beide artikels samen volgt dat kinderen van minder dan drie jaar 
enkel  voorin  in  een  auto  mogen  plaatsnemen  wanneer  het  voertuig  vooraan 
uitgerust is met een bevestigingssysteem goedgekeurd om vooraan geplaatst te 
worden. 

Eerste middel
3. Het middel gaat ervan uit dat kinderen van minder dan drie jaar voorin in 

een auto mogen plaatsnemen wanneer  het  voertuig niet  uitgerust  is  met  zulk 
bevestigingssysteem. 

4. Aldus gaat het uit van een verkeerde rechtsopvatting en faalt het naar recht.
Tweede, derde, vierde en vijfde middel
5. De middelen gaan ervan uit dat kinderen van minder dan drie jaar voorin in 
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een  auto  mogen  plaatsnemen  zonder  veiligheidsgordel  wanneer  het  voertuig 
vooraan niet uitgerust is met een correct functionerende veiligheidsgordel of het 
kind onmogelijk op een correcte  wijze kon worden beveiligd met een veilig-
heidsgordel op die plaats. 

6. Aldus gaan zij uit van een verkeerde rechtsopvatting en falen zij naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de heer  Van hoogenbemt  –  Gelijkluidende conclusie  van  de heer  Duinslaeger, 
advocaat-generaal.

Nr. 164

2° KAMER - 21 maart 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VERZOEK TOT 
OPHEFFING VAN EEN OPSPORINGSHANDELING - AFWIJZING VAN HET VERZOEK DOOR DE PROCUREUR 
DES KONINGS - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORZIENING - 
ONTVANKELIJKHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERZOEK TOT 
OPHEFFING VAN EEN OPSPORINGSHANDELING - AFWIJZING VAN HET VERZOEK DOOR DE PROCUREUR 
DES KONINGS - HOGER BEROEP - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN HET 
OPSPORINGSONDERZOEK - BEVOEGDHEID

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - BEGRIP

1º  De  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  die  met  toepassing  van  artikel  28sexies,  §4, 
Wetboek van Strafvordering, oordeelt over het hoger beroep tegen de beslissing van de  
procureur des Konings over het verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling met  
betrekking tot goederen, doet geen uitspraak met toepassing van de artikelen 135 en 
235bis,  Wetboek  van  Strafvordering  en  dergelijke  beslissing  is  evenmin  een 
eindbeslissing  in  de zin van artikel  416,  eerste  lid,  van hetzelfde wetboek,  zodat  het 
cassatieberoep niet ontvankelijk is1.

2º De artikelen 135 en 235bis, Wetboek van Strafvordering verlenen aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling de bevoegdheid om uitspraak te doen over de regelmatigheid van 

1 Zie Cass., 23 dec. 2003, A.R. P.03.1363.N, nr 668; 16 feb. 1999, A.R. P.99.0015.N, nr 89; 17 nov. 
1999,  A.R.  P.99.1540.F,  nr  611;  16  mei  2000,  A.R.  P.00.0296.N,  nr  299;  30  okt.  2001,  A.R. 
P.01.1259.N, nr 584.
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het  gerechtelijk  onderzoek,  maar  niet  over  de  regelmatigheid  van  het  
opsporingsonderzoek  gevoerd  door  het  openbaar  ministerie,  wanneer  dit 
opsporingsonderzoek nog niet geleid heeft tot het instellen van de strafvordering2.

3º Er is slechts een beslissing inzake bevoegdheid als bedoeld in artikel 416, tweede lid, 
Strafvordering wanneer de rechter zich de bevoegdheid van een andere rechter heeft 
toegeëigend, derwijze dat daaruit een conflict van rechtsmacht ontstaat waaraan enkel 
met een regeling van rechtsgebied en einde kan worden gesteld3. (Artt. 416, tweede lid, 
en 539, Sv.)

(ANTIQUAIR GRUSENMEYER K. N.V. T. D.)

ARREST

(A.R. P.05.1701.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  de  arresten,  op  15  december  2005 

gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
De beide eiseressen voeren elk in een memorie drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1.  De  kamer  van  inbeschuldigingstelling  die  met  toepassing  van  artikel 

28sexies Wetboek van Strafvordering oordeelt over het hoger beroep tegen de 
beslissing van de procureur des Konings over het verzoek tot het opheffen van 
een opsporingshandeling met betrekking tot  de goederen,  doet  geen  uitspraak 
met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van hetzelfde wetboek.

Deze  bepalingen  verlenen  aan  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  de 
bevoegdheid  uitspraak  te  doen  over  de  regelmatigheid  van  het  gerechtelijk 
onderzoek,  maar  niet  over  de  regelmatigheid  van  het  opsporingsonderzoek 
gevoerd door het  openbaar  ministerie wanneer  dit  opsporingsonderzoek,  zoals 
hier, nog niet geleid heeft tot het vorderen van een strafonderzoek.

2. Er is slechts een beslissing inzake bevoegdheid als bedoeld in artikel 416, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering wanneer de rechter zich de bevoegdheid 
van een andere rechter heeft toegeëigend derwijze dat daaruit een conflict van 
rechtsmacht ontstaat waaraan enkel met de regeling van rechtsgebied een einde 
kan worden gesteld.

Het  arrest  dat  oordeelt  dat  de  Belgische  rechtbanken  bevoegd  zijn  om 
uitspraak  te  doen inzake  heling van kunstvoorwerpen  afkomstig uit  Pakistan, 
doet geen uitspraak over dergelijke betwisting.

2 Zie Cass., 23 dec. 2003, A.R. P.03.1363.N, nr 668.
3 Cass., 4 feb. 1998, A.R. P.98.0017.F, nr 65; 13 okt. 1998, A.R. P.97.0368.N, nr 442; 9 juni 1999, 
A.R. P.99.0510.F, nr 343; 30 okt. 2001, A.R. P.01.1259.N, nr 584; 18 sept. 2002, A.R. P.02.0874.F, 
nr 459.
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3. Evenmin houdt het arrest een eindbeslissing in.
4. De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
De middelen
5.  De middelen  die  geen  verband  houden  met  de  ontvankelijkheid  van  de 

cassatieberoepen behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoep.

21 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Maffei – Gelijkluidende conclusie van de heer Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. E. Pringuet, Gent.

Nr. 165

2° KAMER - 21 maart 2006

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITGEWASSEN 
VERMOGENSVOORDELEN - ZAKEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN HET MISDRIJF VAN ARTIKEL 
505, EERSTE LID, 2°, 3° EN 4° SW. - AARD

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITGEWASSEN 
VERMOGENSVOORDELEN - ZAKEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN HET MISDRIJF VAN ARTIKEL 
505, EERSTE LID, 2°, 3° EN 4° SW. - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING - RECHT VAN 
VERDEDIGING - GEVOLG

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - WITWAS - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN - ZAKEN DIE HET VOORWERP 
UITMAKEN VAN HET MISDRIJF VAN ARTIKEL 505, EERSTE LID, 2°, 3° EN 4° SW. - VERPLICHTE 
VERBEURDVERKLARING - GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - STRAFZAKEN - WITWAS - 
BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN - ZAKEN DIE HET 
VOORWERP UITMAKEN VAN HET MISDRIJF VAN ARTIKEL 505, EERSTE LID, 2°, 3° EN 4° SW. - 
VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING - GEVOLG

5º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - ZAKEN DIE HET 
VOORWERP UITMAKEN VAN HET MISDRIJF, GEDIEND HEBBEN OF BESTEMD WAREN TOT HET PLEGEN 
ERVAN OF ERUIT VOORTKOMEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET O.M. - VOORWAARDE

6º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - ZAKEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN HET MISDRIJF, GEDIEND HEBBEN 
OF BESTEMD WAREN TOT HET PLEGEN ERVAN OF ERUIT VOORTKOMEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING 
VAN HET O.M. - VEREISTE

7º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITGEWASSEN 
VERMOGENSVOORDELEN - ZAKEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN HET MISDRIJF VAN ARTIKEL 
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505, EERSTE LID, 2°, 3° EN 4° SW. - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING - MOTIVERINGSPLICHT 
- GEVOLG

8º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN 
- ZAKEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN HET MISDRIJF VAN ARTIKEL 505, EERSTE LID, 2°, 3° 
EN 4° SW. - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING - GEVOLG

9º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN 
- ZAKEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN HET MISDRIJF VAN ARTIKEL 505, EERSTE LID, 2°, 3° 
EN 4° SW. - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING - BIJZONDERE MOTIVERINGSPLICHT - ARTIKEL 
195, TWEEDE LID, SV. - TOEPASSELIJKHEID

10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - BEOORDELING 
DOOR DE VONNISGERECHTEN - DRAAGWIJDTE - HOUDING VAN DE BEKLAAGDE

11º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - REDELIJKE TERMIJN - HOUDING VAN DE BEKLAAGDE

12º HELING - WITWAS - BESTANDDELEN - ILLEGALE OORSPRONG OF HERKOMST VAN DE 
VERMOGENSVOORDELEN - KENNIS VAN DE OORSPRONG OF DE HERKOMST - BEPALING VAN HET 
ONDERLIGGEND MISDRIJF WAARUIT DE VERMOGENSVOORDELEN ZIJN VERKREGEN

1º, 2°, 3° en 4° De verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp 
van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is krachtens artikel  
42, 1°, juncto 43 Strafwetboek verplicht; de beklaagde die weet dat hem dit misdrijf wordt  
telastegelegd  weet  vooraf  dat  dergelijke  verbeurdverklaring  in  geval  van 
schuldigverklaring verplicht moet worden uitgesproken en dient zich hierop dan ook te 
verdedigen.

5º en 6° Artikel 43bis, Strafwetboek bepaalt niet dat de verbeurdverklaring van de in artikel  
42,  1°  en  2°  van  hetzelfde  wetboek,  bedoelde  zaken  slechts  mogelijk  is  mits 
voorafgaande schriftelijke vordering van het openbaar ministerie.

7º,  8°  en  9°  Vermits  de  verbeurdverklaring  van  de  witgewassen  vermogensvoordelen, 
voorwerp van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, verplicht 
is, motiveert de rechter zijn beslissing naar recht door vast te stellen dat de wettelijke 
voorwaarden vervuld zijn; de bijzondere motiveringsverplichting van artikel 195, tweede 
lid, Sv., is op deze verplichte verbeurdverklaring niet van toepassing1.

10º en 11° De rechter oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn voor de berechting van  
de zaak, waarop elke beklaagde recht heeft, al dan niet is overschreden; hij mag daarbij  
rekening houden met de houding van de beklaagde, onder meer met zijn verzoek tot  
uitstel2 .(Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

12º De witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 2° en 3°, Strafwetboek vereisen dat de 
herkomst of de oorsprong van de zaken, bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek illegaal  
is,  dit  is  vermogensvoordelen  zijn  die  rechtstreeks  uit  een  misdrijf  zijn  verkregen,  
goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of inkomsten uit de belegde  
voordelen en dat de dader deze herkomst of oorsprong kende, eventueel, in het geval  
van  artikel  505,  eerste  lid,  2°,  dat  hij  deze  oorsprong  moest  kennen;  voor  de  

1 Zie Cass., 24 juni 1998, A.R. P.97.1120.F, nr 333; 1 maart 2000, A.R. P.99.1604.F, nr 149.
2 Cass., 15 mei 2001, A.R. P.99.1478.N, nr 282.
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schuldigverklaring en veroordeling van de dader volstaat het dat de illegale herkomst of 
oorsprong en de door hem vereiste kennis bewezen zijn, zonder dat vereist is dat de  
strafrechter  het  precieze  misdrijf  kent,  op  voorwaarde  dat  hij  op  grond  van feitelijke 
gegevens elke legale herkomst of oorsprong kan uitsluiten3.

(F. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0034.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel, correctionele kamer, van 30 november 2005. 
De eiser F F voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 

aan.
De eiser F M G voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, eveneens 

vier middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. De beide eisers zijn vrijgesproken voor het hen ten laste gelegde feit C.
2. Hun cassatieberoep tegen die beslissing is bij gebrek aan belang niet ontvan-

kelijk.
Eerste middel van F F
3. De appelrechters oordelen dat de eiser F F schuldig is aan inbreuken op de 

artikelen 505, eerste lid, 2° Strafwetboek (telastlegging A) en 505, eerste lid, 3° 
Strafwetboek (telastlegging B) en veroordelen hem voor deze vermengde telast-
leggingen tot één straf. Tevens verklaren zij verbeurd "verplicht op basis van art. 
43 Sw, (...) overeenkomstig art. 42, 1° Sw jo 505 Sw, de hierna vermelde gelden 
die door de (eisers) werden omgewisseld zijnde de goederen die het voorwerp 
uitmaken van de telastleggingen sub A en B".

4. Artikel 505, derde lid, Strafwetboek bepaalt dat de zaken bedoeld in 1°, 2°, 
3° en 4° van artikel 505, eerste lid, Strafwetboek, het voorwerp uitmaken van de 
misdrijven die gedekt worden door deze bepalingen, in de zin van artikel 42, 1°, 
en dat zij verbeurdverklaard worden, ook indien zij geen eigendom zijn van de 
veroordeelde,  zonder  dat  deze  verbeurdverklaring  nochtans  de  rechten  van 
derden op de goederen die het voorwerp kunnen uitmaken van de verbeurdver-
klaring, schaadt.

Die verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen,  voorwerp 
van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is krach-

3 Zie Cass., 21 juni 2000, A.R. P.99.1285.F-P.00.0351.F-P.00.0856.F, nr 387; 25 sept. 2001, A.R. 
P.01.0725.N, nr 493.
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tens de artikelen 42, 1°, en 43 Strafwetboek verplicht.
5. Het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat dergelijke verbeurdverklaring 

facultatief is, faalt naar recht.
Eerste onderdeel
6.  Artikel  43bis  Strafwetboek  bepaalt  dat  de  bijzondere  verbeurdverklaring 

toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek door de rechter 
in elk geval kan worden uitgesproken, maar slechts voor zover zij door de procu-
reur des Konings schriftelijk wordt gevorderd.

Artikel 43bis Strafwetboek bepaalt niet dat de verbeurdverklaring van de in 
artikel 42, 1° en 2°, Strafwetboek bedoelde zaken slechts mogelijk is mits voor-
afgaande schriftelijke vordering van het openbaar ministerie.

7. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
8. De verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp 

van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is krach-
tens de artikelen 42, 1°, en 43 Strafwetboek verplicht. De beklaagde die weet dat 
hem een inbreuk op artikel 505, eerste lid, 2°, 3° of 4°, Strafwetboek wordt telas-
tegelegd, weet vooraf dat dergelijke verbeurdverklaring in geval van schuldig-
verklaring verplicht moet worden uitgesproken. Hij dient zich hierop dan ook te 
verdedigen.

9.  In  zoverre  het  onderdeel  ervan  uitgaat  dat  eisers  recht  van  verdediging 
wordt geschonden daar hem niet de mogelijkheid werd geboden zijn verdediging 
ter zake te voeren, kan het niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
10.  De  bijzondere  motiveringsverplichting  van  artikel  195,  tweede  lid, 

Wetboek van Strafvordering, verplicht de rechter nauwkeurig, maar op een wijze 
die beknopt mag zijn, de redenen te vermelden waarom hij, als de wet hem vrije 
beoordeling over de straf of maatregel overlaat, de door hem uitgesproken straf 
of maatregel  oplegt  en de strafmaat  te rechtvaardigen voor elke uitgesproken 
straf.

Vermits  de  verbeurdverklaring  van  de  witgewassen  vermogensvoordelen, 
voorwerp van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, 
verplicht is, motiveert de rechter zijn beslissing ter zake naar recht door vast te 
stellen dat de wettelijke voorwaarden vervuld zijn.

11. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de bijzondere motiveringsver-
plichting van artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering van toepassing 
is op deze verplichte verbeurdverklaring, faalt het naar recht.

12. De appelrechters verklaren verbeurd "de hierna vermelde gelden die door 
de (eisers) werden omgewisseld zijnde de goederen die het voorwerp uitmaken 
van de telastleggingen sub A en B". Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar 
recht.

13. In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede middel van F F
14. De rechter oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn voor de berech-
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ting van de zaak, waarop elke beklaagde recht heeft, al dan niet is overschreden. 
Hij mag daarbij rekening houden met de houding van de beklaagde, onder meer 
met zijn verzoek tot uitstel.

15. De appelrechters hebben met de redenen die betrekking hebben op de rede-
lijke termijn, zonder miskenning van het recht van verdediging wettig kunnen 
oordelen  dat  die  redelijke  termijn  niet  is  overschreden.  Zij  oordelen  met  die 
redengeving  niet  dat  "naast  de  vaststelling  dat  de  redelijke  termijn  is  over-
schreden bovendien zou moeten worden aangetoond dat hierdoor de rechten van 
verdediging zouden zijn gekrenkt".

16. Het middel kan niet kan worden aangenomen.
(...)
Tweede middel van F M G 
25. De witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 2° en 3°, Strafwetboek 

vereisen dat de herkomst of de oorsprong van de zaken, bedoeld in artikel 42, 3°, 
Strafwetboek illegaal is. Illegaal zijn de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit 
een  misdrijf  zijn verkregen,  goederen  en waarden  die in  de plaats  ervan  zijn 
gesteld of inkomsten uit de belegde voordelen. Bovendien vereisen zij dat de 
dader deze herkomst of oorsprong kende, eventueel in het geval van artikel 505, 
eerste lid, 2°, Strafwetboek dat hij deze oorsprong moest kennen.

Voor de schuldigverklaring en veroordeling van de dader volstaat het dat de 
illegale herkomst of oorsprong en de door hem vereiste kennis bewezen zijn, 
zonder dat vereist is dat de strafrechter het precieze misdrijf kent, op voorwaarde 
dat hij op grond van feitelijke gegevens elke legale herkomst of oorsprong kan 
uitsluiten.

Wanneer zoals hier wat betreft de illegale herkomst of oorsprong van zaken 
zoals bedoeld in  artikel  505, eerste  lid,  2° en 3°,  Strafwetboek,  de wet  geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in strafzaken onaan-
tastbaar de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover 
de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.

26. In zoverre het middel opkomt tegen het oordeel van de appelrechters over 
de  feitelijke  gegevens  waaruit  zij  de  illegale  herkomst  of  oorsprong  van  de 
gelden afleiden, is het niet ontvankelijk.

27. Voor het overige overweegt het arrest: "dat (eiser) bewijsloos voorhoudt 
dat de door hem uitgevoerde omwisseling van vreemde valuta naar Nederlandse 
gulden verklaarbaar is vanuit de diamantpraktijk".

28.  Hiermede  leggen  de  appelrechters  de  eiser  geen  bewijslast  op,  noch 
miskennen zij het vermoeden van onschuld, maar oordelen zij alleen dat eisers 
verweer elke grond van geloofwaardigheid mist.

29. Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.



Nr. 165 - 21.3.06 HOF VAN CASSATIE 675 

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

21 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de heer  Van hoogenbemt  –  Gelijkluidende conclusie  van  de heer  Duinslaeger, 
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Scheers, Brussel, L. Deleu, Brussel en J. Swerts, 
Brussel.

Nr. 166

2° KAMER - 21 maart 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN - DRAAGWIJDTE VAN HET 
CASSATIEBEROEP

2º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET 
HOF - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP - 
DRAAGWIJDTE

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN - GEEN ONMIDDELLIJK 
CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP NA HET EINDARREST - MOGELIJKHEID OM DE BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF VAN ASSISEN AAN TE VECHTEN

4º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET 
HOF - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - GEEN ONMIDDELLIJK 
CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP NA HET EINDARREST - MOGELIJKHEID OM DE BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF VAN ASSISEN AAN TE VECHTEN

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN - GEEN ONMIDDELLIJK 
CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP NA HET EINDARREST - MOGELIJKHEID OM DE BESLISSINGEN IN 
TOEPASSING VAN ARTIKELEN 135 EN 253BIS, SV. AAN TE VECHTEN

6º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET 
HOF - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - GEEN ONMIDDELLIJK 
CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP NA HET EINDARREST - MOGELIJKHEID OM DE BESLISSINGEN IN 
TOEPASSING VAN ARTIKELEN 135 EN 253BIS, SV. AAN TE VECHTEN

7º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - AFHANDELING VAN DE 
ZAAK DOOR HET HOF VAN ASSISEN - CASSATIEBEROEP TEGEN HET VERWIJZINGSARREST - 
CASSATIEBEROEP DAT GELIJKTIJDIG MET HET CASSATIEBEROEP TEGEN HET EINDARREST WORDT 
INGESTELD - MIDDEL DAT HET BESTAAN VAN BEZWAREN AANVECHT - ONTVANKELIJKHEID

8º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - VERWIJZING NAAR HET 
HOF VAN ASSISEN - CASSATIEBEROEP NA HET EINDARREST - CASSATIEBEROEP TEGEN DE 
BESLISSING TOT GEVANGENNEMING - ONTVANKELIJKHEID
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9º VOORLOPIGE HECHTENIS — GEVANGENNEMING - CASSATIEBEROEP NA HET 
EINDARREST - CASSATIEBEROEP TEGEN DE BESLISSING TOT GEVANGENNEMING - ONTVANKELIJKHEID

10º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - RAADKAMER - REGELING VAN 
DE RECHTSPLEGING - TOEZENDING VAN DE STUKKEN AAN DE PROCUREUR-GENERAAL EN 
BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING - ONTVANKELIJKHEID

11º JEUGDBESCHERMING - DOSSIER VAN DE JEUGDRECHTBANK - STUKKEN BETREFFENDE 
DE PERSOONLIJKHEID VAN DE MINDERJARIGE EN HET MILIEU WAARIN HIJ LEEFT - UITHANDENGEVING 
VAN DE ZAAK - VERBOD OM DEZE STUKKEN VOOR TE LEGGEN AAN HET BEVOEGDE GERECHT - 
DRAAGWIJDTE

12º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - MISDRIJF - 
MINDERJARIGE DADER - DOSSIER VAN DE JEUGDRECHTBANK - STUKKEN BETREFFENDE DE 
PERSOONLIJKHEID VAN DE MINDERJARIGE EN HET MILIEU WAARIN HIJ LEEFT - UITHANDENGEVING VAN 
DE ZAAK - VERBOD OM DEZE STUKKEN VOOR TE LEGGEN AAN HET BEVOEGDE GERECHT - 
DRAAGWIJDTE

13º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — ALLERLEI - MISDRIJF - 
MINDERJARIGE DADER - DOSSIER VAN DE JEUGDRECHTBANK - STUKKEN BETREFFENDE DE 
PERSOONLIJKHEID VAN DE MINDERJARIGE EN HET MILIEU WAARIN HIJ LEEFT - UITHANDENGEVING VAN 
DE ZAAK - VERBOD OM DEZE STUKKEN VOOR TE LEGGEN AAN HET BEVOEGDE GERECHT - 
DRAAGWIJDTE

14º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
MONDELING KARAKTER VAN HET DEBAT - VERBOD OM STUKKEN BETREFFENDE DE PERSOONLIJKHEID 
EN HET MILIEU VAN EEN MINDERJARIGE BESCHULDIGDE TE GEBRUIKEN - MOGELIJKHEID VOOR HET 
HOF VAN ASSISEN OM TE BESLISSEN DAT DE JURY MET DEZE STUKKEN GEEN REKENING MAG HOUDEN 
- GEVOLG

15º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - HOF VAN ASSISEN - PROCEDURE TER 
ZITTING - MONDELING KARAKTER VAN HET DEBAT - VERBOD OM STUKKEN BETREFFENDE DE 
PERSOONLIJKHEID EN HET MILIEU VAN EEN MINDERJARIGE BESCHULDIGDE TE GEBRUIKEN - 
MOGELIJKHEID VOOR HET HOF VAN ASSISEN OM TE BESLISSEN DAT DE JURY MET DEZE STUKKEN 
GEEN REKENING MAG HOUDEN - GEVOLG

16º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN PRIVÉ-, FAMILIE- EN GEZINSLEVEN - HOF VAN 
ASSISEN - PROCEDURE TER ZITTING - MONDELING KARAKTER VAN HET DEBAT - VERBOD OM 
STUKKEN BETREFFENDE DE PERSOONLIJKHEID EN HET MILIEU VAN EEN MINDERJARIGE BESCHULDIGDE 
TE GEBRUIKEN - MOGELIJKHEID VOOR HET HOF VAN ASSISEN OM TE BESLISSEN DAT DE JURY MET 
DEZE STUKKEN GEEN REKENING MAG HOUDEN - GEVOLG

17º INTERNATIONALE VERDRAGEN - VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND - 
ARTIKEL 16 - ONRECHTMATIGE OF WILLEKEURIGE INMENGING IN HET PRIVÉLEVEN VAN HET KIND - 
HOF VAN ASSISEN - PROCEDURE TER ZITTING - MONDELING KARAKTER VAN HET DEBAT - VERBOD 
OM STUKKEN BETREFFENDE DE PERSOONLIJKHEID EN HET MILIEU VAN EEN MINDERJARIGE 
BESCHULDIGDE TE GEBRUIKEN - MOGELIJKHEID VOOR HET HOF VAN ASSISEN OM TE BESLISSEN DAT 
DE JURY MET DEZE STUKKEN GEEN REKENING MAG HOUDEN - GEVOLG

18º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
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TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
DISCRETIONAIRE MACHT VAN DE VOORZITTER - UITOEFENING - MOTIVERING

19º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - DISCRETIONAIRE MACHT VAN DE VOORZITTER - 
UITOEFENING - MOTIVERING

1º en 2° Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest van verwijzing naar het  
hof  van  assisen,  ingesteld  gelijktijdig  met  het  cassatieberoep  tegen  het  arrest  van 
veroordeling binnen vijftien dagen na de uitspraak van dit arrest, legt aan het Hof noch de 
schending  van  de  wetten  betreffende  de  bevoegdheid  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch het onderzoek van de in de 
artikelen 292bis en 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde nietigheden  
voor1.

3º en 4° Bij gebrek aan onmiddellijk cassatieberoep, ingesteld binnen vijftien dagen na de 
betekening  van  het  verwijzingsarrest  in  toepassing  van  artikel  292,  Wetboek  van 
Strafvordering, staat de bevoegdheid van het hof van assisen definitief vast en kan zij  
niet meer worden aangevochten door een cassatieberoep ingesteld samen met het arrest  
van veroordeling2. 

5º en 6° Bij gebrek aan onmiddellijk cassatieberoep, ingesteld binnen vijftien dagen na de 
betekening  van  het  verwijzingsarrest  in  toepassing  van  artikel  292,  Wetboek  van 
Strafvordering,  kunnen  de  beslissingen  van  het  verwijzingsarrest,  genomen  met  
toepassing  van  de  artikelen  135  en  235bis,  Wetboek  van  Strafvordering,  niet  meer  
aangevochten worden.

7º Ingevolge de behandeling van de zaak door het hof van assisen, kunnen ter staving van  
het  cassatieberoep  tegen  het  arrest  van  verwijzing  naar  het  hof  van  assisen  dat  
gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het arrest van veroordeling werd ingesteld, geen 
middelen worden aangevoerd die het bestaan van bezwaren aanvechten3.

8º en 9° Na het eindarrest van het hof van assisen staat geen cassatieberoep open tegen  
de beslissing van het arrest van verwijzing dat betrekking heeft op de gevangenneming4.

10º  De beschikking van de raadkamer,  waarbij  de overdracht  van de stukken naar de  
kamer  van  inbeschuldigingstelling  en  de  gevangenneming  worden  bevolen  is  niet  in  
laatste  aanleg  gewezen  en  niet  vatbaar  voor  cassatieberoep;  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling moet immers zelf  onderzoeken of er grond is de beschuldigde  
naar  het  hof  van  assisen  te  verwijzen  en  de  gevangenneming  van  betrokkene  te 
bevestigen5.

11º, 12° en 13° Ingevolge artikel 55, derde lid, Wet Jeugdbescherming, dat bepaalt dat de  
stukken die  betrekking hebben op de persoonlijkheid  van de minderjarige  en op het  
milieu waarin hij leeft, noch aan hem noch aan de burgerlijke partij mogen medegedeeld 
worden, is het uitgesloten dat, in geval de zaak met toepassing van artikel 38, eerste lid, 
van deze wet, uit handen gegeven wordt, die stukken, samen met het dossier in de zaak  
betreffende het als misdrijf omschreven feit dat de minderjarige wordt ten laste gelegd, 
voorgelegd worden aan het gerecht dat volgens het gemene recht  bevoegd is.  Deze 
regel betreft evenwel enkel de stukken met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu  
van de minderjarige, die in het kader van de procedure voor de jeugdrechtbank werden 

1 Cass.,  21 april  2004, A.R; P.04.0173.F, nr 210; A.R. P.04.0952.F, nr 462; 15 dec. 2004, A.R. 
P.04.1189.F, nr 612 met concl. adv.-gen. LOOP.
2 Zie Cass., 1 juli 1940, Pas., 1940, I, 184; 7 april 1943, Pas., 1943, I, 134. 
3 DECLERCQ R., Beginselen van Strafrechtspleging, 3de Editie 2003, nrs 733, 740 en 786.
4 Zie Cass., 27 juni 1977, A.C., 1977, 1108.
5 Zie Cass., 28 aug. 2001, A.R. P.01.1157.N, nr 435; 24 okt. 2001, A.R. P.01.1338.F, nr 571.
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opgesteld met toepassing van artikel 50 van de Wet Jeugdbescherming. Het opzet van 
deze onderzoeken is immers de jeugdrechter zo volledig mogelijk in te lichten met het 
oog op een oordeelkundige toepassing van de Wet Jeugdbescherming. Dit opzet bestaat  
daarentegen  niet  voor  stukken  met  betrekking  tot  de  persoonlijkheid  van  een 
minderjarige, die op verzoek van de verdediging van die minderjarige werden opgesteld  
teneinde te dienen voor het gerecht bevoegd volgens het gemene recht. Voor dergelijke 
onderzoeken en getuigenissen bestaat het in artikel 55, derde lid, Wet jeugdbescherming 
bedoelde verbod derhalve niet6.

14º, 15°, 16° en 17° Het mondeling karakter van het debat voor het hof van assisen en het  
door artikel  55, Wet  Jeugdbescherming opgelegde verbod om stukken die betrekking  
hebben op de persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij leeft aan  
hem of aan de burgerlijke partij mede te delen, verzetten zich niet ertegen dat het hof van  
assisen  voor  recht  zegt  dat  de  jury  met  de  verwijderde  stukken  en  de  ter  zitting 
mondeling afgelegde verklaringen van getuigen met betrekking tot de persoonlijkheid en 
het  milieu  van  de  minderjarige  beschuldigde  geen  rekening  mag  houden;  hierdoor  
worden noch de artikelen 6 en 8, E.V.R.M., noch artikel 16, Verdrag voor de rechten van  
het kind geschonden. 

18º en 19° Bij ontstentenis van een conclusie gericht tot het hof van assisen, oefent de 
voorzitter  aan wie  door  de  verdediging  een verzoek  wordt  gericht,  zijn  discretionaire  
bevoegdheid uit, hetgeen inhoudt dat de voorzitter beslist al dan niet in te gaan op dat  
verzoek, zonder dat hij ertoe gehouden is die beslissing nader te motiveren7.(Art. 268, 
Sv.)

(V. e.a. T. O. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0211.N)

(...)
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht vier middelen 

aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
Het cassatieberoep van de veroordeelden tegen het arrest van verwijzing naar 

het hof van assisen, ingesteld gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het arrest 
van veroordeling, binnen vijftien vrije dagen na de uitspraak van dit arrest, legt 
aan het Hof noch de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de 
kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch het onder-
zoek van de in de artikelen 292bis en 416, tweede lid, Wetboek van Strafvorde-
ring bedoelde nietigheden voor.

Artikel 292 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de procureur-generaal en 
de andere partijen het  recht  hebben een cassatieberoep in te stellen tegen het 

6 Zie Cass., 8 juni 1988, A.R. 6350, nr 612; 28 juni 1989, A.R. 7328, nr 634; 19 okt. 2005, A.R. 
P.05.1287.F, nr 526.
7 Cass., 11 juni 2002, A.R. P.02.0311.N, nr 351.
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arrest van verwijzing naar het hof van assisen en dat dit cassatieberoep in elk 
geval  binnen vijftien dagen na de in artikel  291 bedoelde betekening van het 
arrest aan de beschuldigde moet worden ingesteld. Dit cassatieberoep kan enkel 
worden ingesteld in de gevallen bepaald in artikel 292bis van dat wetboek. 

Bij  gebrek  aan dit  cassatieberoep,  ingesteld binnen de vijftien dagen na de 
betekening  van  het  verwijzingsarrest,  staat  de  bevoegdheid  van  het  Hof  van 
Assisen  definitief  vast  en  kan  die  niet  meer  aangevochten  worden  door  een 
cassatieberoep ingesteld samen met het arrest van veroordeling.

Bij gebrek aan onmiddellijk cassatieberoep kunnen evenmin de beslissingen 
van  het  verwijzingsarrest,  genomen  met  toepassing  van  de  artikelen  135  en 
235bis Wetboek van Strafvordering, aangevochten worden.

Ingevolge  de  behandeling  van  de  zaak  voor  het  hof  van  assisen,  kan  het 
bestaan van bezwaren niet meer aangevochten worden.

Na het eindarrest van het hof van assisen staat evenmin cassatieberoep open 
tegen de beslissing van het  arrest  van verwijzing,  die betrekking heeft  op de 
gevangenneming 

In zoverre zij gericht zijn tegen de beslissingen van het verwijzingsarrest over 
een van de hierboven vermelde punten, zijn de cassatieberoepen XVIII, XX en 
XXI (aktenummers 2006/1, 2006/3 en 2006/4) niet ontvankelijk.

De cassatieberoepen XII en XVII (aktenummers B11 en B28) werden respec-
tievelijk door J V O en D M ingesteld tegen het arrest nr. 23 van 19 december 
2005 waarbij zij tot straf zijn veroordeeld, nadat zij tegen hetzelfde arrest reeds 
de cassatieberoepen I en IV (aktenummers B 2899 en B3) hadden ingesteld.

De cassatieberoepen XII en XVII zijn derhalve niet ontvankelijk. 
De cassatieberoepen V, VIII en IX (aktenummers B4, B7 en B8) zijn ingesteld 

tegen het  tussenarrest  van 16 december 2005. In  zoverre de cassatieberoepen 
XIII, XIV en XV (aktenummers B14, B15 en B16) ook tegen dit tussenarrest is 
ingesteld, zijn zij niet ontvankelijk.

Voor het overige zijn de cassatieberoepen XIII, XIV en XV evenmin ontvan-
kelijk in zoverre zij gericht zijn tegen de maatregelen en handelingen vermeld in 
het  proces-verbaal  van  de  terechtzitting  van  het  hof  van  assisen,  die  geen 
uitspraak inhouden over een geschil, welke vatbaar is voor cassatieberoep.

Het cassatieberoep XVII (aktenummer B32), alhoewel gericht tegen het arrest 
nr. 2004/194 van 20 januari 2004 van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer 
van inbeschuldigingstelling, is door D M ingesteld ter griffie van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen.

Dit cassatieberoep is niet ontvankelijk.
De beschikking van de raadkamer, waarbij de overdracht van de stukken naar 

de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  en  de  gevangenneming  van  de  eisers 
worden bevolen, is niet in laatste aanleg gewezen en niet vatbaar voor cassatie-
beroep. De kamer van inbeschuldigingstelling moet immers zelf onderzoeken of 
er grond is de beschuldigde naar het Hof van Assisen te verwijzen en de gevan-
genneming van de betrokkene te bevestigen.
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De cassatieberoepen VI en VII (aktenummers B5 en B6), door D M ingesteld 
tegen de beschikking van de raadkamer van 27 december 2004, zijn derhalve niet 
ontvankelijk.

Het arrest nr. J.2004/6 op 22 januari 2004 gewezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen, jeugdkamer, bevestigt de beroepen beschikking van de jeugdrechter, 
die de voorlopige plaatsing van D M beslist.

Een cassatieberoep tegen dit arrest  mist ieder  voorwerp,  gelet  op het  arrest 
J.2004/26 van 4 maart 2004 van het Hof van Beroep te Antwerpen, jeugdkamer, 
dat beslist de zaak van D M uit handen te geven.

Het cassatieberoep XXII (aktenummer 2006/5) tegen dat arrest is derhalve niet 
ontvankelijk.

Bij arrest P.04.0399.N van het Hof van 27 april 2004 werd het cassatieberoep 
van D M tegen het arrest J.2004/26 van 4 maart 2004 van het Hof van Beroep te 
Antwerpen, jeugdkamer, afgewezen.

Het  tweede  cassatieberoep  XXIII  (aktenummer  2006/6)  van  D  M  tegen 
datzelfde arrest is niet ontvankelijk.

Eerste middel
Eerste onderdeel
Het onderdeel vecht een beslissing aan die enkel D M aanbelangt.
In zoverre ook de twee andere eisers dit onderdeel aanvoeren, is het bij gebrek 

aan belang niet ontvankelijk.
Het arrest stelt vast dat getuige A aangesteld werd door de verdediging van D 

M. Hieruit volgt dat de door deze getuige aan het hof van assisen medegedeelde 
gegevens over de persoonlijkheid en het milieu van deze eiser niet werden verza-
meld in het  kader  van de navorsingen die met toepassing van artikel  50 Wet 
Jeugdbescherming door de jeugdrechtbank bevolen werden.

Artikel 55, derde lid, Wet Jeugdbescherming bepaalt dat de stukken die betrek-
king hebben op de persoonlijkheid van de betrokkene en op het milieu waarin hij 
leeft, noch aan hem noch aan de burgerlijke partij mogen medegedeeld worden. 

Ingevolge deze bepaling is het uitgesloten dat in geval de zaak met toepassing 
van artikel 38, eerste lid, Wet Jeugdbescherming uit handen gegeven wordt, die 
stukken,  samen  met  het  dossier  in  de  zaak  betreffende  het  als  misdrijf 
omschreven feit dat de minderjarige wordt ten laste gelegd, voorgelegd worden 
aan het gerecht dat volgens het gemene recht bevoegd is 

Deze regel betreft evenwel enkel de stukken met betrekking tot de persoonlijk-
heid en het milieu van de minderjarige die in het kader van de procedure voor de 
jeugdrechtbank werden  opgesteld met toepassing van artikel  50 van de voor-
melde wet. Het opzet van desbetreffende onderzoeken is immers de jeugdrechter 
zo volledig mogelijk in te lichten met het oog op een oordeelkundige toepassing 
van de Wet Jeugdbescherming.

Dit opzet bestaat daarentegen niet voor stukken met betrekking tot de persoon-
lijkheid  van  een  minderjarige,  die  op  verzoek  van  de  verdediging  van  die 
minderjarige  werden  opgesteld  teneinde  te  dienen  voor  het  gerecht  bevoegd 
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volgens het gemene recht. Voor dergelijke onderzoeken en getuigenissen bestaat 
het in artikel 55, derde lid, bedoelde verbod derhalve niet.

Het onderdeel  dat ervan uitgaat dat ook dergelijke stukken of getuigenissen 
voor dat gerecht niet mogen gebruikt worden, faalt naar recht.

Tweede onderdeel
Het onderdeel vecht een beslissing aan die enkel D M en D M aanbelangt.
In zoverre het onderdeel ook door J V O wordt aangevoerd, is het bij gebrek 

aan belang niet ontvankelijk.
Het  tussenarrest  van  16  december  2005 maakt  geen  toepassing  van  artikel 

235bis  Wetboek van  Strafvordering  om een  aantal  stukken uit  het  dossier  te 
verwijderen. Het oordeelt enkel dat gelet op artikel 235bis en de bevolen zuive-
ring van het dossier, de aangebrachte bewijselementen niet aangetast zijn door 
nietigheid en derhalve het strafrechtelijk onderzoek en het onderzoek ter terecht-
zitting niet nietig zijn.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Evenmin zegt het tussenarrest van 16 december 2005 dat de jury met bepaalde 

elementen die onder het verbod van artikel 55, derde lid, Wet Jeugdbescherming 
vallen wel rekening mag houden.

In zoverre mist het onderdeel eveneens feitelijke grondslag.
Het mondelinge karakter van het debat voor het hof van assisen en het door 

artikel 55 Wet Jeugdbescherming opgelegde verbod verzetten zich niet ertegen 
dat dit hof voor recht  zegt  dat de jury met de verwijderde stukken en de ter 
zitting  mondeling afgelegde  verklaringen  van  getuigen  met  betrekking  tot  de 
persoonlijkheid en  het  milieu  van  minderjarige  beschuldigden,  geen  rekening 
mag houden. Hierdoor worden noch de artikelen 6 en 8 EVRM, noch artikel 16 
Verdrag voor de rechten van het kind geschonden. 

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
Tweede middel
Bij ontstentenis van een conclusie gericht  tot het hof van assisen, oefent de 

voorzitter aan wie door de verdediging een verzoek wordt gericht, zijn discretio-
naire bevoegdheid uit. Die bevoegdheid houdt in dat de voorzitter vrij beslist al 
dan niet in te gaan op dat verzoek, zonder dat hij ertoe gehouden is die beslissing 
nader te motiveren 

Het middel dat uitgaat van een andere stelling, faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering
Het  verwijzingsarrest  nr.  2005/660 gewezen op 3 maart  2005 is  door geen 

onwettigheid aangetast die thans nog aan de beoordeling van het Hof kan worden 
voorgelegd. 

Wat  het  overige  van  de strafvorderingen  betreft,  zijn  de  substantiële  of  op 
straffe  van  nietigheid  voorgeschreven  rechtsvormen  in  acht  genomen  en  de 
beslissingen overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

21 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de heer Maffei – Gelijkluidende conclusie van de heer Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 167

2° KAMER - 22 maart 2006

RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
NIET GEVORDERDE ZAKEN - BEGRIP - BURGERLIJKE PARTIJ - CONCLUSIE - GEVORDERDE ZAKEN - 
SCHADEVERGOEDING - BEDRAGEN VERMEERDERD MET CONPENSATOIRE INTEREST - BEKLAAGDE - 
CONCLUSIE - VERWEER ALLEEN OVER DE RENTEVOET - VONNIS - OPSCHORTING VAN DE 
COMPENSATOIRE INTEREST GEDURENDE EEN TIJDVAK - WETTIGHEID

Wanneer de burgerlijke partij eist dat de beklaagde zou worden veroordeeld om haar bij  
wijze  van  schadevergoeding  verscheidene  bedragen  te  betalen,  vermeerderd  met  
compensatoire  en  moratoire  interesten  tegen de  wettelijke  rentevoet,  naargelang  het 
geval  vanaf  de  datum  van  het  ongeval,  vanaf  een  gemiddelde  datum  of  vanaf  de  
consolidatiedatum, en de voormelde beklaagde, in zijn conclusie, alleen aanvoert dat de 
interestvoet op 5% dient te worden vastgelegd werpt de rechter tussen de partijen een 
geschil op dat zij in hun conclusies hadden uitgesloten en schendt bijgevolg art. 1138, 2°,  
Ger.W., wanneer hij de burgerlijke partij een gebrek aan benaarstiging verwijt bij het in  
staat  stellen van de zaak en derhalve de loop van de compensatoire  interest  die hij 
toekent op het bedrag tot betaling waarvan hij de beklaagde veroordeelt, gedurende een 
bepaald tijdvak opschort1. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)

(P. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0987.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep is  gericht  tegen  een vonnis dat  op 1 juni  2005 door de 

Correctionele Rechtbank te Aarlen in hoger beroep is gewezen. 
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
Verweerder heeft,  op bladzijde 5 van zijn conclusie na deskundigenverslag, 

1 Zie Cass., 28 april 1992, A.R. 5230, nr 452; 17 sept. 1999, A.R. C.98.0144.F, nr 467.



Nr. 167 - 22.3.06 HOF VAN CASSATIE 683 

met betrekking tot de kosten van de verdediging die eiser terugvorderde, aange-
voerd dat "het Groot-Hertogdom Luxemburg daarin niet voorziet", aangezien dat 
verweer uit een handgeschreven en geparafeerd bijvoegsel bestond.

Het middel dat aanvoert dat verweerder niet heeft opgeworpen dat de voor-
melde kosten van de verdediging krachtens het Luxemburgs recht niet op hem 
konden worden verhaald, mist bijgevolg feitelijke grondslag.

Over het tweede middel:
Eiser verzoekt in zijn aanvullende en samenvattende conclusie na deskundi-

genverslag, dat verweerder zou worden veroordeeld om hem, bij wijze van scha-
devergoeding, verscheidene bedragen te betalen, vermeerderd met compensatoire 
en moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet, naargelang het geval vanaf de 
datum van het ongeval, vanaf een gemiddelde datum of vanaf de consolidatie-
datum.

Verweerder heeft in zijn conclusie na deskundigenverslag alleen aangevoerd 
dat de interestvoet op 5 pct. diende te worden vastgesteld, zonder enig betoog 
overigens tot staving van dit verweer.

Aangezien het bestreden vonnis eiser een gebrek aan benaarstiging verwijt bij 
het in staat stellen van de zaak, schorst het tussen 1 januari 2003 en 4 mei 2005 
de loop van de compensatoire interest die het, gedeeltelijk aan de interestvoet 
van  5% en  voor  het  overige  tegen  de  wettelijke  interestvoet  toekent  op  het 
bedrag van 129.537,02 euro tot betaling waarvan het verweerder ten principale 
veroordeelt. 

Het vonnis werpt  derhalve tussen de partijen een geschil  op dat  zij  in hun 
conclusies  hadden  uitgesloten  en  schendt  bijgevolg  artikel  1138,  2°,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek.

In zoverre is het middel bijgevolg gegrond. 
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de compen-

satoire interest die aan eiser verschuldigd is.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt  eiser  in  de  helft  van  de  kosten  van  zijn  cassatieberoep  en 

verweerder in de andere helft.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Neufchâ-

teau, zitting houdende in hoger beroep.

22 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  mevr.  Velu  –  Gelijkluidende conclusie  van  de heer  Loop, advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Draps, Gérard en D. Léonard, Brussel.
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Nr. 168

1° KAMER - 23 maart 2006

OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
T.A.V. DERDEN - ONTSTAAN VAN EEN RECHT TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE - VOORWAARDEN

Een overeenkomst brengt alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen; zij  
kan, in beginsel, ten voordele van een derde enkel een recht doen ontstaan indien zij een 
beding  ten  behoeve van een derde bevat  of  indien  een bijzondere  wetsbepaling  dat  
gevolg eraan verbindt1. (Art. 1165, B.W.)

(BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR LUCHTVAARTVERZEKERINGEN/AVIABEL nv T. E.)

ARREST

(A.R. C.03.0598.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  22  mei  2003 in  laatste 

aanleg gewezen door de Vrederechter te Sint-Gillis.
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1165, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 20, 9°, van de Wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypotheken.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld "dat (de eiseres) opwerpt dat (de verweerder) geen eigen recht 

heeft tegen haar uit hoofde van de schade die beweerdelijk werd berokkend door ballon-
vaarder S., haar verzekerde, op 8 juli 2000" en "dat (de verweerder) artikel 20 van de 
verzekeringspolis van S. inroept krachtens welk (de eiseres) het proces volgt en leidt", 
veroordeelt het vonnis eiseres tot het betaling aan verweerder van een schadevergoeding 
van 1.053,55 euro.

Het vonnis steunt hierbij op de motieven "dat de polis echter bepaalt dat (de eiseres) het 
proces volgt  en leidt  'namens'  de verzekerde;  dat  een dergelijke  formulering een inde-
plaatsstelling inhoudt voor het volledige procesgebeuren; dat (de eiseres) overigens blijk 
geeft van processuele kwade trouw in zoverre zij, gelet op haar leiding, haar verzekerde 
geen bevel gaf vrijwillig te verschijnen; dat ze van die fout de gevolgen moet dragen".

Grieven
Eerste onderdeel
Verweerder  is een derde ten aanzien van het verzekeringscontract  afgesloten tussen 

eiseres, als verzekeraar, en haar verzekeringsnemer. Door aan te nemen dat verweerder 
gerechtigd is zich te beroepen op een bepaling uit deze overeenkomst om de ontvankelijk-
heid van de door hem ingestelde vordering te verrechtvaardigen zonder vast te stellen dat 
de polis een beding ten behoeve van derden inhoudt, schendt het vonnis de regel vervat in 

1 Cass., 14 feb. 1980, A.C., 1979-80, nr 370.
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artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek luidens hetwelk overeenkomsten alleen gevolgen 
teweegbrengen voor de contracterende partijen en geenszins voor derden.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
Eerste onderdeel
1.  Uit  de  stukken  waarop  het  Hof  vermag  acht  te  slaan,  blijkt  dat  de 

verweerder van de eiseres de vergoeding vordert van de schade die hij leed inge-
volge het overvliegen van een luchtballon toebehorende aan een verzekerde van 
de eiseres. 

2. Krachtens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek brengen overeenkom-
sten  alleen  gevolgen  teweeg  tussen  de  contracterende  partijen  en  kunnen,  in 
beginsel, ten voordele van een derde enkel een recht doen ontstaan indien zij een 
beding ten behoeve van een derde bevatten of indien een bijzondere wetsbepa-
ling dat gevolg eraan verbindt.

3. Het vonnis stelt niet vast dat de verzekeringsovereenkomst tussen de eiseres 
en haar verzekerde een beding ten behoeve van een derde bevat. Uit de vaststel-
lingen van de feitenrechter blijkt niet dat te dezen een bijzondere wettelijke bepa-
ling een rechtstreeks recht ten voordele van een derde deed ontstaan. 

4. Het onderdeel is gegrond.
Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de Vrederechter van het kanton Laken.

23 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Londers  –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 169

1° KAMER - 23 maart 2006

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - DESKUNDIGE - ONPARTIJDIGHEID - DRAAGWIJDTE

2º DESKUNDIGENONDERZOEK - DESKUNDIGE - ONPARTIJDIGHEID - BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER

1º Het vereiste van de onpartijdigheid van een deskundige kan niet worden gelijkgesteld  
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met het vereiste van een onpartijdige en onafhankelijke rechter, nu deze laatste na het  
debat over de zaak beslist, terwijl de deskundige voor het debat alleen maar een advies 
verstrekt, dat voor de rechter kan worden betwist. 

2º De rechter kan steunen op een verslag van een deskundige, waarvan hij op regelmatige 
wijze  oordeelt  dat  het  naar  redelijkheid  geen  twijfel  kan  doen  rijzen  over  de 
onpartijdigheid van de deskundige en nadat de partijen de kans hebben gehad over de 
beweerde partijdigheid tegenspraak te voeren. (Art. 966, Ger.W.)

(ANTWERP SUGAR TERMINAL nv T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(A.R. C.03.0613.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 31 oktober 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
-  het  algemeen  rechtsbeginsel  houdende  de  onpartijdigheid,  inzonderheid  van  de 

deskundige, zoals o.m. neergelegd in artikel 966 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest:
"Verklaart  het  hoger  beroep  gegrond  als  volgt:  Wijzigt  het  bestreden  vonnis  en 

verklaart de door (de eiseres) ingestelde vordering tot nietigverklaring van het verslag van 
controleschatting d.d. 21 mei 1996 ongegrond; Zegt  voor recht dat de door partijen in 
onderling  overleg  met  deze  gelaste  deskundigen  in  het  verslag  d.d.  21  mei  1996  de 
normale  verkoopwaarde  op 1 juli  1993 van de litigieuze onroerende goederen correct 
begroot hebben op 55.000.000 BEF of 1.363.414,39 euro;

Veroordeelt (de eiseres) tot betaling van de kosten van beide aanleggen, deze begroot 
op heden in hoofde van (de verweerder) op (...)",

op grond van de motieven op p. 10:
"Het enkele feit dat de deskundigen ter verantwoording van hun ereloon enkel '2 per 

duizend op de geschatte waarde' aangeven, heeft niet tot gevolg - zoals de eerste rechter 
nochtans ten onrechte besloot - dat 'de deskundigen zichzelf partij hebben gemaakt en hun 
eigen belangen op een onverbrekelijke en ontoelaatbare wijze hebben verbonden aan dat 
van (de verweerder) door hun ereloon op uitsluitende wijze te laten afhangen van het door 
henzelf vast  te stellen resultaat  van de schatting',  nu deze redenering de niet  bewezen 
vooronderstelling inhoudt dat deze deskundigen van meet af aan enkel oog zouden gehad 
hebben voor hun eigen ereloon en hun opdracht (met name het op gemotiveerde wijze 
schatten van de verkoopprijs van de gebouwen) ondergeschikt zouden gemaakt hebben 
(zouden misbruikt hebben) aan het bekomen van een zo hoog mogelijk ereloon. Derge-
lijke  houding  van  de  deskundigen  is  niet  bewezen  en  integendeel  blijkt  uit  de  hoger 
uiteengezette feiten dat zij hun opdracht eerlijk en correct hebben vervuld en de waarde-
bepaling van de gebouwen enkel hebben laten afhangen van objectieve feiten waarover 
(de eiseres) tegenspraak heeft kunnen voeren. De door de deskundigen voor de begroting 
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van hun ereloon gehanteerde norm bewijst op zichzelf dan ook geen partijdigheid van de 
deskundigen, noch wettigt zij een gerechtvaardigde vrees voor de mogelijke partijdigheid 
of vooringenomenheid van deze deskundigen".

Grieven
Het  algemeen rechtsbeginsel  houdende de onpartijdigheid,  waarvan  de deskundigen 

ook  blijk  dienen  te  geven,  zoals  artikel  966  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  tot  uiting 
brengt, vereist dat de rechtzoekende volledig moet kunnen betrouwen op de integriteit van 
diegene die door zijn aanstelling belast is om als deskundigen een advies te verstrekken 
aan de rechter. De deskundige moet gelet op zijn opdracht, zoals een rechter, zich terug-
houdend opstellen en moet zich onthouden van elke handeling of gedraging, die van aard 
is het vertrouwen van de rechtzoekende te beschamen, of de indruk te wekken dat hij niet 
onpartijdig is en m.a.w. een belang dient, hetzij het zijne of van een partij.

Voor  de  schending  van  voornoemd  beginsel  volstaat  een  schijn  van  partijdigheid, 
zonder dat het vereist is dat het bewijs ervan geleverd wordt.

Voornoemd beginsel naar de schijn met name is geschonden wanneer de rechtzoekende 
op objectieve gronden vermag te vrezen dat de deskundige niet de waarborg van onpartij-
digheid biedt waarop hij als rechtzoekende recht heeft.

Dergelijke objectieve gronden zijn voorhanden wanneer de deskundige de hoogte van 
zijn ereloon uitsluitend bepaalt in functie van de waarde van het door hem te schatten 
gebouw, dat precies het voorwerp uitmaakt van zijn opdracht. Dergelijk criterium, dat het 
ereloon van de deskundige volledig afhankelijk maakt van het resultaat van zijn schatting, 
doet ongetwijfeld de vrees rijzen dat de deskundige persoonlijk belang heeft bij zijn zo 
hoog mogelijke schatting.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, ondanks de vaststelling dat het ereloon van de 
deskundigen exclusief bepaald wordt in functie van de door hen geschatte waarde, die de 
door verweerder vooropgestelde waarde zelfs overschrijdt met 2.000.000 BEF, onwettig 
de normale verkoopwaarde vastlegt op 55.000.000 BEF zoals bepaald door de deskun-
digen, door te beslissen dat die door de deskundigen gehanteerde norm geen gerechtvaar-
digde vrees voor hun mogelijke partijdigheid of vooringenomenheid wettigt, dan wanneer 
die  gehanteerde  norm niet  anders  kan dan bij  elke  rechtzoekende,  en ook bij  eiseres, 
schijnbaar de indruk te wekken dat de deskundigen zich mede hebben laten leiden door 
belangen die vreemd behoren te zijn aan de waarde van het te schatten gebouw, meer 
bepaald een zo hoog mogelijke eigen ereloon en hoger verschuldigde registratierechten in 
het voordeel van de verweerder (schending van het aangehaald algemeen rechtsbeginsel 
houdende de onpartijdigheid, inzonderheid van de deskundige, zoals o.m. neergelegd in 
artikel 966 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het vereiste van de onpartijdigheid van een deskundige kan niet worden 

gelijkgesteld met het vereiste van een onpartijdige en onafhankelijke rechter, nu 
deze laatste na het debat  over de zaak beslist,  terwijl de deskundige voor het 
debat alleen maar een advies verstrekt, dat voor de rechter kan worden betwist.

2. De rechter kan steunen op een verslag van een deskundige, waarvan hij op 
regelmatige wijze oordeelt dat het naar redelijkheid geen twijfel kan doen rijzen 
over de onpartijdigheid van de deskundige en nadat de partijen de kans hebben 
gehad over de beweerde partijdigheid tegenspraak te voeren. 

3. Uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiseres 
heeft gedagvaard in nietigverklaring van het deskundigenverslag daarbij aanvoe-



688 HOF VAN CASSATIE 23.3.06 - Nr. 169 

rend dat het college van deskundigen zijn ereloon heeft berekend procentueel op 
de door hem geschatte waarde, wat schending uitmaakt van essentiële en dwin-
gende rechtsbeginselen.

4. De appelrechters oordelen dat "uit de hoger uiteengezette feiten (blijkt) dat 
(de deskundigen) (...) de waardebepaling van de gebouwen enkel hebben laten 
afhangen van objectieve feiten waarover (de eiseres) tegenspraak heeft kunnen 
voeren".

Op voorgaande gronden verantwoorden de appelrechters naar recht hun beslis-
sing dat "de door de deskundigen voor de begroting van hun ereloon gehanteerde 
norm op zichzelf dan ook geen partijdigheid van de deskundigen (bewijst), noch 
een gerechtvaardigde vrees voor de mogelijke partijdigheid of vooringenomen-
heid van deze deskundigen (wettigt)".

5. Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

23 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Londers  –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advo-
caten: mrs. Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 170

1° KAMER - 23 maart 2006

1º OVEREENKOMST — UITLEGGING - UITVOERING TE GOEDER TROUW - BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

2º LASTGEVING - SCHULDEISER - HYPOTHECAIRE VOLMACHT AAN EEN DERDE - TIJDSTIP VAN 
UITOEFENING - BEVOEGDHEID VAN DE SCHULDEISER - DRAAGWIJDTE

1º De rechter vermag de overeenkomst tussen de partijen uit te leggen en er de gevolgen 
van te bepalen in het licht van de verplichting tot  uitvoering te goeder trouw; hij  mag 
echter op grond van dergelijke uitlegging aan de partijen geen verplichtingen opleggen 
die onverenigbaar zijn met de aard en de strekking van de overeenkomst.  (Art. 1134, 
derde lid, B.W.)

2º De schuldeiser ten behoeve van wie een lastgever aan een derde een onherroepelijke 
volmacht geeft om in zijn naam op een of meerdere van zijn onroerende goederen een 
hypotheek te vestigen, kan zelf bepalen wanneer hij deze hypothecaire volmacht wenst 
uit  te oefenen, zonder dat hierbij  afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid voor de  
rechter  om achteraf  na  te  gaan of  deze uitvoering  beantwoordt  aan de  contractuele 
voorwaarden en of zij geen misbruik van recht oplevert.

(FORTIS BANK nv T. D. e.a.)
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Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Verweerders zijn ten deze overgegaan tot dagvaarding van eiseres teneinde haar o.m. 

te horen veroordelen tot de betaling van 24.066,12 EUR in hoofdsom wegens morele en 
materiële schade geleden ten gevolge van de onrechtmatige omzetting van de aan eiseres 
verleende hypothecaire volmacht in een hypothecaire inschrijving.

Het Hof van beroep bevestigt in het bestreden arrest de beslissing van de eerste rechter 
in zoverre deze de vordering van verweerders deels gegrond verklaarde. De appelrechters 
oordeelden dat eiseres tekort is gekomen aan haar contractuele verplichting om de krediet-
overeenkomst te goeder trouw uit te voeren en het haar verleende hypothecair mandaat 
heeft misbruikt.

2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert  eiseres aan dat het 
bestreden arrest  artikel  1134,  derde lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek en het  algemeen 
rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, geschonden heeft, nu het geenszins vaststelde 
dat eiseres haar rechten heeft uitgeoefend op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten 
gaan van de normale uitoefening van dit recht door een normaal voorzichtige persoon, 
geplaatst in dezelfde omstandigheden.

3. In beginsel strekt overeenkomstig artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk wetboek 
de wettelijk aangegane overeenkomst de partijen tot wet en kan de overeenkomst slechts 
worden herroepen of herzien dan met de wederzijdse instemming of op gronden door de 
wet erkend (cfr. Cass., 14 april 1994, A.C., 1994, p. 369).

Krachtens artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek moeten partijen de tussen 
hen aangegane overeenkomst te goeder trouw uitvoeren.

Het  beginsel  van artikel  1134 dat  overeenkomsten  te  goeder  trouw moeten worden 
uitgevoerd,  verbiedt een partij misbruik te maken van de rechten die de overeenkomst 
haar toekomt (Cass., 8 februari 2001, A.C., R.W., 2001-2002, p. 778; www.cass.be).

Overeenkomstig de vaste rechtspraak van Uw Hof bestaat rechtsmisbruik in de uitoefe-
ning van een recht op een manier die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale 
uitoefening  van  die  rechten  door  een  voorzichtig  en  bezorgd  persoon  (o.m.  Cass.,  8 
februari 2001, R.W., 2001-2002, p. 778; www.cass.be; Cass., 1 februari 1996, A.C., 1996, 
p.139, nr. 66; Cass., 19 oktober 1989,  A.C., 1989-90, p. 238; Cass., 20 november 1987, 
A.C., 1987-88, p. 359; Cass., 6 april 1984, A.C., 1983-84, p. 1049).

In beginsel zal de rechter slechts tot rechtsmisbruik kunnen besluiten na voorafgaande-
lijk een aantal vaststellingen te hebben gedaan die in hun geheel genomen wijzen op een 
manifest  of  evident  onaanvaardbare  rechtsuitoefening  (H.  BOCKEN,  F.  DE LY,  B.  DE 
TEMMERMAN en R. KRUITHOF, “Overzicht van rechtspraak verbintenissen (1981-91)”, T.P.R., 
1994,  p.  473,  nr.  193; P.A. FORIERS,  “Observations sur le thème de l’abus de droit  en 
matière contractuelle”, noot onder Cass., 30 januari 1992, R.C.J.B., 1994, p. 185, nr. 9; S. 
STIJNS,  “Abus,  mais  de  quel(s)  droit(s)?  réflexions  sur  l’exécution  de  bonne  foi  des 
contrats et l’abus de droits contractuels”,  J.T., 199O, p. 40, nr. 3.3.3. en 3.4.3; W. VAN 
GERVEN, “Beginselen van behoorlijk handelen. Rede uitgesproken op 1 oktober 1982 te 
Gent ter gelegenheid van het zesde lustrum van de Algemene Praktische Rechtsverzame-
ling”, R.W., 1982-83, p. 973). 

Uw Hof vermag terzake tot marginale toetsing overgaan door te verifiëren of de rechter 
uit de in concreto gedane vaststellingen wettig heeft  kunnen afleiden of er al dan niet 
sprake  is  van  rechtsmisbruik  (o.m.  Cass.,  8  februari  2001,  R.W.,  2001-2002,  p.  778; 
www.cass.be; Cass., 1 februari 1996, A.C., 1996, p.139, nr. 661.

1 In dit arrest oordeelde het Hof weliswaar dat het arrest niet wettig had kunnen beslissen dat eiseres 
misbruik had gemaakt van haar recht het verval in te roepen. In casu had het arrest echter tegenstrij-
dige  gegevens  in  zijn  beoordeling  betrokken.  Het  hof  van  beroep  besliste  immers  o.m.  dat  het 
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Aan de hand van die rechtspraak van Uw Hof kan het begrip ‘rechtsmisbruik’ nader 
worden ingevuld door middel van een aantal door de feitenrechters weerhouden en goed 
bevonden criteria, m.n. uitoefening van een recht met het uitsluitend oogmerk een ander te 
schaden, rechtsuitoefening zonder enig nut voor de titularis van het recht, het feit dat de 
rechtstitularis zijn recht op verschillende wijzen met gelijk nut voor hemzelf kan uitoe-
fenen en die wijze kiest die het meest nadelig is voor de ander, en tenslotte de wanverhou-
ding tussen het voordeel dat de rechtsuitoefening de rechtstitularis biedt en het nadeel dat 
daarmee  aan een ander  wordt  berokkend  (Cass.,  17  mei  2002,  A.R.  nr.  C.01.0101.F; 
Cass., 30 januari 1992, A.C., 1991-92, p. 497; Cass., 30 november 1989, A.C., 1989-90, p. 
442; Cass., 19 november 1987, A.C., 1987-88, p. 354; Cass., 18 juni 1987, A.C., 1986-87, 
p. 1441; Cass., 19 september 1983, T.B.H., 1984, p. 276; Cass., 10 september 1971, A.C., 
1972, p. 28; W. VAN GERVEN, o.c., p. 972 e.v.; H. BOCKEN, F. DE LY, B. DE TEMMERMAN en 
R. KRUITHOF, o.c., p. 474, nr. 194; C. BIQUET-MATHIEU en I. MOREAU-MAGR7VE, “Les grands 
arrêts récents en matière d’ obligations”, Act. Dr., 1997, p. 11).

4.  De beslissing van  het  hof  van  beroep dat  eiseres  het  hypothecair  mandaat  heeft 
misbruikt steunt op de volgende vaststellingen:

- eiseres heeft de verweerders niet geïnformeerd nopens de geplande omzetting van het 
hypothecair mandaat;

- zij heeft hiervoor geen enkele motivering verstrekt;
- zelfs post factum, eens de omzetting aan het licht kwam, kon eiseres geen gegevens 

overleggen  betreffende  de  solvabiliteit  van  de  verweerders  die  de  omzetting  van  de 
volmacht konden wettigen;

-  kredietoverschrijdingen  voordien  door  eiseres  gedoogd  werden  zonder  dat  het 
verleende hypothecair mandaat werd omgezet;

- bij de formele verhoging van de limiet van het kaskrediet reeds vaststond dat deze 
limiet feitelijk reeds was bereikt;

- op het ogenblik dat het hypothecair mandaat werd verleend, de wanbetaling voor de 
twee leningen op afbetaling reeds een feit was, zonder dat hiervan gewag werd gemaakt;

- bedoelde wanbetaling overigens beperkte sommen betrof (ongeveer 450 euro samen) 
in het geheel van de maandelijkse leningslast van de verweerders;

- eiseres vervolgens ruim zeven weken wachtte om tot omzetting over te gaan, zonder 
dat enig nieuw relevant feit zich had voorgedaan.

Op grond van die vaststellingen heeft het hof van beroep wettig kunnen afleiden dat 
eiseres “terdege tekort gekomen is aan haar contractuele verplichting om de kredietover-
eenkomst  te  goeder  trouw uit  te  voeren  en  het  haar  verleende  hypothecair  mandaat 
misbruikt heeft.”

Het onderdeel kan dan ook niet worden aangenomen.
5. In het tweede onderdeel voert eiseres aan dat het bestreden arrest, door op grond van 

de goede  trouw te  bepalen dat  eiseres  de verplichting had verweerders  te  informeren 
nopens de geplande omzetting en de motieven die deze omzetting verantwoorden en op 
grond van de niet-naleving van deze verplichting tot rechtsmisbruik in haren hoofde te 
besluiten, de tussen partijen afgesloten overeenkomst aangevuld heeft met verbintenissen 
die de inhoud van hun overeenkomst in essentie wijzigt,  en aldus de artikelen van het 
Burgerlijk Wetboek inzake lastgeving, evenals het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmis-
bruik verbiedt, geschonden heeft.

6. Op grond van het in artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek neergelegde 

verzuim van verweerster tijdig haar vordering in te stellen, niet te wijten is aan een fout van eiseres 
maar wel aan een nalatigheid of “verwarring” van verweerster.



Nr. 170 - 23.3.06 HOF VAN CASSATIE 691 

beginsel  dat  partijen  de  tussen  hen  aangegane  overeenkomst  te  goeder  trouw moeten 
uitvoeren, wordt inderdaad aangenomen dat de rechter naast de door de partijen contrac-
tueel bepaalde verbintenissen, de overeenkomst kan aanvullen met de verbintenissen die 
een redelijk contractant in dezelfde situatie zou naleven, zonder echter op grond van de 
goede  trouw  en  redenen  van  billijkheid  de  inhoud  van  de  overeenkomst  te  mogen 
wijzigen (cfr. Cass., 14 april 1994, A.C., 1994, p. 369).

In  voorliggende  zaak hebben de appelrechters de overeenkomst  niet  aangevuld  met 
enige  verbintenis  die  niet  contractueel  was  voorzien,  doch  hebben  zij  op  grond  van 
hetzelfde beginsel het rechtsmisbruik in hoofde van een contractspartij gesanctioneerd.

Het middel gaat er ten onrechte van uit als zou het bestreden arrest tot rechtsmisbruik in 
hoofde van eiseres hebben besloten louter doordat zij verweerders niet voorafgaandelijk 
hadden ingelicht nopens de geplande omzetting van de volmacht en de motieven ervan 
(cfr. voorziening in cassatie, p. 13 in fine, p. 14 eerste en tweede alinea; Toelichting, p.  
20, nr. 8).

De appelrechters zijn immers tot die bevinding gekomen op grond van nog andere vast-
stellingen (cfr. supra, sub randnr. 4), onder meer het gegeven dat zelfs post factum, eens 
de  omzetting  aan  het  licht  kwam,  geen  gegevens  betreffende  de  solvabiliteit  van  de 
verweerders konden worden aangereikt die het litigieuze initiatief van de bank konden 
wettigen.

Het onderdeel berust zodoende op een verkeerde lezing van het bestreden arrest,  en 
mist zodoende feitelijke grondslag.

7. In subsidiaire orde weze opgemerkt dat strikt genomen de kredietgever in beginsel 
van de hypothecaire volmacht gebruik kan maken wanneer hij het opportuun acht en dit 
zonder dat hij de lastgever hierover voorafgaandelijk moet inlichten.

Eiseres wijst er in dit verband terecht op dat het in alle omstandigheden weerhouden 
van een aan de vestiging en inschrijving van de hypotheek voorafgaandelijke informatie- 
en verantwoordingsverplichting een uitholling van de zekerheidsfunctie van het hypothe-
cair  mandaat  zou  kunnen  impliceren,  nu  malafide  schuldenaars  na deze kennisgeving 
maatregelen zouden kunnen nemen die de omzetting van het hypothecair mandaat zouden 
kunnen verhinderen of onwerkbaar maken, bijvoorbeeld door het onroerend goed waarop 
de hypothecaire  volmacht  betrekking heeft,  zonder toestemming van de schuldeiser te 
vervreemden.

Zulks belet evenwel niet dat de begunstigde schuldeiser bij haar omzettingsbeslissing 
rechtsmisbruik zou kunnen plegen. 

Een hypothecair mandaat verleent de begunstigde schuldeiser immers slechts een doel-
gebonden bevoegdheid, d.i. een bevoegdheid die slechts kan worden uitgeoefend voor het 
doel waarvoor zij gegeven werd, en geenszins een discretionaire bevoegdheid welke niet 
vatbaar zou zijn voor misbruik (W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht. 
Algemeen deel,  Standaard Wetenschappelijke  Uitgeverij,  Antwerpen,  1969,  p.  174; A. 
CUYPERS, Commentaar bij artikel 76 Hyp. W., Artikelsgewijze Commentaar Voorrechten 
en Hypotheken, p. 74).

Andere auteurs wijzen er op dat een hypothecair mandaat beantwoordt aan een mandaat 
in  ‘gemeenschappelijk  belang’  nu  de  lastgeving  gekenmerkt  wordt  door  aspecten  die 
zowel de lastgever als de lasthebber tot voordeel strekken, wat ook de appelrechters niet is 
ontgaan  (E.  DIRIX en  R.  DE CORTE,  Zekerheidsrechten,  Kluwer  Rechtswetenschappen, 
Antwerpen, 1999, p. 443).

Bij de beoordeling van de vraag naar rechtsmisbruik moet de rechter met alle omstan-
digheden van de zaak rekening houden. Uit het geheel van de in het arrest opgesomde 
redenen, waaronder de vaststelling dat zelfs post factum, eens de omzetting aan het licht 
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kwam,  geen gegevens  betreffende de solvabiliteit  van de verweerders  konden  worden 
aangereikt  die het initiatief van de bank konden wettigen,  hebben de appelrechters ten 
deze  wettig  tot  rechtsmisbruik  kunnen  besluiten  (cfr.  bespreking  van  het  eerste 
onderdeel).

Het tweede onderdeel kan aldus, hoe dan ook, niet worden aangenomen.
In zoverre het onderdeel er in wezen van uitgaat dat een hypothecair mandaat de begun-

stigde schuldeiser een discretionaire bevoegdheid verleent die niet vatbaar is voor rechts-
misbruik, faalt het bovendien naar recht.

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. C.03.0626.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 september 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, eerste en derde lid, en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat een recht niet mag misbruikt worden, dat door artikel 

1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt toegepast;
- de artikelen 1984, 1988, 1991, 1992, 1993, 1998, 1999 en 2000 van het Burgerlijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijst het hoger beroep van de eiseres af en bevestigt dienvolgens 

het eerste vonnis, in zoverre het de vordering ontvangt en deels gegrond verklaart, op de 
volgende gronden:

" 20. De uitvoering van de hypothecaire volmacht gebeurde zonder dat (de verweer-
ders) als lastgevers hierover werden ingelicht.

Ook al wordt in de twee notariële akten waarbij de volmacht wordt gegeven niets gesti-
puleerd nopens de verbintenissen van de volmachthouder, hieruit volgt niet dat hij bij de 
uitvoering van het mandaat willekeurig naar eigen goedvinden kan handelen.

Immers,  met  de  figuur  van  het  hypothecair  mandaat  zelf  wordt  gekozen  voor  een 
formule van lastgeving in 'gemeenschappelijk belang' (cfr. E. Dirix & R. De Corte, Zeker-
heidsrechten, reeks Beginselen Belgisch Privaatrecht, XII, nr. 649, Kluwer, 1999).

De lastgeving wordt gekenmerkt door aspecten die ook de lasthebber zelf tot voordeel 
strekken.

Dit impliceert  dat bij de uitvoering ervan de lasthebber zijn belangen zorgvuldig en 
evenwichtig dient af te wegen tegen deze van de lastgever.

De  mindere  zekerheid  welke  het  hypothecair  mandaat  vormt,  gaat  gepaard  met  de 
verbintenis van de kredietnemers om het onroerend goed waarop de volmacht slaat en 
zelfs een later verkregen onroerend goed niet te vervreemden, te bezwaren of te verhuren 
voor  meer  dan  negen  jaar  of  tegen  een  abnormale  huurprijs,  zonder  voorafgaande 
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toestemming van de bank.
Voor de (verweerders) vormde de hieraan verbonden geringere fiscale registratiekost 

ongetwijfeld een belangrijk voordeel.
Wanneer de bank dan op een gegeven ogenblik oordeelt dat er aanleiding bestaat om 

het mandaat uit te voeren, de hypotheek daadwerkelijk te vestigen en de inschrijving te 
nemen,  blijft  zij  onderworpen  aan het  beginsel  dat  de  kredietovereenkomst  te  goeder 
trouw behoort te worden uitgevoerd.

Dit vereist dat de kredietnemer niet enkel voorafgaandelijk wordt ingelicht nopens de 
geplande omzetting, maar tevens dat tegelijk de motieven worden meegedeeld die verant-
woorden dat niet langer met de volmacht alleen vrede kan worden genomen.

23. In het voorliggend geval heeft (de eiseres) haar contractpartners niet geïnformeerd 
nopens de geplande omzetting,  laat staan dat ze er enige motivering zou hebben voor 
verstrekt.

Immers: kredietoverschrijdingen werden voordien gedoogd zonder dat het op 21 mei 
1992 verleende hypothecaire mandaat werd omgezet, en bij de formele verhoging van de 
limiet van het kaskrediet stond reeds vast dat deze limiet feitelijk reeds was bereikt (cfr. 
beslissing kredietencomité van 8 januari 1993).

Op het ogenblik dat het mandaat werd verleend (17 februari 1993), was de wanbetaling 
voor de twee leningen op afbetaling - overigens beperkte sommen (ongeveer 450 euro 
samen) in het geheel van de maandelijkse leningslast van (de verweerders) - reeds een 
feit,  zonder dat hiervan  gewag werd  gemaakt  en navolgend  wachtte  (de eiseres) ruim 
zeven weken om tot omzetting (9 april 1993) over te gaan, zonder dat enig nieuw relevant 
feit zich had voorgedaan.

24. (De eiseres) is aldus terdege tekort gekomen aan haar contractuele verplichting om 
de kredietovereenkomst te goeder trouw uit te voeren en heeft het haar verleende hypothe-
cair mandaat misbruikt.

De navolgende debitering van de rekening van (de verweerders) gebeurde onterecht.
De  desbetreffend  door  (de  verweerders)  in  hun  brief  van  27  juli  1993  verwoorde 

grieven zijn dan ook terecht.
25.  De  (verweerders)  hebben  deze  gedraging  geprotesteerd  en  aangemaand  om de 

kosten verbonden aan de omzetting van het hypothecair mandaat terug te crediteren op 
hun rekening.

(De eiseres) is hier niet op ingegaan en is op haar standpunt gebleven dat haar niets kon 
worden verweten.

Er moet worden aangenomen dat de tekortkoming van (de eiseres) de vertrouwensre-
latie dermate heeft bezwaard dat naar rede van de (verweerders) niet meer kon worden 
verwacht dat zij hun bankrelatie nog langer in stand hielden.

26. Met de vervroegde terugbetaling van de uitstaande kredieten hebben de (verweer-
ders) gebruik gemaakt van een contractueel recht.

De omstandigheden waarin zulks gebeurde zijn evenwel uitsluitend toerekenbaar aan 
de bank als gevolg van haar contractuele fout.

Voor de bank zijn dan ook de voorwaarden niet voorhanden waarin zij gerechtigd is op 
de bedongen wederbeleggingsvergoeding.

27. Uit het bovenstaande volgt dat de (verweerders) gerechtigd zijn op de terugbetaling 
van de sommen waardoor zij onterecht werden gedebiteerd en die in oorzakelijk verband 
staan met de door (de eiseres) begane fout.

Het  betreft  de  kosten  verbonden  aan  de  omzetting  van  de  hypothecaire  volmacht, 
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1.955,88 euro, deze van de doorhaling en handlichting van de inschrijving, 818,05 euro, 
en van de wederbeleggingsvergoeding die 3.096,81 euro bedraagt.

28. De administratieve kosten en de morele kommer in verband met deze tekortkoming 
lopen samen met deze ondergaan in verband met de twee leningen op afbetaling.

Deze vergoedbare schadepost kan eveneens worden begroot op 750 euro, te vermeer-
deren met de vergoedende rente".

Grieven
Eerste onderdeel
Uit artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk de wettelijk 

aangegane  overeenkomst  partijen  tot  wet  strekt,  volgt  dat  de  overeenkomst  niet  kan 
worden herroepen dan met de wederzijdse toestemming van partijen of op gronden door 
de wet erkend.

Overeenkomsten moeten krachtens artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek 
te goeder trouw en zonder misbruik van recht worden uitgevoerd.

Misbruik van een contractueel recht bestaat  in de uitoefening van een recht op een 
wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dit recht 
door een normaal voorzichtige persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden.

Er kan sprake zijn van rechtsmisbruik wanneer:
- een recht wordt uitgeoefend met het uitsluitend oogmerk een ander te schaden,
- een recht wordt uitgeoefend zonder enig nut voor de titularis van het recht,
- een recht op verschillende wijzen met gelijk nut voor de titularis kan worden uitgeoe-

fend, maar de titularis die wijze kiest die het meest nadelig is voor de ander,
-  een  wanverhouding  bestaat  tussen  het  voordeel  dat  de  rechtsuitoefening  van  de 

rechtstitularis biedt en het nadeel dat daarmee aan een ander wordt berokkend.
De rechter kan niet besluiten tot het misbruik van een contractueel recht zonder het 

aanwezig zijn van één van deze kenmerken vast te stellen.
De rechter kan daarenboven enkel bij een manifest of evident onaanvaardbare rechtsuit-

oefening het misbruik van een contractueel recht weerhouden.
In casu stelt het bestreden arrest vast dat de eiseres de verweerders niet heeft geïnfor-

meerd nopens de geplande omzetting en hiertoe geen enkele motivering verstrekt noch 
zelfs post factum kan verstrekken nu kredietoverschrijdingen voordien gedoogd werden, 
de sommen beperkt waren in het geheel van de maandelijkse leningslast  en de eiseres 
zeven weken heeft gewacht om tot omzetting over te gaan.

Het bestreden arrest stelt evenwel geenszins vast dat de eiseres haar rechten heeft uitge-
oefend op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaan van de normale uitoefening 
van dit recht door een normaal  voorzichtige persoon,  geplaatst  in dezelfde omstandig-
heden.

Het bestreden arrest  heeft  dan ook in casu niet  wettig  kunnen oordelen dat eiseres, 
doordat  zij  de  verweerders  niet  voorafgaandelijk  heeft  ingelicht  nopens  de  geplande 
omzetting van de volmacht en de motieven ervan, de kredietovereenkomst niet te goeder 
trouw heeft  uitgevoerd  en het  haar  verleende hypothecair  mandaat  heeft  misbruikt  en 
derhalve een contractuele fout heeft  begaan als gevolg waarvan zij gehouden is tot de 
terugbetaling van de kosten verbonden aan de omzetting van de hypothecaire volmacht, 
1.955,88  euro,  van  de kosten  van  de  doorhaling  en  handlichting van  de inschrijving, 
818,05 euro, van de wederbeleggingsvergoeding ten belope van 3.096,81 euro en van de 
administratieve kosten begroot op 750,00 euro.

Door  aldus  te  oordelen  heeft  het  bestreden  arrest  artikel  1134,  derde  lid,  van  het 
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Burgerlijk  Wetboek  en  het  algemeen  rechtsbeginsel  dat  rechtsmisbruik  verbiedt 
geschonden.

Tweede onderdeel
Op grond van het beginsel vervat in artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek 

volgens hetwelk overeenkomsten te goeder trouw en zonder misbruik van recht moeten 
worden uitgevoerd, kan de rechter, naast de door de partijen contractueel bepaalde verbin-
tenissen  en  wettelijke  voorgeschreven  verplichtingen,  aanvullende  verplichtingen 
opleggen en kan de rechter ingrijpen wanneer een partij misbruik maakt van de rechten 
die de overeenkomst haar toekent.

De rechter mag echter op grond van de goede trouw en redenen van billijkheid de 
inhoud van een overeenkomst niet op zodanige wijze wijzigen, dat de aard van de over-
eenkomst wordt gedenatureerd.

Een hypothecair mandaat is een in authentieke vorm verleden lastgevingsovereenkomst 
waarbij,  tot  waarborg  van  een  hoofdverbintenis,  de  schuldenaar  een  derde  de  macht 
verleent om in zijn naam op één of meerdere welbepaalde goederen een hypotheek te 
vestigen wanneer de schuldeiser erom zal verzoeken.

De  hypothecaire  volmacht  komt  er  op  neer  dat  de  schuldenaar  zijn  toestemming 
verleent tot de vestiging van een hypotheek op het betrokken onroerend goed, maar dat 
aan de  schuldeiser  de keuze  wordt  gelaten  om de hypotheek  al  dan niet  tot  stand  te 
brengen.

Het hypothecair mandaat veronderstelt zodoende dat in plaats van onmiddellijk over te 
gaan  tot  de  vestiging  van  de  hypotheek,  de  schuldenaar  aan  de schuldeiser  het  recht 
verleent om hiertoe ten alle tijde over te gaan wanneer hij het noodzakelijk acht, en dit, nu 
de schuldenaar reeds zijn toestemming tot de hypotheekvestiging heeft verleend, zonder 
dat hij eerst nog de toestemming van de schuldenaar moet bekomen, noch hem hierover 
voorafgaandelijk  moet  informeren  of  hem  voorafgaandelijk  verantwoording  moet 
verschaffen,  behoudens indien de volmacht  nader  de voorwaarden bepaalt  waarin  kan 
worden overgegaan tot uitoefening van de hypothecaire volmacht.

De schuldeiser moet zich enkel tot de volmachthouder moeten richten om de hypotheek 
te vestigen en te laten inschrijven.

In casu stelt het bestreden arrest vast dat in de twee notariële akten waarbij de volmacht 
werd gegeven niets gestipuleerd is nopens de verbintenissen van de volmachthouder, maar 
is het van oordeel dat eiseres, op grond van het beginsel dat overeenkomsten te goeder 
trouw  moeten  worden  uitgevoerd,  de  verplichting  had  de  verweerders  te  informeren 
nopens haar intentie om de hypothecaire volmacht om te zetten en de motieven die deze 
omzetting verantwoorden.

Deze door het arrest weerhouden voorafgaandelijke  informatie- en verantwoordings-
plicht, die noch door partijen is bedongen, noch voortvloeit uit de wettelijke bepalingen 
inzake de lastgeving, gaat in tegen de essentie van de hypothecaire volmacht, die er juist 
in bestaat tegemoet te komen aan het belang dat de schuldenaar heeft om de hypotheek 
niet onmiddellijk te vestigen, maar toch aan de schuldeiser voldoende garanties te bieden 
door hem de mogelijkheid te geven de hypotheek te vestigen, zonder voorafgaandelijke 
verwittiging en verantwoording.

Het bestreden arrest heeft  derhalve, naast de contractueel overeengekomen verbinte-
nissen en de verbintenissen die krachtens de wet op de lasthebber rusten, op grond van de 
goede trouw bijkomende verbintenissen opgelegd aan de eiseres, die tot gevolg hebben 
dat afbreuk wordt gedaan aan de zekerheidsfunctie en aan de essentie van de tussen de 
tussen partijen overeengekomen hypothecaire volmacht.

Door op grond van de goede trouw te bepalen dat eiseres de verplichting had verweer-
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ders  te  informeren nopens de geplande omzetting en de motieven  die deze omzetting 
verantwoorden en op grond van de niet-naleving van deze verplichting tot rechtsmisbruik 
in hoofde van de eiseres te besluiten, heeft het bestreden arrest derhalve de tussen partijen 
afgesloten overeenkomst aangevuld met verbintenissen die de inhoud van hun overeen-
komst in essentie wijzigt  (en aldus de hieronder vermelde artikelen van het Burgerlijk 
Wetboek inzake lastgeving geschonden).

Het bestreden arrest  heeft  dan ook in casu niet  wettig  kunnen oordelen dat eiseres, 
doordat  zij  de  verweerders  niet  voorafgaandelijk  heeft  ingelicht  nopens  de  geplande 
omzetting van de volmacht en de motieven ervan, de kredietovereenkomst niet te goeder 
trouw heeft  uitgevoerd  en het  haar  verleende hypothecair  mandaat  heeft  misbruikt  en 
derhalve een contractuele fout heeft  begaan als gevolg waarvan zij gehouden is tot de 
terugbetaling van de kosten verbonden aan de omzetting van de hypothecaire volmacht, 
1.955,88  euro,  van  de kosten  van  de  doorhaling  en  handlichting van  de inschrijving, 
818,05 euro, van de wederbeleggingsvergoeding ten belope van 3.096,81 euro en van de 
administratieve kosten begroot op 750,00 euro.

Door aldus te oordelen heeft het bestreden arrest de artikelen 1134, eerste en derde lid, 
1984, 1988, 1991, 1992, 1993, 1998, 1999 en 2000 van het Burgerlijk Wetboek evenals 
het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1. Luidens artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek moeten de over-

eenkomsten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht. De rechter vermag de 
overeenkomst tussen de partijen uit te leggen en er de gevolgen van te bepalen in 
het licht van de verplichting tot uitvoering te goeder trouw. Hij mag echter op 
grond van dergelijke uitlegging aan de partijen geen verplichtingen opleggen die 
onverenigbaar zijn met de aard en de strekking van de overeenkomst.

2. De schuldeiser ten behoeve van wie een lastgever aan een derde een onher-
roepelijke volmacht geeft om in zijn naam op een of meerdere van zijn onroe-
rende goederen een hypotheek te vestigen,  kan zelf bepalen wanneer hij deze 
hypothecaire  volmacht wenst  uit  te oefenen,  zonder dat  hierbij afbreuk wordt 
gedaan  aan de  mogelijkheid voor  de rechter  om achteraf  na te  gaan  of  deze 
uitvoering beantwoordt aan de contractuele voorwaarden en of zij geen misbruik 
van recht oplevert.

3. Wanneer de overeenkomst hierover niets bepaalt, kan de uitoefening ervan 
niet onderworpen worden aan een voorafgaande kennisgeving aan de lastgever 
van het voornemen de hypotheek te vestigen. 

4. Het arrest oordeelt dat de uitvoering van de hypothecaire volmacht "onder-
worpen  (blijft)  aan  het  beginsel  dat  de  kredietovereenkomst  te  goeder  trouw 
behoort  te worden uitgevoerd" en dat hieruit voortvloeit dat "de kredietnemer 
niet  enkel  voorafgaandelijk  (wordt)  ingelicht  nopens  de  geplande  omzetting, 
maar tevens dat tegelijk de motieven worden meegedeeld die verantwoorden dat 
niet langer met de volmacht alleen vrede kan worden genomen".

5. Door aldus te oordelen schendt het arrest artikel 1134, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek.

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

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

23 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Londers  –  Andersluidende conclusie van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. van Ommeslaghe.

Nr. 171

1° KAMER - 23 maart 2006

OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - BEDING - 
NIETIGVERKLARING DOOR DE RECHTER - INDEPLAATSSTELLING VAN EEN BEDING - BEVOEGDHEID 
VAN DE RECHTER

Als de rechter de volstrekte nietigheid van een beding van een overeenkomst vaststelt,  
mag hij geen beding in de plaats stellen dat niet berust op de wilsovereenstemming van 
de partijen. (Artt. 1131, 1134 en 1135, B.W.)

(VLAAMS GEWEST T. ONDERNEMINGEN JAN DE NUL nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0335.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 maart 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1131, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 57, §2, van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaat-

regelen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond was, onder meer op 

basis van de volgende overwegingen:
"De aannemers steunen zich in hoofdorde op de strijdigheid van de prijsherzieningsfor-
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mule met art. 57, §2, Herstelwet dat luidt als volgt:
'De contracten mogen slechts prijsherzieningsbedingen bevatten in de mate dat deze 

toepasselijk zijn tot een bedrag van maximum 80 pct. van de eindprijs en voor zover ze 
verwijzen  naar  parameters  die  de  reële  kosten  vertegenwoordigen;  ieder  parameter  is 
alleen toepasselijk op dat gedeelte van de prijs dat beantwoordt aan de kosten die (hij) 
vertegenwoordigt'.

Aldus (1) kan maximum 80 pct. van de eindprijs afhankelijk gesteld worden van een 
herzieningsformule; (2) mag deze herziening slechts betrekking hebben op parameters die 
de werkelijke kosten van de overeenkomst vertegenwoordigen en (3) mag elke parameter 
slechts toepasselijk zijn op dat deel van de prijs dat overeenstemt met de kosten die hij 
vertegenwoordigt. Hieruit volgt dat wanneer de waarde van een of meerdere parameters in 
een prijsbeding beduidend afwijkt van het werkelijk aandeel in de kosten die een of meer 
parameters vertegenwoordigen in de bij de overeenkomst bepaalde prijs, het prijsherzie-
ningsbeding nietig is. De prijsherzieningsformule zoals voorzien in art. 3 van de Wet van 
14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten dient derhalve aan deze voorwaarden te voldoen.

Te dezen blijkt dat de waarde van de parameter gasoil in het litigieuze herzieningsbe-
ding beduidend afwijkt van het werkelijk aandeel in de kosten die deze parameter verte-
genwoordigt in de overeengekomen prijs. De waarde van deze parameter in het beding 
bedraagt 30 pct. voor de eerste fase van de werken en slechts 10 pct. voor de tweede fase 
ervan, terwijl nergens wordt beweerd, laat staan wordt aangetoond, dat aannemingen voor 
de  beide  fasen  zodanig  verschilden  van  aard  dat  het  aandeel  van  de  dieselolie  in  de 
kostenstructuur van de beide fasen in belangrijke mate verschilde.

Reeds op 24 april 1987 schreven de aannemers dat de herzieningscoëfficient van de 
dieselolie in de formule een te grote weging had gekregen en de spectaculaire daling van 
de prijs van deze brandstof de kostprijs van de aanneming zeer nadelig beinvloedde. Bij 
brief van 13 april 1988 kwamen zij daarop terug en wezen zij erop dat volgens art. 57 van 
de Herstelwet de prijsformule een weerspiegeling moest zijn van de reële kosten van de 
werken.

Op 7 februari 1989 stelden de aannemers voor om de factor gasolie in de formule te 
herleiden tot 5 pct.. Het bestuur liet op 11 april 1989 weten dat zij haar afwijzende stand-
punt handhaafde maar niettemin bereid was de vraag van de aannemers te onderzoeken in 
het licht van de ministeriële omzendbrief van 25 februari 1988 en het vroeg de aannemers, 
na voltooiing van de werken de berekeningen en verantwoordingsstukken voor te leggen 
die vereist waren volgens de punten 4 en 5 van de omzendbrief. Dit leidde echter niet tot 
enig resultaat.

De  prijsherzieningsformule  voldoet  niet  aan art.  57,  §2,  Herstelwet,  en  is  derhalve 
nietig.

De vaststelling dat een beding nietig is schendt het beginsel van de bindende kracht van 
overeenkomsten niet (art. 6 B.W.). Deze nietigheid steunt niet op de vaststelling dat de 
prijs zou herzien worden op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen (zoals het 
eiser voorhoudt), maar omdat de herzieningsformule niet voldoet aan de vereisten zoals 
hierboven weergegeven.

(De eiser) voert vruchteloos aan dat de aannemers bij de inschrijving hadden moeten 
melden dat zij in de onmogelijkheid waren om een prijs op te geven (art. 20, §4, K.B. 
22.4.1977). Bij het indienen van de inschrijving was er geen onmogelijkheid om een prijs 
op te geven, en alle inschrijvers hebben een offerte gedaan. Enkel één parameter van het 
door de overheid voorgeschreven  prijsherzieningsbeding bleek niet  aangepast  (zie ook 
hierna).

De vaststelling van de nietigheid van de formule tast evenmin de gelijke behandeling 
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van de inschrijvers aan, omdat elke inschrijver zich op het ogenblik in eenzelfde positie 
bevond en overigens zijn inschrijving deed op een bestek dat deze formule voorschreef 
M.a.w. op de vergelijking van de inschrijvers had de samenstelling van de formule geen 
enkele invloed. Het belang van de onjuiste weging van de parameter bleek zich pas na de 
inschrijvingen  te openbaren toen de eenheidsprijzen van olieproducten onvoorspelbaar 
scherp  daalden,  en  dit  zou  elke  andere  inschrijver,  die  de  opdracht  was  gegund,  in 
dezelfde mate getroffen hebben, en voor deze het recht hebben doen ontstaan de nietig-
heid ervan in te roepen. Er is geen kwade trouw van de aannemers bewezen: zij schreven 
in op een bestek waarin de formule door het bestuur was voorgeschreven, en konden niet 
voorzien dat de effecten ervan in een dergelijke mate de uiteindelijke prijs zouden beïn-
vloeden.

(De eiser) stelt dat art. 57 Herstelwet slechts in een nietigheidssanctie voorziet 'voor een 
contractuele herzieningsformule waarvan de vaste term niet minstens 20 pct.  bedraagt'. 
Hierboven werd evenwel vastgesteld dat de geldigheid van het beding afhankelijk is van 
niet één maar drie voorwaarden.

Het wordt niet betwist dat voor de tweede fase van de werken tussen de partijen een 
nieuwe formule werd overeengekomen waarbij de relatieve waarde van de gasolie op 10 
pct.  werd  gewogen.  De  aannemers  vragen  dat  deze  formule  in  de  plaats  zou  gesteld 
worden van de nietige clausule. (De eiser) voert geen enkel feitelijk gegeven aan waaruit 
zou moeten blijken dat het aandeel van de dieselolie in de kostenstructuur van de beide 
fasen verschillend was, en de toenmalige bevoegde overheid aanvaardde dat deze voor de 
tweede fase 10 pct. bedroeg. (De eiser) heeft nooit enige andere weging voorgesteld of 
zelf vooropgesteld. De herberekening op basis van een relatief aandeel van 10 pct. van de 
brandstof in de prijs moet dan ook in de plaats gesteld worden van de nietige formule. 
(Eiser) betwist deze herberekening op zich niet".

Grieven
Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken diegene die ze hebben aange-

gaan tot wet.
Ze kunnen niet worden herroepen dan met wederzijdse toestemming van partijen of op 

gronden door de wet erkend (artikel 1134, 1 en 2, B.W.).
Overeenkomsten moeten weliswaar te goeder trouw en zonder rechtsmisbruik worden 

uitgevoerd  (artikel  1134,  3,  B.W.),  doch de rechter  vermag niet,  op grond van goede 
trouw en redenen van billijkheid, de inhoud van een overeenkomst te wijzigen.

Het arrest spreekt de nietigheid van de litigieuze contractuele clausule (uit) (artikel 57, 
§2, van de Herstelwet). Deze kan bijgevolg geen toepassing vinden (artikelen 6 en 1131 
B.W.).

De  nietigheidssanctie  kan  evenmin  als  redenen  van  goede  trouw of  billijkheid  tot 
gevolg hebben dat de rechter in plaats van partijen een ander, contractueel prijsherzie-
ningsbeding zou bepalen.

Het bestreden arrest kon dan ook niet, na de litigieuze contractuele herzieningsclausule 
nietig te hebben verklaard, oordelen dat door de aannemer terecht een andere formule in 
de plaats zou gesteld worden van de nietige formule.

Het arrest vervangt in strijd met alle in het middel ingeroepen bepalingen, de overeen-
komst en de nietige clausule door een andere, nu de rechter de mogelijkheid niet heeft een 
overeenkomst tussen partijen te wijzigen (schending van de artikelen 6, 1131, 1134 en 
1135 van het Burgerlijk Wetboek en het principe van de overeenkomstwet (Pacta sunt 
servanda)).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 



700 HOF VAN CASSATIE 23.3.06 - Nr. 171 

1. Als de rechter  de volstrekte nietigheid van een beding van een overeen-
komst vaststelt mag hij geen beding in de plaats stellen dat niet berust op de 
wilsovereenstemming van de partijen.

2. De appelrechters stellen vast, zonder hiervoor te worden bekritiseerd, dat 
het herzieningsbeding volstrekt nietig is.

3. De appelrechters stellen voorts vast dat:
-  de  eiser  aan  de  verweersters  een  openbare  aanbesteding  gunde  voor  de 

verbredingswerken van een deel van het Albertkanaal en dit in twee fasen;
-  voor de eerste  fase in  het  bestek een prijsherzieningsformule  werd  opge-

nomen, waarbij de relatieve belangrijkheid van de prijs van de dieselolie in de 
eindafrekening werd bepaald op 30 pct.;

- de verweersters aanvoeren dat de voor de eerste fase opgenomen prijsherzie-
ningsformule  nietig  is  omdat  de  relatieve  belangrijkheid  van de  prijs  van  de 
dieselolie in de eindafrekening veel te hoog werd ingeschat, wat voor hen zeer 
nadelig is gelet op de spectaculaire daling van de prijs van de dieselolie;

- de verweersters vragen de voor de tweede fase opgenomen formule ook voor 
de eerste fase te doen gelden.

De appelrechters oordelen vervolgens dat "het niet (wordt) betwist dat voor de 
tweede fase van de werken tussen de partijen een nieuwe formule werd overeen-
gekomen waarbij de relatieve waarde van de gasolie op 10 pct. werd gewogen", 
dat "(de verweersters) vragen dat deze formule in de plaats zou gesteld worden 
van de nietige clausule", dat "(de eiser) geen enkel feitelijk gegeven aan(voert) 
waaruit zou moeten blijken dat het aandeel van de dieselolie in de kostenstruc-
tuur van de beide fasen verschillend was, en de toenmalige bevoegde overheid 
aanvaardde dat deze voor de tweede fase 10 pct. bedroeg", dat "(de eiser) nooit 
enige andere weging (heeft) voorgesteld of zelfs vooropgesteld", "dat de herbere-
kening op basis van een relatief aandeel van 10 pct. van de brandstof in de prijs 
dan ook in de plaats gesteld (moet) worden van de nietige formule" en dat "(de 
eiser) deze herberekening op zich niet (betwist)".

De appelrechters beslissen aldus, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat 
de voor de eerste fase opgenomen prijsherzieningsformule nietig is en stellen de 
voor de tweede fase overeengekomen formule in de plaats.

4. De appelrechters schenden zodoende de artikelen 6, 1131 en 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek.

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

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
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23 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Londers  –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Thijs, advocaat-generaal –  Advo-
caten: mrs. Simont en Verbist.

Nr. 172

1° KAMER - 23 maart 2006

VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
NIET-NEERLEGGING VAN DE JAARREKENING - ONTBINDING DOOR DE RECHTER - REGULARISATIE VAN 
DE TOESTAND - HOGER BEROEP - GEVOLG

De  bepaling  krachtens  welke  de  rechtbank  de  ontbinding  kan  uitspreken  van  een 
venootschap  wegens  niet  neerlegging  van  haar  jaarrekening  gedurende  drie 
opeenvolgende boekjaren, tenzij  een regularisatie  mogelijk is en plaatsvindt vooraleer 
uitspraak wordt gedaan, stelt niet als voorwaarde dat deze regularisatie dient plaats te  
vinden voor het tijdstip van de uitspraak door de eerste rechter wanneer tegen dit vonnis 
hoger beroep wordt ingesteld. (Art. 182, §1, Wetboek van vennootschappen)

(HAKO nv e.a. T. PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0428.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep  is  gericht  tegen een arrest,  op 5 februari  2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 774, tweede lid, 1042, 1050 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek; 
- artikel 182, §1, van het Wetboek van Vennootschappen, zoals ingevoerd door de wet 

van 7 mei 1999;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de eerbiediging van de rechten van de verdedi-

ging.
Aangevochten beslissingen
De eisers komen op tegen de bestreden beslissing in zoverre hun hoger beroep - dat 

werd ingesteld tegen het vonnis van 23 september 2003 van de 22ste kamer van de Recht-
bank van Koophandel te Antwerpen, waarbij op verzoek van de procureur des Konings de 
ontbinding werd uitgesproken van de eiseres bij toepassing van artikel 182, §1, van het 
Wetboek  van  Vennootschappen  -  daarin  ongegrond  wordt  verklaard.  De  appelrechter 
baseert zich daarbij op de volgende overwegingen:

"De ontbinding der vennootschap werd uitgesproken omwille van het verzuim gedu-
rende  drie  opeenvolgende  boekjaren  (2000,  2001  en  2002)  de  jaarrekeningen  neer  te 
leggen zoals voorzien in artikel 182 W. Venn.
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(De eisers) leggen uit dat dit in gebreke blijven te wijten is aan het overlijden van de 
boekhouder  in begin 2002 doch er inmiddels een nieuwe boekhouder werd aangesteld 
teneinde deze jaarrekeningen op te stellen.

Uit de stukken blijkt dat de jaarrekeningen 2000, 2001 en 2002 thans werden neerge-
legd bij de Nationale Bank van België.

Overeenkomstig artikel 182 W. Venn. moet regularisatie geschieden alvorens uitspraak 
wordt gedaan over de grond van de zaak.

Geen regularisatietermijn werd voor de eerste rechter gevraagd en er werd ten gronde 
uitspraak gedaan.

Latere regularisatie kan de ontbinding niet ongedaan maken.
Het hoger beroep van (de eiseres) is ongegrond" (p. 4 van het bestreden vonnis).
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 182, §1, van het Wetboek van Vennootschappen kan de recht-

bank op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie de ontbinding 
uitspreken van een vennootschap die gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft 
voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig de arti-
kelen 98 en 100, tenzij een regularisatie van de toestand mogelijk is en plaatsvindt voor-
aleer uitspraak wordt gedaan over de grond van de zaak.

Te dezen staat vast dat de eiseres aanvankelijk naliet tijdig de jaarrekeningen neer te 
leggen m.b.t. de boekjaren 2000, 2001 en 2002, waarop zij door het openbaar ministerie 
werd gedagvaard in ontbinding voor de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, die bij 
vonnis  van  23  september  2003  haar  ontbinding  uitsprak  en  de  eiser  als  vereffenaar 
aanstelde.

Evenwel  werd  noch door  één van  de partijen noch door het  hof van  beroep in  het 
bestreden arrest betwist dat de eisers tijdig en op ontvankelijke wijze hoger beroep aante-
kenden  tegen  dit  vonnis,  terwijl  eveneens  vaststaat  dat  de  jaarrekeningen  van  eerste 
eiseres over de boekjaren 2000, 2001 en 2002 werden neergelegd bij de Nationale Bank 
van België. De appelrechter bevestigt overigens uitdrukkelijk dat "(u)it de stukken blijkt 
dat de jaarrekeningen 2000, 2001 en 2002 thans werden neergelegd bij de Nationale Bank 
van België".

Te dezen kan noch uit de omstandigheid dat de jaarrekeningen nog niet waren neerge-
legd  vóór  de  behandeling  en  de  uitspraak  van  de  zaak  in  eerste  aanleg,  noch  uit  de 
omstandigheid dat er voor de eerste rechter geen "regularisatietermijn" werd gevraagd, 
wettig  worden  afgeleid dat een regularisatie  van de desbetreffende  toestand tijdens de 
procedure in hoger beroep geen beletsel  meer  zou vormen voor  de ontbinding van de 
vennootschap bij toepassing van artikel 182, §1, van het Wetboek van Vennootschappen. 
De in deze laatste bepaling bedoelde "uitspraak over de grond van de zaak" heeft in voor-
komend geval immers ook betrekking op de behandeling van de zaak in hoger beroep, 
waarbij te dezen niet werd betwist dat de bewuste jaarrekeningen werden neergelegd vóór 
de behandeling van de zaak voor het hof van beroep.

Bovendien impliceert ook het recht om hoger beroep aan te tekenen tegen een vonnis 
bij  toepassing van  artikel  1050 van  het Gerechtelijk Wetboek en de daarmee  gepaard 
gaande  devolutieve  werking  van  dit  hoger  beroep  overeenkomstig  artikel  1068  van 
datzelfde wetboek, - bij gebreke aan afwijkende andersluidende wetsbepalingen - dat de 
zaak volledig voor de appelrechter kan en in voorkomend geval moet worden behandeld. 
De mogelijkheid voor de rechter om bij toepassing van artikel 182, §1, van het Wetboek 
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van Vennootschappen de ontbinding uit te spreken van een vennootschap die gedurende 
drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening 
neer te leggen "tenzij een regularisatie van de toestand mogelijk is en plaatsvindt voor-
aleer uitspraak wordt gedaan over de grond van de zaak", impliceert dan ook dat de appel-
rechter de ontbinding van de vennootschap niet vermag uit te spreken of in voorkomend 
geval de door de eerste rechter uitgesproken ontbinding teniet dient te doen, wanneer de 
toestand vóór de behandeling ten gronde voor de appèlinstantie werd geregulariseerd.

Het hof van beroep merkt te dezen dan ook niet wettig op dat "(l)atere regularisatie (...) 
de ontbinding niet ongedaan (kan) maken", nu vaststaat dat de regularisatie is geschied 
vooraleer in hoger beroep ten gronde uitspraak werd gedaan over de zaak.

De beslissing waarbij de hogere beroepen van de eisers ongegrond werden verklaard en 
de door de eerste rechter bevolen ontbinding dienvolgens werd bevestigd, is dan ook niet 
naar recht verantwoord,  nu aldus de ontbinding van  eerste  eiseres wordt  uitgesproken 
hoewel vaststaat dat de toestand m.b.t. de neerlegging van de jaarrekeningen werd geregu-
lariseerd vóór de behandeling van de zaak voor het hof van beroep (schending van artikel 
182, §1, van het Wetboek van Vennootschappen, zoals ingevoerd door de wet van 7 mei 
1999), en nu het hof van beroep voorts, niettegenstaande de onbeperkte hogere beroepen 
van de eisers, tevens nalaat om in hoger beroep kennis te nemen van de volledige zaak 
(schending van de artikelen 1050 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1. Luidens artikel  182, §1, van het Wetboek van Vennootschappen,  kan de 

rechtbank, op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie, 
de ontbinding uitspreken van een vennootschap die gedurende  drie opeenvol-
gende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer 
te leggen overeenkomstig de artikelen 98 en 100 van hetzelfde wetboek, tenzij 
een regularisatie van de toestand mogelijk is en plaatsvindt vooraleer uitspraak 
wordt gedaan over de grond van de zaak.

2. Deze bepaling stelt niet als voorwaarde dat de regularisatie dient plaats te 
vinden voor het tijdstip van de uitspraak door de eerste rechter wanneer tegen dit 
vonnis hoger beroep wordt ingesteld.

3. Het arrest  stelt  vast dat de "ontbinding van de vennootschap werd uitge-
sproken door de eerste rechter wegens verzuim gedurende drie opeenvolgende 
boekjaren (2000, 2001 en 2002) de jaarrekeningen neer te leggen" en dat "uit de 
stukken blijkt dat deze jaarrekeningen thans werden neergelegd bij de Nationale 
Bank van België" en oordeelt vervolgens, om reden dat "geen regularisatieter-
mijn  voor  de  eerste  rechter  werd  gevraagd  en  er  ten  gronde  uitspraak  werd 
gedaan",  dat  een  "latere  regularisatie  de  ontbinding  niet  meer  ongedaan  kan 
maken".

Het verklaart dienvolgens het hoger beroep van de eisers tegen het vonnis van 
de eerste rechter,  waarbij de ontbinding van de NV werd uitgesproken, onge-
grond.

4. Door aldus te oordelen, voegt het bestreden arrest aan artikel 182, §1, van 
het Wetboek van Vennootschappen een voorwaarde toe die de wet niet bevat.

5. Het onderdeel is gegrond.
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Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over het 

hoger beroep ingesteld door Koster en de daaraan verbonden kosten.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

23 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de heer Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Geinger.

Nr. 173

1° KAMER - 24 maart 2006

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDENEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL - RECHT VAN 
VERDEDIGING - VOORWAARDEN

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BURGERLIJKE ZAKEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL 
- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDENEN - VOORWAARDEN

3º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDENEN

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE 
EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDENEN

1º,  2°,  3° en 4° De rechter  miskent  noch het  beschikkingsbeginsel  noch het  recht  van 
verdediging wanneer hij de door de partijen aangevoerde redenen ambtshalve aanvult en 
daarbij  steunt  op  feiten  die  de  partijen  regelmatig  aan  zijn  beoordeling  hebben 
voorgelegd  en  door  hen  besproken  konden  worden1.(Art.  1138,  2°,  Ger.W.; 
Beschikkingsbeginsel; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(C. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0360.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest,  op 11 januari  2005 gewezen 

1 Zie Cass., 14 sept. 2001, A.R. C.99.0195.F, nr 463; 21 dec. 2001, A.R. C.99.0239.F, nr 718; 11 
maart 2002, A.R. C.01.0308.F, nr 172; 14 april 2005, A.R. C.03.0148.F, nr 225.



Nr. 173 - 24.3.06 HOF VAN CASSATIE 705 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar memorie twee middelen aan.

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955;

- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
-  algemeen  rechtsbeginsel  krachtens  hetwelk  de  rechter  in  burgerlijke  zaken  geen 

geschil mag opwerpen waarvan de partijen het bestaan in conclusie hebben uitgesloten, 
beschikkingsbeginsel genoemd.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond, zulks 

om de onderstaande redenen:
"dat  het  voldoende  is  eraan  te  herinneren  dat  er  zich  op  11  december  1992,  rond 

21.50u, een ongeval voordeed in Dour, avenue Harmegnies, waarbij B. B. om het leven 
kwam; 

dat laatstgenoemde een Mitsubishi jeep bestuurde die de rijweg verliet, op de zijberm 
terechtkwam en uiteindelijk tegen een container op poten aanreed.

(...)
dat  [eiseres]  dient  te  bewijzen  dat  de  [verweerders]  een fout  hebben begaan die  in 

oorzakelijk verband staat met de schade waarvoor zij vergoeding vordert;
dat [eiseres] staande houdt dat de silo op de grasberm stond en dat een dergelijke plaat-

sing, die niet door de gemeente is toegestaan, een fout oplevert;
dat de [verweerders] betwisten dat de silo op een gedeelte van de openbare weg stond;
dat het  strafdossier,  dat  werd  geopend na het ongeval  en nadien werd geseponeerd, 

onder de rubriek 'Vaststellingen' vermeldt dat 'bij het ongeval een bestelwagen Mitsubishi 
jeep betrokken is en een vast obstakel dat buiten de rijweg is gelegen, namelijk een silo 
voor droge mortel. Wij merken op dat de rechterberm, die met gras is bezaaid, banden-
sporen vertoont die afkomstig zijn van de bestelwagen. We zien ook dat er houten balken 
liggen waarop de silo stond. Die balken liggen volledig buiten de rijweg op ongeveer 7 
meter van een verlichtingspaal die perfect functioneert';

dat  het  onder  de rubriek  'feitenrelaas'  preciseert  dat  'de  Mitsubishi  jeep  (B.)  op de 
avenue H. Harmegnies in Dour rijdt in de richting van het centrum. In een recht stuk weg 
begint de bestelwagen van rechts naar links te slingeren. Daarna belandt hij op de rechter-
grasberm, blijft daar ongeveer negentien meter voortrijden en belandt ten slotte frontaal 
tegen een mortiersilo die op de berm staat en op een bouwplaats wordt gebruikt. Door de 
botsing maken de silo en de bestelwagen een kwartdraai naar rechts. De silo valt om op de 
bestelwagen  waardoor  deze  volledig  wordt  verpletterd  en  de  bestuurder  klem  raakt. 
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Wanneer de getuigen enkele seconden daarna opdagen, geeft hij al geen teken van leven 
meer';

dat de rubriek 'signalisatie' gewag maakt van 'een geel knipperlicht op de silo buiten de 
rijweg';

dat verweerder in zijn verhoor door de verbalisanten verklaard heeft 'Ik verzeker dat de 
silo buiten de rijweg stond';

dat de verbalisanten een schets hebben gemaakt waarop de vier poten van de silo alle-
maal buiten de grasstrook staan en ook buiten de strook met aarde die wat verder in de 
richting van de privé-terreinen ligt;

dat, als men enkel op die schets afgaat, daaruit kan afleiden dat de silo niet op de gras-
berm stond, zelfs niet gedeeltelijk;

dat zulks evenwel wordt tegengesproken door sommige van de voornoemde vermel-
dingen van het strafdossier;

dat  er  toentertijd  jammer  genoeg  geen  bijkomende  onderzoeksverrichtingen  zijn 
gebeurd om alle twijfel  weg te nemen over  de precieze plaats van de silo voordat  de 
bestelwagen ertegen aanreed;

dat [eiseres]weliswaar foto's overlegt die door een plaatselijke krant, 'La Province', zijn 
genomen, maar dat ze de twijfel over de plaats van de silo niet wegnemen;

dat erop dient gewezen dat de foto's genomen zijn toen de hulpdiensten al ter plaatse 
waren en dat bepaalde zaken al verplaatst konden zijn (...); 

dat de stukken die in het debat zijn gebracht een twijfel laten bestaan over de plaats van 
de silo, zodat de aan de [verweerders] aangewreven fout niet naar genoegen van recht is 
bewezen (...);

dat het trouwens niet bewezen is dat de silo onvoldoende stabiel was;
dat de val van de silo uiteraard geen bewijs is van een dergelijk gebrek aan stabiliteit, 

aangezien de bestelwagen krachtig ertegen was aangereden;
dat evenmin bewezen is dat de [verweerders] nagelaten zouden hebben gebruikelijke 

voorzorgsmaatregelen te treffen bij het plaatsen van de silo;
dat uit de bovenstaande overwegingen volgt dat er aan de zijde van de [verweerders] 

geen enkele fout voldoende is bewezen".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Het bestreden arrest brengt nieuwe gegevens in het debat die door de partijen niet zijn 

aangevoerd.
Ten eerste, terwijl de verweerders twijfels uitten omtrent de plaatsing van de silo op de 

grasberm, en zij - ten onrechte - aanvoerden dat de grasberm geen deel uitmaakte van 
openbare weg, hebben zij nooit betwist dat de silo tenminste op een ander gedeelte van de 
berm was geplaatst,  namelijk op de strook aarde naast  de grasstrook.  De verweerders 
hebben nooit aangevoerd dat hij verder stond dan de berm, op privé-terrein.

Ten tweede heeft  geen enkele partij aangevoerd dat het mogelijk was "dat  bepaalde 
zaken al verplaatst konden zijn (...)", zoals het hof van beroep heeft gezegd.

Door de mogelijkheid te opperen dat de poten van de silo volledig buiten de berm (zie 
eerste onderdeel) stonden en door te wijzen op een mogelijke verplaatsing van de silo 
en/of van andere bestanddelen ervan na het ongeval en vóór de komst van de hulpdiensten 
of  de  journalisten,  heeft  het  hof  van  beroep  dus  twee  nieuwe  gegevens  in  het  debat 
gebracht. Zodoende hebben de appèlrechters, onwettig, hun beslissing gegrond op feite-
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lijke gegevens die geen enkele partij had aangevoerd (schending van artikel 6.1 van het 
Verdrag tot  bescherming  van  de  rechten van  de mens  en de fundamentele  vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 
miskenning  van  het  algemeen  beginsel  van  het  recht  van  verdediging,  schending van 
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en miskenning van het beschikkingsbe-
ginsel).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Eerste middel
(...)
1.2. Tweede onderdeel
De  rechter  miskent  het  beschikkingsbeginsel  niet  wanneer  hij  de  door  de 

partijen aangevoerde redenen ambtshalve aanvult en daarbij steunt op feiten die 
regelmatig aan zijn beoordeling zijn voorgelegd.

Om te beoordelen of de silo, zoals eiser staande houdt, op een gedeelte van de 
openbare weg stond, wijst het arrest met name erop "dat de verbalisanten een 
schets hebben gemaakt waarop de vier poten van de silo allemaal buiten de gras-
strook staan en ook buiten de strook met aarde die verder ligt in de richting van 
de privé-terreinen", dat de door eiseres overgelegde foto's door een plaatselijke 
krant zijn genomen "toen de hulpdiensten al ter plaatse waren en dat bepaalde 
zaken al verplaatst konden zijn (zie met name, op foto 1 en 2, de balk waarop de 
silo steunt)" en dat "de interpretatie ervan erg delicaat is aangezien het slechts 
gaat om drie foto's die 's nachts zijn genomen waarop de silo en het voertuig te 
zien zijn en die wegens de invalshoek van de opnamen geen nuttige gegevens 
over precieze plaats van de silo kunnen geven".

Aan de hand van die overwegingen heeft het arrest, steunend op feiten die in 
het debat waren, de door de partijen aangevoerde redenen aangevuld.

Aangezien de partijen die feiten hebben kunnen bespreken, heeft het hof van 
beroep het recht van verdediging niet miskend.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt eisers in de kosten. 

24  maart  2006  –  1°  kamer  –  Voorzitter: de  h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de heer Werquin, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Houtekier en Nelissen Grade.
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Nr. 174

3° KAMER - 27 maart 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — AARD VAN DE WET. TOEPASSINGSSFEER 
- AARD VAN DE WET - BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS - DWINGENDE WET - WETTEN VAN 
POLITIE EN VEILIGHEID

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
WETTEN VAN POLITIE EN VEILIGHEID - ARBEIDSOVEREENKOMST - BESCHERMING VAN DE 
WERKNEMERS - DWINGENDE WET - WETTEN VAN POLITIE EN VEILIGHEID

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — AARD VAN DE WET. TOEPASSINGSSFEER 
- AARD VAN DE WET - VERJARING - DWINGENDE WET - WERKNEMER

4º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - DWINGENDE WET - WETTEN VAN 
POLITIE EN VEILIGHEID

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
ARBEIDSOVEREENKOMST - AARD VAN DE WET - VERJARING - DWINGENDE WET - WERKNEMER

6º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
WETTEN VAN POLITIE EN VEILIGHEID - ARBEIDSOVEREENKOMST - VERJARING - DWINGENDE WET - 
WETTEN VAN POLITIE EN VEILIGHEID

1º en 2° Inzake arbeidsovereenkomsten zijn de wettelijke bepalingen die de bescherming 
van de werknemers regelen en die gebiedend zijn, wetten van politie en van veiligheid1 
(Art. 3, eerste lid, B.W.; Art. 6, Arbeidsovereenkomstenwet)

3º, 4°, 5° en 6° De rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren 
één  jaar  na  het  eindigen van deze overeenkomst  of  vijf  jaar  na  het  feit  waaruit  de 
vordering  is  ontstaan,  zonder  dat  deze  termijn  één  jaar  na  het  eindigen  van  deze 
overeenkomst mag overschrijden; die bepaling, die gebiedend is ten voordele van de 
werknemer wanneer zij ertoe strekt zijn rechten niet in te korten of zijn verplichtingen niet  
te verzwaren, is een wet van politie en veiligheid2. (Art. 3, eerste lid, B.W.; Artt. 6 en 15, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(G. T. GECAMINES, onderneming naar Congolees publiek recht)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0164.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 25 mei 2004 op verwij-

zing is gewezen door het Arbeidshof te Luik, ten gevolge van het arrest van het 
Hof van 28 april 20033.

Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 25 juni 1975 (A.C., 1975, 1146); art. 3, eerste lid, B.W., vóór de opheffing ervan bij de W. 
16 juli 2004.
2 Art.  3,  eerste  lid,  B.W.,  vóór  de opheffing ervan bij  W.  16 juli  2004. Merk op dat  het  O.M. 
concludeerde tot gedeeltelijke vernietiging van het bestreden arrest en tot gedeeltelijke vernietiging 
van het daaropvolgende arrest van het arbeidshof van 19 jan. 2005, maar dat het het eerste onderdeel 
van het eerste, niet gepubliceerde middel,  gegrond achtte. Dit arrest van het Hof beslist dat beide 
onderdelen van het eerste middel feitelijke grondslag missen.
3 Niet gepubliceerd.
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Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan, gesteld als volgt :
(...)
Tweede middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 6 en 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vorderingen betreffende de gratificatie van 1998 en de 

loonregularisatie verjaard.
Het steunt wat dat betreft op de volgende gronden :
"De halfjaarlijkse gratificatie van de laatste drie semesters.
[...]
Het [arbeids]hof heeft reeds verduidelijkt dat de wetgeving die op de overeenkomst van 

toepassing was, het Congolese recht was, met uitzondering van de wetten van politie en 
veiligheid. Er wordt niet betoogd dat de regels betreffende de burgerlijke verjaring van 
achterstallige lonen wetten van politie en veiligheid zijn. Het [arbeids]hof oordeelt dat de 
regels van de burgerlijke verjaring geen wetten van politie en veiligheid zijn, voor zover 
zij niet noodzakelijk zijn voor de handhaving van de politieke, economische en sociale 
orde van  de Belgische  maatschappij  binnen de internationale  context.  Wat  dat  betreft 
moet  dus  verwezen  worden  naar  het  Congolese  recht.  Krachtens  artikel  152  van  het 
Zaïrees Wetboek van Arbeidsrecht verjaren de rechtsvorderingen tot betaling van loon 
door verloop van een jaar, te rekenen vanaf de datum waarop het loon verschuldigd is. De 
gratificatie  van  het  tweede  semester  van  1998,  die  opgeëist  kan  worden  vanaf  31 
december 1998, verjaart bijgevolg op 31 december 1999. Bij gebrek aan een verjarings-
stuitende daad vóór de dagvaarding van 8 maart 2000 of vóór de datum van 31 december 
1999 in elke stand van het geding, is de vordering met betrekking tot de gratificatie van 
1998 verjaard.

[...]
Vergoeding ten gevolge van een classificatiefout. Loonregularisatie.
Het betreft hier eveneens een rechtsvordering tot betaling van loon en de verjaringster-

mijn bedraagt dus één jaar, zoals hierboven is gepreciseerd. Die vordering, die betrekking 
heeft op lonen die vóór 31 december 1998 uitbetaald hadden moeten zijn, is verjaard."

Grieven
Enerzijds vormen de privaatrechtelijke wetten,  die rechtsfeiten en beroepsactiviteiten 

regelen of de bescherming van de "zwakke" partij in bepaalde overeenkomsten beogen, 
ongeacht of zij al dan niet de openbare orde raken, wetten van politie en veiligheid zoals 
bedoeld  in  artikel  3,  eerste  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  wanneer  ze  beschouwd 
worden  als  feiten  die  ongeacht  hun  contractuele  oorsprong  plaatsvinden  op  Belgisch 
grondgebied.  Inzake  arbeidsovereenkomsten  vallen  alle  bepalingen  die  de  werknemer 
beschermen dus onder  het statuut  van de wetten  van politie  en veiligheid,  zonder dat 
onderzocht moet worden of die bepalingen noodzakelijk zijn voor de "handhaving van de 
politieke, economische en sociale orde van de Belgische maatschappij binnen de internati-
onale context".
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Anderzijds, krachtens artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten "verjaren de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na 
het  eindigen  van  deze  overeenkomst  of  vijf  jaar  na  het  feit  waaruit  de  vordering  is 
ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag 
overschrijden". Die bepaling is een gebiedende bepaling ten voordele van de werknemer 
(artikel 6 van de wet van 3 juli 1978).

Het bestreden arrest, dat artikel 152 van het Wetboek van Zaïrees Arbeidsrecht toepast, 
dat een verjaringstermijn van één jaar voorschreef te rekenen van de datum waarop de 
gevorderde bedragen verschuldigd waren,  dus een verjaringstermijn die voor  de werk-
nemer minder gunstig was dan die van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978, op grond dat 
die wet geen wet van politie en veiligheid was, in zoverre deze niet strekte tot de "handha-
ving van de politieke, economische en sociale orde van de Belgische maatschappij in de 
internationale context", 

1° miskent bijgevolg het begrip wet van politie en veiligheid in de zin van artikel 3, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (schending van dat artikel  3, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek);

2° weigert onwettig de toepassing van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978, dat gebie-
dend is (artikel 6 van de wet van 3 juli 1978) en verklaart de vorderingen van eiser betref-
fende de gratificatie van 1998 en de loonregularisatie bijgevolg onwettig verjaard, hoewel 
ze ten aanzien van dat artikel 15 niet waren verjaard (schending van de artikelen 6 en 15 
van de wet van 3 juli 1978, die te dezen toepasselijk zijn gemaakt door artikel 3, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, en, voor zover nodig, schending van dat artikel 3, eerste 
lid).

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Tweede middel
Inzake arbeidsovereenkomsten zijn de wettelijke bepalingen die de bescher-

ming van de werknemers regelen en die gebiedend zijn, wetten van politie en 
van veiligheid; ze hebben bindende gevolgen voor de werkgevers die werkne-
mers gewoonlijk in België tewerkstellen.

Artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
bepaalt dat de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na 
het eindigen van deze overeenkomst verjaren of vijf jaar na het feit waaruit de 
rechtsvordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van 
deze overeenkomst mag overschrijden.

Die bepaling,  die gebiedend is ten voordele van de werknemer wanneer  zij 
ertoe strekt zijn rechten niet in te korten of zijn verplichtingen niet te verzwaren, 
is een wet van politie en veiligheid.

Het bestreden arrest oordeelt dat "de wetgeving die op de overeenkomst van 
toepassing was, het Congolese recht was, met uitzondering van de wetten van 
politie en veiligheid", dat "de regels van de burgerlijke verjaring geen wetten van 
politie en veiligheid zijn, voor zover zij niet noodzakelijk zijn voor de handha-
ving  van  de  politieke,  economische  en  sociale  orde  van  de  Belgische  maat-
schappij binnen de internationale context" en "dat wat dat betreft dus verwezen 
moet worden naar het Congolese recht".

Het arrest  verantwoordt  zijn beslissing om de vorderingen van eiser  betref-
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fende een gratificatie van 1998 en een loonregularisatie op grond "van artikel 
152 van het Zaïrees Wetboek van Arbeidsrecht" verjaard te verklaren, niet naar 
recht.

Het middel is gegrond.
Vernietiging van het bestreden arrest leidt tot nietigverklaring van het arrest 

van  19  januari  2005,  in  zoverre  laatstgenoemd  arrest,  dat  over  de  kosten 
uitspraak doet, het gevolg is van dat arrest.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het "de vorderingen betreffende de 

gratificatie van 1998 en de loonregularisatie" verjaard verklaart.
Verklaart het arrest van 19 januari 2005 nietig, in zoverre het over de kosten 

uitspraak doet.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest en van het gedeeltelijk nietig verklaarde arrest.
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten; houdt de andere helft aan en laat de 

beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

27 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Matray – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de heer Leclercq, eerste 
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.

Nr. 175

3° KAMER - 27 maart 2006

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - VERJARING - TERMIJNEN - DUUR - 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - RECHT OM DE TERUGVORDERING TE 
BEVELEN - VORDERING TOT TERUGBETALING

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - DUUR - WERKLOOSHEID - RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - RIJKSDIENST VOOR 
ARBEIDSVOORZIENING - RECHT OM DE TERUGVORDERING TE BEVELEN - VORDERING TOT 
TERUGBETALING

3º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - 
WERKLOOSHEID - WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING - RECHT OM DE TERUGVORDERING TE BEVELEN - VORDERING TOT 
TERUGBETALING - VERJARING - TERMIJNEN - DUUR

1º, 2° en 3° Het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugvordering van 
de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, verjaart na drie jaar, en 
die termijn wordt op vijf jaar gebracht wanneer de onverschuldigde betaling het gevolg is  
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van  arglist  of  bedrog  van  de  werkloze;  de  rechtsvordering  van  de  Rijksdienst  voor 
Arbeidsvoorziening  tot  terugbetaling  van  het  onverschuldigd  betaalde  is  daarentegen 
onderworpen aan de verjaringstermijn van tien jaar1.  (Art. 7, §13, tweede lid, Beslw. 28 
dec. 1944; Art. 2262bis, §1, eerste lid, B.W.)

(R.V.A.. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0022.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op 23 november 2004 is 

gewezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel  7, §13, inzonderheid tweede,  derde en vierde lid, van de besluitwet van 28 

december  1944  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders,  waarbij  §13 
gewijzigd is bij artikel 112 van de programmawet van 30 december 1988;

- artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 15, inzonderheid tweede lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 

handvest van de sociaal verzekerde;
- artikel 169, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissingen
Nadat  de directeur van  het werkloosheidsbureau verweerder,  bij  een op 27 februari 

1997 ter kennis gebrachte beslissing, met ingang van 26 oktober 1992 uitgesloten had van 
het recht op werkloosheidsuitkeringen omdat hij verzuimd had aangifte te doen van het 
feit dat hij voor zichzelf een bijkomstige activiteit uitoefende, en de terugbetaling van de 
door verweerder onrechtmatig ontvangen uitkeringen bevolen had, verklaart het arrest "de 
terugvordering van het onverschuldigd betaalde verjaard verklaart".

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
"[Artikel 7, §13, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe-

lijke zekerheid der arbeiders] bepaalt in het tweede tot het vierde lid dat de rechtsvorde-
ringen tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde werkloosheids-uitkeringen na drie 
jaar (of na vijf jaar in geval van arglist of bedrog) verjaren, te rekenen van de eerste dag 
van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarop de uitbetaling gedaan werd, en dat de 
verjaringstermijn gestuit kan worden door een ter post aangetekende brief.

Dit  impliceert  dat  [eiser]  binnen de bepaalde  termijn  de  principebeslissing over  de 
uitsluiting van het recht met terugbetaling van het onverschuldigd betaalde neemt en dat 
hij, binnen de drie (of vijf) jaar van die beslissing, over het bedrag van dat onverschuldigd 
betaalde beslist of een rechtsvordering tot terugbetaling instelt, als hij het bedrag van het 
onverschuldigd betaalde in de principebeslissing nog niet heeft vastgesteld, hoewel het 
handvest van de verzekerde hem daartoe nochtans verplicht.

1 Zie Pasin., 1988, p. 1737
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Indien eiser geen unieke beslissing neemt over zowel het beginsel als het bedrag van 
het onverschuldigd betaalde, gaat de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot terugbe-
taling opnieuw in te rekenen van de datum van kennisgeving van de principebeslissing. 
De termijn die ingaat, is dezelfde termijn als die welke op dat ogenblik van kracht was, te 
weten een termijn van drie (of vijf) jaar, overeenkomstig voornoemd artikel 7, §13.

De principebeslissing wijzigt de verjaringstermijn niet in een dertigjarige (en vervol-
gens tienjarige) termijn. De wijziging van de verjaringstermijn die in gemeen recht van 
toepassing is, ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 10 juli 1998, heeft 
geen  enkele  invloed  op  de  termijn  waarbinnen  de beslissing tot  terugbetaling  van  de 
onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitkeringen genomen diende te worden, zodat de 
rechtsleer en de rechtspraak over de verjaringstermijn ten gevolge van de inwerkingtre-
ding van een wet die de verjaringstermijn inkort, ten onrechte zijn aangevoerd.

Te  dezen  wordt  niet  betwist  dat  de  arglist  niet  bewezen  is.  Zij  wordt  door  [eiser] 
evenmin aangevoerd.

De verjaringstermijn van drie jaar is dus van toepassing.
Die termijn is ingegaan op 1 april 1994 voor de oudste data (de oudste uitbetaling van 

de onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen dagtekent van januari 1994, wat betreft de 
werkloosheidsuitkeringen voor december 1993) en is gestuit door de verzending van de 
principebeslissing van 27 februari 1997. De verjaring was toen nog niet ingegaan maar de 
beslissing stelt het bedrag van het onverschuldigd betaalde niet vast en zegt alleen voor 
recht dat de terugbetaling zal moeten plaatsvinden.

Om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen moest bijgevolg een nieuwe beslis-
sing genomen worden dat het bedrag van het onverschuldigd betaalde vaststelde.

Op 27 februari 1997 is een nieuwe verjaringstermijn van drie jaar ingegaan en is er 
binnen de drie jaar geen enkele verjaringsstuitende daad gesteld, aangezien de eerste daad 
bestond in het terugvorderen van het onverschuldigd betaalde door het instellen van een 
tegenvordering op 13 september 2004.

De verjaring is bijgevolg verjaard".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 7, §13, tweede lid, van de besluitwet  van 28 december  1944 betreffende de 

maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij de wet van 30 december 1988, 
bepaalt in het tweede lid : "het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de 
terugbetaling van onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, alsmede 
de rechtsvorderingen van de uitbetalingsinstellingen tot terugbetaling van onverschuldigd 
betaalde werkloosheidsuitkeringen verjaren na drie jaar" (en voegt  hieraan toe dat die 
termijn op vijf jaar gebracht wordt wanneer de onverschuldigde betaling het gevolg is van 
arglist of bedrog van de werkloze).

Datzelfde artikel 7, §13, bepaalt in het derde lid dat de verjaringstermijnen ingaan de 
eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan werd 
en,  in  het  vierde lid,  dat  de  verjaringstermijnen,  onverminderd  de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek, gestuit kunnen worden door een ter post aangetekende brief.

Zoals uit de bewoordingen van het tweede lid van dat artikel 7, §13, blijkt, is er ten 
aanzien van eiser uitsluitend een termijn van drie jaar (die op vijf jaar wordt gebracht in 
geval van arglist of bedrog) ingesteld om een beslissing tot terugvordering van het onver-
schuldigd  betaalde te  nemen,  zonder  dat  er  aan eiser  een specifieke  verjaringstermijn 
opgelegd wordt om het onverschuldigd betaalde nadien daadwerkelijk terug te vorderen.

De termijn waarbinnen eiser dit moet doen, kan alleen de termijn zijn die in het gemeen 
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recht van toepassing is. Die termijn, die dertig jaar bedroeg op het ogenblik van de beslis-
sing van 27 februari 1997, is verminderd tot tien jaar door de inwerkingtreding, op 27 juli 
1998, van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, dat in dit wetboek is gevoegd door 
de wet van 10 juni 1998, maar was niet verstreken toen eiser op 13 september 2004 de 
tegenvordering instelde.

Het arrest, dat oordeelt dat eiser, na de beslissing van 27 februari 1997, slechts over 
drie jaar beschikte om een nieuwe beslissing te nemen over het bedrag van het onver-
schuldigd betaalde of om zijn rechtsvordering tot terugvordering in te stellen, en op die 
overweging steunt om zijn vordering tot veroordeling van verweerder tot terugbetaling 
van de onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitkeringen te verwerpen, schendt artikel 7, 
§ 13, inzonderheid het tweede, derde en vierde lid, van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, miskent de regel dat de 
gemeenrechtelijke  verjaringstermijn  voor  alle  persoonlijke  schuldvorderingen  tien  jaar 
bedraagt (schending van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek) en miskent de regel 
volgens  welke  elk  onrechtmatig  ontvangen  bedrag  inzake  werkloosheid,  terugbetaald 
moet  worden  (schending van artikel  169,  eerste lid,  van het koninklijk  besluit  van 25 
november 1991).

Tweede onderdeel
Artikel 7, §13, van de voormelde besluitwet  van 28 december 1944 vereist  niet dat 

eisers beslissing om de terugbetaling van de onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitke-
ringen te bevelen, het bedrag van het onverschuldigd betaalde vermeldt.

Enerzijds blijkt uit artikel 15 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het hand-
vest van de sociaal verzekerde dat indien de beslissing tot terugvordering van het onver-
schuldigd betaalde het bedrag van dat onverschuldigd betaalde niet vermeldt, het enige 
gevolg ervan is dat de termijn van het hoger beroep dat de sociaal verzekerde tegen die 
beslissing kan instellen, niet ingaat.

Het  arrest,  dat  oordeelt  dat  de  administratieve  beslissing  van  27  februari  1997  het 
totaalbedrag  van  de  door  verweerder  terug  te  betalen  werkloosheidsuitkeringen  niet 
vermeldde, zodat een beslissing met die verduidelijking had moeten zijn genomen om de 
terugvordering van het onverschuldigd betaalde mogelijk te maken, schendt artikel 7, §13, 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, alsook artikel 15 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest 
van de sociaal verzekerde, en miskent daarenboven de regel volgens welke elke onrecht-
matig ontvangen bedrag terugbetaald moet worden (schending van artikel 169, eerste lid, 
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglemente-
ring).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 7, §13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, verjaren het recht van 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugbetaling van onverschuldigd 
betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, alsmede de rechtsvorderingen van 
de uitbetalingsinstellingen tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde werk-
loosheidsuitkeringen na drie jaar; die termijn wordt op vijf jaar gebracht wanneer 
de onverschuldigde betaling het gevolg is van arglist of bedrog van de werkloze.

Uit die bepaling kan worden afgeleid dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie-
ning over een verjaringstermijn van drie jaar beschikt, die op vijf jaar gebracht 
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wordt in geval van arglist of bedrog van de werkloze, om de beslissing te nemen 
die de terugbetaling van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen 
beveelt; die bepaling onderwerpt de rechtsvordering van de Rijksdienst tot terug-
vordering van het onverschuldigd betaalde echter niet aan een specifieke verja-
ringstermijn.

Krachtens artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat op 
27 juli 1998 in werking is getreden, is de verjaringstermijn van alle persoonlijke 
rechtsvorderingen verminderd van dertig tot tien jaar.

Die verjaring is van toepassing op alle persoonlijke rechtsvorderingen die niet 
aan bijzondere verjaringen zijn onderworpen.

Uit het verband tussen de bepalingen van de artikelen 7, §13, tweede lid, van 
de besluitwet van 28 december 1944 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, 
blijkt  dat  de  rechtsvordering  van  de  Rijksdienst  voor  Arbeidsvoorziening  tot 
terugvordering van het onverschuldigd betaalde met ingang van 27 juli 1998 is 
onderworpen aan de verjaringstermijn van tien jaar.

Het arrest  dat  de rechtsvordering van eiser tot  terugbetaling van het  onver-
schuldigd betaalde verjaard verklaart, op grond dat "de verjaringstermijn van de 
rechtsvordering [...] van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening [...] tot terug-
vordering [...] van het onverschuldigd betaalde [...] drie jaar bedraagt overeen-
komstig  voormeld  artikel  7,  §13",  schendt  dat  artikel  7,  §13,  tweede  lid,  en 
artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten.

Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

27 maart 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de heer Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 176

2° KAMER - 28 maart 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
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STRAFVORDERING — ANDERE PARTIJEN - STEDENBOUW - GEWESTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - EISER IN HERSTEL - VOORZIENING - AFWEZIGHEID VAN 
BETEKENING - GEVOLG

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — ALLERLEI - 
STEDENBOUW - GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - EISER IN HERSTEL - 
VOORZIENING - AFWEZIGHEID VAN BETEKENING - GEVOLG

1º  en  2°  Niet  ontvankelijk  is  het  cassatieberoep  ingesteld  door  de  gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur, in zijn hoedanigheid van herstelvorderende overheid, dat 
niet regelmatig betekend werd aan het openbaar ministerie en aan de partijen tegen wie  
het is gericht. (Art. 418, eerste lid, Sv.)

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1563.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 14 oktober 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1.  Anders  dan  in  de  memorie wordt  aangevoerd,  blijkt  niet  uit  de stukken 

waarop het Hof vermag acht te slaan, dat het cassatieberoep van de eiser, over-
eenkomstig artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, regelmatig werd 
betekend aan de verweerders en het openbaar ministerie.

In  het  dossier  bevindt zich alleen in origineel  een "aanzegging voorziening 
cassatie" van 8 november 2005 waarbij de gerechtsdeurwaarder Luc Hillemans 
aan de derde verweerder V D "betekend, aangezegd en met afschrift dezer, kopie 
gelaten heeft (...) van een uittreksel uit de minuten berustende ter griffie van het 
Hof  van  Beroep  te  Gent,  afgeleverd  in  datum  van  02.11.2005,  inhoudende 
verklaring van beroep in cassatie, in datum van 31.10.2005, inzake van [eiser] 
tegen betekende partijen, en dit tegen alle beschikkingen van het arrest geveld 
door de tiende correctionele kamer van het Hof van Beroep te Gent, in datum 
van 14.10.2005."

Uit de aan deze akte gehechte stukken blijkt evenwel dat niet een afschrift van 
de  akte  houdende  cassatieberoep,  maar  wèl  van  het  bestreden  arrest  van  14 
oktober 2005 werd betekend.

Voor het overige bevat het dossier geen stukken van betekening van het cassa-
tieberoep aan de overige partijen.

2. Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
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Ontvankelijkheid van de memorie
3. De memorie bevat voor het overige geen middelen die betrekking hebben op 

de ontvankelijkheid van het cassatieberoep. Ze behoeft geen verder antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

28 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de heer Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. V. Tollenaere, Gent.

Nr. 177

2° KAMER - 28 maart 2006

1º STEDENBOUW — ALGEMEEN - INSTANDHOUDING VAN WERKEN ZONDER VERGUNNING - 
DUUR VAN DE ONWETTIGE TOESTAND - BEGRIP

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - 
REGULARISATIEVERGUNNING - VOORWAARDEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER

1º Het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke 
vergunning uitgevoerde werken bestaat tot aan het herstel in de vorige staat of tot aan de 
regularisatie van de onwettige toestand conform de daartoe afgeleverde vergunning, in 
voorkomend  geval  zolang  de  daartoe  nodige  werken  niet  zijn  uitgevoerd.  (Artt.  146, 
eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7°, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 149, §§1, 2, 3 en 4, 
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 150, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

2º Zolang geen regularisatie van de onwettige toestand conform de daartoe afgeleverde 
vergunning, in voorkomend geval door het verrichten van de daartoe nodige werken, is  
uitgevoerd,  moet  de  rechter,  rekening  houdend  met  de  eventueel  opgelegde 
voorwaarden, nagaan of het herstel nog moet worden bevolen en in welke mate1.  (Art. 
149, §§1, 2, 3 en 4, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 150, Decr. Vl. Parlement 18 
mei 1999)

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a. T. K. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1574.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 26 oktober 2005.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

1Zie Cass., 23 sept. 1987, A.R. 5478, nr 49; Cass., 27 maart 2001, A.R. P.99.0551.N, nr 162.
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel
1. Het middel voert aan dat zolang niet vaststaat dat de werken die als voor-

waarde van een afgeleverde regularisatievergunning zijn bepaald, niet volledig 
zijn uitgevoerd, de rechter het gevorderde herstel tot beëindiging van de onwet-
tige  toestand  moet  bevelen.  Het  voert  verder  ook  aan  dat  het  dan  ook  ten 
onrechte is dat de appelrechters dit weigeren om de reden dat, na het bevestigen 
van een regularisatievergunning, het te voeren debat aan de rechter niet toelaat 
de naleving van de voorwaarden van deze vergunning na te gaan.

2. Het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande, schriftelijke en 
uitdrukkelijke vergunning uitgevoerde werken bestaat tot aan het herstel in de 
vorige staat of de regularisatie volgens een desbetreffende vergunning.

Zolang geen regularisatie van de onwettige toestand conform de daartoe afge-
leverde  vergunning,  in voorkomend geval  door het  verrichten  van de daartoe 
nodige werken, is uitgevoerd, moet het gevorderde herstel worden bevolen.

Dat de rechter  daarbij  rekening moet houden met de ondertussen verleende 
vergunning, betekent niet dat door het enkele feit dat deze vergunning is afgele-
verd,  de onwettige  toestand  niet  meer  bestaat,  en  de  herstelvordering  zonder 
voorwerp wordt.

Het betekent wèl dat de rechter, rekening houdend met de eventueel opgelegde 
voorwaarden, moet nagaan of het herstel nog moet worden bevolen, en in welke 
mate.

3. Het middel is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist over de herstelvordering.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders in de kosten van het cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van het Beroep te Gent.

28 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de heer Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 178

2° KAMER - 28 maart 2006

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - DAAD 
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VAN ONDERZOEK - BEGRIP

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - 
VASTSTELLING VAN EEN GEMEENRECHTELIJK MISDRIJF - LID VAN DE FEDERALE POLITIE VAN EEN 
GERECHTELIJKE DIENST VAN EEN ARRONDISSEMENT - AMBTSHALVE OPGESTELD PROCES-VERBAAL - 
GEVOLG

3º POLITIE - LID VAN DE FEDERALE POLITIE VAN EEN GERECHTELIJKE DIENST VAN EEN 
ARRONDISSEMENT - VASTSTELLING VAN EEN GEMEENRECHTELIJK MISDRIJF - AMBTSHALVE 
OPGESTELD PROCES-VERBAAL - GEVOLG

1º, 2° en 3° Een ambtshalve, zonder opdracht van de Procureur des Konings of van de  
onderzoeksrechter, door een lid van de federale politie van de gerechtelijke dienst van  
een  arrondissement  opgesteld  proces-verbaal  houdende  de  vaststelling  van  een 
gemeenrechtelijk  misdrijf  is  een  daad  van  onderzoek  die  de  verjaring  van  de 
strafvordering stuit1.  (Art. 22, V.T.Sv.; Artt. 8, 46 en 49, Sv.; Artt. 15 en 40, Wet 5 aug. 
1992 op het politieambt)

(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1705.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 december 2005.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel  voert aan dat het proces-verbaal  van een gemeenrechtelijk 

misdrijf, dat ambtshalve is opgesteld op eigen initiatief zonder opdracht van de 
procureur des Konings of onderzoeksrechter en buiten het geval van artikel 46 of 
49 van het  Wetboek van Strafvordering,  door een lid van de federale  politie, 
gerechtelijke dienst van het arrondissement Brussel, weze het een hulpofficier 
van de procureur des Konings, geen daad van onderzoek is in de zin van artikel 
22 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, en de verjaring van de op 
dat ogenblik niet ingestelde strafvordering niet stuit.

2.  Een  daad  van  onderzoek  in  de  zin  van  artikel  22  Voorafgaande  Titel 
Wetboek van Strafvordering is niet noodzakelijk een daad van de onderzoeks-
rechter of van de procureur des Konings.

Daden van onderzoek zijn alle daden die door een bevoegd persoon worden 
gesteld  en  die  ertoe  strekken  gegevens  te  verzamelen  om het  dossier  op  de 

1 Zie Cass., 17 maart 1975, A.C., 1975, 799; Cass., 7 okt. 1976, A.C., 1977, 148; Cass., 23 dec. 1998, 
A.R. A.94.0001.F, nr 534.
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gebruikelijke wijze samen te stellen en de zaak in staat van wijzen te brengen. 
Vereist wordt aldus dat ze gesteld wordt door een persoon die de nodige hoeda-
nigheid bezit om in de strafrechtspleging op te treden en om de noodzakelijke 
gegevens over de zaak te verzamelen, hetzij in het kader van een opsporingson-
derzoek of van een gerechtelijk onderzoek, hetzij in het stadium van het vonnis-
gerecht.

3.  Krachtens  artikel  8  Wetboek  van  Strafvordering  spoort  de  gerechtelijke 
politie de misdaden, de wanbedrijven en de overtredingen op, verzamelt zij de 
bewijzen  ervan  en  levert  de  daders  over  aan  de  rechtbanken  belast  met  hun 
bestraffing.

Krachtens artikel 9 Wetboek van Strafvordering oefenen onder meer de leden 
van de federale politie en van de lokale politie de gerechtelijke politie uit. Krach-
tens  artikel  15  van  de  wet  van  5  augustus  1992  op  het  politieambt  (verder 
genoemd: Wet Politieambt), hebben de politiediensten bij de parketten als taak 
onder meer de misdaden, de wanbedrijven en de overtredingen op te sporen, de 
bewijzen ervan te verzamelen, daarvan kennis te geven aan de bevoegde over-
heden, de daders ervan te vatten, aan te houden en ter beschikking te stellen van 
de bevoegde overheid, op de wijze en in de vormen door de wet bepaald.

Overeenkomstig artikel 40 Wet Politieambt worden de bij een politieambte-
naar  ingediende  klachten  of  aangiften,  alsook  de  over  misdrijven  verkregen 
inlichtingen en gedane vaststellingen opgenomen in processen-verbaal die aan de 
bevoegde gerechtelijke overheden worden toegezonden.

4. Ook het lid van de federale politie, gerechtelijke dienst van het arrondisse-
ment  Brussel,  behoort  tot  de  politiediensten  bij  de  parketten.  Hij  heeft  aldus 
krachtens voormeld artikel 9 Wetboek van Strafvordering en de artikelen 15 en 
40 Wet Politieambt, als lid van de federale politie, de nodige hoedanigheid om 
zelfs  ambtshalve,  zonder  opdracht  van  de  procureur  des  Konings  of  van  de 
onderzoeksrechter een proces-verbaal van vaststellingen op te stellen dat aan de 
voorwaarden  van  artikel  22  Voorafgaande  Titel  Wetboek  van  Strafvordering 
beantwoordt. 

5. Het onderdeel faalt naar recht.
Eerste onderdeel
6. Het onderdeel voert aan dat het bedoelde proces-verbaal niet kan worden 

aangezien als een daad van vervolging in de zin van artikel 22 Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering dat de verjaring zou stuiten.

7. Zoals uit het antwoord op het tweede onderdeel blijkt, is dit proces-verbaal 
hoe dan ook een geldige daad van onderzoek, die de verjaring kan stuiten.

8. Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden, zodat het niet ontvankelijk is. 
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

28 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de heer Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 179

2° KAMER - 29 maart 2006

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEEN VERZEKERING - 
TOEREKENBAARHEID VAN HET MISDRIJF - EIGENAAR - IN HET VERKEER BRENGEN VAN EEN NIET-
VERZEKERD VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG - BEGRIP

2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
W.A.M.-VERZEKERING - GEEN VERZEKERING - STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
EIGENAAR - IN HET VERKEER BRENGEN VAN EEN NIET-VERZEKERD VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG 
- BEGRIP

3º WEGVERKEER — INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN - NIET-INSCHRIJVING - 
TOEREKENBAARHEID VAN HET MISDRIJF - EIGENAAR - IN HET VERKEER BRENGEN VAN EEN NIET-
INGESCHREVEN VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER

4º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
WEGVERKEER - INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN - NIET-INSCHRIJVING - STRAFRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR - IN HET VERKEER BRENGEN VAN EEN NIET-INGESCHREVEN 
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER

5º WEGVERKEER — ALLERLEI - AUTOKEURING - GEEN KEURINGSBEWIJS - 
TOEREKENBAARHEID VAN HET MISDRIJF - EIGENAAR - IN HET VERKEER BRENGEN VAN EEN VOERTUIG 
ZONDER GELDIG KEURINGSBEWIJS OP DE OPENBARE WEG - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER

6º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
WEGVERKEER - AUTOKEURING - GEEN KEURINGSBEWIJS - STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE EIGENAAR - IN HET VERKEER BRENGEN VAN EEN VOERTUIG ZONDER GELDIG KEURINGSBEWIJS 
OP DE OPENBARE WEG - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER

1º  en  2°  Art.  22,  §1,  W.A.M.-wet,  waarbij  de  eigenaar  of  houder  van  een  motorrijtuig  
gestraft wordt wanneer hij het in het verkeer brengt of toelaat dat het in het verkeer wordt  
gebracht zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit  aanleiding kan 
geven is gedekt, doelt met name op het feit dat de eigenaar van een voertuig dat hij niet 
zelf  heeft  verzekerd,  het  gebruik  ervan  toelaat  door  een  ander,  zonder  te  hebben 
nagegaan of die verzekerd is of, op zijn minst, zonder voldoende waarborgen te hebben 
verkregen dat een dergelijke verzekering werd afgesloten vóór ingebruikneming1.

3º, 4°, 5° en 6° Het staat aan de bodemrechter om te beoordelen of, in het licht van de  
omstandigheden van de zaak, de eigenaar van een voertuig dat niet is ingeschreven of 
geen  geldig  keuringsbewijs  heeft,  door  dit  voertuig  in  het  verkeer  te  brengen  op de 
openbare weg, art. 2, §1, K.B. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en  
art.  24,  §1,  eerste  lid,  K.B.  15  maart  1968  houdende  algemeen  reglement  op  de  
technische  eisen  waaraan  de  auto's,  hun  aanhangwagens,  hun  onderdelen  en  hun 

1Zie concl. O.M. in Pas.
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veiligheidstoebehoren moeten voldoen, overtreedt2.

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0055.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 26 november 2004 door 

de Correctionele Rechtbank te Charleroi in hoger beroep is gewezen. 
Eiser voert  een middel  aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
1. Het bestreden vonnis legt eiser twee straffen op, de ene voor overtreding 

van de artikelen 1, 2, §§1 en 2, 20 en 22, §1, van de wet van 21 november 1989 
betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen 
(telastlegging D) en van artikel 2, §1, van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 
betreffende de inschrijving van voertuigen (telastlegging E), en de andere straf, 
wegens overtreding van artikel 24, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 
15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 
auto's,  hun  aanhangwagens,  hun  onderdelen  en  hun  veiligheidstoebehoren 
moeten voldoen (telastlegging F).

2. Enerzijds straft artikel 22, §1, van de voormelde wet van 21 november 1989 
de eigenaar of houder van een motorrijtuig wanneer hij het in het verkeer brengt 
of toelaat dat het in het verkeer wordt gebracht zonder dat de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe dit aanleiding kan geven gedekt is.

Die bepaling doelt met name op het feit dat de eigenaar van een voertuig dat 
hij niet zelf heeft verzekerd, het gebruik ervan toelaat door een ander, zonder te 
hebben nagegaan of die verzekerd is of, op zijn minst, zonder voldoende waar-
borgen te hebben verkregen dat een dergelijke verzekering werd afgesloten vóór 
elke ingebruikneming.

3.  Anderzijds  mag,  krachtens  artikel  2,  §1,  van  het  voormelde  koninklijk 
besluit van 20 juli 2001, een voertuig slechts in het verkeer op de openbare weg 
worden gebracht als het ingeschreven is en voorzien is van de nummerplaat die 
bij de inschrijving is toegekend.

Bovendien mag, overeenkomstig artikel 24, §1, eerste lid, van het voormelde 
koninklijk besluit van 15 maart 1968, geen enkel volgens dit besluit aan de auto-
keuring  onderworpen  voertuig zich  op  de  openbare  weg bevinden,  tenzij  het 
voorzien is van een keuringsbewijs, met overeenkomstig geldig keuringsvignet 
en  een  met  zijn  gebruik  overeenstemmend  identificatieverslag  of  technische 

2 Ibid.
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fiche, voor zover deze documenten vereist zijn.
Het staat aan de bodemrechter om te beoordelen of, in het licht van de omstan-

digheden van de zaak, de eigenaar van een voertuig dat niet is ingeschreven of 
geen geldig keuringsbewijs heeft, die bepalingen overtreedt door dit voertuig in 
het verkeer te brengen op de openbare weg.

4. Het vonnis stelt vast dat eiser, die eigenaar is van een niet verzekerd voer-
tuig, dat evenmin is ingeschreven en geen keuringsbewijs heeft, uiteenzet dat hij 
dit aan de medebeklaagde Pasquina Di Bari heeft uitgeleend, volgens hem "om 
haar uit de nood te helpen" voor de duur van de reparatie van haar zwaar bescha-
digde voertuig, dat "hij aanvoert haar te hebben gewaarschuwd dat zij de autopa-
pieren in orde diende brengen, terwijl Pasquina Di Bari, van haar kant, tijdens 
haar verhoren nergens over die waarschuwing rept; dat zij eveneens verklaart te 
hebben verzuimd om de verzekeringsmaatschappij op de hoogte te stellen van 
die vervanging en dat zij sinds drie dagen met dit voertuig [heeft gereden] [en] 
dat geen enkel gegeven uit het dossier die zware schade waarvan sprake beves-
tigt".

Om de telastleggingen waarvoor eiser werd vervolgd bewezen te verklaren, 
oordeelt het vonnis dat "ondanks 'de waarschuwing' van [eiser] aan Pasquina Di 
Bari, het aan hem stond, in zijn hoedanigheid van eigenaar van het voertuig, om 
zich ervan te vergewissen dat dit geldig verzekerd was en ingeschreven werd, 
temeer daar geen enkel gegeven toelaat te bevestigen dat het hier om een gebruik 
als vervangwagen gaat; dat het immers zaak is te vermijden dat, onder dekking 
van een dergelijke bewering,  twee voertuigen onder eenzelfde inschrijving en 
onder dekking van eenzelfde verzekeringsovereenkomst rondrijden [en] dat het 
hoe dan ook, wat het bewijs van technische controle betreft, aan hem stond, in 
zijn hoedanigheid van eigenaar, om de nodige stappen te ondernemen om dit te 
verkrijgen, aangezien zijn voertuig in het verkeer ging worden gebracht".

Aldus verantwoordt het vonnis zijn beslissing naar recht.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt eiser in de kosten.

29 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de heer Vandemeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. R. Hougardy, Charleroi.
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Nr. 180

2° KAMER - 29 maart 2006

1º STEDENBOUW — SANCTIES - WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE WERKEN - 
INSTANDHOUDING - STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR

2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
STEDENBOUW - WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE WERKEN - INSTANDHOUDING - 
STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN TEGENSTRIJDIGE 
RECHTERLIJKE BESLISSINGEN - BESTAAN

1º en 2° De eigenaar is strafrechtelijk aansprakelijk voor de handhaving van wederrechtelijk  
uitgevoerde werkzaamheden1. (Art. 154, eerste lid, 3°, W.W.R.O.S.P.)

3º  Er  bestaat  geen  algemeen  rechtsbeginsel  van  "de  niet-toepasselijkheid  van 
tegenstrijdige rechterlijke beslissingen". 

(V. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1631.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
Eiseres voert vier middelen aan in een verzoekschrift, waarvan een voor eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
Eiseres  verwijt  de  appelrechters  dat  zij  artikel  84,  §1,  8°,  van  het  Waalse 

Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium schenden door 
het aanzienlijk karakter niet vast te stellen van de wijziging van het bodemreliëf 
dat haar werd verweten.

Krachtens artikel 84, §1, 7° (voorheen 8°), van dat wetboek, is het verboden 
om  zonder  voorafgaande,  schriftelijke  en  uitdrukkelijke  stedenbouwkundige 
vergunning van het  College  van burgemeester  en schepenen,  het  bodemreliëf 
aanzienlijk te wijzigen.

Het arrest  vermeldt, enerzijds, dat eiseres met name werd vervolgd om, als 
dader  of  mededader,  het  bodemreliëf  van  een  haar  toebehorend  stuk  grond 
"aanzienlijk" te hebben gewijzigd.

Het  stelt  vast,  anderzijds,  dat  de  telastlegging  zoals  ze  werd  omschreven, 
bewezen is.

Aldus, bij ontstentenis van een conclusie, stellen de appelrechters vast dat bij 
1 B. LOUVEAUX, Le droit de l'urbanisme, Brussel, De Boeck Université, 2002, p. 443.
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wijze van materieel  bestanddeel  van het  misdrijf,  het  bodemreliëf  aanzienlijk 
werd gewijzigd.

Bijgevolg verantwoorden zij dienaangaande de schuldigverklaring van eiseres 
naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
Het  middel  verwijt  het  arrest  dat  het  artikel  154,  eerste  lid,  1°,  van  het 

W.W.R.O.S.P. schendt, door te oordelen dat eiseres zich niet uitdrukkelijk tegen 
de werkzaamheden had verzet, doch zonder een daad van deelneming harerzijds 
vast te stellen bij de uitvoering ervan. 

Het voormelde artikel 154, eerste lid, 1°, bestraft hen die zonder voorafgaande 
vergunning, handelingen en werken uitvoeren die in artikel 84 staan opgesomd, 
terwijl  artikel  154,  eerste  lid,  3°,  van  hetzelfde  wetboek,  diegenen  straft  die 
wederrechterlijk uitgevoerde werkzaamheden instandhouden.

Het arrest veroordeelt eiseres tot een straf en tot herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke staat, wegens het feit om als dader of mededader, op een haar 
toebehorend stuk grond, niet alleen het bodemreliëf aanzienlijk te hebben gewij-
zigd,  maar  eveneens  die  werken  in  stand  te  hebben  gehouden  zonder  een 
aanvraag tot regularisatie in te dienen.

De instandhouding van de onregelmatig verrichte werkzaamheden valt onder 
de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar, hoedanigheid die het arrest 
aan eiseres toekent, waarbij het tevens preciseert dat "[haar echtgenoot en zijzelf] 
ervan werden verwittigd dat er een regularisatie diende te gebeuren [en] dat die 
nooit heeft plaatsgevonden".

Aangezien de straf en het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 
naar recht verantwoord zijn door het misdrijf van instandhouding van de litigi-
euze werken,  kan het  middel  dat  gericht  is  tegen  de veroordeling wegens  de 
uitvoering ervan niet tot vernietiging leiden, en is het bijgevolg niet ontvankelijk.

Over het derde en vierde middel samen :
Eiseres verwijt de appelrechters haar te hebben veroordeeld om de plaats in de 

oorspronkelijke toestand te herstellen.
Enerzijds voert zij een tegenstelling aan tussen die beslissing en die van een 

voorafgaande burgerlijke rechtspleging, waarbij haar werd verboden de woning 
te betreden.

Anderzijds verwijt zij het arrest dat het haar veroordeelt om de plaats in de 
oorspronkelijke toestand te herstellen, terwijl haar echtgenoot, die beklaagde is 
in dezelfde zaak, bij eindbeslissing van de correctionele rechtbank werd veroor-
deeld  om de  toestand  administratief  te  regulariseren  of  om de  plaats  in  zijn 
oorspronkelijke staat  te herstellen.  Zij  voert  aan,  wat dat  betreft,  dat  het  niet 
uitgesloten is dat haar echtgenoot die toestand regulariseert zodat het voor haar 
onmogelijk wordt om zelf de plaats in de oorspronkelijke staat te herstellen.

In zoverre het onderzoek van de middelen een onderzoek van feitelijke gege-
vens zou vereisen, waarvoor het Hof niet bevoegd is, zijn ze niet ontvankelijk.
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In zoverre de middelen een miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van 
"de niet toepasselijkheid van tegenstrijdige rechterlijke beslissingen" aanvoeren, 
dat niet bestaat, falen zij naar recht. 

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt eiseres in de kosten.

29 maart 2006 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Dejemeppe  –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. S. Spadazzi, Luik.

Nr. 181

1° KAMER - 30 maart 2006

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ONDERVERHURING EN 
OVERDRACHT VAN HUUR - PACHTOVERDRACHT - TEGENSTELBAARHEID AAN DE 
VERPACHTER - PLEEGVORMEN

2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN 
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP — BESLISSINGEN UIT HUN AARD 
NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VERLENEN VAN VOORBEHOUD TOT HET 
INSTELLEN VAN EEN RECHTSVORDERING

1º De overdracht van pacht die door de pachter aan zijn afstammelingen of aangenomen  
kinderen  of  aan  die  van  zijn  echtgenoot  of  van  de  echtgenoten  van  de  voormelde 
afstammelingen  of  aangenomen  kinderen  is  gedaan  zonder  de  toelating  van  de  
verpachter, kan aan deze worden tegengeworpen zonder dat moet voldaan zijn aan de 
pleegvormen  betreffende  de  overdracht  van  schuldvordering1.  (Artt.  34,  35  en  57, 
Pachtwet; Art. 1690, B.W.)

2º Het enkel verlenen van voorbehoud tot het instellen van een rechtsvordering is geen 
beslissing die door een cassatieberoep kan worden bestreden. 

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

ARREST

(A.R. C.03.0193.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 juni 2002 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.

1 Zie Cass., 6 feb. 2003, A.R. C.01.0306.F, nr 88.
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Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1690, vóór de vervanging door artikel 4 van de wet van 6 juli 1994, en artikel 

1690, in het bijzonder het tweede lid, na de vervanging door artikel 4 van de wet van 6 
juli 1994, van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 1, zoals vervangen bij artikel 1 van de wet van 7 november 1988, 30, 
zoals vervangen bij artikel 18 van de wet van 7 november 1988, in het bijzonder het eerste 
lid,  en  34,  zoals  vervangen  bij  artikel  21  van  de  wet  van  7  november  1988,  in  het 
bijzonder het  eerste  lid,  van de Pachtwet  die vervat  is  in  artikel  1  van de wet  van 4 
november 1969, dat is afdeling III,  hoofdstuk II,  titel VIII,  boek III,  van het Burgerlijk 
Wetboek;

- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 1101, 1102, 1104, 1165, 1709, 1717, zoals gewij-

zigd bij artikel 2 van de wet van 4 november 1969 en bij artikel 4 van de wet van 20 
februari 1991, maar voor de wijziging door artikel 2 van de wet van 13 april 1997, 1719, 
1720 en 1728 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser tot betaling opzichtens de verweerders, uit 

hoofde van de miskenning van de pachtrechten nopens de weide, groot 1,4 ha te Papinglo, 
van een bedrag van 10.817,99 euro, meer de vergoedende intrest op 2.707,00 euro vanaf 
11 januari  1995 tot  aan de dagvaarding,  en de gerechtelijke  interest  op 2.707,00 euro 
vanaf 8 december 1995, op 4.060,50 euro vanaf 26 november 1996, op 5.413,99 euro 
vanaf 19 december 1997 en op 10.827,99 euro vanaf 23 mei 2001, dit alles aan de wette-
lijke  interestvoet.  Voorts wordt  de eiser  door het  bestreden vonnis  veroordeeld  tot  de 
kosten van beide instanties en wordt aan de verweerders voorbehoud verleend hun vorde-
ringen te stellen uit hoofde van een eventuele miskenning van hun voorkooprecht op de 
kwestieuze weide. In het bijzonder beslist het bestreden vonnis de ontvankelijkheidsex-
ceptie  van  de  eiser  ten  aanzien  van  de  initiële  vorderingen  van  de  verweerders  te 
verwerpen, het vonnis a quo te bevestigen in de mate dat de eerste rechter de vorderingen 
van de verweerders ontvankelijk heeft verklaard en aldus het incidenteel beroep van de 
eiser ongegrond te verklaren en dat op de volgende gronden:

"III. BEOORDELING
1. Nopens de procedure
(De eiser) besluit na tussenvonnis dd. 12.11.1999 en stelt hierbij te volharden in zijn 

oorspronkelijke verweer.
Blijkens zijn conclusies genomen voor het tussenvonnis dd. 12.11.1999 had (de eiser) 

incidenteel beroep aangetekend tot aanvechting van het vonnis a quo in de mate dat de 
eerste rechter de vorderingen van (de verweerders) ontvankelijk had verklaard.

Aldus vordert (de eiser) bij wege van incidenteel beroep dat de vorderingen van (de 
verweerders) vooralsnog zouden worden afgewezen als onontvankelijk. (De eiser) steunt 
zich hierbij op de overweging dat (de verweerders) geen hoedanigheid hebben om enige 
vordering te stellen uit hoofde van enige pachtovereenkomst, nu geen pachtovereenkomst 
zou zijn bewezen terwijl de bepalingen van art. 35 LPW niet werden nageleefd.
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Dit standpunt kan niet worden bijgetreden.
In de mate dat (de verweerders) hun vorderingen steunen op een pachtovereenkomst, 

hierbij bewerende dat zij zelf als pachter optreden, geven zij blijk van een belang en een 
hoedanigheid om een vordering op ontvankelijke wijze in te stellen. De vraag indien de 
pachtovereenkomst, waarop zij zich steunen, al dan niet bewezen zou voorkomen raakt 
niet de ontvankelijkheid van hun vordering doch wel de gegrondheid ervan.

Evenmin kan (de eiser) zich steunen op de niet naleving van art. 35 LPW of van art. 
1690 BWB om te beweren dat (de verweerders) niet kunnen optreden als pachters noch 
enige vordering dienaangaande kunnen stellen.

(De eiser) voert aan dat de weide te Papinglo in gebruik werd gegeven aan de rechts-
voorgangers van (de verweerders), met name vader S.R., en dat -in de mate dat een pacht-
overeenkomst zou worden bewezen- deze noch (de verweerders) nooit enige kennisgeving 
hebben  gedaan  van  de  beweerde  pachtoverdracht  ten  voordele  van  (de  verweerders), 
zijnde schoonzoon en dochter van S.R..

In de mate dat een pachtovereenkomst zou worden bewezen, kan overeenkomstig art. 
34 LPW de pachter zonder toestemming van de verpachter zijn pacht overdragen aan zijn 
afstammelingen of aangenomen kinderen, waarbij de overnemer in de rechten en verplich-
tingen  die  voortvloeien  uit  de  pachtovereenkomst  treedt  zodat  (de  verweerders)  -nog 
steeds in de mate dat een pachtovereenkomst zou worden bewezen- rechtsgeldig in de 
rechten  en  verplichtingen  van  de  oorspronkelijke  pachter  konden  treden.  Zij  kunnen 
derhalve op ontvankelijke wijze een vordering stellen, voorhoudende te beschikken over 
pachtrechten betreffende de weide te Papinglo.

Het feit dat de bepalingen van art. 35 LPW niet werden nageleefd, houdt enkel in dat 
deze  bevoorrechte  pachtoverdracht  geen  pachtvernieuwing  van  rechtswege  heeft  doen 
ontstaan, doch dit sluit niet uit dat de lopende pachtovereenkomst - in zoverre deze zou 
bewezen worden - niet meer zou gelden.

Nu hieruit blijkt dat (de verweerders) op ontvankelijke wijze een vordering in rechte 
kunnen stellen, voorhoudende houder te zijn van de pachtrechten op de betreffende weide 
te Papinglo, beogen zij geenszins schuldvorderingen te stellen die zij zouden hebben over-
genomen of die hen zouden zijn overgedragen door een derde, maar stellen zij vorde-
ringen in eigen naam wegens de niet naleving van pachtrechten opzichtens hen persoon-
lijk. Art. 1690 BW is derhalve geenszins toepasselijk.

De ontvankelijkheidsexceptie  van  (de eiser)  nopens de initiële  vorderingen  van  (de 
verweerders) kan derhalve niet worden aangenomen, zodat het aangevochten vonnis dient 
te worden bevestigd in de mate dat de eerste rechter de vorderingen van (de verweerders) 
ontvankelijk heeft verklaard.

Het incidenteel beroep van (de eiser) is derhalve ongegrond".
(folio 1973, laatste alinea, - 1975, derde alinea, van het bestreden vonnis).
Grieven
De eiser voerde in regelmatig voor de rechtbank van eerste aanleg genomen conclusies 

uitdrukkelijk aan dat een overdracht krachtens artikel 34 van de Pachtwet ten aanzien van 
de verpachters slechts rechtsgevolgen teweegbrengt voor zover aan artikel 1690 van het 
Burgerlijk Wetboek is voldaan en dat zulks in deze zaak niet het geval is, zodat enkel de 
oorspronkelijke contractpartij rechtsgeldig een vordering kon instellen (blz. 6, onderaan, 
7, bovenaan, van de conclusie die op 13 mei 1998 door de eiser op de griffie van de recht-
bank van eerste aanleg werd neergelegd, genaamd "BESLUITEN"). De eiser voerde in dat 
verband aan dat er een onderscheid is tussen de geldigheid van de overdracht en de tegen-
stelbaarheid ervan (blz. 2, onderaan, onder het randnummer 3., van de conclusie die op 19 
april 1999 door de eiser op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg werd neergelegd, 



Nr. 181 - 30.3.06 HOF VAN CASSATIE 729 

genaamd "CONCLUSIE").
Artikel 30, eerste lid, van de Pachtwet bepaalt onder meer dat, in afwijking van artikel 

1717 van het Burgerlijk Wetboek en onder voorbehoud van het erna bepaalde, de pachter 
van landeigendommen het gepachte goed geheel noch ten dele aan anderen mag over-
dragen zonder  toestemming van  de verpachter.  Die  toestemming moet,  op straffe  van 
nietigheid en voorafgaand aan de overdracht, schriftelijk worden gegeven.

Artikel 34, eerste lid, van de Pachtwet bepaalt evenwel dat de pachter zonder toestem-
ming van de verpachter zijn pacht geheel  kan overdragen aan zijn afstammelingen  of 
aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of van (lees "aan") de echtgenoten 
van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.

Maar aangezien de overdracht bedoeld in artikel 34 van de Pachtwet geschiedt zonder 
toestemming van de verpachter, moet deze laatste kennis krijgen van die pachtoverdracht, 
opdat ze hem tegengeworpen kan worden.

Artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, vóór de vervanging ervan bij artikel 
4 van de wet van 6 juli 1994, dat de overnemer het bezit ten opzichte van derden, en meer 
bepaald de gecedeerde schuldenaar, eerst verkrijgt door de betekening van de overdracht 
aan de schuldenaar en voorts dat de overnemer het bezit eveneens kan verkrijgen doordat 
de schuldenaar in een authentieke akte de overdracht aanneemt. Artikel 1690, tweede lid, 
zoals vervangen bij artikel 4 van de wet van 6 juli 1994, bepaalt dat de overdracht slechts 
tegen de gecedeerde schuldenaar kan worden ingeroepen vanaf het ogenblik dat hij aan de 
gecedeerde schuldenaar ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend.

Zolang die  voorschriften  niet  werden  nageleefd,  mag de schuldenaar geen  rekening 
houden met  de overdracht.  Enkel  de oorspronkelijke  schuldeiser kan  hem tot  betaling 
aanspreken.

Artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek vindt toepassing op de overdracht van een 
huur door de huurder en dus op de overdracht van een pacht door de pachter, aangezien de 
overdracht  van  een pacht  de overdracht  behelst  van  het  schuldvorderingsrecht  van  de 
pachter tegen de verpachter.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweerders aanvoeren dat zij de pachtovereen-
komst van S.R. hebben overgenomen en overweegt dat zulks overeenkomstig artikel 34 
van  de  Landpachtwet  rechtsgeldig  kan  gebeuren  (folio  1976,  laatste  alinea,  van  het 
bestreden vonnis; zie ook folio 1974, vijfde- achtste alinea, van het bestreden vonnis).

Het bestreden vonnis overweegt evenwel dat de verweerders geenszins schuldvorde-
ringen beogen te stellen die zij zouden hebben overgenomen of die hen zouden zijn over-
gedragen door een derde, maar dat zij vorderingen stellen in eigen naam wegens de niet 
naleving van pachtrechten opzichtens hen persoonlijk. Het neemt aldus impliciet aan dat 
de overdracht van een pacht met toepassing van artikel 34 van de Pachtwet geen over-
dracht van schuldvordering uitmaakt en dienvolgens niet onder de toepassing van artikel 
1690 van het Burgerlijk Wetboek valt.

Conclusie
Het  bestreden  vonnis  kon  niet  wettig  beslissen  dat  artikel  1690 van  het  Burgerlijk 

Wetboek in deze zaak geenszins toepasselijk is en op die grond de ontvankelijkheidsex-
ceptie van de eiser ten aanzien van de initiële vorderingen van verweerders verwerpen, het 
vonnis a quo bevestigen in de mate dat de eerste rechter de vorderingen van de verweer-
ders  ontvankelijk  had  verklaard  en  het  incidenteel  beroep  van  eiser  aldus  ongegrond 
verklaren (schending van artikel 1690, vóór de vervanging door artikel 4 van de wet van 6 
juli 1994, en artikel 1690, in het bijzonder het tweede lid, na de vervanging door artikel 4 
van de wet van 6 juli 1994, van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1, zoals vervangen 
bij artikel 1 van de wet van 7 november 1988, 30, zoals vervangen bij artikel 18 van de 
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wet van 7 november 1988,  in het bijzonder het eerste lid,  en 34,  zoals vervangen bij 
artikel  21  van  de  wet  van  7  november  1988,  in  het  bijzonder  het  eerste  lid,  van  de 
Pachtwet die vervat is in artikel 1 van de wet van 4 november 1969, dat is afdeling III van 
hoofdstuk II van titel VIII, boek III van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 17 en 18 van 
het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1101, 1102, 1104, 1165, 
1709, 1717, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 4 november 1969 en bij artikel 4 
van de wet van 20 februari 1991, maar voor de wijziging door artikel 2 van de wet van 13 
april 1997, 1719, 1720 en 1728 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser tot de kosten van beide instanties en tot beta-

ling opzichtens verweerders, uit hoofde van de miskenning van de pachtrechten nopens de 
weide, groot 1,4 ha te Papinglo, van een bedrag van 10.817,99 euro, meer de vergoedende 
interest op 2.707,00 euro vanaf 11 januari 1995 tot aan de dagvaarding, en de gerechte-
lijke  interest  op  2.707,00  euro  vanaf  8  december  1995,  op  4.060,50  euro  vanaf  26 
november 1996, op 5.413,99 euro vanaf 19 december 1997 en op 10.827,99 euro vanaf 23 
mei 2001, dit alles aan de wettelijke interestvoet.

Grieven
De eiser voerde in een op 13 mei 1998 regelmatig neergelegde conclusie in beroep aan:
"In het kader van een ruilverkaveling werd het perceel enige tijd nadien aan een andere 

eigenaar toebedeeld.
Per 01.03.1995 werd het perceel aan de NV Immo Belux ontnomen".
(blz. 2, onderaan, van de conclusie die op 13 mei 1998 door de eiser op de griffie van 

de rechtbank van eerste aanleg werd neergelegd, genaamd "BESLUITEN")
De eiser voerde in een op 19 april 1999 regelmatig neergelegde conclusie in beroep 

vervolgens aan dat:
"(De verweerders)  blijven bij  hun cijfermatige  begroting van hun vordering het feit 

negeren dat het kwestige perceel a/o NV IMMOBELUX werd ontnomen binnen het kader 
van de ruilverkaveling en dit per 01.03.1995".

(blz. 2, onderaan, van de conclusie die op 19 april 1999 door eiser op de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg werd neergelegd, genaamd "CONCLUSIE").

Voorts voerde de eiser in een op 9 oktober 2001 regelmatig neergelegde conclusie in 
beroep aan:

"A.3 Uiterst subsidiair, nopens de gevorderde vergoeding
(De verweerders) vorderen een vergoeding ex aequo et bono en dit voor de duur van de 

procedure.
Deze wijze van schadebegroting gaat niet op:
- (de verweerders) weigeren rekening te houden met het feit dat het kwestige perceel 

per 1.03.19995 door ruilverkaveling aan de NV IMMOBELUX werd ontnomen. 
(De verweerders) waren het genot van de weide in het voorjaar van 1995 hoe dan ook 

kwijtgespeeld.
Met andere woorden,  mocht de vordering per impossible gegrond worden verklaard, 

dan hebben (de verweerders) slechts 1 jaar gebruik van de weide gederfd, en kunnen zij 
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ook slechts voor deze periode aanspraak maken op vergoeding".
(blz. 5, onderaan, van de conclusie die op 9 oktober 2001 door de eiser op de griffie van 

de rechtbank van eerste aanleg werd neergelegd, genaamd "CONCLUSIE NA TUSSEN-
VONNIS").

De eiser voerde aldus in conclusies in beroep herhaaldelijk en uitdrukkelijk aan dat de 
kwestieuze weide (het perceel) door ruilverkaveling op 1 maart 1995 aan de NV Immo 
Belux werd ontnomen, zodat verweerders slechts één jaar gebruik van de weide gederfd 
hebben en bijgevolg slechts voor die periode aanspraak kunnen maken op een vergoeding.

Het  bestreden  vonnis  antwoordt  niet  op  dat  uitdrukkelijk  verweer  en  dat  expliciet 
middel  (schending  van  artikel  149  van  de  gecoördineerde  Grondwet  van  17  februari 
1994).

Conclusie
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser niet wettig tot de kosten van beide instanties 

en tot het betalen van 10.817,99 euro, meer de vergoedende interest op 2.707,00 euro 
vanaf 11 januari 1995 tot aan de dagvaarding, en de gerechtelijke interest op 2.707,00 
euro vanaf 8 december 1995, op 4.060,50 euro vanaf 26 november 1996, op 5.413,99 euro 
vanaf 19 december 1997 en op 10.827,99 euro vanaf 23 mei 2001, dit alles aan de wette-
lijke  interestvoet  (schending van  artikel  149 van de gecoördineerde Grondwet  van  17 
februari 1994).

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1582, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 47, zoals vervangen bij artikel 29 van de wet van 7 november 1988, 48, 

zoals gewijzigd bij artikel 30 van de wet van 7 november 1988, 48bis, zoals ingevoegd bij 
artikel  1 van de wet  van 12 juni 1975 en vervangen  bij  artikel  31 van de wet  van 7 
november 1988, 51, 52 waarvan het 1° werd gewijzigd bij artikel 33 van de wet van 7 
november 1988, het 2° en 7° vervangen bij artikel 33 van de wet van 7 november 1988, en 
het 4° gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 23 november 1978, 53 en 54, zoals gewijzigd 
bij artikel 34 van de wet van 7 november 1988, van de Pachtwet die vervat is in artikel 1 
van de wet van 4 november 1969, dat is afdeling III van hoofdstuk II van titel VIII, van 
boek III van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  vonnis  verleent  aan  de  verweerders  voorbehoud  hun  vorderingen  te 

stellen uit hoofde van een eventuele miskenning van hun voorkooprecht op de kwestieuze 
weide te Papinglo en dat op de volgende gronden:

"2.2.4 In hun verzoekschrift strekkende tot hoger beroep voeren (de verweerders) aan 
dat zij tevens vorderen dat hun oorspronkelijke tussenvordering, zoals gesteld in conclu-
sies neergelegd dd. 18.03.1996, ontvankelijk en gegrond zou worden verklaard.

In het beschikkend gedeelte van deze conclusies, neergelegd dd. 18.03.1996 in eerste 
aanleg,  vorderden  (de  verweerders)  dat  hen  voorbehoud  zou  worden  verleend,  zoals 
geformuleerd in het overwegende gedeelte.

Nazicht van dit overwegende gedeelte leert dan dat (de verweerders) voorhouden dat 
hun recht van voorkoop ex art.  47 LPW zou zijn geschonden,  nu (de eiser) in eerste 
aanleg aanvoerde dat de betreffende weide, privatief eigendom van zijn echtgenote F.M., 
anno  1991  werd  ingebracht  in  de  NV  Immo  Belux,  waar  hij  wel  de  afgevaardigde 
bestuurder van was.

Door de eerste rechter werd het gevorderde voorbehoud impliciet afgewezen, nu deze 
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vordering niet verder werd ontmoet terwijl in het beschikkende gedeelte van het vonnis 
het meer gevorderde werd afgewezen als ongegrond.

Nu  uit  hoger  vermelde  overwegingen  voldoende  is  gebleken  dat  (de  verweerders) 
pachtrechten  konden  laten  gelden  op  de  betreffende  weide  te  Papinglo,  hetgeen  kan 
inhouden dat zij rechten konden laten gelden overeenkomstig art. 47 LPW, kan het door 
hen gevorderde voorbehoud worden verleend.

Het hoger beroep van (de verweerders) is dan ook wat deze betreft gegrond".
(folio 1979, vanaf de vierde alinea, van het bestreden vonnis).
Grieven
De artikelen  47  tot  en  met  54  van  de  Pachtwet  regelen  het  voorkooprecht  van  de 

pachter (voor zichzelf of voor zijn afstammeling of aangenomen kinderen of voor die van 
zijn  echtgenoot,  of  voor  de  echtgenoten  van  de  voormelde  afstammelingen  of  aange-
nomen kinderen, die effectief aan de exploitatie van dat goed deelnemen) bij verkoop van 
een in pacht gegeven landeigendom.

Het voorkeurrecht van de pachter geldt enkel als de verpachter het pachtgoed verkoopt. 
Krachtens artikel 1582, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is koop een overeenkomst 
waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren en de andere om daarvoor een 
prijs te betalen.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser in eerste aanleg aanvoerde dat de kwestieuze 
weide, privatief eigendom van zijn echtgenote F.M., in 1991 werd ingebracht in de NV 
Immo Belux (folio 1979, zesde alinea, van het bestreden vonnis).

De inbreng in een vennootschap van een pachtgoed is evenwel geen verkoop en geeft 
dan ook geen aanleiding tot het recht van voorkoop.

Het bestreden vonnis kan bijgevolg, nu geen verkoop van de in pacht gegeven weide 
voorligt,  niet  wettig  een voorbehoud verlenen voor  een eventuele  miskenning  van het 
voorkooprecht van de verweerders.

Conclusie
Het  bestreden vonnis  kan niet  wettig  aan de verweerders  voorbehoud verlenen hun 

vorderingen te stellen uit hoofde van een eventuele miskenning van hun voorkooprecht op 
de kwestieuze  weide  (schending van de artikelen  1582,  eerste  lid,  van  het  Burgerlijk 
Wetboek, 47, zoals vervangen bij artikel 29 van de wet van 7 november 1988, 48, zoals 
gewijzigd bij artikel 30 van de wet van 7 november 1988, 48bis, zoals ingevoegd 1 van de 
wet van 12 juni 1975 en vervangen bij artikel 31 van de wet van 7 november 1988, 49, 50, 
zoals gewijzigd bij artikel 32 van de wet van 7 november 1988, 51, 52 waarvan het 1° 
werd gewijzigd bij artikel 33 van de wet van 7 november 1988, het 2° en 7° vervangen bij 
artikel 33 van de wet van 7 november 1988 en het 4° gewijzigd bij artikel 2 van de wet 
van  23  november  1978,  53  en  54,  zoals  gewijzigd  bij  artikel  34  van  de  wet  van  7 
november 1988, van de Pachtwet die vervat is in artikel 1 van de wet van 4 november 
1969, dat is afdeling III van hoofdstuk II van titel VIII,  van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Uit het onderling verband tussen de artikelen 34, 35 en 57 van de Pachtwet 

volgt dat de overdracht van pacht die aan de in artikel 34 van die wet bepaalde 
personen is gedaan zonder de toelating van de verpachter, aan deze kan worden 
tegengeworpen, zonder dat moet zijn voldaan aan de pleegvormen die in artikel 
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1690 van het Burgerlijk Wetboek, zowel voor als na de wijziging van dit artikel 
bij de wet van 6 juli 1994, is voldaan.

2. Het middel dat ervan uitgaat dat de in artikel 34 van de Pachtwet bepaalde 
overdracht niet aan de verpachter kan worden tegengeworpen als niet is voldaan 
aan de vereisten  van artikel  1690 van het  Burgerlijk  Wetboek, zowel  in zijn 
vorige als in zijn huidige versie, faalt naar recht.

Tweede middel
3.  De eiser  heeft  in  zijn  conclusie  van  9 oktober  2001 aangevoerd  dat  de 

verweerders door de ruilverkaveling hoe dan ook het genot van de weide in het 
voorjaar 1995 waren verloren.

4. Het bestreden vonnis beantwoordt dit verweer niet.
5. Het middel is gegrond.
Derde middel
6.  Het  enkel  verlenen  van voorbehoud,  zoals in het  bestreden vonnis werd 

gedaan, is geen beslissing die door een cassatieberoep kan worden bestreden.
7. Het middel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het schadevergoeding toekent voor 

de periode na het voorjaar 1995 en uitspraak doet over de rente, en de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in twee derden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te 

Veurne, zitting houdende in hoger beroep.
De kosten zijn begroot op de som van 476,40 euro jegens de eisende partij en 

op de som van 147,56 euro jegens de verwerende partijen.

30 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h.  Waûters  –  Gelijkluidende conclusie  van  de heer Vandewal, advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 182

1° KAMER - 30 maart 2006

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — HYPOTHEKEN - INSCHRIJVING - 
DOORHALING OF VERMINDERING - LAST TOT DOORHALING OF VERMINDERING - VOORWAARDEN
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De last tot doorhaling of vermindering van een hypothecaire inschrijving moet eenduidig  
blijken  uit  de  tekst  van  de  voorgelegde  akte  of  het  vonnis  zonder  dat  de  
hypotheekbewaarder gehouden is tot  enige interpretatie of  tot  de beoordeling van de 
vervulling van de voorwaarde waaraan de doorhaling of vermindering is verbonden; een 
vonnis moet derhalve uitdrukkelijk de doorhaling van de inschrijving bevelen1. (Artt. 92 en 
93, Hypotheekwet)

(ING BELGIË nv T. D.M.G. nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0388.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 92 en 93 van de Wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypo-

theken die Titel XVIII van het Burgerlijk Wetboek uitmaakt (Hypotheekwet).
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Brussel doet, bij het bestreden arrest, het vonnis van de beslag-

rechter te Brussel van 6 mei 2003 teniet, verklaart het verzet van de eiseres tegen het op 8 
augustus 2002 aan haar betekende bevel tot het betalen van een bedrag van 57.015,62 
euro aan tussen 15 februari en 2 april 2002 verbeurde dwangsommen, ontvankelijk doch 
ongegrond, verklaart de incidentele vordering van de eiseres, ertoe strekkende te horen 
zeggen dat voormelde dwangsommen niet verbeurd zijn, of minstens dat het vonnis dat de 
dwangsommen oplegt als uitvoerbare titel ondoeltreffend is geworden wegens overmacht 
en de middels het bevel van 8 augustus 2002 aangevangen tenuitvoerlegging ondoeltref-
fend is geworden, ontvankelijk doch ongegrond en veroordeelt de eiseres tot de kosten 
van beide aanleggen op grond van o.m. volgende redenen:

"De Rechtbank van Koophandel te Brussel, beval, bij vonnis van 7 februari 2002, de 
handlichting van de zekerheden die (de eiseres) nog op (de verweerster) ten belope van 
40.000.000 BEF bezat nader aangeduid in het dispositief van dit vonnis, vanaf de betaling 
door (de verweerders) van het nog verschuldigde saldo van 145,22 euro. Hij veroordeelde 
(de eiseres)  tot  betaling van een dwangsom van 1.239,47 euro (50.000 BEF) per dag 
vertraging vanaf de betekening van het vonnis en na betaling van genoemd saldo.

De hogere beroepen tegen dit vonnis werden ongegrond verklaard door het hof van 
beroep alhier, bij arrest van 6 november 2002.

(De verweerders) lieten dit vonnis op 15 februari 2002 betekenen.
De  raadslieden  van  (de  eiseres)  reageerden,  op  15  februari  2002,  per  fax  aan  (de 

verweerster) in volgende bewoordingen: 'Onze cliënte heeft inmiddels betaling ontvangen 

1 R.P.D.B., VI, v° “Hypothèques et privilèges immobiliers”,  nr 2177;  Rép. Not., X-I, “Traité des 
hypothèques et de la transcription”, nr 2177.
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van het verschuldigde saldo derwijze dat zij bij huidige brief en met onmiddellijk gevolg, 
handlichting geeft  van  de zekerheden opgesomd in het  dispositief van  het  vonnis.  Zij 
neemt bovendien de nodige stappen om deze handlichting aan derden tegenwerpbaar te 
maken'.

Hierop antwoordden (de verweerders) dat, nu de zekerheden grotendeels hypothecair 
zijn, het bewijs van het hypotheekkantoor voorgelegd dient te worden waaruit blijkt dat 
deze zekerheden zijn opgeheven.

Zij betekenden vervolgens op 8 augustus 2002 een bevel aan (eiseres) tot het betalen 
van een bedrag van 57.015,62 euro aan verbeurde dwangsommen tussen 15 februari en 2 
april 2002, hetzij gedurende 46 dagen.

(De eiseres) tekende op 30 augustus 2002 verzet aan tegen dit bevel bij de oorspronke-
lijke dagvaarding in huidige zaak. In wezen duidde zij erop dat zij onmiddellijk handlich-
ting heeft  verleend van  de zekerheden bij  faxbericht  aan (de verweerders)  en dat  het 
vonnis dat de dwangsommen oplegt onduidelijk is wat betreft de tegenstelbaarheid ervan 
aan derden" (p. 2-3 van het bestreden arrest),

en
"In  huidig geval,  gold  het vonnis  van 7 februari  2002 als  titel  van  handlichting en 

diende de schuldeiser hiervoor te zorgen onder verbeurte van dwangsommen.
(De eiseres) heeft echter verkozen de handlichting te laten geschieden door het laten 

opstellen van een authentieke akte verleden voor notaris Dubuisson op 22 februari 2002, 
zodat de handlichting van de inschrijvingen pas geschiedde op 2 april 2002.

(De eiseres) heeft derhalve onnodig getalmd.
Er is hierover geen redelijke twijfel.  In herhaalde procedures waarnaar in het vonnis 

van 7 februari 2002 werd verwezen, vroegen (de verweerders) om handlichting van de 
zekerheden,  waaronder  de hypotheken,  en,  volgens  de  dagvaarding  van  14 november 
2001, die het geding van het vonnis van 7 februari 2002 inleidt, omdat het hen onmogelijk 
is om een financiering te bekomen teneinde het geteisterde goed erop te bouwen.

Dit  betekent  duidelijk  dat,  volgens  de uiteenzetting in dagvaarding,  de  handlichting 
tegenstelbaar diende te zijn aan derden. Trouwens is de essentie van de hypotheek wel dat 
zij,  als zakelijke zekerheid, volgens haar rang, voorrang geniet ten aanzien van andere 
schuldeisers.

Met de eenvoudige betekening van het vonnis van 7 februari 2002 op verzoek van (de 
eiseres), wat zij niet deed, diende de hypotheekbewaarder overeenkomstig artikel 92 van 
de Hypotheekwet over te gaan tot doorhaling van de inschrijvingen, zoals dit het voor-
werp was van het geding voor de rechtbank van koophandel en voor het hof van beroep in 
zijn arrest van 6 november 2002 en aldus werd bevolen.

Het dispositief van het vonnis van 7 februari 2002 verwijst duidelijk naar de verschil-
lende rangen en inschrijvingen van de hypotheken, zodat er geen twijfel kan bestaan dat 
de bevolen handlichting op die inschrijvingen duidt.  Er dient geen interpretatief arrest 
uitgelokt te worden.

De dwangsommen zijn verbeurd.
Er is hier geen overmacht, nu het talmen te wijten is aan (de eiseres) en de vereiste voor 

overmacht elke andere oorzaak uitsluit" (p. 4-5 van het bestreden arrest).
Grieven
Bij vonnis van 7 februari 2002 besliste de rechtbank van koophandel te Brussel, eerste 

kamer:
"om deze redenen, de rechtbank, rechtdoende op tegenspraak,
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Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:
Bijgevolg, veroordeelt (de eiseres) tot het verlenen van handlichting van de volgende 

zekerheden:
A.  Handelsgebouw gelegen  te  Sint-Jans-Molenbeek,  Gentsesteenweg,  518,  gekadas-

treerd kwartier D, nr 292/E, met een grondoppervlakte van 5 aren en 75 centiaren.
1. In eerste rang ingeschreven op 7 maart 1989 in het 5e hypotheekkantoor te Brussel, 

boek 2173, nr 49, in zekerheid voor 7.000.000 BEF in hoofdsom.
2.  In  tweede  rang  ingeschreven  op  10  januari  1991 in  het  5e  hypotheekkantoor  te 

Brussel, boek 2321, nr 17, in zekerheid voor 9.000.000 BEF in hoofdsom.
3. In derde rang ingeschreven op 29 juli 1991 in het 5e hypotheekkantoor te Brussel, 

boek 2361, nr 19, in zekerheid voor 10.000.000 BEF in hoofdsom.
B.  Immobiliëncomplex  gelegen  Gentsesteenweg,  520,  gekadastreerd  kwartier  D,  nr 

292/W/2 & 292/X/Z met een totale grondoppervlakte van 5 aren en 73 centiaren.
1.  In  eerste  rang ingeschreven  op I  0  januari  1991,  in  het  5e  hypotheekkantoor  te 

Brussel, boek 2321, nr 17, in zekerheden voor 9.000.000 BEF in hoofdsom.
2. In tweede rang ingeschreven op 29 juli 1991, in het 5e hypotheekkantoor te Brussel, 

boek 2361, nr 19, in zekerheid voor 10.000.000 BEF in hoofdsom.
C. Een handelspand voor een bedrag in hoofdsom van 13.000.000 BEF.
D. Een hoofdelijke  en ondeelbare waarborg van (verweerder),  voor  een bedrag van 

4.500.000 BEF in hoofdsom.
Zegt dat er aanleiding is tot handlichting van deze zekerheden van bij de betaling door 

(de verweerders) van het saldo van honderd vijf en veertig euros en twintig cents (afreke-
ning per 10 januari 2002).

Veroordeelt (de eiseres) tot een dwangsom van duizend twee honderd negen en dertig 
euros zeven en veertig cents (50.000 BEF) per dag vertraging te rekenen van bij de reke-
ning van huidig vonnis en na betaling van voormeld saldo"(beëdigde vertaling van het 
vonnis van de rechtbank van koophandel, eerste kamer, van 7 februari 2002). (1)

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat voornoemd vonnis, dat werd 
bevestigd door het Hof van Beroep te Brussel bij arrest van 6 november 2002, aan de 
eiseres werd betekend op 15 februari 2002.

Op 8 augustus 2002 betekenden de verweerders aan de eiseres een bevel tot het betalen 
van de som van 57.015,62 euro aan verbeurde dwangsommen. Tegen dit bevel tekende de 
eiseres op 30 augustus 2002 verzet aan.

Bij vonnis van 6 mei 2003 schorste de beslagrechter te Brussel de tenuitvoerlegging en 
de voortgang van de procedure in afwachting van de neerlegging van een interpretatief 
vonnis m.b.t. de precieze draagwijdte van de in het vonnis van de dwangsomrechter uitge-
sproken hoofdveroordeling waaraan de dwangsom werd gekoppeld.

De appelrechters doen voornoemd vonnis van de beslagrechter te niet en verklaren het 
verzet  van de eiseres tegen het  op 8 augustus  2002 aan haar betekende bevel  tot  het 
betalen van een bedrag van 57.015,62 euro aan verbeurde dwangsommen ontvankelijk 
doch ongegrond.

Eerste onderdeel
Het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 7 februari 2002 veroor-

deelt de eiseres tot het verlenen van handlichting van de zekerheden die het opsomt, onder 
de opschortende voorwaarde van betaling door de verweerders van een nog verschuldigd 
saldo van 145,22 euro aan de eiseres.

Door hun beslissing te steunen op de overwegingen  dat de door het vonnis  van de 
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Rechtbank van Koophandel te Brussel van 7 februari 2002 bevolen handlichting van de 
zekerheden duidt op de inschrijvingen van die zekerheden, zegt het bestreden arrest dat 
bedoeld vonnis - dat enkel  de handlichting van de zekerheden zelf  beveelt,  van zodra 
verweerders het door hen verschuldigde saldo aan eiseres zouden hebben betaald, en niet 
de doorhaling of "handlichting" van de inschrijving van die zekerheden - iets inhoudt dat 
het niet inhoudt en geeft het aldus van bedoeld vonnis een met zijn bewoordingen, zin en 
draagwijdte  onverenigbare  uitlegging,  zodat het bestreden arrest de bewijskracht  ervan 
miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
De bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 7 februari 2002 t.a.v. 

de  eiseres  uitgesproken  veroordeling,  tot  het  verlenen van  handlichting van de zeker-
heden,  was  uitgesproken  onder  verbeurte  van  een  dwangsom  per  dag  vertraging  te 
rekenen van bij de betekening van het vonnis en nà de betaling van het aan de eiseres 
verschuldigde saldo van 145,22 euro.

In conclusie werd voor de eiseres aangevoerd:
"25. Het vonnis (van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 7 februari 2002) kan 

trouwens ook los van deze laatste kwestie, onmogelijk als een titel van doorhaling gelden.
Artikel 92 van de Hypotheekwet - dat onder 'Hoofdstuk V. Doorhaling en vermindering 

van de inschrijvingen' van de wet is opgenomen - voorziet immers expliciet dat 'de last tot 
doorhaling' in de titel van doorhaling (vonnis of notariële akte) 'uitdrukkelijk en in authen-
tieke vorm' moet worden gegeven.

Dat was in het vonnis geenszins het geval: nergens in het vonnis wordt de term 'doorha-
ling van de hypothecaire inschrijvingen' ('radiation des inscriptions hypothécaires') of de 
term 'handlichting van de hypothecaire inschrijvingen' ('mainlevée des inscriptions hypo-
thécaires') gebruikt: de rechtbank beperkt er zich in tegendeel toe om (eiseres) te veroor-
delen  om (zelf)  handlichting  te  verlenen  van  een  aantal  nader  genoemde  zekerheden 
('surêtés'  in de plaats van 'inscriptions').  Onder die zekerheden bevonden zich naast de 
borgstellingen en een pand op handelszaak ook - zo blijkt uit de context - de hypotheek-
rechten op het gebouw.

In dit verband kan herhaald worden dat er op het ogenblik dat de rechtbank uitspraak 
deed, nog een openstaande schuld bestond die onder de hypothecaire dekking viel: alleen 
al  om die  reden was  het  voor  de rechtbank onmogelijk  om op dat  moment  reeds de 
gerechtelijke  doorhaling te bevelen.  Conform artikel  95 Hyp.  W. kan de gerechtelijke 
doorhaling (immers) slechts geschieden op grond van een titel die 'gekweten' is.

Zelfs indien men het tegendeel zou aanvaarden (nl. de rechtbank heeft wel de gerechte-
lijke doorhaling bevolen; quod non), dan nog kon de hypotheekbewaarder louter op grond 
van dit  vonnis  niet  tot  doorhaling overgaan.  De rechtbank heeft  de  'opheffing van  de 
zekerheden'  immers  uitdrukkelijk  onderworpen  aan  de  voorafgaande  betaling  van  het 
saldo van de schuld door (verweerster). Die laatste gebeurtenis is dan ook te aanzien als 
een opschortende voorwaarde.

Welnu,  wanneer  de titel  tot  doorhaling aan een opschortende voorwaarde  is onder-
worpen, dan komt het aan de hypotheekbewaarder niet toe om zelf de vervulling van die 
voorwaarde na te gaan. In dat geval moet hij de voorlegging van een nieuwe authentieke 
titel vooropstellen vooraleer tot doorhaling over te gaan (zie: E. GENIN e.a.,  Traité des 
hypothèques et de la transcription, in Répertoire Notarial, T.X, Les Sûretés, nr. 2177 en de 
vele aldaar geciteerde verwijzingen).

Ten overvloede kan vermeld worden dat een authentiek bewijs dat de vervulling van de 
voorwaarde vaststelt, in casu niet voorhanden is.

(De verweerders) lijken in hun conclusies te suggereren dat dit wel het geval is, want 
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verwijzen naar een passage in de akte van betekening van gerechtsdeurwaarder Sonck dd. 
15 februari 2002 (stuk 9) waarin (de eiseres) in de volgende termen wordt aangemaand 
('fait commandement') om de zekerheden op te heffen:

'Ik  ondergetekende  gerechtsdeurwaarder  beveel  aan  de  betekende  partijen  om,  nu 
verzoekster op 13 februari 2002 het bedrag van 147 euro heeft overgemaakt op de bankre-
kening van de betekende partij, op straffe van een dwangsom van 1.239,47 euro per dag 
vertraging te rekenen vanaf onderhavige betekening, de volgende zekerheden op te heffen 
...'.

(De eiseres) wenst er vooreerst op te wijzen dat noch uit de inhoud, noch uit de hoof-
ding van dit exploot van betekening en bevel, blijkt dat dit exploot ook een p.v. van vast-
stelling (in de zin van artikel 516, tweede lid, Ger. W.) zou inhouden. De gerechtsdeur-
waarder verklaart in het exploot helemaal niet dat hij zelf de nodige materiële vaststel-
lingen heeft gedaan en hij verklaart al evenmin dat hij door (verweerders) was verzocht 
om zulke vaststellingen te doen.

Zonder twijfel is de deurwaarder voortgegaan op de verklaringen van (de verweerders) 
als zouden zij de nodige gelden hebben overgemaakt  op een rekening die,  nog steeds 
volgens (de verweerders), aan (de eiseres) zou toebehoren.

De gerechtsdeurwaarder stelt trouwens in het exploot geen louter materiële feiten vast 
die onomstotelijk op het bestaan van een betaling zouden wijzen. Het enige materiële feit 
dat  van  aard is  om onomstotelijk  de betaling te  bewijzen,  kon  door  de gerechtsdeur-
waarder  immers  onmogelijk  zelf  zijn vastgesteld:  d.i.  de effectieve  creditering van de 
rekening van (de eiseres) met het door (de verweerders) 'overgemaakt' bedrag (enkel deze 
creditering  is  richtinggevend  voor  de  betaling;  zie:  Cass.,  30  januari  2001,  R.W., 
2001-2002, 888).

Ten overvloede kan er trouwens op worden gewezen dat, naar geldend recht, aan de 
vaststellingen die een gerechtsdeurwaarder in het kader van artikel 516, tweede lid, Ger. 
W (zelf) doet, nog geen authentieke bewijskracht toekomt (zie: G. de LEVAL, Institutions 
judiciaires, Luik, 1993, 442; D. MOUGENOT, 'La preuve', Rep. Not., T. IV, 1.1, nr. 317-1; J. 
VAN COMPERNOLLE, 'La désignation, la mission et la fonction de l'expert',  in L'expertise, 
Fac. Univ. St. Louis, Brussel, 1994, 109-I10, nr. 8; A. FETTWEIS, L'instruction des litiges de 
la construction - Quelques questions pratiques, in Droit de la construction, CUP, vol. XII, 
1996, 21 1, noot 23; Luik, 29 januari 1996, R.T.D.F., 1996, 346; Luik, 18 november 1997, 
J.LM.B.,  1998,  374; Bergen,  2 december  1998,  J.LM.B. 1999,  414).  De hypotheekbe-
waarder die zich slechts mag verlaten op akten met een authentieke bewijskracht, mocht 
dus in geen geval voortgaan op de vermeldingen vervat in het exploot van betekening en 
op die manier de opschortende voorwaarde voor vervuld houden" (zie de "hernemende 
conclusies  na toepassing van artikel  748,  §2,  Ger.  W." voor  de eiseres,  p.  34-36,  nrs 
25-27).

Aldus  voerde  de  eiseres  op omstandige  en precieze wijze  in  conclusie  aan  dat  het 
vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 7 februari 2002 niet als titel van 
doorhaling kon gelden.

Het bestreden arrest beslist dat het vonnis van 7 februari 2002 gold als titel van hand-
lichting, zodat de eiseres, die heeft verkozen de handlichting te laten geschieden door het 
laten opstellen van een authentieke akte verleden voor de notaris, hetgeen pas geschiedde 
op 2 april  2002,  onnodig heeft  getalmd en de dwangsommen  derhalve  verbeurd  zijn, 
zonder het hierboven weergegeven verweer uit de conclusie van de eiseres te weerleggen 
en te beantwoorden en miskent derhalve artikel 149 van de Grondwet.

Het bestreden arrest miskent tevens de bewijskracht van het vonnis van de Rechtbank 
van Koophandel te Brussel van 7 februari 2002 in zoverre het beslist dat dit vonnis gold 
als titel van handlichting - zodat de eiseres, die heeft verkozen de handlichting te laten 
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geschieden door het laten opstellen van een authentieke akte verleden voor de notaris, 
hetgeen pas geschiedde  op 2 april  2002,  onnodig heeft  getalmd en de dwangsommen 
derhalve verbeurd zijn - nu het aldus zegt dat voornoemd vonnis, waarbij de eiseres wordt 
veroordeeld tot het verlenen van handlichting van de zekerheden van zodra verweerders 
het verschuldigde saldo zouden hebben betaald, iets inhoudt - de vaststelling van de hand-
lichting van de zekerheden - dat het niet inhoudt (schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Overeenkomstig artikel 92 Hypotheekwet ten slotte worden de inschrijvingen doorge-
haald of verminderd krachtens de toestemming van de belanghebbende partijen, daartoe 
bevoegd, ofwel krachtens een vonnis in laatste aanleg gewezen of in kracht van gewijsde 
gegaan,  ofwel  krachtens  een  vonnis,  uitvoerbaar  verklaard  niettegenstaande  verzet  of 
beroep.

Artikel 92, derde lid, Hypotheekwet bepaalt dat de last tot doorhaling of vermindering 
uitdrukkelijk en in authentieke vorm moet worden gegeven.

Krachtens artikel 93 Hypotheekwet leggen zij die doorhaling of vermindering vorderen, 
op het kantoor van de bewaarder,  hetzij  de uitgifte  der authentieke akte of de akte in 
brevet, houdende toestemming, hetzij de uitgifte van het vonnis over.

Krachtens  voornoemde  wetsbepalingen  vermag  de  hypotheekbewaarder  de  inschrij-
vingen der hypotheken slechts door te halen krachtens een vonnis wanneer daarin de last 
tot doorhaling uitdrukkelijk is gegeven en de uitgifte ervan op zijn kantoor is overgelegd.

Uit het bovenstaande blijkt dat de Rechtbank van Koophandel te Brussel in zijn vonnis 
van  7  februari  2002  noch  uitdrukkelijk  noch  impliciet  de  last  tot  doorhaling  van  de 
inschrijving der zekerheden heeft gegeven, doch enkel de handlichting van de zekerheden 
heeft bevolen onder de opschortende voorwaarde van betaling door de verweerders van 
het verschuldigde saldo van 145,22 euro aan de eiseres.

Door te beslissen dat de hypotheekbewaarder na de eenvoudige betekening van bedoeld 
vonnis diende over te gaan tot doorhaling van de inschrijvingen, en dat de eiseres, die 
heeft  verkozen  de  handlichting  te  laten  geschieden  door  het  laten  opstellen  van  een 
authentieke  akte  verleden  voor  de  notaris,  hetgeen  pas  geschiedde  op  2  april  2002, 
onnodig heeft  getalmd en er ook geen overmacht is nu het talmen te wijten is aan de 
eiseres, zodat de dwangsommen zijn verbeurd, miskennen de appelrechters derhalve de 
artikelen 92 en 93 Hypotheekwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel  92 van de Hypotheekwet,  worden de inschrijvingen 

doorgehaald of verminderd krachtens  de toestemming van de belanghebbende 
partijen, daartoe bevoegd, ofwel krachtens een vonnis in laatste aanleg gewezen 
of  in  kracht  van gewijsde,  ofwel  krachtens  een  vonnis,  uitvoerbaar  verklaard 
niettegenstaande verzet. Het derde lid van dit artikel bepaalt dat de last tot door-
haling  of  vermindering  uitdrukkelijk  en  in  authentieke  vorm  moet  worden 
gegeven.

Overeenkomstig  artikel  93  van  dezelfde  wet  dienen  zij  die  doorhaling  of 
vermindering vorderen, op het kantoor van de bewaarder, hetzij de uitgifte der 
authentieke akte of de akte in brevet, houdende toestemming, hetzij de uitgifte 
van het vonnis over te leggen.

De last tot doorhaling of vermindering moet eenduidig blijken uit de tekst van 
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de voorgelegde akte of het vonnis zonder dat de hypotheekbewaarder gehouden 
is tot enige interpretatie of tot de beoordeling van de vervulling van de voor-
waarde waaraan de doorhaling of vermindering is verbonden. 

Een  vonnis  moet  derhalve  uitdrukkelijk  de  doorhaling  van  de  inschrijving 
bevelen.

Het arrest stelt vast dat het vonnis van 7 februari 2002 de eiseres veroordeelt 
tot handlichting van de erin vermelde zekerheden en dat dit vonnis tevens de 
handlichting  van  deze  zekerheden  afhankelijk  stelt  van  de  betaling  door  de 
verweerders van een saldo van 145,22 euro.

De appelrechter oordeelt dat "met de eenvoudige betekening van het vonnis 
van 7 februari 2002 op verzoek van (de eiseres), wat zij niet deed, de hypotheek-
bewaarder diende over te gaan tot doorhaling van de inschrijvingen".

De appelrechter beslist dat "(de eiseres), die heeft verkozen de handlichting te 
laten geschieden door het laten opstellen van een authentieke akte verleden voor 
de notaris, hetgeen pas geschiedde op 2 april 2002, onnodig (heeft) getalmd en er 
ook geen overmacht is nu het talmen te wijten is aan eiseres" zodat "de dwang-
sommen verbeurd zijn".

De beslissing is niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

30 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de heer Vandewal, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Simont en Verbist.

Nr. 183

1° KAMER - 30 maart 2006

ERFPACHT (RECHT VAN) - DUUR - MINIMUMDUUR - BEDING TOT BEËINDIGING VÓÓR HET 
VERSTRIJKEN VAN DE MINIMUMDUUR - WETTIGHEID

De bepaling  dat  een erfpacht  niet  mag  worden  gevestigd  voor  een  termijn  korter  dan 
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zevenentwintig jaar staat niet in de weg dat de partijen in de erfpachtovereenkomst een 
beding  opnemen  waardoor  de  overeenkomst  kan  worden  beëindigd,  ook  al  is  de 
minimumduur  van  zevenentwintig  jaar  niet  verstreken,  ingeval  van  een 
insolventieprocedure of ontbinding van de rechtspersoon-erfpachter. (Art. 2, Erfpachtwet)

(REDEVCO RETAIL BELGIUM cv T. IMMO BASILIX nv)

ARREST

(A.R. C.04.0486.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  1  maart  2004 in  hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
-  artikel  2  van  de  Wet  van  10  januari  1824  over  het  recht  van  erfpacht,  hierna 

Erfpachtwet genoemd;
- voor zoveel als nodig de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322 en 1341 van het Burgerlijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De negentiende kamer van de Rechtbank van Koophandel te Brussel verklaart in het 

bestreden vonnis van 1 maart 2004 het hoger beroep met betrekking tot het punt van de 
herkwalificatie ontvankelijk doch ongegrond, verzendt de zaak voor het overige naar de 
rol, en stelt de beslissing nopens de kosten uit.

Na  enkele  vaststellingen  te  hebben  gedaan  met  betrekking  tot  de  onroerende 
leasingovereenkomst tussen de eiseres en C&A (pp. 3 tot 5 van het vonnis), overweegt de 
rechtbank van koophandel met betrekking tot de herkwalificatie van de overeenkomst het 
volgende (zie het vonnis, pp. 5-6):

"(...) nu dat, wat de herkwalificatie van de overeenkomst tussen partijen betreft, het Hof 
van Cassatie dienaangaande een duidelijke regel poneert voor de rechter ten gronde.

Dat, wanneer de elementen die aan de beoordeling van de feitenrechter worden voorge-
legd niet toelaten om de kwalificatie uit te sluiten die door de partijen werd gegeven aan 
de overeenkomst die zij sloten, de rechter die kwalificatie niet mag vervangen door een 
andere.

Dat er, in casu, een overeenkomst voorligt waarbij de kwalificatie van erfpacht niet kan 
worden uitgesloten, meer zelfs er liggen elementen voor - het sluiten van een onroerende 
leasing - die in ieder geval onverenigbaar zijn met de nieuwe kwalificatie die thans door 
(de eiseres) gewenst is.

Dat de rechtbank voor het overige volledig de eerste rechter volgt (...) waar deze stelt 
dat (de eiseres) tijdens de jarenlange uitvoering van de overeenkomst steeds in alle brief-
wisseling en rekeningen de nadruk heeft gelegd op de benaming erfpacht.

Dat het op zijn minst eigenaardig is dat (de eiseres) deze herkwalificatie vordert om 
aldus te pogen haar verplichtingen vroegtijdig te verbreken en te kunnen genieten van de 
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voordelige  bepalingen van de wet  op de handelshuur,  daar waar  zij  bij  schrijven  van 
5.10.95 en 30.5.96 expliciet aan (de verweerster) liet weten dat 'Het spreekt vanzelf dat 
(de  eiseres)  jegens  (de  verweerster)  haar  erfpachtverplichtingen  volledig  gestand  zal 
doen'.

Dat het tenslotte eveneens terecht is dat de eerste rechter heeft besloten dat het klaar is 
dat  de  gemeenschappelijke  bedoeling  van  de  contracterende  partijen  is  geweest  een 
erfpacht af te sluiten.

Dat de wezenlijke kenmerken van de erfpacht (zakelijk recht, duur, betaling van een 
jaarlijkse vergoeding of canon, volledig genot van het onroerend goed) verenigd zijn zoals 
bepaald in de wet van 10.1.1824.

Dat de vraag van herkwalificatie niet kan worden aanvaard.
Dat  de  juridische  aard  van  de  overeenkomst,  zijnde  een  erfpacht,  blijkt  uit  de 

geschriften die klaar en duidelijk zowel de uitgedrukte als de werkelijke wil van partijen 
weergeven.

Dat de eerste rechter tenslotte ook nog terecht verwijst naar artikel 1 van de overeen-
komst tussen partijen waarin wordt gesteld:

'De erfpachtgever verleent aan de erfpachter die aanvaardt, een recht van erfpacht, op 
het goed hierna in artikel 2 beschreven.

Partijen erkennen dat zij hun toestemming voor deze erfpachtovereenkomst geven inge-
volge de duur ervan, die een essentieel element uitmaakt voor hun wederzijdse toestem-
ming.

Voor zover als nodig bevestigen de partijen dat de wet op de handelshuur op deze over-
eenkomst niet van toepassing is'.

Dat men niet duidelijker kan zijn.
(...) dat, gezien hetgeen voorafgaat, het hoger beroep op het punt van de herkwalificatie 

dient te worden afgewezen als ongegrond".
In zoverre de rechtbank van koophandel aldus de motieven van de eerste rechter zou 

hebben overgenomen, oordeelde ze aldus "dat de eis ertoe strekt te horen zeggen voor 
recht dat de overeenkomst van 13 maart 1984 verleden voor het ambt van de notarissen 
Michel Gernay en Thierry Van Halteren geen erfpacht is doch wel een handelshuurover-
eenkomst,  dat (de eiseres), voortbouwend op deze hypothese,  verder een vermindering 
van de 'huurprijs'  vraagt  en subsidiair  de aanstelling van een deskundige om de huur-
waarde van het onroerend goed te bepalen;

(...) dat bij de hierboven vermelde akte van 13 maart 1984 de B. V. naar Nederlands 
recht Arnhem Staete aan de G.V.C. Ileas een recht van erfpacht verleende op twee opper-
vlakten van ongeveer 1.300 m2 in het handelscentrum Basilix te Sint-Agathe-Berchem op 
de verkoopverdiepingen 16,00 en 20,50 hetzij in totaal ongeveer 2.600 m2 zoals aange-
geven op het bijgevoegd liggingsplan en dit voor een duur van dertig jaar;

(...) de BV Arnhem State haar rechten en plichten heeft overgedragen aan de NV Immo 
Basilix, huidige (de verweerster);

(...) dat de overeenkomst voorziet dat de verpachte ruimten uitsluitend zullen bestemd 
zijn voor de uitbating van een magazijn voor de kleinhandel in kleding voor dames, heren 
en kinderen onder de benaming C&A (of andere) aan wie de erfpachter de winkelruimte 
mag verhuren.

(...) dat huidige (eiseres) van in den beginne en vóór de ondertekening van de overeen-
komst zelf had aangedrongen om een erfpacht te bekomen (brief van C&A aan Boz van 
20 december 1979); dat een eerste overeenkomst (soort ontwerp) tot stand kwam op 30 
september 1981 en wel zonder enige twijfel sprak van erfpacht en niet van handelshuur;
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Dat, zoals reeds vermeld,  de authentieke akte van erfpacht werd ondertekend op 13 
maart 1984;

(...) dat Ileas tijdens de jarenlange uitvoering van de overeenkomst steeds in alle brief-
wisseling en rekeningen de nadruk heeft gelegd op de benaming erfpacht, dat het klaar is 
dat van in het begin de erfpacht overeenkomst (sic) de bewuste wil en keuze van beide 
partijen uitmaakte;

(...) dat het dan ook op zijn minst eigenaardig is dat (eiseres) nu, in 1998 (dagvaarding) 
de herkwalificatie vordert van de overeenkomst van 1984 (of 1981 voor het project) om 
aldus te pogen haar verplichtingen vroegtijdig te verbreken en te kunnen genieten van de 
eventueel voor haar voordelige bepalingen van de wet op de handelshuur, daar waar ze bij 
schrijven van 5 oktober 1995 en van 30 mei 1996 expliciet aan Immo Basilix liet weten 
dat  "Het  spreekt  immers  vanzelf  dat  Ileas  jegens  Immo-Basilix  haar  erfpachtverplich-
tingen volledig gestand zal doen";

(...) dat (eiseres) ten onrechte voorhoudt dat op de vraag of de partijen al bij al wel een 
daadwerkelijke  erfpacht  hebben  afgesloten  dit  niet  afhangt  van  de  wijze  waarop  de 
partijen de overeenkomst hebben benoemd en blijven benoemen; dat bij arrest van 26 mei 
1978 (Entr. et Di 1979, 146) het Hof juist het tegenovergestelde heeft vooropgezet (cfr. Y. 
Merchiers - Le Bail en général 637 et 638; De Page, Traité, Tome VI n° 715);

(...) dat het klaar is dat de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen 
geweest is een erfpacht af te sluiten, dat de wezenlijke kenmerken van de erfpacht (zake-
lijk recht, duur, betaling van een jaarlijkse vergoeding of canon, volledig genot van het 
onroerend goed) verenigd zijn zoals bepaald in de wet van 10 januari 1824, artikel 1);

(...)  dat  de  vraag  van  herkwalificatie  gesteund  op  artikel  1156  van  het  Burgerlijk 
Wetboek niet kan aanvaard worden, dat de juridische aard van de overeenkomst, zijnde 
een erfpacht, blijkt uit de geschriften die klaar en duidelijk zowel de uitgedrukte als de 
werkelijke wil van partijen weergeven (Cass. 24 maart 1988, Pas. 1988, 1, 894; Cass. 10 
januari 1994, Pas. 1994, 1, 12).

(...) dat partijen volgens de algemeen geldende regels (art. 1134 Burgerlijk Wetboek) 
door de vrijwillig afgesloten overeenkomst, die hen als wet strekt, gehouden zijn;

(...)  dat  deze overeenkomst  niet  moet  geïnterpreteerd  worden  nu  alle  termen ervan 
duidelijk zijn, de overeenkomst spreekt van een erfpacht en verwijst naar de wettelijke 
bepalingen. In art. 1 van de overeenkomst wordt er bepaald:

'Artikel 1 - Erfpacht:
De erfpachtgever verleent aan de erfpachter die aanvaardt, een recht van erfpacht, op 

het goed hierna in artikel 2 beschreven.
Partijen erkennen dat zij hun toestemming voor deze erfpachtovereenkomst geven inge-

volge de duur ervan, die een essentieel element uitmaakt voor hun wederzijdse toestem-
ming.

Voor zover als nodig bevestigen de partijen dat de wet op de handelshuur op deze over-
eenkomst niet van toepassing is'.

(...) dat de eis als ontvankelijk doch ongegrond dient afgewezen te worden, de tussen 
partijen  afgesloten  overeenkomst  is  en  blijft  een  erfpachtovereenkomst  en  is  geen 
handelshuurovereenkomst"  (vonnis  van  29  juli  1999  van  het  Vredegerecht,  tweede 
kanton, te Anderlecht, pp. 1 tot 3).

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Voor zover het Hof zou oordelen dat de appelrechters de aanvoeringen van de eiseres 
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inzake de strijdigheid van artikel 25 van de overeenkomst tussen partijen met artikel 2 van 
de Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht, regelmatig beantwoorden - quod 
non -,  weze opgemerkt  dat de eiseres vorderde te zeggen voor  recht dat de betrokken 
overeenkomst dd. 13 maart 1984, door partijen erfpachtovereenkomst genoemd, diende 
gekwalificeerd te worden als een handelshuurovereenkomst.

Waar overeenkomstig artikel  1134 van het Burgerlijk Wetboek de geldig aangegane 
overeenkomst partijen tot wet strekt en waar het geschrift ingevolge de artikelen 1319, 
1320, 1322 en 1341 van het Burgerlijk Wetboek bewijskracht heeft zowel wat de bewoor-
dingen als wat zijn inhoud betreft, zodat de rechter, wanneer er een geschrift is, daarin de 
wil van de partijen moet vinden, moet worden aangenomen dat in zoverre partijen hun 
overeenkomst  hebben  gekwalificeerd,  de  feitenrechter  aan  deze  overeenkomst  geen 
andere kwalificatie kan geven wanneer de elementen die aan zijn beoordeling zijn voorge-
legd, niet toelaten de door de partijen gegeven kwalificatie uit te sluiten.

Artikel 2 van de Erfpachtwet bepaalt: "Erfpachtsregt mag, noch voor eenen langeren 
tijd dan negen en negentig jaren, noch voor eenen korteren tijd dan zeven en twintig jaren, 
worden gevestigd.

De bepalingen van artikel 2 van de Erfpachtwet inzake de minimum- en maximumduur 
van de erfpacht, zijn van openbare orde.

De vereiste dat het erfpachtrecht een tijdelijk karakter moet hebben, met een minimum-
duur van 27 jaar en een maximumduur van 99 jaar, behoort tot de wezenlijke kenmerken 
van de erfpacht.

Bijgevolg geldt in principe dat een erfpacht die werd toegestaan voor minder dan 27 
jaar  te  beschouwen  is  als  een  huurovereenkomst,  en  geldt  hetzelfde  tevens  voor  een 
erfpacht met een langere duur dan 27 jaar die door opzeg beëindigbaar is vooraleer de 
minimumduur van 27 jaar is verstreken.

De notariële akte van 13 maart 1984 bepaalt in onderhavige zaak inzake de duur van de 
overeenkomst, enerzijds, dat de erfpacht wordt toegestaan voor een duur van 30 jaar vanaf 
1 oktober 1983 (artikel 4), en, anderzijds, dat de erfpachtgever in geval van faillissement, 
vrijwillig of gerechtelijk concordaat, bankroet, nietigverklaring of in vereffeningstelling 
van de erfpachter, het recht zal hebben indien hij dit wenst, een einde te stellen aan de 
overeenkomst, zonder opzeg, bij ter post aangetekende brief (artikel 25).

De bepaling van artikel 25 van de notariële akte van 13 maart 1984 maakt het aldus 
mogelijk voor de erfpachtgever de erfpacht, die in casu in principe een duur heeft van 30 
jaar, te beëindigen vooraleer de minimumduur van 27 jaar is verstreken.

Artikel 25 van de tussen partijen gesloten overeenkomst strijdt derhalve met artikel 2 
van de Erfpachtwet.

De eiseres wees er aldus op dat een feitelijk element aanwezig was dat onverenigbaar 
was met de door partijen aan hun overeenkomst gegeven kwalificatie.

Derhalve vermocht het bestreden vonnis niet wettig te oordelen dat in dezen de wezen-
lijke kenmerken van een erfpachtovereenkomst, inzonderheid inzake de duur van de over-
eenkomst, verenigd zijn zoals bepaald in de Erfpachtwet, dat een overeenkomst voorligt 
waarbij  de kwalificatie  van erfpacht niet  kan worden uitgesloten,  en dat de vraag van 
herkwalificatie niet kan worden aanvaard (schending van artikel  2 van de Wet van 10 
januari 1824 over het recht van erfpacht en voor zoveel als nodig van artikelen 1134, 
1319, 1320, 1322 en 1341 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
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Tweede onderdeel
4. Krachtens artikel 2 van de Erfpachtwet mag een erfpacht niet worden geves-

tigd voor een termijn die korter is dan zevenentwintig jaar.
5. Deze bepaling staat er niet aan in de weg dat de partijen in de erfpachtover-

eenkomst een beding opnemen waardoor de overeenkomst kan worden beëin-
digd, ook al is de minimumduur van zevenentwintig jaar niet verstreken, in geval 
van een insolventieprocedure of ontbinding van de erfpachter rechtspersoon.

6. Het onderdeel dat het tegendeel aanneemt, faalt naar recht.
Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van 489,95 euro jegens de eisende partij en 

op de som van 141,74 euro jegens de verwerende partij.

30 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h.  Waûters  –  Gelijkluidende conclusie  van  de heer Vandewal, advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 184

1° KAMER - 30 maart 2006

RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - VOORWERP EN OORZAAK VAN EEN VORDERING NIET DEZELFDE ALS DIE VAN EEN LATERE 
RECHTSVORDERING - GEVOLGEN

Uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover definitief is 
beslist niet dezelfde zijn als die van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, 
volgt  niet  dat  de  rechter  een  aanspraak  kan  aannemen  waarvan  de  grondslag 
onverenigbaar is met het vroegere gewijsde1. (Artt. 23 tot 27, Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR T. VLAAMS GEWEST)

ARREST

(A.R. C.04.0553.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN

1 Cass., 14 feb. 2002, A.R. C.99.0088.N, nr 105.
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De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens de artikelen 23 tot en met 27 van het Gerechtelijk Wetboek volgt 

uit het feit  dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover 
definitief is beslist niet dezelfde zijn als die van een latere rechtsvordering tussen 
dezelfde partijen, niet dat de rechter een aanspraak kan aannemen waarvan de 
grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde.

2. Het arrest oordeelt op de door de eiser aangevoerde exceptie van het gezag 
van het rechterlijk gewijsde dat het voorwerp in beide procedures hetzelfde is, 
namelijk de betaling van een bepaalde som geld, maar de oorzaak verschillend is 
en bovendien moest in de eerste procedure geen uitspraak worden gedaan over 
de  vordering  van  verweerder  tegen  de  eiser,  zoals  die  in  deze  procedure 
aanhangig is gemaakt.

Het arrest  neemt een aanspraak aan waarvan de grondslag onverenigbaar is 
met het vroeger gewijsde.

3. Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

30 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Bougeois  –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Wouters en Simont.

Nr. 185

1° KAMER - 30 maart 2006

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - OFFERTES - 
REKENFOUTEN EN KENNELIJK MATERIËLE VERGISSINGEN - VERBETERING DOOR DE AANBESTEDENDE 
OVERHEID - WERKELIJKE BEDOELING VAN DE INSCHRIJVER - TOELICHTING DOOR DE INSCHRIJVER - 
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GEVOLG

De werkelijke bedoeling van een inschrijver die een kennelijk materiële vergissing maakt in  
zijn offerte kan ook blijken uit de toelichting die door de aanbestedende overheid aan de 
inschrijver wordt gevraagd. (Art. 111, eerste lid, K.B. 8 jan. 1996)

(VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba T. B&R BOUW EN RENOVATIE nv)

ARREST

(A.R. C.05.0346.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Volgens artikel 111, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, 

verbetert  de  aanbestedende  overheid  de  rekenfouten  en  kennelijke  materiële 
fouten in de offertes, alvorens de aannemer aan te wijzen, zonder dat zij voor 
niet  ontdekte  fouten aansprakelijk  is.  Volgens  het  tweede  lid van voornoemd 
artikel, gaat de aanbestedende overheid, voor het verbeteren van die fouten, de 
werkelijke bedoeling na van de inschrijver met alle middelen, onder meer door 
een onderzoek van de prijzen, een vergelijking van de prijzen met die van de 
overige inschrijvers en met de gangbare prijzen.

De  werkelijke  bedoeling  van  de  inschrijver  die  een  kennelijke  materiële 
vergissing maakt, kan ook blijken uit de toelichting die door de aanbestedende 
overheid aan de inschrijver wordt gevraagd.

2. Uit de gegevens waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de verweerster heeft deelgenomen aan een openbare aanbesteding voor een 

renovatieproject uitgeschreven door de eiseres;
- de verweerster in haar offerte voor de post 5.3.b melding maakte van een 

eenheidsprijs van 119 BEF;
- de eiseres op 26 september 2000 tot verweerster een verzoek tot verantwoor-

ding richtte met betrekking tot de abnormale prijs voor de post 5.3.b;
- de verweerster hierop antwoordde dat de opgegeven prijs op een materiële 

vergissing berustte en dat de eenheidsprijs 1.190 BEF bedroeg, zodat de totale 
prijs 497.800 BEF diende te zijn;

- de eiseres weigerde rekening te houden met deze rechtzetting zodat verweer-
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ster als inschrijver werd geweerd;
- de verweerster aanspraak maakt op schadevergoeding.
3.  De appelrechters  oordelen  dat  het  "duidelijk  is  dat  (de  verweerster)  een 

verkeerde eenheidsprijs heeft ingegeven en dat de architect, na verrechtvaardi-
ging van deze eenheidsprijs te hebben gevraagd, aan de hand van vergelijking 
met  de  overige  offertes  en  met  zijn  raming  de  werkelijke  bedoeling  van  de 
inschrijver heeft kunnen vaststellen".

4.  Door  op  grond  die  vaststellingen  en  overwegingen  te  oordelen  dat  de 
verweerster "op een onregelmatige wijze als laagste inschrijver werd geweerd", 
is het arrest naar recht verantwoord en regelmatig gemotiveerd.

5. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van 700,81 euro jegens de eisende partij en 

op de som van 167,47 euro jegens de verwerende partij.

30 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de heer Vandewal, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 186

1° KAMER - 31 maart 2006

HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 
- HOOFDVERBLIJFPLAATS - VEILIGHEID, GEZONDHEID EN BEWOONBAARHEID - VERPLICHTING VAN 
VERHUURDER - TEKORTKOMINGEN - KEUZE VAN DE SANCTIE - TITULARIS - VEREISTEN

Indien de vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, waaraan het gehuurde  
goed moet voldoen overeenkomstig de bijzondere regels van de huurovereenkomsten 
inzake de hoofdverblijfplaats, niet zijn vervuld, heeft de huurder, onder voorbehoud van  
de beoordeling van de ernst van de tekortkoming door de rechter, de keuze ofwel de  
uitvoering  te  eisen  van  de  werken  die  noodzakelijk  zijn  om  het  gehuurde  goed  in 
overeenstemming  te  brengen  met  die  vereisten,  ofwel  de  ontbinding  van  de 
huurovereenkomst te vragen met schadevergoeding. (Art. 2, Huurwet 20 feb. 1991)

(B. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0014.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 september 2003 in hoger 
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beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
-  de artikelen 2 en 12 van afdeling 2 van boek III,  titel  VIII,  hoofdstuk II  van het 

Burgerlijk Wetboek ingevoegd bij de wet van 20 februari 1991, zoals artikel 2 is gewij-
zigd bij artikel 5 van de wet van 13 april 1997 tot wijziging van sommige bepalingen 
betreffende de huurovereenkomsten;

- de artikelen 1 en 6 van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de 
voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil  een onroerend goed dat wordt 
verhuurd als hoofdverblijfplaats  in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten 
inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid;

- algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt.
Aangevochten beslissingen
De partijen verwijten elkaar de foutieve ontbinding van de huurovereenkomst.
Uit het onderzoek van de stukken van het dossier blijkt het volgende:
[Eiseres] heeft de huurovereenkomst ondertekend nadat zij het goed heeft bezocht en 

onderzocht;
op 23 oktober 1999 is een bestek opgesteld voor de herstelling van de elektrische instal-

latie en de boiler, en [de eerste verweerster] heeft aanvaard een gedeelte van de kosten te 
dragen, met name de kosten voor de boiler, zoals in de overeenkomst is bepaald;

[de  eerste  verweerster]  heeft  zich  door  tussenkomst  van  [de  tweede  verweerster] 
akkoord verklaard met het voorstel van de huurder voor de inrichting van de achterkamer;

voor de maanden november en december 1999 werd een huurvermindering toegestaan.
Die verschillende voorstellen werden gedaan tijdens de maand oktober  1999 tijdens 

welke de overeenkomst werd ondertekend.
[Eiseres] heeft op 2 november 1999, bij monde van haar raadsman, laten weten dat zij 

verkoos de overeenkomst te beëindigen.
De rechtbank oordeelt dat het verhuurde goed weliswaar moet voldoen aan vereisten 

inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid en dat zulks bij de ondertekening van 
de litigieuze huurovereenkomst zeker niet het geval was, maar dat de partijen dat toen 
beseften, althans wat de boiler betreft, en het daarover eens waren geworden.

Voor de elektriciteitsproblemen werd  zeer  vlug een bestek opgesteld dat  [de eerste 
verweerster] gedeeltelijk wilde betalen, waaruit bleek dat zij haar goed in overeenstem-
ming met de wettelijke bepalingen wilde brengen.

[Zij] ging tezelfdertijd akkoord om de huurprijs gedurende twee maanden te verlagen.
In die omstandigheden mocht [eiseres], die bewust met de verhuur had ingestemd, die 

de instemming  van  [de eerste  verweerster]  had verkregen  om de door  haar  gewenste 
aanpassingen uit te voeren, en die snel het akkoord van laatstgenoemde had gekregen om 
een deel van de verwarmingskosten en van bepaalde elektriciteitskosten te dragen en die 
toen geen huur betaalde, de overeenkomst niet zonder enige discussie ten laste van [de 
eerste verweerster] beëindigen.
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De  rechtbank  oordeelt  dat  [laatstgenoemde]  zich  heeft  gedragen  als  een  attente 
verhuurder die zijn verplichtingen beseft, aangezien zij de noodzakelijke werken (aan de 
boiler) vlug heeft  toegestaan en zelfs  voorgesteld,  en intussen [eiseres] geen huur liet 
betalen.

Laatstgenoemde was daarentegen gebonden door de door haar ondertekende overeen-
komst en kon niet zonder meer aan haar verplichtingen ontkomen omdat er niet voldoende 
veiligheidsvoorzieningen  waren,  terwijl  zij  daarvan  op  de  hoogte  was  en  voorstellen 
werden gedaan om dat op korte termijn te verhelpen.

Indien zij bijvoorbeeld van oordeel was dat het bestek dat op 23 april 1999 werd opge-
maakt, volledig ten laste [van de eerste verweerster] moest komen, diende zij haar dat op 
zijn minst te melden en/of haar in gebreke te stellen het goed aan de veiligheidsvoor-
schriften aan te passen.

Na het opstellen van dat bestek waarop zij zich thans beroept om haar vertrek te verant-
woorden, heeft zij overigens nog op 25 oktober 1999 een plan voor de aanpassing van een 
kamer opgestuurd, om dan te beslissen dat het gehuurde goed haar uiteindelijk niet beviel.

De rechtbank oordeelt bijgevolg dat [eiseres] de lopende huurovereenkomst vrijwillig 
heeft opgezegd en dat er bijgevolg geen ontbinding van de huurovereenkomst ten laste 
van [de verweersters] dient te worden uitgesproken.

Artikel 2 van de huurovereenkomst bepaalt dat de huurder voortijdig de huurovereen-
komst kan beëindigen mits hij een opzeggingstermijn van drie maanden in acht neemt en 
een vergoeding van drie maanden betaalt bij opzegging tijdens het eerste jaar van de huur.

[Eiseres] heeft de haar opgelegde opzeggingstermijn niet in acht genomen en heeft de 
huurovereenkomst tijdens het eerste jaar beëindigd.

Op grond daarvan dient zij te worden veroordeeld tot het betalen van een vergoeding 
van zes maanden huur, hetzij 2.082,30 € (84.000BEF)". [...]

"En dat [eiseres] enkel moet worden veroordeeld tot betaling van de kosten van het 
opstellen van de huurovereenkomst die ex aequo et bono op 74,98€ (3.025BEF) worden 
geraamd".

Grieven
Eerste onderdeel
...
Tweede onderdeel
Artikel  2,  tweede lid,  van afdeling 2,  van boek III,  titel  VIII,  hoofdstuk II  van het 

Burgerlijk Wetboek verleent aan de huurder de mogelijkheid om, als het goed niet beant-
woordt  aan de vereisten  van  veiligheid,  gezondheid  en bewoonbaarheid,zoals  die  zijn 
bepaald in zijn eerste lid en in het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot uitvoering, "ofwel 
de uitvoering te eisen van de werken die noodzakelijk zijn om het gehuurde goed in over-
eenstemming te brengen met de vereisten van het eerste lid, ofwel de ontbinding van de 
huurovereenkomst te vragen met schadevergoeding";

Die dwingende bepaling laat de huurder de mogelijkheid om de meest passende sanctie 
te  kiezen.  Indien  hij  kiest  voor  ontbinding  kan  de  rechter,  behoudens  een  eventueel 
misbruik van recht, niet weigeren in te gaan op die vordering.

Het vonnis dat de vordering tot ontbinding van eiseres op grond van artikel 2, van afde-
ling 2, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek, afwijst, miskent 
aldus dat artikel 2, artikel 12 dat daaraan dwingende kracht verleent en artikel 6 van het in 
het middel aangewezen koninklijk besluit van 8 juli 1997.

Derde onderdeel
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....
III. BESLISSING VAN HET HOF
Wat betreft het tweede onderdeel:
Ingevolge artikel 2 van afdeling 2 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III 

van  het  Burgerlijk  Wetboek,  ingevoegd  bij  de  wet  van  20  februari  1991 
houdende  regels  betreffende  de  huurovereenkomsten  met  betrekking  tot  de 
hoofdverblijfplaats  van  de  huurder  in  het  bijzonder,  moet  het  gehuurde  goed 
beantwoorden aan de vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid 
en indien die niet zijn vervuld, heeft de huurder de keuze ofwel de uitvoering te 
eisen van de werken die noodzakelijk zijn om het gehuurde goed in overeen-
stemming te brengen met die vereisten, ofwel de ontbinding van de huurovereen-
komst te vragen met schadevergoeding.

Uit die bewoordingen volgt dat de huurder, onder voorbehoud van de beoorde-
ling van de ernst van de tekortkoming door de rechter, de sanctie kiest.

Het  bestreden  vonnis,  dat  vaststelt  dat  "aan  de  vereisten  inzake  veiligheid, 
gezondheid en bewoonbaarheid [...] bij de ondertekening van de litigieuze huur-
overeenkomst zeker niet was voldaan" en dat eiseres koos voor de ontbinding 
van de overeenkomst, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht "dat de ontbin-
ding van de overeenkomst niet dient te worden uitgesproken" ten laste van de 
verweersters op grond dat "[eiseres] gebonden was door de door haar onderte-
kende overeenkomst en niet zonder meer aan haar verplichtingen kon ontkomen 
omdat er niet voldoende veiligheidsvoorzieningen waren, terwijl zij daarvan op 
de  hoogte  was  en  voorstellen  werden  gedaan  om  dat  op  korte  termijn  te 
verhelpen".

Het onderdeel is gegrond.
Wat betreft de overige grieven:
De overige onderdelen kunnen niet tot ruimere cassatie leiden en hoeven dus 

niet te worden onderzocht.

Dictum

Het Hof

Vernietigt  het  bestreden vonnis,  behalve in zoverre het  de hogere beroepen 
ontvankelijk verklaart;

Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigd vonnis;

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, 
zitting houdende in hoger beroep.

31 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie van de heer Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
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Heenen.

Nr. 187

1° KAMER - 31 maart 2006

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VORDERING IN 
RECHTE - ONDERWERP - BEDONGEN INTERESTEN - VERLAGING - GEVOLGEN

2º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - ONDERWERP - BEDONGEN INTERESTEN 
- VERLAGING - GEVOLGEN

1º en 2° Door te beslissen de gevorderde bedongen interesten te verlagen tot de wettelijke  
rentevoet wijzigt de rechter het onderwerp van de vordering1. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)

(REFORME & NIZET-THIRION nv T. JOVA nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0257.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 november 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiseres voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift waarvan een eens-

luidend verklaard afschrift van het uittreksel bij dit arrest is gevoegd.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Zesde onderdeel
De rechter  is  gehouden  de  juridische  aard  te  onderzoeken  van  de  door de 

partijen aangevoerde feiten en hij kan, ongeacht de door hen daaraan gegeven 
omschrijving, ambtshalve de voor hem aangevoerde redenen vervangen, mits hij 
geen geschil opwerpt waarvan de partijen het bestaan hebben uitgesloten, hij zijn 
beslissing uitsluitend grondt op regelmatig aan zijn oordeel voorgelegde feiten 
en noch het onderwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt.

Eiseres heeft in de door haar voor het hof van beroep neergelegde conclusie 
gevorderd dat verweerster zou worden veroordeeld om haar een bedongen inte-
rest van 12 pct. per jaar te betalen.

Uit de door verweerster neergelegde conclusie blijkt dat zij niet heeft geëist 
dat de bedongen interest zou worden weggelaten of dat het percentage ervan zou 
worden verlaagd, maar dat eiseres zou worden veroordeeld om haar 75.000 euro 
te betalen ter vergoeding van de schade die voortvloeit uit het feit dat eiseres 
aanspraak kan maken op een bedongen interest van 12 pct. per jaar terwijl zij 
1 Zie Cass., 2 dec. 2004, A.R. C.03.0633.F, nr 583.
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zelf slechts een interest van 7 pct. per jaar kon krijgen op de hen over en weer 
toekomende bedragen.

Door te beslissen de door eiseres gevorderde bedongen interesten te verlagen 
tot de wettelijke rentevoet hebben de appelrechters het onderwerp van de vorde-
ring  gewijzigd  en  derhalve  artikel  1138,  2°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek 
geschonden.

Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Er is geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen van het middel die 

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

eiseres van verweerster gevorderde moratoire interest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat van het arrest  melding zal worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

31 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de heer Genicot, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Gérard en Draps.

Nr. 188

1° KAMER - 31 maart 2006

1º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - NIET-
UITVOERING - COMPENSATOIRE SCHADEVERGOEDING - EISBAARHEID - DATUM

2º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - COMPENSATOIRE 
SCHADEVERGOEDING - OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - EISBAARHEID - DATUM

1º en 2° Compensatoire schadevergoeding is verschuldigd vanaf de dag waarop de niet-
nakoming  van  de  contractuele  verbintenis  vaststaat,  ongeacht  de  datum  van  de  
ingebrekestelling. (Art. 1146, B.W.)

(AUTOCARS URMETZ nv T. GARAGE J. RICHE nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0419.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 januari 2004 gewezen door 
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het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na erop te hebben gewezen dat eiseres op 25 september 1987 naar aanleiding van een 

zwaar verkeersongeval verweerster opdracht gegeven heeft tot herstelling van een aan de 
naamloze vennootschap Axus toebehorende wagen van het merk BMW die krachtens een 
leasecontract in het bezit was van eiseres, dat de werkzaamheden oorspronkelijk werden 
gefactureerd aan eiseres die betwistte de facturen verschuldigd te zijn, daar die volgens 
haar  door Axus  moesten worden  betaald,  dat  verweerster  de teruggave  van  de wagen 
geweigerd heeft zolang de facturen niet waren betaald, dat "(verweerster) op 19 oktober 
1990 (eiseres) aanmaande het bedrag van de facturen te voldoen", dat die facturen gedeel-
telijk zijn betaald ingevolge de tussenkomst van de verzekeraar materiële schade die de 
wagen dekte, dat verweerster evenwel, daar haar nog een saldo verschuldigd was, gewei-
gerd heeft de wagen, die op de dag van de uitspraak van het bestreden arrest nog in haar 
lokalen stond, terug te geven, zegt het arrest voor recht dat de litigieuze facturen door 
eiseres  moesten  worden  betaald  en,  met  wijziging  van  het  beroepen  vonnis  dat  aan 
verweerster een aanzienlijk lagere vergoeding had toegekend en die had berekend met 
ingang  van  18  oktober  1990,  dag  waarop  verweerster  eiseres  voor  de  eerste  maal  in 
gebreke stelde, eiseres veroordeelt om aan verweerster tot dekking van de door haar voor 
de bewaring van de wagen gemaakte kosten een bedrag van 4,46 euro (of 180 Belgische 
frank) te betalen met ingang van 1 januari 1989 tot de teruggave van de wagen waarbij het 
op 30 september 2003 voorlopig vastgestelde verschuldigde totaalbedrag 22.111,98 euro 
bedroeg in hoofdsom, benevens "de moratoire interest vanaf de gemiddelde datum van 1 
januari 1997 tot de volledige betaling". Het beslist aldus op grond dat de opdracht tot de 
werkzaamheden uitging van (eiseres) die derhalve als enige gehouden was de prijs ervan 
aan de hersteller te betalen;

(...)
dat (verweerster) aan de eerste rechter tevens verwijt dat hij het bedrag van haar factuur 

betreffende de kosten voor de bewaring van het voertuig, dat in haar garage gelaten was 
na de facturering van de herstellingen, had verlaagd; dat (zij) verwijst naar het Fegarbel-
tarief dat de kosten voor het bewaren van een voertuig in een garage raamt op 180 (Belgi-
sche frank) per dag;

dat (verweerster) gerechtigd was haar retentierecht op het door (haar) herstelde voertuig 
uit te oefenen zolang de herstellingskosten haar niet waren betaald; dat (zij) gedurende 
een abnormaal lange tijdsspanne dat voertuig heeft  moeten laten staan en de bewaring 
ervan heeft moeten verzekeren;

dat er geen redenen zijn om voor de raming van die kosten af te wijken van het tarief 
van Fegarbel; 

dat, aangezien (eiseres) het herstelde voertuig binnen een redelijke termijn na de factu-
rering had moeten terugnemen, de bewaarkosten moeten worden berekend vanaf 1 januari 
1989".
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Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat schadevergoeding wegens niet-

nakoming van een contractuele verbintenis "eerst dan verschuldigd is wanneer de schulde-
naar in gebreke is zijn verbintenis na te komen", behalve uitzondering.

Uit de bekritiseerde overwegingen en redenen van het arrest kan worden afgeleid dat de 
door verweerster gemaakte bewaarkosten waarvan zij de vergoeding vordert van eiseres, 
voortvloeien uit het feit dat eiseres haar contractuele verbintenis om de facturen betref-
fende de herstelling van de wagen waarmee zij verweerster heeft belast te betalen, niet is 
nagekomen, zodat deze volgens het hof van beroep het recht had die wagen in te houden.

Het arrest stelt evenwel vast dat eiseres pas op 19 oktober 1990 door verweerster in 
gebreke gesteld werd om de litigieuze facturen te betalen.

Het arrest heeft  dus eiseres niet wettig kunnen veroordelen tot betaling van de door 
verweerster voor die datum gemaakte bewaarkosten (schending van artikel 1146 van het 
Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
Niettegenstaande artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens hetwelk 

schadevergoeding in de regel eerst dan verschuldigd is wanneer de schuldenaar 
in gebreke gesteld werd zijn verbintenis na te komen, is de compensatoire scha-
devergoeding  verschuldigd  vanaf  de  dag  waarop  de  niet-nakoming  van  de 
verbintenis vaststaat, ongeacht de datum van de ingebrekestelling.

Daar het arrest vermeldt dat, aangezien eiseres "het herstelde voertuig binnen 
een redelijke termijn na de facturering had moeten terugnemen, de bewaarkosten 
moeten worden berekend vanaf 1 januari 1989", verantwoordt het zijn beslissing 
naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten. 

31 maart 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie van de heer Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
T'Kint.
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Nr. 189

3° KAMER - 3 april 2006

1º DERDENVERZET - BESLISSING OP DERDENVERZET - RECHTSMIDDELEN - HOGER BEROEP - 
POLITIERECHTBANK - ONTVANKELIJKHEID

2º HOGER BEROEP — ALLERLEI - BESLISSING OP DERDENVERZET - POLITIERECHTBANK - 
ONTVANKELIJKHEID

3º DERDENVERZET - BESLISSING OP DERDENVERZET - RECHTSMIDDELEN - HOGER BEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID - WAARDE VAN HET GESCHIL

4º HOGER BEROEP — ALLERLEI - BESLISSING OP DERDENVERZET - ONTVANKELIJKHEID - 
WAARDE VAN HET GESCHIL

5º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - BURGERLIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID - MOGELIJKE BETROKKENHEID VAN DERDEN - HEROPENING VAN HET DEBAT OM 
DERDEN IN HET GEDING TE BETREKKEN

1º en 2° Het op derdenverzet gewezen vonnis waarbij de politierechtbank uitspraak doet  
over een vordering waarvan het bedrag 1240,00 euro niet overschrijdt, wordt in laatste 
aanleg gewezen. (Artt. 616, 617, eerste lid en 1131, Ger.W.)

3º en 4° De waarde van het geschil na derdenvezet wordt gemeten aan het nadeel dat de 
verzetdoende partij beweert te hebben geleden ingevolge de bestreden beslissing; de 
geldelijke waardering van dit nadeel biedt de grondslag voor het bepalen van de aanleg. 
(Artt. 557 tot 562, 618, eerste lid, 619 en 1131, Ger.W.)

5º Het vereiste van onafhankelijkheid en onpartijdigheid alsook de partijautonomie komen 
niet in het gedrang wanneer de rechter inzake burgerlijke aansprakelijkheid wijst op de 
mogelijke betrokkenheid van derden en de heropening van het debat beveelt om aan de 
partijen  de  mogelijkheid  te  bieden om derden in  het  geding  te  betrekken.  (Art.  297, 
Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Justitie T. O. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0079.N – C.04.0080.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is in de zaak C.04.0079.N gericht tegen een vonnis, op 13 

november 2001 na derdenverzet gewezen door de Politierechtbank te Leuven.
Het cassatieberoep is in de zaak C.04.0080.N gericht tegen een vonnis, op 7 

mei  2003  in  hoger  beroep  gewezen  door  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg 
Leuven.

De beide zaken zijn bij beschikking van de voorzitter van 23 februari 2006 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
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A. Zaak C.04.0079.N
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 297 en 811 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingsbeginsel;
- het algemeen rechtsbeginsel houdende de onafhankelijkheid van de rechter;
- het algemeen rechtsbeginsel houdende de onpartijdigheid van de rechter.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis:
"(...)
Verklaart  het  derdenverzet  van  (eiser)  opzichtens  (eerste  verweerder)  en  (tweede 

verweerster) onontvankelijk doch ongegrond.
Wijst deze eis af (...)",
op grond van de motieven:
"2.  Huidig derden verzet van (eiser) is gericht  tegen het tussenvonnis  van 27 maart 

2001 en beoogt het teniet doen van dit vonnis voor zover er recht gesproken wordt ten 
aanzien van het orgaan van (eiser).

a) Betreffende het orgaan van (eiser):
In  de  motivering  van  het  bestreden  tussenvonnis  wordt  wel  degelijk  enkele  malen 

gewag gemaakt van en wellicht zelfs kritiek geuit op 'het parket'.
Ook achten dezelfde motieven van het tussenvonnis het mogelijk dat de schadelijder 

over  een  bijkomende  vorderingsgrond  tegen  de  verantwoordelijke  van  het  parket  kan 
beschikken.

Een  orgaan  van  (eiser)  werd  derhalve  in  het  bestreden  tussenvonnis  wel  degelijk 
vernoemd.

b) Betreffende het rechtspreken ten aanzien van dit orgaan 
Voormelde  vermeldingen  in  de  motieven  van  het  tussenvonnis  kunnen  geen  recht-

spreken inhouden.
Het beschikkende gedeelte beperkt zich tot het heropenen van de debatten teneinde de 

schadelijder de mogelijkheid te bieden bijkomende mogelijke aansprakelijken in de zaak 
te betrekken.

Men ziet niet in hoe in dit tussenvonnis recht gesproken werd ten aanzien van een derde 
in het algemeen en ten aanzien van (eiser) in het bijzonder.

3. De bedoeling van een derden verzet is om t.a.v. een derde de opheffing te bekomen 
van de tegenstelbaarheid van het gezag van gewijsde, waarmee een gerechtelijke beslis-
sing niet alleen tussen partijen maar ook opzichtens derden bekleed is.

a) Met betrekking tot het beschikkend gedeelte van het tussenvonnis:
Ook hier geldt nochtans als regel dat dit gezag van gewijsde zich in principe alleen 

uitstrekt tot wat in het beschikkend gedeelte van het vonnis beslist werd.
Er is in casu geen enkele reden om de schadelijder het recht te ontnemen zich te richten 

tot (eiser) als mogelijke bijkomende verantwoordelijke.
b) Met betrekking tot de motieven van het tussenvonnis:
1.  Ten  overvloede  moet  vastgesteld  worden  dat  evenmin  in  de  motieven  van  het 

bestreden tussenvonnis enige passage terug te vinden is waardoor de rechten van (eiser) 
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zouden kunnen benadeeld zijn.
2.  Overigens  verduidelijkt  (eiser)  ook niet  wat  men precies  in het  tussenvonnis  wil 

betwisten.
Wanneer men de motieven van het tussenvonnis gedetailleerd onderzoekt, dan blijkt 

t.a.v. van de onderscheiden passages:
2.1) 'Uit de nieuw overgelegde stukken blijkt dat er in de nog nuttige tijd geen bijko-

mende onderzoeken door het parket werden verricht.
Bijgevolg gebeurde er blijkbaar, gedurende meer dan 13 maanden, met het parketdos-

sier  helemaal  niets  tussen  de  datum waarop  het  aanvankelijk  procesverbaal,  met  alle 
verklaringen eraan gehecht, ontvangen werd (14 januari 1998) en de datum van sepone-
ring (18 januari 1999), tenzij de ontvangst van de brief van OMOB van 24 februari 1998 
houdende een vraag om afschrift te mogen nemen.

Bovendien oordeelde het parket,  bij de motivering van zijn sepo-beslissing,  dat een 
schadeverwekkend verkeersongeval met vluchtmisdrijf slechts een beperkte maatschappe-
lijke weerslag had (brief van het parket van 11 december 2000)'.

Dat het hier gaat om onbetwistbare materiële gegevens;
2.2) 'Vooreerst staan een dergelijke handelswijze en beslissing in schril contrast met het 

streng strafbeleid  van  de wetgever,  maar  ook met  de rechtspraak van  de politierecht-
banken,  die hoge geldboeten  dienen uit  te  spreken in  dossiers van  vaak slechts lichte 
aanrijdingen en die bijkomend rijverbod opleggen juist omwille van het maatschappelijk 
onaanvaardbaar karakter van een vluchtmisdrijf'.

Dat men niet inziet welke kritiek op deze vaststelling mogelijk zou zijn.
2.3) 'Bovendien heeft het parket, door zulk een lange tijd te laten verstrijken alvorens 

aan de verzekeraar  OMOB te  antwoorden,  bij  deze  laatste  de schijn  verwekt  dat  het 
onderzoek voortduurde, terwijl de aanhoudende inertie integendeel tot het resultaat geleid 
heeft dat verder nuttige onderzoeken onmogelijk werden.

Nu de huidige toestand van die aard geworden is dat (eerste verweerder) buiten zijn 
fout zonder bewijsmogelijkheid is gezet en daardoor in zijn vordering ongegrond dreigt te 
worden verklaard, dringt de vraag naar de verantwoordelijkheid daarvoor zich op'.

Dat het hier gaat om een louter feitelijke vaststelling, waarbij de eventueel er aan te 
verbinden beoordeling of gevolgtrekking nog ter discussie moet blijven staan;

2.4) 'Mogelijks beschikt (eerste verweerder) bijkomend over een vorderingsgrond tegen 
de verantwoordelijke van het parket, maar deze verantwoordelijke(n) is (zijn) hic et nunc 
geen partij(en) in het geding'.

Dat het hier slechts om een mogelijkheid gaat;
2.5) 'Teneinde alle mogelijkheden gevrijwaard te houden past het andermaal een hero-

pening van  de debatten  te  bevelen  teneinde eiser  de  gelegenheid  te  bieden eventuele 
bijkomende aansprakelijken in de zaak te betrekken'.

Dat, zoals reeds gezegd, men niet inziet wat er mis zou kunnen zijn aan deze geboden 
faciliteit om gebruik te maken van een recht.

4. Integendeel, (eiser) misbruikt bovendien proceduremiddelen (derden verzet) waar-
door een eenvoudig geschil  opgeblazen wordt  tot een moeilijk te ontwarren juridische 
kluwen en waarin (eiser) een nota bene onschuldige schadelijdende eenvoudige burger 
meesleept".

Grieven
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingsbeginsel is elke partij 

meester van de uitoefening van zijn rechten en beslist deze partij onder meer vrij al dan 
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niet een vordering in te stellen tegen een andere partij.
De Grondwet  en de wet  verlenen aan de rechter de uitsluitende macht  om recht te 

spreken, waaruit volgt dat de rechtzoekende volledig moet kunnen betrouwen op de onaf-
hankelijkheid en onpartijdigheid van diegenen die door hun functie  belast  zijn met de 
uitoefening van die macht. Deze opdracht vereist dat de rechter zich terughoudend opstelt 
en zich moet onthouden van elke handeling of gedraging, die van aard is het vertrouwen 
van de rechtzoekende te beschamen, of de indruk te wekken dat hij niet langer onafhanke-
lijk en onpartijdig is.

Het  verbod  mondeling of  schriftelijk  de verdediging  van  partijen te  voeren  en hun 
consult te geven, bepaald bij het van openbare orde zijnde artikel 297 van het Gerechtelijk 
Wetboek, zowel buiten als in hun beslissingen heeft precies tot doel de onafhankelijkheid 
en de onpartijdigheid van de rechter te waarborgen.

Artikel  811 van  het  Gerechtelijk Wetboek verbiedt  daarom de rechter inzonderheid 
ambtshalve te bevelen dat een derde in het geding wordt betrokken.

Aldus dient de rechter, op straffe van het laten uitschijnen van een vooroordeel, zich te 
onthouden van enige appreciatie van de gedragingen van een derde die geen partij is in 
het geding, noch kan hij enige suggestie formuleren teneinde die derde op grond van zijn 
appreciatie in het geding te laten betrekken.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis onwettig het derdenverzet van eiser als onge-
grond afwijst, vermits in plaats van zich te hebben beperkt tot materiële en feitelijke gege-
vens en het bieden van een mogelijkheid aan eerste verweerder, integendeel de rechter een 
vooroordeel  had  laten  uitschijnen  omtrent  het  door  de  rechter  als  mogelijk  foutief 
beschouwde stilzitten van het orgaan van eiser, dat eerste verweerder "buiten zijn fout 
zonder bewijsmogelijkheden (heeft) gezet" en waarvoor "de vraag naar de verantwoorde-
lijkheid (...) zich opdringt" en het de rechter verboden is dergelijk vóóroordeel tot uitdruk-
king te brengen en de suggestie te bieden eiser als verantwoordelijke voor zijn orgaan in 
de  zaak  te  betrekken  (Schending  van  de  artikelen  297  en  811  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek en de aangehaalde algemene rechtsbeginselen houdende de onafhankelijkheid en 
de onpartijdigheid van de rechter) dan wanneer enkel eerste verweerder vrij moet kunnen 
beslissen over het inzake betrekken van eiser (schending van het algemeen rechtsbeginsel 
houdende het beschikkingsbeginsel).

B. Zaak C.04.0080.N
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 21, 557 tot en met 562, 577, eerste lid, 616, 617, 618, 619, 1122, 1130 en 

1131 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis:
"Wijst het hoofd- en het incidenteel beroep af als onontvankelijk. Veroordeelt (eiser) 

tot (zijn) kosten en de kosten van (de eerste verweerder) in hoger beroep. Veroordeelt (de 
eerste verweerder) tot de kosten van (de tweede verweerster) in hoger beroep. Begroot de 
kosten in hoger beroep voor (eiser) op 82,00 euro (rolrecht), 55,76 euro (uitgaven-vergoe-
ding) en 167,31 euro (rechtsplegingsvergoeding), voor (de eerste verweerder) op 167,31 
euro (rechtsplegingsvergoeding) en voor (de tweede verweerster) op 167,31 euro (rechts-
plegingsvergoeding)".

op grond van de motieven (p. 5):
"Het nadeel voor (eiser) ten gevolge van de beslissing van 27 maart 2001 bestaat hierin 

dat zij dreigt veroordeeld te worden tot betaling van de schade die werd geleden. In de 
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oorspronkelijke dagvaarding voor de politierechtbank uitgaande van (eerste verweerder) 
in de zaak daar gekend onder het AR 425/2000 werd deze schade bepaald op 760,83 euro 
in hoofdsom, te vermeerderen met de interesten vanaf 2 december 1997.

De procedure op derdenverzet vormt een geheel nieuwe procedure, waarbij het geschil 
binnen de perken van het derdenverzet opnieuw wordt voorgelegd aan de rechter voor wie 
het  derdenverzet  werd  ingesteld.  De ontvankelijkheid  van  het  hoger  beroep tegen  het 
vonnis van 13 november 2001 voor zover het derdenverzet van (eiser) tegen het vonnis 
van 27 maart 2001 in de procedure bij de politierechtbank gekend onder het AR 425/2000 
ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard moet bijgevolg worden beoordeeld onafhan-
kelijk  van de ontvankelijkheid  van  het  hoger  beroep met  betrekking tot  de hoofd-  en 
tussenvordering  in  de procedure gekend  onder  het  AR 425/2000.  Er  is  dan ook geen 
aanleiding om de verschillende vorderingen samen te voegen teneinde de grens van de 
aanleg te bepalen.

De waarde van het derdenverzet is aldus beduidend lager dan de grens van de aanleg 
die werd bepaald op 1240,00 euro (artikel 617 van het Gerechtelijk Wetboek).

Het  hoger  beroep tegen  het  bestreden vonnis  waarbij  het  derdenverzet  ontvankelijk 
doch ongegrond werd verklaard is bijgevolg onontvankelijk".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 21 van het Gerechtelijk Wetboek is derdenverzet een buitengewoon 

rechtsmiddel, dat blijkens artikel  1130 van hetzelfde wetboek ertoe strekt de bestreden 
beslissing geheel of ten dele teniet te doen ten aanzien van de derde, wiens rechten door 
die beslissing zijn benadeeld, zoals artikel 1122 van hetzelfde wetboek preciseert.

Krachtens  artikel  1131  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  kan  tegen  de  beslissing  op 
derdenverzet gewezen, omwille van de aard en het hierboven beschreven voorwerp van 
dit buitengewoon rechtsmiddel,  ten allen tijde hoger beroep worden ingesteld,  behalve 
indien de met  het  derdenverzet  bestreden beslissing zelf  in  hoger  beroep is  gewezen, 
omdat alsdan het derdenverzet noodzakelijk in laatste aanleg berecht werd.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis onwettig het hoger beroep van eiser tegen het 
vonnis a quo van 13 november 2001 van de politierechtbank dat uitspraak deed over het 
door eiser ingestelde derdenverzet, maar dat zelf niet in hoger beroep werd gewezen en 
daarom zonder beperking vatbaar was voor hoger beroep door eiser tegen het ongegrond 
verklaren van zijn derdenverzet, als onontvankelijk afwijst (Schending van de artikelen 
21, 1122, 1130 en 1131 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Uit het samenlezen van de artikelen 616 en 1131 van het Gerechtelijk Wetboek volgt 

dat  hoger  beroep  tegen  een  beslissing  in  eerste  aanleg  gewezen  op  derdenverzet  kan 
worden ingesteld, voorzover de beslissing die met het derdenverzet bestreden wordt niet 
zelf in hoger beroep is gewezen.

De beslissing gewezen op derdenverzet in eerste aanleg wordt berecht krachtens artikel 
619 van het Gerechtelijk Wetboek, in geval de grondslagen ontbreken, zoals omschreven 
in de artikelen 557 tot en met 562 van hetzelfde wetboek voor de bepaling van de waarde 
van het geschil, die krachtens artikel 618 van hetzelfde wetboek gelden voor het bepalen 
van de aanleg.

Wanneer aldus voor het bepalen van de aanleg van een vordering waarover de politie-
rechtbank uitspraak doet, zoals voorzien in artikel 617 van het Gerechtelijk Wetboek het 
bedrag bepalend is, artikel 557 van hetzelfde wetboek onder dit bedrag verstaat de som 
die in de inleidende akte wordt geëist, met uitsluiting van de gerechtelijke interest en van 
alle gerechtskosten, alsook van de dwangsommen.
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In de inleidende akte van het derdenverzet werd door eiser geen som geëist, maar wel 
"Het vonnis van 27 maart 2001 in het geschil tussen partijen ingeschreven op de rol onder 
het nummer AR 425/2000 teniet te doen voor zover er recht wordt gesproken ten aanzien 
van het orgaan van (eiser)".

Aldus  de  grondslagen  voor  de  bepaling  van  de  waarde  van  het  geschil  zoals 
omschreven in de artikelen 557 tot en met 562 van het Gerechtelijk Wetboek ontbreken en 
het geschil  over het derdenverzet in eerste aanleg berecht werd overeenkomstig artikel 
619 van hetzelfde wetboek.

Geen enkele bepaling schrijft  voor, noch laat toe als grondslag voor de waarde van 
dergelijk ingesteld derdenverzet het mogelijk nadeel te nemen dat de derdenverzet doende 
derde uiteindelijk kan lijden bij de door een andere partij ingestelde vordering.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis onwettig als onontvankelijk afwijst  het hoger 
beroep van eiser tegen het vonnis a quo van 13 november 2001 van de politierechtbank 
dat in eerste aanleg uitspraak deed over het door eiser ingestelde derdenverzet, omdat de 
waarde van het derdenverzet gelijk is aan het nadeel dat eiser kan lijden doordat hij dreigt 
veroordeeld te worden tot betaling van de schade geleden door eerste verweerder, welke 
bepaald werd op het bedrag van 760,83 euro dat beduidend lager is dan de grens van de 
aanleg die door artikel 617 van het Gerechtelijk Wetboek wordt bepaald op 1.240 euro 
(schending van de artikelen 21, 557 tot en met 562, 577, eerste lid, 617, 618, 619, 1122, 
1130 en 1131 van het Gerechtelijk Wetboek), dan wanneer dit vonnis a quo niet in laatste 
aanleg  werd  gewezen,  vermits  overeenkomstig  artikel  619  van  hetzelfde  wetboek  de 
grondslagen zoals omschreven in de artikelen 557 tot en met 562 van hetzelfde wetboek 
ontbreken en voormeld dreigend nadeel daarin niet voorkomt. (Schending van de aange-
haalde artikelen 21, 557 tot en met 562, 577, eerste lid, 616, 617, 618, 619, 1122, 1130 en 
1131 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Voeging
1. De cassatieberoepen in de zaken C.04.0079.N en C.04.0080 hebben betrek-

king op hetzelfde geschil tussen dezelfde partijen, zodat zij gevoegd dienen te 
worden.

2. Hierna wordt eerste het middel in de zaak C.04.0080.N beantwoordt, omdat 
het opkomt tegen de beslissing dat het in de zaak C.04.0079.N bestreden vonnis, 
wat betreft het derdenverzet van eiser, in laatste aanleg is gewezen.

Zaak C.04.0080.N
Eerste onderdeel
3.  Krachtens  artikel  1131  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  kunnen  tegen  de 

beslissing,  op derdenverzet  gewezen,  alle  rechtsmiddelen  worden  aangewend, 
met uitzondering van hoger beroep indien de bestreden beslissing zelf in hoger 
beroep is gewezen.

Deze  bepaling strekt  ertoe  het  gemeen recht  inzake de  rechtsmiddelen  van 
toepassing te verklaren, met uitzondering van hoger beroep indien de bestreden 
beslissing zelf in hoger beroep is gewezen.

4. Krachtens artikel 616 van het Gerechtelijk Wetboek kan tegen ieder vonnis 
hoger beroep worden ingesteld, tenzij de wet anders bepaalt.

Krachtens artikel 617, eerste lid, van hetzelfde wetboek worden de vonnissen 
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waarbij  de  politierechtbank  uitspraak  doet  over  een  vordering  waarvan  het 
bedrag 1.240,00 euro niet overschrijdt, gewezen in laatste aanleg.

Uit  voormelde  bepalingen  volgt  dat  het  op  derdenverzet  gewezen  vonnis 
waarbij  de  politierechtbank  uitspraak  doet  over  een  vordering  waarvan  het 
bedrag 1240,00 euro niet overschrijdt, in laatste aanleg wordt gewezen.

Het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
5. Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, wordt het op derden-

verzet  gewezen  vonnis  waarbij  de  politierechtbank  uitspraak  doet  over  een 
vordering waarvan het bedrag 1240,00 euro niet overschrijdt, gewezen in laatste 
aanleg.

Krachtens  artikel  618,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  gelden  de 
regels bij de artikelen 557 tot 562 voor het bepalen van de aanleg.

Artikel 619 vervolgt dat, bij gebreke van grondslagen voor de bepaling van de 
waarde van het geschil, zoals zij omschreven zijn in de artikelen 557 tot 562, het 
geschil in eerste aanleg wordt berecht.

6. De waarde van het geschil na derdenverzet wordt gemeten aan het nadeel 
dat  de verzetdoende partij  beweert  te hebben geleden  ingevolge de bestreden 
beslissing.

De geldelijke waardering van dit nadeel biedt de grondslag voor het bepalen 
van de aanleg.

7. De appelrechters oordelen dat:
- het nadeel voor eiser ten gevolge van de beslissing van 27 maart 2001 hierin 

bestaat dat hij dreigt veroordeeld te worden tot betaling van de schade die werd 
geleden;

- deze schade werd bepaald op 760,83 euro in hoofdsom, te vermeerderen met 
de interest vanaf 2 december 1997;

- de waarde van het derdenverzet aldus beduidend lager is dan de grens van de 
aanleg die is bepaald op 1240,00 euro.

8. Door op die gronden het hoger beroep tegen het op derdenverzet gewezen 
vonnis onontvankelijk te verklaren, verantwoorden de appelrechters hun beslis-
sing naar recht.

9. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Zaak C.04.0079.N
10. Krachtens artikel 297 van het Gerechtelijk Wetboek, mogen de leden van 

de hoven, de rechtbanken, parketten en griffies mondeling noch schriftelijk de 
verdediging van de partijen voeren en mogen zij hun geen consult geven.

Deze bepaling vloeit voort uit het vereiste van onafhankelijkheid en onpartij-
digheid als algemeen beginsel van een goede rechtsbedeling.

11. Krachtens artikel 811 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de hoven en 
de  rechtbanken  niet  ambtshalve  bevelen  dat  een  derde  in  het  geding  wordt 
betrokken.
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Deze bepaling vloeit voort uit de partijautonomie en meer precies het recht van 
de partijen in burgerlijke zaken om de grenzen van het geschil zelf te bepalen.

12.  Voormelde  beginselen  komen  niet  in  het  gedrang  wanneer  de  rechter 
inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid wijst op de mogelijke betrokkenheid 
van derden en de heropening van het debat beveelt om aan de partijen de moge-
lijkheid te bieden om derden in het geding te betrekken.

13. In zijn tussenvonnis van 27 maart 2001 oordeelt de politierechter dat:
- uit het onderhavige strafdossier blijkt dat het openbaar ministerie derwijze 

nalatig is geweest dat de eerste verweerder buiten zijn fout zonder bewijsmoge-
lijkheid is gezet en daardoor in zijn vordering tegen de tweede verweerster onge-
grond dreigt te worden verklaard;

- de vraag naar de verantwoordelijkheid daarvoor zich opdringt;
- de eerste verweerder mogelijk bijkomend over een vorderingsmogelijkheid 

beschikt tegen de verantwoordelijke van het parket, maar deze hic et nunc geen 
partij is in het geding;

- een heropening van het debat zich opdringt ten einde aan de eerste verweer-
ster  de  mogelijkheid  te  bieden  eventuele  bijkomende  aansprakelijken  in  het 
geding te betrekken.

De politierechter  verklaart  in het  bestreden vonnis het  derdenverzet  van de 
eiser tegen voormeld vonnis ongegrond op grond dat hij hierin geenszins recht 
spreekt ten aanzien van de eiser.

14. Door aldus te oordelen, schendt de politierechter de aangewezen wetsbepa-
lingen niet en miskent het evenmin de aangewezen rechtsbeginselen.

15. Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen C.04.0079.N en C.04.0080.N.
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Dirix – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie1 van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr.Wouters.

Nr. 190

3° KAMER - 3 april 2006

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ALGEMEEN - MINNELIJKE SCHIKKING - 

1 In de zaak A.R. C.04.0079.N meende het openbaar ministerie  dat uit de overwegingen van het 
tussenvonnis van 27 maart 2001 bleek dat de politierechter een voordeel had laten uitschijnen over de 
mogelijke  verantwoordelijkheid  van  het  orgaan  van  eiser  en,  aldus,  het  vereiste  van 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid geschonden had. 
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VOORWAARDEN - RECHTSVORDERING INZAKE PACHT EN INZAKE HET RECHT VAN VOORKOOP TEN 
GUNSTE VAN DE HUURDERS VAN LANDEIGENDOMMEN - BEGRIP

2º VORDERING IN RECHTE - HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - MINNELIJKE SCHIKKING - 
VOORWAARDEN - RECHTSVORDERING INZAKE PACHT EN INZAKE HET RECHT VAN VOORKOOP TEN 
GUNSTE VAN DE HUURDERS VAN LANDEIGENDOMMEN - BEGRIP

3º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ALGEMEEN - MINNELIJKE SCHIKKING - 
VOORWAARDEN - VOORWERP VAN DE RECHTSVORDERING - OPLOSSING VAN EEN GESCHIL - 
TOEPASSING VAN DE RECHTSREGELS DIE DE PACHT VAN VOORKOOP BEHEERSEN - GEVOLG

4º VORDERING IN RECHTE - HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - MINNELIJKE SCHIKKING - 
VOORWAARDEN - VOORWERP VAN DE RECHTSVORDERING - OPLOSSING VAN EEN GESCHIL - 
TOEPASSING VAN DE RECHTSREGELS DIE DE PACHT VAN VOORKOOP BEHEERSEN - GEVOLG

5º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - 
BESLISSING DAT DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING EEN VORDERING IS INZAKE PACHT OF 
RECHT VAN VOORKOOP - VERNIETIGING - OMVANG - BESLISSING DAT DE VORDERING TOT 
SCHADEVERGOEDING ONTOELAATBAAR IS

1º  en 2° Als een rechtsvordering inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten gunste 
van de huurders van landeigendommen moet worden aangemerkt, de vordering waarvan 
het voorwerp de toepassing betreft van de rechtsregels met betrekking tot de pacht dan 
wel  het  recht  van  voorkoop  dat  in  geval  van  vervreemding  van  een  landeigendom  
toekomt aan de pachter ervan. (Art. 1345, eerste lid, Ger.W.)

3º en 4° De enkele omstandigheid dat de oplossing van een geschil te vinden is in de  
rechtsregels die de pacht van voorkoop beheersen, heeft niet tot noodzakelijk gevolg dat  
de vordering waarin gevraagd wordt dat geschil te beslechten, moet worden aangemerkt 
als een rechtsvordering inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten gunste van de 
huurders van landeigendommen. (Art. 1345, eerste lid, Ger.W.)

5º De vernietiging van het bestreden vonnis dat de vordering tot schadevergoeding een  
vordering  is  inzake pacht  of  recht  van voorkoop brengt  de  vernietiging  mee van het  
bestreden vonnis  dat  de vordering tot  schadevergoeding ontoelaatbaar is,  dat  ermee 
verbonden is 1

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

ARREST

(A.R. C.04.0181.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 12 september 2003 en 28 

november 2003 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Kortrijk.

De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 23 februari 2006 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.

1 Zie Cass., 4 maart 2004, AR C.01.0478.N, nr 123. 
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Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 8 

van de wet van 28 december 1967 en bij artikel 2 van de wet van 1 maart 1978.
Aangevochten beslissing
In het bestreden tussenvonnis van 12 september 2003 beslist de rechtbank van eerste 

aanleg dat de vordering van eisers zoals gewijzigd in een vordering tot schadevergoeding, 
een vordering is "inzake pacht of recht van voorkoop" en dat op de volgende gronden:

"Heeft  de gewijzigde vordering het voorwerp uitgemaakt  van een voorafgaandelijke 
oproeping tot minnelijke schikking en is dit een ontvankelijkheidsvereiste?

(De eerste verweerder)  argumenteert  dat de gewijzigde vordering (tot schadevergoe-
ding) geen voorwerp heeft uitgemaakt van een voorafgaandelijke oproeping tot minnelijke 
schikking zodat de gewijzigde vordering niet kan toegelaten worden.

In zijn synthesebesluiten haalt (de eerste verweerder) letterlijk het dispositief aan van 
het verzoekschrift in minnelijke schikking.

Artikel 1345bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat geen vordering inzake pacht 
of  het  recht  van voorkoop  kan  worden  toegelaten,  indien de eiser  niet  vooraf  aan de 
rechter een verzoek tot minnelijke schikking heeft gedaan.

Er kan geen twijfel  over bestaan dat de kwestieuse vordering (tot schadevergoeding 
wegens miskenning van het verbod tot pachtoverdracht gedurende een periode van 9 jaar 
zoals voorzien in artikel 54 van de Pachtwet, vordering gebaseerd op artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek) een vordering is 'inzake pacht of het recht van voorkoop'.

(De eisers stellen) in (hun) besluiten neergelegd op 13 juni 2003 letterlijk:
'Trouwens in de oproeping in verzoening (van 2 juli 1997) staat vermeld dat de uitge-

sloten kopers gerechtigd zijn op ofwel herstel in natura of subsidiairlijk op schadevergoe-
ding'.

De rechtbank stelt vast dat geen der partijen, die nochtans letterlijk citeren uit de oproe-
ping en deze oproeping uitdrukkelijk als stuk aanwenden, de oproeping zelf voorlegt. De 
rechtbank kan derhalve niet oordelen of de oproeping in verzoening ook de gewijzigde 
vordering tot voorwerp had of bevatte.

De debatten worden derhalve nogmaals ambtshalve heropend ten einde de oproeping in 
verzoening neer te leggen".

De rechtbank stelt aldus onder meer vast dat de gewijzigde vordering van de eisers 
steunt op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en het verkrijgen van schadevergoe-
ding tot voorwerp heeft.

Grieven
Krachtens artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt inzake pacht en 

recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen geen enkele rechts-
vordering toegelaten, indien de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of monde-
ling verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder voor een minnelijke schikking 
te doen oproepen.

Krachtens artikel 48bis van de Pachtwet kan de pachter, onder bepaalde voorwaarden, 
zijn recht van voorkoop voor het gehele goed of voor een deel ervan, indien hij het voor 
het overige deel zelf uitoefent, aan één of meer derden overdragen. De pachter die zijn 
recht van voorkoop aldus heeft overgedragen, mag gedurende een periode van negen jaar 
te rekenen vanaf het begin van de nieuwe pachtperiode, de exploitatie van het goed niet 
overdragen aan andere personen dan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen 
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kinderen of die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstamme-
lingen of aangenomen kinderen. Bij overtreding van die bepaling is de pachter een scha-
devergoeding  verschuldigd  aan  de  verkoper,  tenzij  hij  vooraf,  op  grond  van  ernstige 
redenen, machtiging van de vrederechter heeft verkregen.

Artikel 48bis van de Pachtwet heeft enkel voor de verkoper in een schadevergoeding 
voorzien.  Dat  artikel  voorziet  evenwel  in  niets  voor  de "ontzette  koper",  te  weten  de 
kandidaat-koper  van  het  goed  die  door  de pachter  die  gebruik heeft  gemaakt  van  dat 
artikel 48bis, uitgesloten werd. De wetgever heeft de positie van deze "derde" inderdaad 
niet geregeld.

De "ontzette koper" kan evenwel op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
schadevergoeding eisen van (onder meer) de pachter die zijn recht van voorkoop heeft 
overgedragen  en de op hem rustende verplichtingen  niet  nakomt.  De kandidaat-koper 
wiens kansen op aankoop verdwenen wegens de overdracht van voorkoop, kan krachtens 
de algemene regels van de burgerlijke aansprakelijkheid een schadevergoeding vorderen 
indien hij werkelijk schade heeft geleden.

Indien de "ontzette koper" (zoals de eisers) een dergelijke eis stelt, vindt de procedure 
haar grondslag niet in de Pachtwet. Het geschil gaat immers niet over "pacht" of het "recht 
van voorkoop" zelf,  maar  over  het feit  dat  de pachter een recht dat de Pachtwet  hem 
toekent,  misbruikt  heeft  en  aldus  -  al  dat  niet  samen  met  anderen  -  een  fout  heeft  
gepleegd.

Vorderingen in het kader van een pachtcontract die steunen op andere rechtsgronden 
dan de Pachtwet of de pachtovereenkomst, zijn geen rechtsvorderingen inzake pacht en 
recht van voorkoop in de zin van artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek.

De vordering van de eisers werd volgens de vaststellingen van de rechtbank gewijzigd 
in  een  vordering  tot  schadevergoeding  en  steunt  op  artikel  1382  van  het  Burgerlijk 
Wetboek. Die vordering valt niet onder het pachtrecht en valt dus niet onder de toepassing 
van artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek.

Conclusie
De rechtbank van eerste aanleg beslist niet wettig dat de vordering van de eisers zoals 

gewijzigd in een vordering tot schadevergoeding, een vordering is "inzake pacht of recht 
van voorkoop" in de zin van artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek (schending van 
artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 8 van de 
wet van 28 december 1967 en bij artikel 2 van de wet van 1 maart 1978).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13, 807, 809 en 1345, zoals gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 28 

december  1967  en  bij  artikel  2  van  de  wet  van  1  maart  1978,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek.

Aangevochten beslissing
In het bestreden eindvonnis van 28 november 2003 verklaart de rechtbank van eerste 

aanleg de bij conclusie door eisers gewijzigde vordering in een vordering tot schadever-
goeding ontoelaatbaar en dat op de volgende gronden:

"2. Beoordeling
In het verzoekschrift tot oproeping in verzoening wordt eerst een feitelijke uiteenzetting 

gegeven waarin van belang is voor huidig geschil de volgende passage:
'Aldus zijn (de eisers) te aanzien als 'uitgesloten derden' die gerechtigd zijn op ofwel 

herstel in natura of subsidiairlijk op schadevergoeding.
(De eisers) opteren voor herstel in natura'
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In  het beschikkend gedeelte  wordt  letterlijk gesteld:  'Ten einde er verzoening na te 
streven over volgende punten:

- dat (eisers) dienen aanzien te worden als 'uitgesloten derden' die gerechtigd zijn op 
herstel in natura,

- dat de koopovereenkomst die tot stand kwam per 25 november 1996 tussen (...) nietig 
is,

- dat de oorspronkelijke verkoopovereenkomst tussen (...) dient uitgevoerd te worden,
- dat (eerste verweerder)  het goed niet  verder mag betreden daar hij  geen pachters-

rechten heeft'.
De rechtbank is van oordeel dat de bij besluiten van 7 maart 2003 ingestelde vordering 

tot  schadevergoeding  niet  het  voorwerp  heeft  uitgemaakt  van  een  voorafgaandelijke 
oproeping in verzoening en derhalve niet toelaatbaar is. Een loutere verwijzing naar de 
mogelijkheid tot het vorderen van een schadevergoeding i.p.v. herstel in natura waaraan 
onmiddellijk expliciet wordt toegevoegd dat geopteerd wordt voor herstel in natura, is niet 
voldoende als hebbende het voorwerp uitgemaakt van een oproeping in minnelijke schik-
king.

Zij steunt zich hierbij op de in die zin gevestigde rechtspraak van het Hof van Cassatie 
en op de rechtsleer.

De ratio legis van artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek is immers procedures te 
vermijden.

ln casu is op voorhand en a priori niet uit te sluiten dat een minnelijke schikking zou 
kunnen bereikt worden over een schadevergoeding i.p. v. het oorspronkelijk gevorderde 
herstel in natura.

Cass., 7 maart 2002, AR. C.99.0360.N:
'Als een vordering inzake recht van voorkoop meerdere punten omvat, dan is de vorde-

ring ontvankelijk voor de punten waarvoor tot minnelijke schikking is opgeroepen en niet 
ontvankelijk voor de overige punten van de vordering'.

Erik Stassijns, Pacht, APR, 1998, 658 e. v.:
'... In de mate waarin de gewijzigde vordering een nieuwe vordering uitmaakt, moet zij 

voorafgegaan worden door een verzoek tot minnelijke schikking. Tal van auteurs zijn dan 
ook van oordeel dat een nieuwe vordering, die niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
verzoek tot oproeping tot minnelijke schikking niet ontvankelijk is, zelfs al berust ze op 
een feit of een akte in de dagvaarding aangevoerd'.

Robert Eecklo & Rudi Gotzen, Pacht & Voorkoop, 1990, 413 e. v.:
'... Behoudens akkoord van de verweerder mag de oorspronkelijke eis dus niet vermeer-

derd worden in de loop van het geding en mogen er dus ook geen nieuwe punten aan 
toegevoegd worden'.

Door alle auteurs wordt gewezen op het belang om de oproeping in minnelijke schik-
king met de nodige volledigheid en precisie te omschrijven.

Deze exceptie werd wel degelijk in limini litis opgeworpen.
(Eerste verweerder) heeft vooreerst de onontvankelijkheid ingeroepen bij gebreke aan 

oproeping in minnelijke schikking bij toepassing van artikel  1345 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Nadat deze oproeping voorgelegd werd, werd niet langer aangedrongen met betrekking 
tot deze onontvankelijkheid 'althans voor wat de ingestelde vordering betreft tot nietigver-
klaring van de verkoop van 25 januari 1996 en 'herstel in natura' door uitvoering van de 
onderhandse verkoop van 23 oktober 1995'.
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Nadat tenslotte definitief was beslist dat uitvoering in natura niet (meer) mogelijk was, 
en de vordering gewijzigd werd in een vordering tot schadevergoeding werd onmiddellijk 
diezelfde  exceptie  van  onontvankelijkheid  opgeworpen  thans  toegespitst  op  het  niet 
oproepen in verzoening voor de (gewijzigde) vordering tot schadevergoeding.

De rechtbank verklaart de aldus gewijzigde vordering derhalve ontoelaatbaar".
Grieven
Krachtens artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek is een tussenvordering iedere vorde-

ring die in de loop van het geding wordt ingesteld en ertoe strekt hetzij de oorspronkelijke 
vordering  te  wijzigen  of  nieuwe  vorderingen  tussen  de  partijen  in  te  stellen,  hetzij 
personen die nog niet in het geding zijn geroepen, erin te betrekken.

Krachtens artikel 809 van het Gerechtelijk Wetboek worden tussen de partijen in het 
geding de tussenvorderingen - waaronder de wijziging of uitbreiding van de vordering 
bedoeld in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek - ingesteld bij conclusies die op de 
griffie worden neergelegd en aan de overige partijen worden meegedeeld.

Artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat inzake pacht, recht 
van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen, recht van uitweg en, 
tenzij bij tussenvordering, in zake uitgesteld loon inzake land- en tuinbouw, geen enkele 
rechtsvordering wordt toegelaten, indien de eiser niet tevoren aan de rechter een schrifte-
lijk of  mondeling verzoek heeft  gedaan om de toekomstige  verweerder  ter  minnelijke 
schikking te doen oproepen. Die wetsbepaling heeft tot doel procedures te vermijden.

Het  tweede  lid  van  artikel  1345 van  het  Gerechtelijk  Wetboek bepaalt  dat,  wat  de 
termijnen betreft die bij de wet verleend worden, het verzoek tot oproeping tot minnelijke 
schikking  de gevolgen  heeft  van  een dagvaarding  onder  de in  dat  lid  bepaalde voor-
waarden.

Een tussenvordering veronderstelt een aanhangige hoofdvordering en wordt in de regel 
bij  conclusie  ingesteld.  Een procedure kan dus niet  meer  worden  vermeden  door  een 
oproeping tot minnelijke schikking.

Daaruit volgt dat artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek geen toepassing vindt bij 
een tussenvordering.

Uit de procedurestukken, onder meer uit het tussenvonnis van 12 september 2003, blijkt 
dat eisers hun oorspronkelijke vordering in conclusie ter griffie van de rechtbank neerge-
legd op 9 januari 2003, hebben gewijzigd in een vordering tot schadevergoeding (pagina 
3, laatste alinea en pagina 4, midden, van het tussenvonnis van 12 september 2003).

De vordering tot schadevergoeding werd dus bij tussenvordering door eisers gesteld. 
Artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek is daarop niet van toepassing.

Conclusie
De rechtbank van eerste aanleg verklaart niet wettig de bij conclusie door eisers gewij-

zigde vordering in een vordering tot schadevergoeding, ontoelaatbaar (schending van de 
artikelen 13, 807, 809 en 1345, zoals gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 28 december 
1967 en bij artikel 2 van de wet van 1 maart 1978, van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
1.  Krachtens  artikel  1345, eerste  lid,  van het  Gerechtelijk Wetboek,  inzake 

pacht en inzake het recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landei-
gendommen wordt geen enkele rechtsvordering toegelaten, indien de eiser niet 
tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling verzoek heeft gedaan om de 
toekomstige verweerder ter minnelijke schikking te doen oproepen.
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2. Als een rechtsvordering inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten 
gunste  van  de  huurders  van  landeigendommen  moet  worden  aangemerkt,  de 
vordering waarvan het voorwerp de toepassing betreft van de rechtsregels met 
betrekking  tot  de  pacht  dan  wel  het  recht  van  voorkoop  dat  in  geval  van 
vervreemding van een landeigendom toekomt aan de pachter ervan.

3. De enkele omstandigheid dat de oplossing van een geschil te vinden is in de 
rechtsregels  die  de pacht  en het  recht  van voorkoop beheersen,  heeft  niet  tot 
noodzakelijk  gevolg  dat  de  vordering  waarin  gevraagd  wordt  dat  geschil  te 
beslechten,  moet  worden  aangemerkt  als een rechtsvordering inzake pacht  en 
inzake  het  recht  van  voorkoop  ten  gunste  van  de  huurders  van  landeigen-
dommen.

4. De appelrechters stellen vast dat de vordering van de eisers,  als ontzette 
kopers, gebaseerd is op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

5. De appelrechters die oordelen dat deze vordering een vordering is "inzake 
pacht of het recht van voorkoop" in de zin van artikel 1345, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, miskennen deze wetsbepaling.

6. Het middel is gegrond.
Omvang van cassatie
7. De vernietiging van het bestreden vonnis van 12 september 2003 brengt de 

vernietiging mee van het  bestreden vonnis van 28 november 2003 dat  ermee 
verbonden is.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt  de bestreden vonnissen van 12 september 2003 en 28 november 

2003.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant de vernie-

tigde vonnissen.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper,  zitting 

houdende in hoger beroep.

3 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. van Eeckhoutte.

Nr. 191

3° KAMER - 3 april 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - 
ONTVANKELIJKHEID - OPENBARE ORDE - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
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2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - CASSATIEMIDDELEN 
- NIEUW MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID - OPENBARE ORDE

3º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - OVEREENKOMST 
TUSSEN DE RECHTHEBBENDE EN DEGENE DIE SCHADELOOSSTELLING VERSCHULDIGD IS - 
VERZEKERINGSINSTELLING - TEGENWERPELIJKHEID

4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - MIDDEL 
AANGEVOERD VOOR DE APPELRECHTERS - ONTVANKELIJKHEID

5º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - VERZEKERINGSINSTELLING - 
SUBROGATIERECHT - OMVANG

1º en 2° Artikel 136, §2, Z.I.V.-Wet raakt de openbare orde, dienvolgens is het middel dat 
het  bestreden vonnis  verwijt  niet  te  hebben vastgesteld  dat  de  verzekeringsinstelling 
ingestemd heeft met de minnelijke expertise zodat de op basis van die expertise tussen 
de verzekeraar en de getroffene gesloten overeenkomst tot schaderegeling niet aan de  
verzekeringsinstelling kon worden tegengeworpen, niet nieuw1.

3º De rechten van de verzekeraar van de geneeskundige verzorging kunnen niet worden  
bepaald  op grond van de rechten die  aan de getroffene naar  gemeen recht  worden  
toegekend  op  basis  van  een  verslag  van  deskundigen  welke  in  der  minne  zijn  
aangewezen  bij  een  overeenkomst  tussen  de  getroffene  en  de  verzekeraar  van  de  
aansprakelijke  derde2.  (Art.  136,  §2,  vijfde  lid,  Gecoördineerde  Z.I.V.-wet  van  14  juli 
1994)

4º Het middel dat aanvoert dat de eiser voor de feitenrechter niet betwistte dat het bedrag 
dat volgens de verzekeraar en de eerste rechter verschuldigd was, de in gemeen recht  
verschuldigde vergoeding betrof, is niet nieuw wanneer uit de stukken waarop het Hof  
vermag acht  te  slaan blijkt  dat de eiser  betwistte dat  het bedrag dat  de verzekeraar 
voorhield verschuldigd te zijn, de in gemeen recht verschuldigde schade betrof3. 

5º Het recht waarover de verzekeringsinstelling tegen de aansprakelijke derde beschikt is  
beperkt  enerzijds,  tot  het  bedrag  van  de  door  de  verzekeringsinstelling  aan  de 
benadeelde  verleende  prestatie,  anderzijds,  tot  het  maximumbedrag  van  de 
schadeloosstelling waartoe de derde, die de schade heeft veroorzaakt, in gemeen recht  
jegens  het  slachtoffer  gehouden  is  inzake  vergoeding  wegens  het  verlies  of  de  
vermindering  van  het  vermogen  om  door  het  verrichten  van  arbeid  inkomsten  te  
verwerven4. (Art. 136, §2, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. FORTIS AG nv)

ARREST

(A.R. C.05.0114.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 oktober 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 23 februari 2006 verwezen 

naar de derde kamer.

1 Zie Cass., 14 okt. 2004, AR C.03.0424.F, nr 482. 
2 Cass., 19 okt. 1994, AR P.94.0587.F, nr 441.
3 Zie Cass., 24 juni 1994, AR nr 8268, nr 332. 
4 Zie Cass., 20 okt. 2003, AR C.02.0582.N, nr 511.
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Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 136, §2, inzonderheid vierde en vijfde lid, van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994;
-  voor zoveel als nodig, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank van eerste aanleg, recht sprekend over 

de vordering van eiser, het hoger beroep van eiser ontvankelijk doch ongegrond. De recht-
bank bevestigt het vonnis van de politierechter van 15 mei 2003 en veroordeelt eiser tot 
de "beroepskosten" onder meer op grond van de volgende motieven:

"Tussen de heer M.L. en de verzekeringsmaatschappij AG 1824, heden (verweerster), 
werd een overeenkomst voor een minnelijke medische expertise ondertekend op 31 okto-
ber1997, waarna dokter R. op 11 februari 1999 zijn verslag opstelde, waarbij tijdelijke 
werkonbekwaamheden volgens een degressieve schaal bepaald werden met een consoli-
datiedatum op 1 juli 1998, een blijvende invaliditeit van 6 pct. en een esthetische schade 
van 3 op de schaal van 1 tot 7. Hierbij besloot Dokter R. dat:

'de kinesitherapie behandelingen na 1 juli 1998 verrechtvaardigd zijn door de arthrose 
(de heer L. is geboren op 31 december 1933) voorbestaand aan het ongeval en dus niet 
meer voor de sekwellen van het ongeval van 6 mei1997'.

Kinesitherapie behandelingen na consolidatiedatum:
(Eiser) ging verder met het terugbetalen van kiné-behandelingen, maar (verweerster) 

stelt terecht dat zo de heer L. mogelijks recht had op terugbetaling van deze kiné-behan-
delingen op grond van zijn gewone ziekte-invaliditeitsverzekering bij (eiser), (eiser) geen 
recht heeft op het terugvorderen van deze uitbetalingen na consolidatiedatum nu deze niet 
meer in oorzakelijk verband staan met het ongeval met verzekerde van (verweerster).

(Eiser) is immers in de rechten getreden van haar aangeslotene en (...) kan niet meer 
vorderen dan de heer L. in gemeen recht had kunnen vorderen vanwege de verzekeraar, 
waarbij het voorleggen van bewijs van schade, en causaal verband met het ongeval verder 
van toepassing blijft ook ingeval de vordering ingesteld wordt tegen de verzekeraar van 
het motorvoertuig dat een ongeval had met de zwakke weggebruiker.

ln  de  mate  dat  het  slachtoffer  en  (verweerster)  de  minnelijke  medische  expertise 
aanvaardden  kan  (eiser),  die  bovendien  de  gelegenheid  gehad  heeft  deze  expertise  te 
volgen door haar raadgevend geneesheer dokter B., van de verzekeraar niet meer vorderen 
dan hetgeen het slachtoffer zelf in gemeen recht had kunnen vragen. Er is geen aanleiding 
tot terugbetaling voor de kiné-behandelingen na consolidatiedatum, ook al bekritiseren nu 
een aantal raadgevende geneesheren van (eiser) het besluit van dit minnelijk medische 
verslag".

Grieven
1. Artikel 136, §2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskun-

dige  verzorging  en uitkeringen  gecoördineerd  op 14  juli  1994,  hieronder  afgekort  als 
Ziektewet, bepaalt dat, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, prestaties worden 
toegekend  in  afwachting  dat  de  schade  effectief  wordt  vergoed  krachtens  een  andere 
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Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het gemeen recht.
Op grond van artikel  136,  §2,  vierde lid,  van de Ziektewet,  treedt de verzekerings-

instelling rechtens in  de plaats  van  de rechthebbende.  Die  indeplaatsstelling geldt,  tot 
beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die 
krachtens  een  Belgische  wetgeving,  een  buitenlandse  wetgeving  of  het  gemeen  recht 
verschuldigd  zijn  en  die  de  in  het  eerste  lid  bedoelde  schade  geheel  of  gedeeltelijk 
vergoeden.

Krachtens het vijfde lid van dezelfde paragraaf 2 van datzelfde artikel, kan de overeen-
komst die tot stand is gekomen tussen de rechthebbende en degene die schadeloosstelling 
verschuldigd  is,  niet  tegen  de  verzekeringsinstelling  worden  aangevoerd  zonder  haar 
instemming. Die bepaling belet dat diegene die schadeloosstelling verschuldigd is, ook al 
is hij te goeder trouw, tegen de verzekeringsinstelling van het slachtoffer de overeenkomst 
aanvoert  die hij  met de bij die verzekeringsinstelling aangeslotene heeft  aangegaan en 
verhindert  aldus  dat  de  rechten  van  de  verzekeraar  van  de  geneeskundige  verzorging 
worden bepaald op grond van de rechten die aan de getroffene naar gemeen recht worden 
toegekend op basis van een verslag van deskundigen die in der minne zijn aangewezen bij 
een overeenkomst tussen de getroffene en de verzekeraar van de aansprakelijke derde.

2. De rechtbank van eerste aanleg stelt vast dat de heer M.L. - de aangeslotene van eiser 
en verweerster - een overeenkomst sloten voor een minnelijke medische expertise, waarna 
dokter R. op 11 februari 1999 een verslag opstelde waarbij hij besloot dat "de kinesithe-
rapie behandelingen na 1 juli 1998 verrechtvaardigd zijn door de arthrose (de heer L. is 
geboren op 31 december 1933) voorbestaand aan het ongeval van (6 mei 1997) en dus 
niet meer voor de sekwellen en van het ongeval van 6 mei1997".

De rechtbank overweegt voorts dat, zo M.L. mogelijk recht had op terugbetaling van de 
kinesitherapiebehandelingen "op grond van zijn gewone ziekte-invaliditeitsverzekering bij 
(eiser), (eiser) geen recht heeft op het terugvorderen van deze uitbetalingen na consolida-
tiedatum nu deze niet meer in oorzakelijk verband staan met het ongeval met verzekerde 
van (verweerster)".

Door op die vaststellingen en met die overwegingen te beslissen dat eiser de betalingen 
die hij  deed wegens kinesitherapiebehandelingen na consolidatiedatum, niet  kan terug-
vorderen van verweerster aangezien die niet meer in oorzakelijk verband staan met het 
ongeval  waarin  de  verzekerde  van  verweerster  was  betrokken,  oordeelt  de  rechtbank 
impliciet maar zeker dat de bevindingen vastgelegd in het minnelijk medisch expertise-
verslag van 11 februari 1999 tegen eiser kunnen worden aangevoerd, onder meer en in het 
bijzonder wat betreft de beperking van het vorderingsrecht van eiser tot wat de heer L. in 
gemeen recht had kunnen vorderen  van verweerster  en het  causaal verband tussen de 
kinesitherapiebehandelingen in de kosten waarvan eiser tegemoetkwam en het ongeval.

Ook met de overweging dat:
"In  de  mate  dat  het  slachtoffer  en  (verweerster)  de  minnelijke  medische  expertise 

aanvaardden  kan  (eiser),  die  bovendien  de  gelegenheid  gehad  heeft  deze  expertise  te 
volgen door haar raadgevend geneesheer dokter B., van de verzekeraar niet meer vorderen 
dan hetgeen het slachtoffer zelf in gemeen recht had kunnen vragen. Er is geen aanleiding 
tot terugbetaling voor de kiné-behandelingen na consolidatiedatum, ook al bekritiseren nu 
een aantal raadgevende geneesheren van (eiser) het besluit van dit minnelijk medische 
verslag", aanvaardt de rechtbank impliciet maar zeker dat het minnelijk medisch experti-
severslag tegen eiser kan worden aangevoerd.

Nochtans stelt de rechtbank niet de instemming van eiser vast met de minnelijke medi-
sche expertise, noch met (de vermeldingen, bevindingen en conclusies van) het minnelijk 
medisch expertiseverslag. Noch uit de vaststellingen van het bestreden vonnis, noch uit 
enig ander stuk waarop het hof vermag acht te slaan, blijkt de wettelijke vereiste in-stem-
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ming van eiser opdat de overeenkomst gesloten tussen M.L. en verweerster tegen eiser 
zou kunnen worden aangevoerd.

De  rechtbank  beslist  dan  ook  onder  verwijzing  naar  het  besluit  van  het  minnelijk 
medisch expertiseverslag van dokter R. niet wettig dat er geen aanleiding is tot terugbeta-
ling van de kinesitherapiebehandelingen na de consolidatiedatum (schending van artikel 
136, §2, vijfde lid, van de Ziektewet).

Aangezien de rechtbank, om de vordering van eiser af te wijzen, zich baseert op (een 
besluit van dokter R. in) het hierboven bedoelde minnelijk medisch verslag, aldus impli-
cerend dat dat verslag en zijn inhoud tegen de verzekerde van eiser kunnen worden aange-
voerd, en op die grond oordeelt dat eiser, die de gelegenheid gehad heeft de expertise te 
laten volgen door zijn raadgevend geneesheer, van verweerster niet meer kan vorderen 
dan hetgeen het slachtoffer  zelf  in gemeen recht had kunnen vragen,  verantwoordt  de 
rechtbank zijn  beslissing niet  naar  recht  (schending van  artikel  136,  §2,  inzonderheid 
vierde en vijfde lid, van de Ziektewet, en van de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-
lijk Wetboek).

Conclusie
De rechtbank van eerste aanleg zegt niet wettig dat eiser geen recht heeft op terugvor-

dering van zijn betalingen wegens kinesitherapiebehandelingen na de consolidatiedatum, 
wijst bijgevolg het hoger beroep van eiser niet wettig af als ongegrond en bevestigt niet 
wettig het vonnis van de politierechter van 15 mei 2003 (schending van artikel 136, §2, 
inzonderheid vierde en vijfde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoordineerd op 14 juli 1994 en van de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 136, §2, inzonderheid vierde en vijfde lid, van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoordineerd op 14 juli 1994 
- voor zoveel als nodig, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank van eerste aanleg, recht sprekend over 

de vordering van eiser, het hoger beroep van eiser ontvankelijk doch ongegrond. De recht-
bank bevestigt het vonnis van de politierechter van 15 mei 2003 en veroordeelt eiser tot 
de "beroepskosten" onder meer op grond van de volgende motieven:

'Tussen de heer M.L. en de verzekeringsmaatschappij AG 1824, heden (verweerster), 
werd  een  overeenkomst  voor  een  minnelijke  medische  expertise  ondertekend  op  31 
oktober 1997, waarna dokter R. op 11 februari 1999 zijn verslag opstelde, waarbij tijde-
lijke  werkonbekwaamheden  volgens  een  degressieve  schaal  bepaald  werden  met  een 
consolidatiedatum op 1 juli 1998, een blijvende invaliditeit van 6 pct. en een esthetische 
schade van 3 op de schaal van 1 tot 7 (...).

Vergoedingen wegens werkongeschiktheid:
(Eiser) stelt dat de heer L. langdurig werkloos was op het ogenblik van het ongeval (en) 

recht heeft op de terugbetaling van het volledig bedrag van de uitkeringen, verwijzend in 
haar besluiten naar rechtspraak (...). Er wordt verwezen naar artikel 142.1 van een werk-
loosheidsbesluit op grond waarvan (eiser) stelt dat een persoon die gerechtigd is op werk-
loosheidsuitkeringen en werkonbekwaam wordt, niet meer volledig ter beschikking is van 
de arbeidsmarkt en geen recht heeft op werkloosheidsuitkeringen, reden waarom zij de 
degressieve  werkongeschiktheidspercentages  zoals  bepaald  in  het  minnelijk  medische 
verslag niet toepaste op de dagvergoedingen maar 100 pct. van de dagvergoedingen die zij 
aldus betaald heeft aan de heer L., terugvordert.
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Bij nazicht blijkt dat in het geciteerd arrest van (het hof) van 11 oktober 1999 (...) dat 
zo op grond van artikel 136, §2, van de gecoördineerde ZIV-wet van 14 juli 1994 er inder-
daad verder dagvergoedingen betaald dienen te worden aan een werkloze, de mutualiteit 
geenszins het recht heeft  vanwege de verzekeraar van de aansprakelijke  derde (...) het 
volledige bedrag van de dagvergoedingen te vorderen nu haar vordering beperkt is ten 
belope van hetgeen het slachtoffer in gemeen recht had kunnen vragen (...). De verdere 
betaling van dagvergoedingen aan 100 pct. gebeurt  op grond van een bijzondere ZIV-
wetgeving waarbij het oorzakelijk verband verbroken werd. De vordering wordt boven-
dien niet gevorderd op grond van een eigen schade in hoofde van (eiser), (die) deze beta-
lingen op grond van deze wettelijke  bepalingen uitvoerde en mogelijks  recht heeft  op 
terugbetalingen  vanwege  het  RIZIV  of  een  andere  overheidsinstelling  ten  belope  van 
hetgeen de terugbetaling in gemeen recht overtreft.

Derhalve heeft  (verweerster)  in haar brief van 6 april  1999 (100 pct.  gedurende 75 
dagen, 50 pct. gedurende 26 dagen, 25 pct. gedurende 26 dagen en 15 pct. gedurende 16 
dagen toegepast op dagvergoedingen van 1.452 BEF voor de drie eerste periodes en op 
1.481 BEF voor de laatste periode) haar vergoedingen juist berekend.

Het bestreden vonnis wordt bevestigd".
Grieven
1.1. Artikel 136, §2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-

kundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, hieronder afgekort als 
Ziektewet, bepaalt dat, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, prestaties worden 
toegekend  in  afwachting  dat  de  schade  effectief  wordt  vergoed  krachtens  een  andere 
Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het gemeen recht.

Luidens artikel 136, §2, vierde lid, van de Ziektewet, treedt de verzekeringsinstelling 
rechtens in de plaats van de rechthebbende. Die indeplaatsstelling geldt, tot beloop van 
het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens een 
Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn 
en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Het recht waarover  de verzekeringsinstelling krachtens genoemd artikel  136 van de 
Ziektewet beschikt, is dus beperkt, enerzijds tot het bedrag van de door de verzekeringsin-
stelling aan de benadeelde verleende prestaties, anderzijds tot het maximumbedrag van de 
schadeloosstelling waartoe de derde die de schade heeft veroorzaakt, jegens het slacht-
offer  gehouden  is  inzake  vergoeding  wegens  het  verlies  of  de  vermindering  van  het 
vermogen om, door het verrichten van arbeid, inkomsten te verwerven.

Teneinde de gegrondheid van een vordering van een verzekeringsinstelling als inde-
plaatsgestelde in  de rechten van  een rechthebbende in  het  kader  van  de Ziektewet  te 
onderzoeken, dient de rechter dan ook enerzijds het bedrag vast te stellen van de door de 
verzekeringsinstelling aan het slachtoffer  verleende prestaties, anderzijds het bedrag te 
bepalen waarop het slachtoffer krachtens het gemeen recht aanspraak zou kunnen maken 
hebben wegens vergoeding van het verlies of de vermindering van het vermogen om, door 
het verrichten van arbeid, inkomsten te verwerven, en dient hij vervolgens na te gaan of 
het bedrag van de door de verzekeringsinstelling verleende prestaties het laatstbedoelde 
bedrag overtreft.

1.2. De arbeidsongeschiktheidsuitkering waarop een werkloze recht heeft wanneer hij 
zijn aanspraak op werkloosheidsuitkeringen verliest wegens arbeidsongeschiktheid, dekt 
niet het verlies van de werkloosheidsuitkeringen, maar wel de schade die bestaat in het 
verlies of de vermindering van het vermogen om, door het verrichten van arbeid, inkom-
sten te verwerven die tot het levensonderhoud kunnen bijdragen.

2. De rechtbank van eerste aanleg stelt vast dat tussen M.L. en verweerster een over-
eenkomst  voor  minnelijke  expertise  werd  ondertekend,  waarna  dokter  R.  zijn  verslag 
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opstelde  waarbij  "tijdelijke  werkonbekwaamheden  volgens  een  degressieve  schaal 
bepaald werden met een consolidatiedatum op 1 juli 1998".

Voorts overweegt de rechtbank dat eiser "geenszins het recht heeft vanwege de verze-
keraar van de aansprakelijke derde (of ten dezen de verzekeraar van het motorvoertuig die 
een  ongeval  had  met  een  zwakke  weggebruiker,  ongeacht  de  fout  of  niet  van  de 
bestuurder  van  dit  motorvoertuig)  het  volledige  bedrag  van  de  dagvergoedingen  te 
vorderen nu haar vordering beperkt is tot hetgeen het slachtoffer in gemeen recht had 
kunnen vragen".

Op grond van die vaststellingen en overwegingen beslist de rechtbank van eerste aanleg 
dat verweerster "derhalve in haar brief van 6 april 1999 (100 pct. gedurende 75 dagen, 50 
pct.  gedurende 26 dagen,  25 pct.  gedurende 26 dagen en 15 pct.  gedurende 16 dagen 
toegepast op dagvergoedingen van 1.452 BEF voor de drie eerste periodes en op 1.481 
BEF voor de laatste periode) haar vergoedingen juist (heeft) berekend".

Nochtans stelt de rechtbank in het geheel niet vast dat de aldus berekende vergoedingen 
het bedrag vormen waarop M.L. krachtens het gemeen recht aanspraak zou kunnen maken 
hebben wegens vergoeding van het verlies of de vermindering van het vermogen om, door 
het verrichten van arbeid, inkomsten te verwerven. De rechtbank verzuimt na te gaan op 
welk bedrag M.L. aanspraak had kunnen maken indien eiser niet was tussengekomen.

Door het hoger beroep van eiser met betrekking tot dat onderdeel af te wijzen als onge-
grond op de loutere gronden dat "de verdere betaling van dagvergoedingen aan 100 pct. 
gebeur(de) op grond van een bijzondere ZIV-wetgeving" - beslissing die overigens niet 
kan worden bekritiseerd door de rechter die uitspraak doet over de rechtsvordering tot 
indeplaatsstelling tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde - "waarbij het oorzake-
lijk verband verbroken werd" en dat de vordering bovendien niet werd gesteld "op grond 
van een eigen schade in hoofde van de mutualiteit  (die) deze betalingen op grond van 
deze wettelijke bepalingen uitvoerde en mogelijks recht heeft op terugbetalingen vanwege 
het RIZIV of een andere overheidsinstelling ten belope van hetgeen de terugbetaling in 
gemeenrecht overtreft",  zonder na te gaan op welk bedrag M.L. krachtens het gemeen 
recht aanspraak kon maken als vergoeding van het verlies of de vermindering van het 
vermogen om, door het verrichten van arbeid, inkomsten te verwerven,  en aldus na te 
gaan of het bedrag dat eiser aan M.L. uitkeerde,  het  laatstgenoemde bedrag overtreft,  
schendt de rechtbank van eerste aanleg artikel 136, §2, vierde lid, van de Ziektewet en de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Bovendien schendt de rechtbank van eerste aanleg, door, na te hebben vastgesteld dat 
tussen M.L. en verweerster "een overeenkomst voor minnelijke medische expertise (werd) 
ondertekend (...), waarna dokter R. (...) zijn verslag opstelde, waarbij tijdelijke werkonbe-
kwaamheden volgens een degressieve schaal bepaald werden met een consolidatiedatum 
op 1 juli 1998", en dat de verzekeringsinstelling "geenszins het recht heeft vanwege de 
verzekeraar van de aansprakelijke derde (of ten deze de verzekeraar van het motorvoer-
tuig die een ongeval had met een zwakke weggebruiker, ongeacht de fout of niet van de 
bestuurder  van  dit  motorvoertuig)  het  volledige  bedrag  van  de  dagvergoedingen  te 
vorderen nu haar vordering beperkt is tot hetgeen het slachtoffer in gemeen recht had 
kunnen vragen",  te oordelen dat verweerster  "in  haar brief van 6 april 1999 (100 pct. 
gedurende 75 dagen, 50 pct. gedurende 26 dagen, 25 pct. gedurende 26 dagen en 15 pct. 
gedurende 16 dagen toegepast op dagvergoedingen van 1.452 BEF voor de drie eerste 
periodes en op 1.481 BEF voor de laatste periode) haar vergoedingen juist berekend(e)", 
artikel 136, §2, vijfde lid, van de Ziektewet, aangezien hij daardoor impliciet maar zeker 
oordeelt dat de overeenkomst van minnelijke medische expertise die M.L. en verweerster 
aangingen, kan worden aangevoerd tegen eiser, terwijl hij diens instemming daarmee niet 
vaststelt.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De door de verweerster ingeroepen grond van niet-ontvankelijkheid van het 

middel: het middel is nieuw.
1. De bepalingen van artikel 136, §2, van de wet van 14 juli 1994 betreffende 

de  verplichte  verzekering  voor  geneeskundige  verzorging  en  uitkeringen  met 
betrekking  tot  het  subogatierecht  van  de  verzekeringsinstelling  beogen  niet 
alleen het recht op geneeskundige verzorging, door artikel 23, derde lid, van de 
Grondwet gewaarborgd, te vrijwaren in afwachting dat de derde-aansprakelijke 
of diens verzekeraar de schade vergoedt, maar beogen ook dat die schade niet 
afgewenteld wordt op de gemeenschap en dat de uitgaven van het RIZIV beperkt 
worden.

Deze wetsbepaling raakt derhalve de openbare orde.
2. Dienvolgens is het middel dat het bestreden vonnis verwijt niet te hebben 

vastgesteld dat de eiser ingestemd heeft met de minnelijke expertise, zodat de op 
basis van die expertise tussen de verweerster en M. L. gesloten overeenkomst tot 
schaderegeling niet aan de eiser kon worden tegengeworpen, niet nieuw.

3. De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het middel zelf
4. Krachtens artikel 136, §2, vierde lid, van de voormelde wet, treedt de verze-

keringinstelling rechtens in de plaats van de rechthebbende op de prestaties van 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

5. Luidens artikel 136, §2, vijfde lid, van die wet, kan de overeenkomst die tot 
stand  gekomen  is  tussen  de  rechthebbende  en  degene  die  schadeloosstelling 
verschuldigd is, niet tegen de verzekeringsinstelling worden aangevoerd zonder 
haar instemming. Laatstgenoemde bepaling verhindert dat de rechten van verze-
keraar  van  de  geneeskundige  verzorging  worden  bepaald  op  grond  van  de 
rechten die aan de getroffene naar gemeen recht worden toegekend op basis van 
een verslag van deskundigen welke in der minne zijn aangewezen bij een over-
eenkomst tussen de getroffene en de verzekeraar van de aansprakelijke derde.

6. Het bestreden vonnis beslist dat er geen aanleiding is tot terugbetaling voor 
de kinebehandelingen na consolidatiedatum, omwille van de minnelijke medi-
sche expertise aanvaard door het slachtoffer en de verweerster naar aanleiding 
van  een  overeenkomst  voor  een  minnelijke  medische  expertise,  ondertekend 
door het slachtoffer en de verweerster, en waaruit blijkt dat de kinesitherapiebe-
handelingen na de consolidatiedatum verrechtvaardigd zijn door arthrose, voor-
bestaand aan het ongeval en oordeelt, zonder vast te stellen dat de eiser met die 
overeenkomst heeft  ingestemd,  dat de eiser van de verweerster  niet meer kan 
vorderen dat hetgeen het slachtoffer zelf in gemeen recht had kunnen vragen.

7. Het bestreden vonnis verantwoordt aldus haar beslissing niet naar recht.
8. Het middel is gegrond.
Tweede middel
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9. De verweerster werpt op dat het middel niet ontvankelijk is omdat het nieuw 
is daar de eiser voor de feitenrechter niet betwistte dat het bedrag dat volgens de 
verweerster en de eerste rechter verschuldigd was, berekend met inachtneming 
van  de  degressieve  arbeidsongeschiktheidspercentages,  de  in  gemeen  recht 
verschuldigde vergoeding betrof.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser het 
volledig  bedrag  van  de  uitbetaalde  vergoedingen  ten  belope  van  3.068  euro 
opvorderde  en  zodoende  betwistte  dat  het  bedrag  dat  verweerster  voorhield 
verschuldigd te zijn, de in gemeen recht verschuldigde schade betrof.

Deze  grond  van  niet-ontvankelijkheid  mist  feitelijke  grondslag  en  dient 
derhalve te worden verworpen.

10.  De  verweerster  werpt  op  dat  het  middel  eveneens  niet  ontvankelijk  is 
omdat het nieuw is daar de eiser voor de appelrechters niet aanvoerde dat het 
bedrag van 2.637,92 euro, dat volgens de verweerster en de eerste rechter aan de 
eiser verschuldigd was voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, werd vastge-
steld op basis van de overeenkomst tot minnelijke medische expertise die door 
de verweerster met de heer L. werd gesloten, en dat deze overeenkomst niet aan 
de eiser tegenstelbaar is omdat hij er zijn instemming niet mee heeft betuigd.

Zoals hierboven reeds is gesteld onder punt 1 is de bepaling van artikel 136, 
§2, van de wet van 14 juli 1994 van openbare orde, zodat het bedoelde middel 
niet nieuw is.

Het middel zelf
11. De krachtens de voormelde wet van 14 juli 1994 verleende arbeids-onge-

schiktheidsuitkeringen dekken de schade die bestaat in het verlies of de vermin-
dering  van  het  vermogen  om  door  het  verrichten  van  arbeid  inkomsten  te 
verwerven die tot het levensonderhoud kunnen bijdragen.

12. De verzekeringsinstelling die prestaties heeft verleend aan de persoon die 
schade geleden heeft waarvoor een derde aansprakelijk is, treedt in de plaats van 
die rechthebbende tot beloop van het geheel van die prestaties.

13. Die vordering kan evenwel slechts worden uitgeoefend tot beloop van de 
bedragen die krachtens het gemeen recht aan de getroffene verschuldigd zijn ter 
vergoeding van dezelfde schade.

14. Het recht waarover de verzekeringsinstelling krachtens artikel 136, §2, van 
de voormelde wet tegen de aansprakelijke derde beschikt, is derhalve beperkt, 
enerzijds, tot het bedrag van de door de verzekeringsinstelling aan de benadeelde 
verleende prestatie, anderzijds, tot het maximumbedrag van de schadeloosstel-
ling waartoe de derde, die de schade heeft veroorzaakt, in gemeen recht jegens 
het slachtoffer gehouden is inzake vergoeding wegens het verlies of de vermin-
dering  van  het  vermogen  om  door  het  verrichten  van  arbeid  inkomsten  te 
verwerven.

15. Het bestreden vonnis oordeelt dat de verweerster in haar brief van 6 april 
1999 100 pct. gedurende 75 dagen, 50 pct. gedurende 26 dagen, 25 pct. gedu-
rende 26 dagen en 15 pct. gedurende 16 dagen heeft toegepast op dagvergoe-
dingen van 1.452 BEF voor de eerste drie periodes en op 1.481 BEF voor de 
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laatste periode en derhalve haar vergoeding juist heeft berekend.
16. Nu deze beslissing niet zelf vaststelt dat de aldus berekende vergoedingen 

het bedrag vormen waarop de heer L. krachtens het gemeen recht aanspraak zou 
hebben kunnen maken wegens vergoeding van het verlies of de vermindering 
van het vermogen om door het verrichten van arbeid inkomsten te verwerven, 
schendt het vonnis de aangewezen wetsbepalingen.

17. Het middel is in zoverre gegrond
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de betwisting daaromtrent  over  aan de feiten-

rechter.
Verwijst  de  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Leuven,  zitting 

houdend in hoger beroep.

3 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Werquin,  advocaat-generaal  –  Advocaat:  mrs.  van 
Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 192

2° KAMER - 4 april 2006

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAFMAAT - UITSTEL - BIJZONDERE MOTIVERINGSPLICHT - FEITEN WAAROP 
DE MOTIVERING BETREKKING KAN HEBBEN - GRENZEN

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWOON UITSTEL - BIJZONDERE MOTIVERINGSPLICHT - FEITEN 
WAAROP DE MOTIVERING BETREKKING KAN HEBBEN - GRENZEN

3º STRAF — ALLERLEI - STRAFMAAT - UITSTEL - BIJZONDERE 
MOTIVERINGSPLICHT - FEITEN WAAROP DE MOTIVERING BETREKKING 
KAN HEBBEN - GRENZEN

1º, 2° en 3°  Voor de bepaling van de op te leggen strafmaat en het eventuele uitstel van  
tenuitvoerlegging ervan mag de rechter slechts rekening houden met de feiten die het  
voorwerp  van de strafvordering  uitmaken of  hebben uitgemaakt  en die  bewezen zijn 
verklaard1 .(Art. 195, tweede lid, Sv.; Art. 8, Probatiewet)

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

ARREST

1 Zie Cass., 7 mei 1996, AR P.95.0120.N, nr 153.
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(A.R. P.05.0097.N)

I. Rechtspleging voor het Hof 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
De eiser stelt in een verzoekschrift een middel voor. Dit verzoekschrift is aan 

dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. 
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Voorafgaande rechtspleging 
1. Het Hof heeft bij arrest van 15 maart 2005 aan het Arbitragehof de volgende 

prejudiciële vraag gesteld: 
"Schendt artikel 9 Drugwet, zoals gewijzigd bij artikel 14 van de wet van 3 

mei 2003, de artikelen 10 en 11 Grondwet, artikel 9 Drugwet in deze zin uitge-
legd dat alleen de beklaagde die voor een drugmisdrijf wordt vervolgd, onder de 
in dat artikel bepaalde voorwaarden in aanmerking kan komen voor de gunst van 
de toepassing van de bepalingen van de Probatiewet, zelfs indien hij niet voldoet 
aan de bij de artikelen 3 en 8 van laatstgenoemde wet gestelde voorwaarden met 
betrekking tot de vroegere veroordelingen die hij mocht hebben ondergaan, en 
niet de beklaagde die niet voor een dergelijk drugmisdrijf wordt vervolgd maar 
waarvan de rechter vaststelt dat, mocht hij in de omstandigheden waarin hij het 
hem ten laste gelegde misdrijf heeft gepleegd, eveneens zijn vervolgd wegens 
een drugmisdrijf, de rechter hem dan bij toepassing van artikel 9 Drugwet die 
gunst zou hebben toegestaan ?"

2. Het Arbitragehof heeft deze prejudiciële vraag bij het arrest nr.197/2005 van 
21 december 2005 ontkennend beantwoord.

III. Beslissing van het Hof
Beoordeling 
3.De appelrechters oordelen dat de verweerder schuldig is aan diefstallen en 

stellen vast dat hij deze pleegde in staat van wettelijke herhaling.
Zij veroordelen hem vervolgens tot een gevangenisstraf van één jaar en een 

geldboete van honderd euro met gedeeltelijk uitstel van tenuitvoerlegging gedu-
rende een periode van vijf jaar mits naleving van probatievoorwaarden;

De appelrechters verantwoorden dit uitstel van tenuitvoerlegging door de vast-
stelling  dat  "(verweerder)  klaarblijkelijk  tevens  drugmisdrijven  (...)  heeft 
gepleegd  die  door  eenheid  van  misdadig  opzet  verbonden  zijn  met  de  thans 
bewezen bevonden feiten voorwerp van de betichtingen" en dat "de omstandig-
heid  dat  het  openbaar  ministerie  voor  deze  drugmisdrijven  een  afzonderlijke 
vervolging zou instellen of nalaat een vervolging in te stellen, niet voor gevolg 
(kan) hebben dat aan de (verweerder) hierdoor het voordeel van artikel 9 van de 
wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaap-
middelen  en  verdovende  middelen,  ontsmettingsstoffen  en  antiseptica  zou 
worden ontnomen";

4. Artikel 9 Drugwet bepaalt dat eenieder die de in artikel 2bis, §1, Drugwet 
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genoemde stoffen, met het oog op eigen gebruik, op onwettige wijze vervaardigt, 
verkrijgt of onder zich heeft, in aanmerking kan komen voor de toepassing van 
de bepalingen van de Probatiewet van 29 juni 1964, zelfs indien hij niet voldoet 
aan de bij de artikelen 3 en 8 van laatstgenoemde wet gestelde voorwaarden met 
betrekking tot vroegere veroordelingen die hij mocht hebben opgelopen, zulks 
onverminderd de bepalingen van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek. De bepa-
lingen van het eerste lid van artikel 9 zijn ook van toepassing op personen die, 
met  het  oog  op  eigen  gebruik,  kosteloos  of  tegen  betaling  het  gebruik  voor 
anderen  hebben  vergemakkelijkt,  voornoemde  stoffen  hebben  verkocht  of  te 
koop aangeboden, behalve indien deze misdrijven gepaard gaan met de verzwa-
rende omstandigheden bedoeld in artikel 2bis, §2, b), §§3 en 4 Drugwet;

5. Voor de bepaling van de op te leggen strafmaat en het eventuele uitstel van 
tenuitvoerlegging ervan mag de rechter slechts rekening houden met de feiten die 
het  voorwerp  van  de  strafvordering  uitmaken  of  hebben  uitgemaakt  en  die 
bewezen zijn verklaard;

De rechter die niet gevat is te oordelen over het feit of een beklaagde zich aan 
een drugmisdrijf schuldig heeft gemaakt, vermag niet te oordelen dat het drug-
misdrijf  gepleegd met éénzelfde misdadig opzet  met het  misdrijf  dat  bij  hem 
aanhangig gemaakt is, en beantwoordt aan de omschrijving, vermeld in artikel 9 
voornoemd.

6.  Door  rekening  te  houden  met  feiten  waarvoor  de  verweerder  niet  is 
vervolgd, verantwoorden de appelrechters hun beslissing over de op te leggen 
strafmaat en het eventuele uitstel van tenuitvoerlegging ervan niet naar recht.

7. Het middel is gegrond. 
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering 
8. De omwettigheid van de straf of van de lorivering ervan tast de wettigheid 

van de schuldigverklaring niet aan. 
9.  Wat  de  schuldigverklaring  betreft  zijn  de  substantiële  of  op  straffe  van 

nietigheid  voorgeschreven  rechtsvormen  in  acht  genomen  en  is  de  beslissing 
overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum 
Het Hof, 
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verweerder tot straf veroor-

deelt en hem veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het bijzonder fonds 
voor de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

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

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 
Veroordeelt de verweerder in de helft van de kosten van het cassatieberoep en 

laat de overige helft ten laste van de Staat; 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.  

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
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raal.

Nr. 193

2° KAMER - 4 april 2006

1º MILIEURECHT - MILIEUTAKS - WET MILIEUTAKS - TOESTAND VÓÓR DE WIJZIGING DOOR DE 
WET VAN 7 MAART 1996 - BATTERIJEN - HANDELINGEN WAARDOOR DE MILIEUTAKS VERSCHULDIGD 
WORDT - VOORWAARDE

2º MILIEURECHT - MILIEUTAKS - WET MILIEUTAKS - TOESTAND NA DE WIJZIGING DOOR DE WET 
VAN 7 MAART 1996 - BATTERIJEN - HANDELINGEN WAARDOOR DE MILIEUTAKS VERSCHULDIGD 
WORDT - GROOTHANDELAAR - RECHTSTREEKSE LEVERING AAN PARTICULIEREN - GEVOLG

1º Uit de artikelen 369, 11° en 12°, 377 en 394 Wet Milieutaks, vóór zijn wijziging bij wet 
van  7  maart  1996,  volgt  dat  tot  9  april  1996,  datum  van  inwerkingtreding  van 
laatstgenoemde wet,  de milieutaksen verschuldigd waren van zodra er  een handeling 
werd  gesteld  waardoor  de  rechten  bij  invoer,  de  accijns  of  de  belasting  over  de 
toegevoegde waarde voor de eerste maal in het land verschuldigd worden, ongeacht de 
aard  van  de  handeling  die  aanleiding  gaf  tot  het  verschuldigd  zijn  van  de  rechten,  
accijnzen en belasting over de toegevoegde waarde en ongeacht de bestemmeling van 
de producten. 

2º Uit de artikelen 369, 11° en 369, 11°bis, Wet Milieutaks, zoals gewijzigd door de wet van 
7 maart 1996, volgt dat de milieutaks verschuldigd is in de fase van het distributieproces  
die net voorafgaat aan de levering van de aan de milieutaks onderworpen producten aan 
personen die ze daadwerkelijk  verbruiken,  ongeacht  of  het  gaat  om een intermediair  
verbruik of om een eindverbruik, met andere woorden bij de levering van de producten  
aan de kleinhandelaar die de laatste schakel vormt tussen de verbruiker enerzijds en de  
groothandelaar  anderzijds.  Wanneer  de  groothandelaar  rechtstreeks  de  aan  de 
milieutaks onderworpen producten levert aan particulieren, blijft hij een belastingplichtige  
die de milieutaks verschuldigd is,  aangezien hij  in dat geval  in zijn hoedanigheid van 
groothandelaar rechtstreeks aan zichzelf levert in zijn hoedanigheid van kleinhandelaar 
en aldus zelf de aan de milieutaks onderworpen producten in verbruik brengt in de zin  
van artikel 369, 11° Wet Milieutaks. 

(BELGISCHE STAAT, Federale Overheidsdienst Financiën T. R.)

ARREST

(A.R. P.05.1607.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 2 november 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. TERZAKE DIENENDE GEGEVENS
De verweerder werd door eiser vervolgd wegens mededaderschap aan:
"Zoals het op 27 juli 1999 te 2018 Antwerpen, Vestingstraat 53 werd vastge-
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steld  door de controle  der  accijnzen Antwerpen  I  en  uit  verder  onderzoek is 
gebleken, dat [de verweerder] zich schuldig heeft gemaakt aan:

Feit  I:  het  niet-betalen  van  milieutaksen  op  4.097  batterijen,  welke  in  de 
periode van 1 januari 1996 tot 31 december 1996 in België in verbruik gesteld 
werden;

Feit II: het niet-aanbrengen van het kenteken inzake milieutaks op batterijen".
Het bestreden arrest preciseert vooreerst de tijdsbepaling van de beide telast-

leggingen als "tussen 31 december 1995 en 1 januari 1997, steeds met eenzelfde 
opzet, met een laatste feit op 31 december 1996". Het veroordeelt de verweerder 
vervolgens bij eenvoudige schuldigverklaring als dader, aan de hem sub 1 en 2 
ten laste gelegde feiten, "doch wat feit I betreft, slechts voor een niet nader te 
bepalen  aantal  batterijen".  Op  civielrechtelijk  gebied  verklaart  het  bestreden 
arrest  de  vordering  van  de  eiser  ontvankelijk  en  "in  gezegde  mate"  deels 
gegrond, veroordeelt de verweerder tot betaling van één euro provisioneel met 
interest en wijst het meergevorderde af.

Het bestreden arrest steunt zijn beslissing op de uitleg die het geeft van het 
hier toepasselijke geachte artikel 369, 11°bis, van de gewone wet tot vervolledi-
ging van de federale  staatsstructuur,  zoals ingevoegd bij  de wet  van 7 maart 
1996. Het oordeelt op grond van die uitleg dat in de mate dat de verweerder als 
groothandelaar  rechtstreeks  aan  particulieren  leverde  er  geen  milieutaks 
verschuldigd  was.  Omdat  niet  werd  uitgemaakt  welke  hoeveelheden  de 
verweerder leverde aan respectievelijk kleinhandelaren en particulieren, beperkte 
het arrest de feiten waarvoor het de verweerder veroordeelt bij eenvoudige schul-
digverklaring en ook de veroordeling op civielrechtelijk gebied.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1.  Het  onderdeel  heeft  betrekking op de beslissing over  de feiten gepleegd 

vóór 9 april 1996.
2. Het voor het jaar 1996 toepasselijke artikel 377 van de gewone wet van 16 

juli  1993 tot  vervollediging  van  de  federale  staatsstructuur  (verder  genoemd: 
Wet Milieutaks) bepaalt onder meer dat alle in het verbruik gebrachte batterijen 
onderworpen zijn aan een milieutaks van 20 frank per batterij.

Het voor het jaar 1996 toepasselijke artikel 394 Wet Milieutaks bepaalt dat de 
belastingplichtige de milieutaks verschuldigd is bij het in verbruik brengen.

Volgens artikel 369, 11° , Wet Milieutaks, vóór zijn wijziging bij wet van 7 
maart  1996, is  het  in verbruik brengen de handeling waardoor  de rechten bij 
invoer, de accijns of de belasting over de toegevoegde waarde voor de eerste 
maal in het land verschuldigd worden.

Krachtens het voor datzelfde jaar toepasselijke artikel 369, 12°, Wet Milieu-
taks is de belastingplichtige elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die over-
gaat tot het in het verbruik brengen van producten die onderworpen zijn aan een 
milieutaks.
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3. Uit de voormelde bepalingen volgt dat tot 9 april 1996, dit is de dag van de 
inwerkingtreding van de wet van 7 maart 1996 tot wijziging van de Wet Milieu-
taks,  de  milieutaksen  verschuldigd  waren  van  zodra  er  een  handeling  werd 
gesteld waardoor de rechten bij invoer, de accijns of de belasting over de toege-
voegde waarde voor de eerste maal in het land verschuldigd worden, ongeacht de 
aard van de handeling die aanleiding gaf tot het verschuldigd zijn van de rechten, 
accijnzen en btw en ongeacht de bestemmeling van de producten.

4. Het bestreden arrest maakt geen onderscheid tussen de periode vóór en na 9 
april 1996. Het past voor heel het jaar 1996 de Wet Milieutaks toe zoals die werd 
gewijzigd bij de wet van 7 maart 1996.

Aldus verantwoordt het bestreden arrest zijn beslissing over de feiten van vóór 
9 april 1996 niet naar recht.

5. Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
6.  Het onderdeel  heeft  betrekking op de beslissing over  de feiten gepleegd 

vanaf 9 april 1996.
7. Artikel 369, 11°, Wet Milieutaks, gewijzigd bij artikel 2, 5) , van de wet van 

7 maart 1996 tot wijziging van de Wet Milieutaks, bepaalt dat in het verbruik 
brengen is de levering van producten onderworpen aan milieutaks aan kleinhan-
delaars door ondernemingen die gehouden zijn zich te laten registreren volgens 
de modaliteiten vastgesteld door de minister van Financiën, tenzij de fabrikant, 
de invoerder, de intracommunautaire verwerver of eventueel zijn fiscale verte-
genwoordiger in de plaats zouden treden van die geregistreerde ondernemingen 
voor de verplichtingen die hen zijn opgelegd.

Artikel 369, 11°bis, Wet Milieutaks, ingevoegd bij artikel 2, 6), van de wet 
van 7 maart 1996 tot wijziging van de Wet Milieutaks, bepaalt dat de kleinhan-
delaar is, iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan de milieutaks onderworpen 
producten levert aan natuurlijke of rechtspersonen die ze verbruiken, ongeacht of 
het gaat om intermediair of eindverbruik.

8. Uit die bepalingen volgt dat de milieutaks verschuldigd is in de fase van het 
distributieproces  die net  voorafgaat  aan de levering van de aan de milieutaks 
onderworpen producten aan personen die ze daadwerkelijk verbruiken, ongeacht 
of het gaat  om een intermediair  verbruik of om een eindverbruik,  met andere 
woorden bij de levering van de producten aan de kleinhandelaar die de laatste 
schakel vormt tussen de verbruiker enerzijds en de groothandelaar anderzijds.

9. Wanneer de groothandelaar rechtstreeks de aan de milieutaks onderworpen 
producten  levert  aan  particulieren,  dan blijft  hij  een  belastingplichtige  die  de 
milieutaks  verschuldigd  is.  De groothandelaar  stelt  aldus  zelf  de  goederen  in 
verbruik.  Hij blijft  dus de hoedanigheid van belastingplichtige behouden voor 
levering aan particulieren.

10. Het bestreden arrest  dat anders beslist, verantwoordt  zijn beslissing niet 
naar recht.

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

vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 194

2° KAMER - 4 april 2006

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - VERMELDINGEN

Zo het bevel tot huiszoeking de woning moet aanwijzen waar de huiszoeking moet worden 
uitgevoerd en dit in de regel kan gebeuren door de vermelding van het adres en van de 
naam van de bewoner,  vereisen noch het E.V.R.M.,  noch artikel  89bis Wetboek van  
Strafvordering, noch enige andere wetsbepaling formeel de vermelding van de naam van 
de bewoner1.

(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1612.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 16 november 2005.
De eisers voeren ieder in een memorie die aan dit arrest zijn gehecht dezelfde 

drie middelen aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
6. Het in artikel 89bis Wetboek van Strafvordering vermelde bevel tot huiszoe-

king,  zoals bedoeld in artikel  15 Grondwet,  moet de woning preciseren waar 

1 Zie Cass., 18 nov. 1997, AR P.96.1364.N, nr 485 met concl. van adv.-gen. BRESSELEERS; 26 maart 
2002, AR P.01.1642.N, nr 204; 26 okt. 2004, AR P.04.1129.N, nr 509. 
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deze moet worden uitgevoerd.
7. Zo het bevel tot huiszoeking de woning moet aanwijzen waar de huiszoe-

king moet worden uitgevoerd en dit in de regel kan gebeuren door de vermelding 
van het adres en de naam van de bewoner, vereisen noch het EVRM, noch artikel 
89bis Wetboek van Strafvordering, noch enige andere wetsbepaling formeel de 
vermelding van de naam van de bewoner. 

8. Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering 
15. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. K. Luyckx, Antwerpen en J. Vercraeye, Antwerpen.

Nr. 195

2° KAMER - 4 april 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - ONDERZOEK VAN DE 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - VERMELDING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSING WAARBIJ BIJKOMENDE 
ONDERZOEKSHANDELINGEN WORDEN BEVOLEN - GEZAG VAN GEWIJSDE

3º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSING WAARBIJ BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN WORDEN 
BEVOLEN - GEVOLG

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESTAAN VAN 
VOLDOENDE BEZWAREN - BEOORDELING

5º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - 
ONDERZOEKSGERECHT - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VASTSTELLING VAN HET BESTAAN 
VAN VOLDOENDE BEZWAREN - TOETSING DOOR HET HOF

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - WETTELIJKE 
OMSCHRIJVING VAN DE FEITEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING - GRENZEN

7º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
ONDERZOEKSGERECHT - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - WETTELIJKE OMSCHRIJVING VAN DE 
FEITEN - GRENZEN
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8º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - AMBTSHALVE 
VERVOLGINGEN - BEOORDELING

1º Het onderzoeksgerecht dat de rechtspleging regelt is niet verplicht in zijn uitspraak te  
vermelden  dat  het  de  regelmatigheid  van  de  hem  voorgelegde  procedure  heeft 
onderzocht. (Art. 235bis, Sv.)

2º en 3°  De beslissing van het onderzoeksgerecht dat bijkomende onderzoekshandelingen 
beveelt, is slechts voorlopig en heeft geen gezag van gewijsde, het onderzoeksgerecht  
blijft vrij om nadien ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging te oordelen dat  
het onderzoek volledig is1.

4º  en 5° Het onderzoeksgerecht oordeelt  bij  de regeling van de rechtspleging vrij  of  er  
tegen de inverdenkinggestelde al dan niet  voldoende bezwaren bestaan; het Hof van 
Cassatie  kan  op  dit  oordeel  van  het  onderzoeksgerecht  geen  marginale  toetsing 
uitoefenen2.

6º en 7° Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar welke de wettelijke omschrijving is  
van de feiten bedoeld in de klacht van de burgerlijke partij waardoor het onderzoek werd  
geopend, voor zover die omschrijving niet onverenigbaar is met die feiten. 

8º De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt vrij of ze met toepassing van het artikel 
235 Wetboek van Strafvordering ambtshalve vervolgingen gelast voor feiten die niet in de 
oorspronkelijke vordering tot het instellen van een gerechtelijk  onderzoek of de klacht 
met burgerlijke partijstelling begrepen zijn. 

(CENTRALE AMERICAINE nvT. A. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1650.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 november 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, grieven aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het onderzoeksgerecht dat de rechtspleging regelt, is niet verplicht in zijn 

uitspraak te vermelden dat het de regelmatigheid van de hem voorgelegde proce-
dure heeft onderzocht.

2. De beslissing van het onderzoeksgerecht dat bijkomende onderzoekshande-
lingen beveelt, is slechts voorlopig en heeft geen gezag van gewijsde. Het onder-
zoeksgerecht blijft vrij om nadien ter gelegenheid van de regeling van de rechts-
pleging te oordelen dat het onderzoek volledig is. 

1 Zie Cass., 18 sept. 2001, AR P.01.0913.N, nr 470; 9 jan. 2002, AR P.01.1035.F, nr 17 met concl. 
adv.-gen. SPREUTELS. 
2 Zie Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0317.F, nr 307 met concl. advocaat-generaal LOOP; 8 mei 2002, 
AR P.01.1395.F, nr 281; 2 april 2003; AR P.03.0040.F, nr 221; 16 feb. 2005, AR P.04.1428.F, nr 95; 
17 jan. 2006, P.05.1342.N, nr.40;  24 jan. 2006, AR P.05.1125.N, nr .50. 
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3. Het onderzoeksgerecht oordeelt bij de regeling van de rechtspleging vrij of 
er tegen de inverdenkinggestelde al dan niet voldoende bezwaren bestaan. Het 
Hof van Cassatie kan op dit oordeel van het onderzoeksgerecht geen marginale 
toetsing uitoefenen. 

4.  Het  onderzoeksgerecht  oordeelt  onaantastbaar  welke  de  juiste  wettelijke 
omschrijving is van de bepaalde feiten bedoeld in de klacht van de burgerlijke 
partij  waardoor  het  gerechtelijk  onderzoek  werd  geopend,  voor  zover  die 
omschrijving niet onverenigbaar is met die feiten.

5. De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt vrij of ze met toepassing van 
het artikel 235 Wetboek van Strafvordering ambtshalve vervolgingen gelast voor 
feiten die niet in de oorspronkelijke vordering tot het instellen van een gerechte-
lijk onderzoek of de klacht met burgerlijke partijstelling begrepen zijn.

6. De grieven falen in zoverre naar recht.
7. Het bestreden arrest overweegt dat het geheel der voorhanden zijnde gege-

vens geen voldoende bezwaren heeft opgeleverd ten aanzien van de inverden-
kinggestelden  en  het  niet  verantwoord  is  nog  bijkomende  onderzoekshande-
lingen te bevelen of de zaak te evoceren en een raadsheer-onderzoeker aan te 
wijzen.

Met  deze  redenen  beantwoordt  het  bestreden  arrest  de  desbetreffende 
verzoeken van de eiseres en omkleedt het zijn beslissing wettig met redenen. 

8. De grieven missen in zoverre feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. L. Schoesetters, Antwerpen en A. De Schampheleire, Antwerpen.

Nr. 196

2° KAMER - 4 april 2006

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING - VOORWAARDE

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING - GEVOLG

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE - 
BETWISTING VAN HET FEITELIJK BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - MOTIVERING - 
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DRAAGWIJDTE

5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE 
WAARBIJ HET FEITELIJK BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN WORDT BETWIST - MOTIVERING - 
DRAAGWIJDTE

6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESTAAN 
VAN VOLDOENDE BEZWAREN - VASTSTELLING

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
TOEPASSELIJKHEID

8º ONDERZOEKSGERECHTEN - RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M. - ARTIKEL 6.1 - 
EERLIJK PROCES - TOEPASSELIJKHEID

1º,  2°  en  3°   De burgerlijke  partijstelling  bij  de  bevoegde onderzoeksrechter  door  een 
persoon die beweert benadeeld te zijn door een misdaad of een wanbedrijf kan slechts  
de  strafvordering  voor  dat  bepaalde  feit  op  gang  brengen  in  zoverre  de  betrokkene 
benadeeld kan zijn door dat misdrijf; het kan de strafvordering niet op gang brengen voor  
een feit waardoor hij niet kan benadeeld zijn1.(Art. 63, Sv.)

4º, 5° en 6°  Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert 
of betwist, antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de onaantastbare vaststelling 
dat die bezwaren al dan niet bestaan2. (Artt. 128, 129, 130, 229 en 231, Sv.)

7º en 8° Daar de beslissingen van de onderzoeksgerechten die de rechtspleging regelen,  
onder meer deze die een buitenvervolgingstelling of een ontslag van onderzoek bevelen,  
geen uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvervolging of over de vaststelling  
van burgerlijke rechten of verplichtingen, is het artikel 6,1 E.V.R.M. als dusdanig op die  
regeling van de rechtspleging niet toepasselijk3.

(C. T. V.)

ARREST

(A.R. P.05.1651.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 november 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 8 okt. 2002, AR P.02.0419.N, nr 516; 11 feb. 2003, AR P.02.0608.N, nr 94.
2 Cass.,  23  mei  2001,  AR  P.01.0317.F,  nr  307  met  concl.  adv.-gen.  LOOP;  8  mei  2002,  AR 
P.01.1395.F, nr 281; 2 april 2003, AR P.03.0040.F, nr 221; 16 feb. 2005, AR P.04.1428.F, nr 95; 17 
jan. 2006, P.05.1342.N, nr.40 ; 24 jan. 2006, AR P.05.1125.N, nr.50.
3 Zie Cass., 29 sept. 1999, AR P.99.1228.F, nr 494; 12 maart 2003, AR P.03.0313.F, nr 164; 26 
maart  2003,  AR P.03.0136.F,  nr  206;  2  april  2003,  AR P.03.0040.F,  nr  221;  22 okt.  2003,  AR 
P.03.1150.F, nr 521. 
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1.  Met de overwegingen die het middel  aanhaalt,  geeft  het  bestreden arrest 

geen uitleg van de te dezen toepasselijke versie van het artikel 245, eerste lid, 
Strafwetboek.

2. Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
3.  De  burgerlijke-partijstelling  bij  de  bevoegde  onderzoeksrechter  van  een 

persoon die beweert benadeeld te zijn door een misdaad of een wanbedrijf, kan 
slechts de strafvordering voor dat bepaalde feit op gang brengen in zoverre de 
betrokkene kan zijn benadeeld door dat misdrijf. Het kan niet de strafvordering 
op gang brengen voor een feit waardoor hij niet kan zijn benadeeld. 

4. Het middel faalt in zoverre naar recht.
Tweede middel
(...)
Tweede onderdeel
7. Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren betwist 

of aanvoert, antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de onaantastbare vast-
stelling dat die bezwaren al dan niet bestaan. 

8. Het bestreden arrest doet dit.
9. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
(...)
Vierde middel
12.  Daar  de  beslissingen  van  de  onderzoeksgerechten  die  de  rechtspleging 

regelen,  onder  meer deze die  een buitenvervolgingstelling of een ontslag van 
onderzoek bevelen, geen uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvervol-
ging of over de vaststellingen van burgerlijke rechten of verplichtingen, is het 
artikel 6.1 EVRM als dusdanig op die regeling van de rechtspleging niet toepas-
selijk. 

13. Het middel faalt in zoverre naar recht.
14. Het bestreden arrest geeft geen uitlegging van enig stuk van het strafonder-

zoek.
15. Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
16.  In  zoverre  het  middel  berust  op  aanvoeringen  die  reeds  in  het  eerste, 

tweede en derde middel werden aangevoerd, is het niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
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Advocaat: mr. B. Staelens, Brugge.

Nr. 197

2° KAMER - 4 april 2006

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - DEVOLUTIEVE WERKING - TUSSENVONNIS DAT GEEN VOLLEDIGE 
UITSPRAAK DOET OVER DE ZAAK - HOGER BEROEP VAN SOMMIGE PARTIJEN - VERNIETIGING VAN HET 
TUSSENVONNIS EN EVOCATIE - BEVOEGDHEID VAN DE APPELRECHTER TEN AANZIEN VAN DE ANDERE 
PARTIJEN

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING TOT EVOCATIE - GEVOLG

3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - BESLISSING TOT EVOCATIE 
- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING - GEVOLG

4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
TUSSENVONNIS WAARBIJ ENKEL EEN ONDERZOEKSMAATREGEL WORDT BEVOLEN - HOGER BEROEP - 
VERNIETIGING VAN HET TUSSENVONNIS - BESLISSING TOT EVOCATIE - BESLISSING GESTEUND OP 
EEN MOGELIJKE SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - BESLISSING DIE UITGAAT VAN EEN 
ONJUISTE HYPOTHESE - REGELMATIGHEID

1º Ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep kan de appelrechter een vonnis  
dat nog geen volledige uitspraak heeft gedaan over de bij de eerste rechter aanhangige  
zaak, slechts vernietigen ten aanzien van de partijen die in hoger beroep zijn gekomen of  
tegen wie het hoger beroep is gericht. De omstandigheid dat het vernietigde vonnis ten  
aanzien van andere partijen dan de voormelde dezelfde onwettigheid bevat, doet hieraan 
geen afbreuk1. 

2º en 3°  Wanneer het Hof vaststelt dat de appelrechters bij tussenarrest, met schending 
van artikel  215 Wetboek van Strafvordering,  een tussenvonnis  van de eerste rechter  
vernietigden en de zaak in haar geheel evoceerden, ook ten aanzien van partijen die niet  
in  hoger  beroep  waren  gekomen  of  tegen  wie  het  hoger  beroep  niet  was  gericht,  
vernietigt het dit tussenarrest zonder verwijzing. Deze vernietiging brengt de vernietiging 
mee van alle daarop volgende arresten in zoverre deze eveneens tegen deze partijen  
werden  gewezen.  De  eerste  rechter  zal  derhalve,  ingevolge  de  vernietiging  van  de  
beslissing  tot  evocatie,  alsnog  uitspraak  moeten  doen  over  de  bij  hem  nog  steeds 
aanhangige zaken tegen de partijen. 

4º Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de appelrechters een tussenvonnis  
van de eerste  rechter,  die  enkel  een onderzoeksmaatregel  bevolen had zonder  over 
enige betwisting uitspraak te doen, vernietigen en de zaak in haar geheel evoceren, op  
grond van de vaststelling dat, door die beslissing van de eerste rechter, het recht van  
verdediging mogelijk kan worden geschaad, aangezien de eerste rechter nog steeds zijn 
volledige rechtsmacht behield om over de grond van de zaak en over de bruikbaarheid 
en de waarde van het aangebrachte bewijs uitspraak te doen.

1 BAUWENS, N., "Evocatie ingevolge artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering : een weinig 
vastomlijnd begrip", RW 1983-84, 753-776, inz. 760. 
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(D. e.a. )

ARREST

(A.R. P.05.1704.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest alvorens recht te doen van het 

Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 28 april 2005.
Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest alvorens recht te doen van het 

Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 15 juni 2005.
De cassatieberoepen III tot VIII zijn gericht tegen de arresten alvorens recht te 

doen  van  het  Hof  van  Beroep  te  Antwerpen,  correctionele  kamer,  van  4 
november 2004, 28 april 2005, 25 mei 2005 en 15 juni 2005, en tegen het eindar-
rest van dezelfde kamer van 10 november 2005. 

Het cassatieberoep IX is gericht tegen de verwijzingsbeschikking van de raad-
kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 12 juni 2003 in de 
zaak II 

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

De eiser III doet afstand zonder berusting van zijn cassatieberoep in zoverre 
het werd ingesteld tegen het arrest van 4 november 2004.

De eiser IV.2 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 
aan.

De eiser VII voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een grief aan.
De eiser VIII voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes middelen 

aan.
De overige eisers voeren geen middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. ANTECEDENTEN
Voor  de  Correctionele  Rechtbank  te  Antwerpen  werden  drie  afzonderlijke 

strafzaken aanhangig gemaakt. In de zaak I werden onder meer de eiser I en II en 
de eisers IV.2, V, VI, VII en VIII vervolgd. In de zaak II werden onder meer de 
eiser  I  en  II  en de  eisers  III,  IV.1,  IV.2  vervolgd.  Geen  van  de  eisers  werd 
vervolgd in de zaak III. 

Bij vonnis alvorens recht te spreken van 3 september 2003 voegde de recht-
bank de drie zaken samen. 

Bij vonnis van 5 november 2003 verzocht de rechtbank het openbaar minis-
terie  bepaalde  stukken bij  het  dossier  te  voegen.  De rechtbank verklaarde  dit 
vonnis uitvoerbaar bij voorraad. De eiser I en II en de eiser VIII en een medebe-
klaagde kwamen van dit vonnis in hoger beroep. Het openbaar ministerie stelde 
hierop hoger beroep in tegen deze eisers en de medebeklaagde.

Bij vonnis alvorens recht te spreken van 12 november 2003 weerde de recht-
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bank  stukken  uit  het  debat  en  verklaarde  de  strafvordering  ontvankelijk.  De 
rechtbank verklaarde dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. De eiser I en II en de 
eiser IV.1 en een medebeklaagde kwamen van dit vonnis in hoger beroep. Het 
openbaar ministerie stelde hierop hoger beroep in tegen deze eisers en de mede-
beklaagde. 

Het bestreden arrest van 4 november 2004 vernietigde de beide vonnissen en 
trok hierbij telkens heel de zaak aan zich, dit is evoceert ze, ook ten aanzien van 
de partijen die  geen  hoger  beroep  hadden ingesteld  en tegen  wie geen  hoger 
beroep was gericht, dit is die geen geïntimeerden zijn.

Het motiveerde deze beslissingen met volgende overwegingen:
"M.b.t. het tussenvonnis van 5 november 2003
Dat de eerste rechter bij dit tussenvonnis het openbaar ministerie verzocht 'de 

relevante stukken'  uit een dossier met not. nr.  AN.60.35.104028/00 te voegen 
daar waar (minstens) de verdediging van [ eiser I en II ] bij conclusie verzocht 
had het  ganse  dossier  te  doen  voegen  teneinde  de regelmatigheid  van in  het 
huidige dossier aangewende gegevens te kunnen verifiëren op hun herkomst en 
wettigheid;

Dat door deze uiterst vage omschrijving (uit geen enkel procedurestuk blijkt 
dat de stukken gepreciseerd werden) de verdediging van een partij wordt overge-
laten aan de willekeur van een andere  partij  (voor zover  deze al  zou moeten 
weten wat 'de relevante stukken' zijn) en aldus de rechten van verdediging van 
een partij mogelijk kunnen worden geschaad;

Dat derhalve dit tussenvonnis dient te worden te niet gedaan;
M.b.t. het tussenvonnis van 12 november 2003
Dat  de  eerste  rechter  bij  dit  tussenvonnis  de  strafvordering  ontvankelijk 

verklaarde;
Dat nochtans er door minstens [ eiser I en II ] geconcludeerd werd tot de niet 

ontvankelijkheid van de strafvordering; 
Dat dient vastgesteld dat niet alle aanwezige partijen noch een aantal tegen wie 

de  zaak  tegensprekelijk  in  voortzetting  was  gesteld  (zie  zittingsbladen  3 
september 2003 en 15 oktober 2003 met vaste datumplanning van het verdere 
procesverloop) het woord werd verleend om gebeurlijk desbetreffend hun verde-
diging en hun argumenten voor te dragen;

Dat  dit  een  schending  van  de  rechten  van  de  verdediging  uitmaakt  en  het 
vonnis derhalve dient te worden te niet gedaan;

Dat nu beide tussenvonnissen worden te niet gedaan het [hof van beroep] de 
zaak in haar geheel ab initio dient te evoceren en dit ook geldt t.a.v. niet in hoger 
beroep zijn gekomen."

III. BESLISSING VAN HET HOF
Afstand van het cassatieberoep van de eiser III
1. De eiser doet afstand zonder berusting van zijn cassatieberoep in zoverre het 

werd ingesteld tegen het arrest van 4 november 2004, daar in dit verband thans 
geen voor cassatieberoep vatbare beslissing voorligt in de zin van artikel  413 
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Wetboek van Strafvordering,  aangezien  de eiser  niet  werd  opgeroepen  bij  de 
procedure die leidde tot het arrest, dat ten aanzien van hem derhalve bij verstek 
werd  gewezen  en  de  termijn  voor  het  aantekenen  van  verzet  nog  niet  is 
verstreken zodat het cassatieberoep op dit vlak voorbarig is. 

2. Daar inmiddels ten aanzien van de eiser een eindarrest is gewezen, zou een 
eventueel  verzet  tegen  het  arrest  alvorens  recht  te  doen,  dat  de  zaak  geheel 
evoceert, doelloos en dus niet ontvankelijk zijn. 

3. De afstand kan niet worden verleend.
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser I en II 
4. De beide cassatieberoepen zijn gericht  tegen voorbereidende arresten.  Ze 

werden ingesteld vooraleer er een eindarrest was.
5.  Volgens  het  artikel  416,  eerste  lid,  Wetboek  van  Strafvordering  zijn  de 

cassatieberoepen niet ontvankelijk.
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen van de eisers III tot VIII
6. Geen van de eisers heeft belang bij een cassatieberoep tegen het arrest van 

25 mei 2005 dat de vraag van de eiser VIII,  om bij arrest te oordelen over de 
door hem tot dan bij conclusie ingediende middelen en argumenten, bij de grond 
van de zaak voegt. 

Het arrest van 10 november 2005 heeft immers over deze conclusie uitspraak 
gedaan.

7. In zoverre de cassatieberoepen tegen het arrest van 25 mei 2005 zijn gericht, 
zijn ze niet ontvankelijk.

8. De eisers werden bij het arrest van 10 november 2005 vrijgesproken van 
bepaalde telastleggingen of delen van telastleggingen. Het betreft de vrijspraken 
voor volgende telastleggingen:

de eiser III: telastlegging zaak II, A;
de eiser IV.1: telastleggingen zaak II, A, CI, CII en CIII;
de eiser IV.2: telastleggingen zaak I, AII,, D.II.a, EI, en zaak II, A, CI, CII en 

CIII;
de eiser V: telastlegging zaak I, BI en CIb in zoverre betrekking hebbend op 

"ongeveer 12 kg cocaïnum".
de eiser VI: telastlegging zaak I, BI;
de eiser VII (V H): telastleggingen zaak I, BI, DIIb en CIb in zoverre betrek-

king hebbend op "ongeveer 12 kg cocaïnum".
de eiser VIII (V P) : zaak I, BII, F en HI;
Zij hebben geen belang bij een cassatieberoep tegen deze beslissingen.
9. In zoverre de cassatieberoepen tegen deze beslissingen van het arrest van 10 

november 2005 zijn gericht, zijn ze niet ontvankelijk.
Beoordeling
Eerste onderdeel van het eerste middel van de eiser III,  eerste onderdeel van 

het middel van de eiser IV.2 en enig middel van de eiser VII
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10.  De  grieven  van  de  eisers  komen  op  tegen  het  bestreden  arrest  van  4 
november 2004 in zoverre dit arrest de vonnissen alvorens recht te spreken van 
de  Correctionele  Rechtbank  te  Antwerpen  van  5  november  2003  en  van  12 
november 2003 vernietigt en de zaak geheel evoceert.

11. Het artikel 215 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat, indien het vonnis 
wordt tenietgedaan wegens schending of niet-hersteld verzuim van vormen, door 
de wet voorgeschreven op straffe van nietigheid, het hof mede beslist over de 
zaak zelf. 

12.  Het  vonnis  waarvan  de  vernietiging  evocatie  meebrengt,  is  het  vonnis 
waarbij de eerste rechter nog geen volledige uitspraak over de bij hem aanhan-
gige zaak heeft gedaan, dit is een vonnis alvorens recht te spreken.

13. Ingevolge  de devolutieve werking van een hoger  beroep  kan de appel-
rechter een vonnis dat nog geen volledige uitspraak heeft gedaan over de bij de 
eerste rechter aanhangige zaak, slechts vernietigen ten aanzien van de partijen 
die in hoger beroep zijn gekomen of tegen wie het hoger beroep is gericht, dit is 
geïntimeerden zijn. De omstandigheid dat het vernietigde vonnis ten aanzien van 
andere partijen dan de voormelde dezelfde onwettigheid bevat, doet hieraan geen 
afbreuk.

14. Door de beroepen vonnissen te vernietigen ten aanzien van de eisers III,  
IV.2 en VII die niet in hoger beroep zijn gekomen en die geen geïntimeerden 
zijn, schendt het bestreden arrest het artikel 215 Wetboek van Strafvordering. 

15. Het bestreden arrest moet ten aanzien van deze eisers worden vernietigd 
zonder verwijzing. De eerste rechter moet alsnog uitspraak doen over de bij hem 
nog steeds aanhangige zaken tegen de eisers. 

Deze vernietiging van het bestreden arrest ten aanzien van deze eisers brengt 
in  dezelfde  mate  de  vernietiging  mee  van  alle  daarop  volgende  arresten  in 
zoverre deze eveneens ten aanzien van de eisers zijn gewezen.

Overige grieven van de eiser III, IV.2 en VII
16. De overige grieven van de eisers behoeven geen antwoord meer.
Eerste onderdeel van het eerste middel van de eiser VIII
17. Het onderdeel komt op tegen het bestreden arrest van 4 november 2004 in 

zoverre  dat  arrest  de vernietiging  uitspreekt  van het  vonnis  alvorens  recht  te 
spreken  van  5  november  2003  en  de  zaak  ten  gevolge  van  die  vernietiging 
evoceert.

18.  De strafrechter  die  enkel  een onderzoeksmaatregel  beveelt  zonder  over 
enige betwisting uitspraak te doen, behoudt zijn volledige rechtsmacht om over 
de grond van de zaak uitspraak te doen, incluis over het bewijs dat de onder-
zoeksmaatregel aan het licht brengt.

19. Het oordeel van het bestreden arrest dat door de beslissing van de correcti-
onele rechtbank het recht van verdediging van een van de beklaagden mogelijk 
kan worden geschaad,  berust  op een hypothese.  De rechtbank kan nog steeds 
controle  uitoefenen  op  het  gevolg  dat  het  openbaar  ministerie  aan  het  hem 
gedane verzoek geeft en uitspraak doen over de bruikbaarheid en de waarde van 
het bewijs dat de onderzoeksmaatregel aan het licht bracht.
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20. Het bestreden arrest verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
21. Het onderdeel is gegrond
22.  Het  bestreden  arrest  moet  ten  aanzien  van  de  eiser  worden  vernietigd 

zonder verwijzing met hetzelfde gevolg als voor de eisers III, IV.2 en VII.
Overige grieven van de eiser VIII 
23. De grieven behoeven geen antwoord meer.
Ambtshalve middel wat betreft de eisers V en VI
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 215 Wetboek van Strafvordering.
24. Om de redenen vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel van het 

eerste middel van de eiser III,  op het eerste onderdeel  van het middel van de 
eiser IV.2 en op het enig middel van de eiser VII is er grond tot vernietiging met 
hetzelfde gevolg van alle door deze eisers bestreden arresten. 

Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering tegen 
de eiser IV.1 

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten van het Hof van Beroep te Antwerpen, correc-

tionele kamer, van 4 november 2004, 28 april 2005, 25 mei 2005, 15 juni 2005 
en 10 november 2005 in zoverre ze uitspraak doen in verband met de strafvorde-
ring en de burgerlijke rechtsvordering ten aanzien de eisers III, IV.2, V, VI, VII 
en  VIII,  behalve  in  zoverre  het  de  eisers  voor  bepaalde  telastleggingen  vrij-
spreekt.

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

Verwerpt de cassatieberoepen van de eiser I en II en de eisers IV.1 en IX.
Laat de kosten van de cassatieberoepen van de eisers III, IV.2, V, VI, VII en 

VIII. ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiser I en II, IV.1 en eiser IX in de kosten van hun respectieve 

cassatieberoepen.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger, Wouters, S. De Baere, Antwerpen, H. van Bavel, Brussel.

Nr. 198

2° KAMER - 4 april 2006
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1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING VAN VERWIJZING - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE PROCEDURE - WIJZE 
VAN AANHANGIGMAKING

3º STRAFVORDERING - GERECHTELIJK ONDERZOEK - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
ONREGELMATIGE AANHANGIGMAKING BIJ DE RAADKAMER - GEVOLG - ONTVANKELIJKHEID VAN DE 
STRAFVORDERING

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING - ONREGELMATIGE AANHANGIGMAKING BIJ DE RAADKAMER - GEVOLG - 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING

5º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - 
VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLISSING - VERBETERING DOOR HET HOF

1º  Uit  de  artikelen  416,  tweede lid,  en  135,  §2,  Wetboek  van Strafvordering  volgt  dat  
onmiddellijk cassatieberoep door de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer 
van  inbeschuldigingstelling  die  in  hoger  beroep  oordeelt  over  de  regeling  van  de 
rechtspleging, slechts mogelijk is in gelijkaardige gevallen als die waarin hoger beroep  
mogelijk  is  tegen  de  verwijzingsbeschikking  van  de raadkamer,  zoals  bepaald  in  de  
artikelen 135, §2 en 539 Wetboek van Strafvordering1.

2º Overeenkomstig artikel 127, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, wordt de zaak voor 
de regeling van de rechtspleging bij de raadkamer aanhangig gemaakt door de vordering 
van de procureur des Konings2. 

3º en 4°  Een eventuele onregelmatige aanhangigmaking van de zaak bij de raadkamer 
doet  geen  afbreuk  aan  de  ontvankelijkheid  van  de  strafvordering  die  voordien  
rechtsgeldig werd ingesteld door de vordering daartoe van de procureur des Konings.  
(Art. 127, tweede lid, Sv.)

5º Het Hof is, bij de beoordeling van een cassatiemiddel, bevoegd tot het verbeteren van  
een in de bestreden beslissing gemaakte verschrijving die overduidelijk uit de tekst zelf  
van de beslissing blijkt (impliciet)3. 

(B.)

ARREST

(A.R. P.06.0120.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 december 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

1 Cass., 9 maart 2004, AR P.03.1551.N, nr 133; 19 april 2005, AR P.05.0317.N, nr.233. 
2 Zie Cass., 26 aug. 2003, AR P.03.1009.Nbis, nr 406. 
3 Cass., 23 mei 2000, AR P.98.0241.N, nr 314; 8 mei 2002, AR P.01.1395.F, nr 281; 27 juli 2004, 
AR P.04.0912.F, nr 369. 
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II. FEITELIJKE GEGEVENS
De raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne verwees de eiser 

bij  beschikking  van  15  november  2004 naar  de  correctionele  rechtbank.  Het 
bestreden arrest verklaart eisers hoger beroep in zoverre het de aanhangigmaking 
van  de  zaak  bij  de  raadkamer  beoogt,  ontvankelijk  maar  ongegrond.  Het 
verklaart eisers hoger beroep niet-ontvankelijk in zoverre het de niet-ontvanke-
lijkheid van de strafvordering beoogt. 

Het bestreden arrest  motiveert  zijn beslissing op grond van het  onderscheid 
tussen de aanhangigmaking van de zaak en de ontvankelijkheid van de strafvor-
dering. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Uit de artikelen 416, tweede lid, en 135, §2, Wetboek van Strafvordering 

volgt  dat  onmiddellijk  cassatieberoep  door de inverdenkinggestelde  tegen  het 
arrest  van de kamer  van inbeschuldigingstelling die in hoger  beroep  oordeelt 
over  de  regeling  van  de  rechtspleging,  slechts  mogelijk  is  in  gelijkaardige 
gevallen als die waarin hoger beroep mogelijk is tegen de verwijzingsbeschik-
king van de raadkamer zoals bepaald in de artikelen 135, §2, en 539 Wetboek 
van Strafvordering.

Het artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering laat hoger beroep tegen de 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer onder meer toe wanneer het middel 
van  niet-ontvankelijkheid  van  de  strafvordering  bij  schriftelijke  conclusie  is 
ingeroepen voor de raadkamer.  Wanneer het  middel van niet-ontvankelijkheid 
van de strafvordering niet bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raad-
kamer staat daar geen hoger beroep tegen open.

2. Eisers cassatieberoep is ontvankelijk in zoverre het opkomt tegen de beslis-
sing van het bestreden arrest betreffende de aanhangigmaking van de zaak en 
tegen de niet-ontvankelijkheidsverklaring van zijn hoger beroep betreffende de 
ontvankelijkheid.

Beoordeling
Eerste middel 
3. Het middel gaat geheel ervan uit dat de strafvordering niet ontvankelijk is 

omdat de raadkamer niet rechtsgeldig gevat  kan worden daar de wet niet zou 
voorzien in een wijze van aanhangigmaking van de zaak bij de raadkamer voor 
de regeling van de rechtspleging. Het betoogt dat het door de eiser in schrifte-
lijke conclusie bij de raadkamer aangevoerde middel betreffende de aanhangig-
making wel de ontvankelijkheid van de strafvordering betrof. 

Nog steeds volgens het middel heeft het bestreden arrest dus onwettig eisers 
hoger beroep niet ontvankelijk verklaard, zodat ook zijn cassatieberoep ontvan-
kelijk en gegrond is. 

4. Anders dan het middel aanvoert, wordt, overeenkomstig artikel 127, tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering, de zaak voor de regeling van de rechtspleging 
bij de raadkamer aanhangig gemaakt door de vordering van de procureur des 
Konings. 
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5. Het middel faalt naar recht.
6.  Een eventuele  onregelmatige  aanhangigmaking van de zaak bij  de raad-

kamer doet geen afbreuk aan de ontvankelijkheid van de strafvordering die voor-
dien rechtsgeldig werd ingesteld door de vordering daartoe van de procureur des 
Konings. 

Het bestreden arrest oordeelt derhalve wettig dat het door de eiser bij de raad-
kamer schriftelijk aangevoerde middel betreffende de aanhangigmaking hier niet 
de ontvankelijkheid van de strafvordering betreft en oordeelt op die grond ook 
wettig dat eisers hoger beroep in zoverre niet ontvankelijk is.

7. Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.. 
Tweede middel
8. In zoverre het middel een eerste tegenstrijdigheid tussen de motivering en 

het beschikkende gedeelte aanvoert, ontwaart het Hof geen tegenstrijdigheid. 
9.  In  zoverre  het  middel  een  tweede  tegenstrijdigheid  aanvoert  omdat  het 

bestreden arrest het hoger beroep zowel gegrond als ongegrond verklaart, waar 
dit de nietigheid van de verwijzingsbeschikking beoogt wegens een onregelma-
tigheid,  verzuim of nietigheid van deze beschikking zelf, blijkt dat het woord 
"gegrond" in punt 4 van het bestreden arrest een materiële verschrijving is, die 
het Hof mag verbeteren, door uit de redenen aangehaald onder punt 4.1 tot 4.3 
volgt immers dat in plaats van "gegrond" "ongegrond" dient te worden gelezen. 

10. Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. L. Arnout, Brugge en H. Rieder, Gent.

Nr. 199

2° KAMER - 4 april 2006

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
ALLERLEI - VREEMDELINGENWET - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE 
RECHTERLIJKE MACHT - RECHTSPLEGING - ARTIKEL 72 - ADVIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - 
AFWIJKENDE BESLISSING VAN DE RECHTER - GEVOLG

2º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP 
BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - RECHTSPLEGING - ARTIKEL 72 - ADVIES VAN HET OPENBAAR 
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MINISTERIE - AFWIJKENDE BESLISSING VAN DE RECHTER - MOTIVERINGSVERPLICHTING VAN DE 
RECHTER

1º en 2° De rechter die het advies dat uitgebracht wordt door het openbaar ministerie, in de  
zaken bedoeld onder hoofdstuk V Vreemdelingenwet, wanneer de vreemdeling beroep 
instelt tegen de beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken tot vrijheidsberoving,  
niet volgt is niet verplicht daartoe de redenen op te geven1.

(E.)

ARREST

(A.R. P.06.0396.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 februari 2006.
De  eiser  voert  in  een  verzoekschrift  dat  aan  dit  arrest  is  gehecht,  twee 

middelen aan.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat het arrest het hoger beroep dat het openbaar minis-

terie heeft ingesteld tegen de beslissing van de raadkamer waarbij de vrijheidsbe-
roving van verweerster, vreemdelinge, niet werd gehandhaafd, afwijst zonder te 
antwoorden op het advies van het openbaar ministerie zodat het recht van verde-
diging werd miskend.

2.  In  de  zaken  bedoeld  onder  hoofdstuk  V  Vreemdelingenwet  van  15 
december 1980 moet, wanneer de vreemdeling beroep instelt tegen de beslissing 
van de minister van Binnenlandse Zaken tot vrijheidsberoving, onder meer het 
openbaar ministerie worden gehoord in zijn advies. 

3. De rechter die over dit beroep uitspraak moet doen, kan het advies van het 
openbaar ministerie volgen. Wanneer hij dit advies niet volgt is hij evenwel niet 
verplicht daartoe de redenen op te geven. 

4. Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  

1 Zie Cass., 4 dec. 1987, AR F.1361.N, nr 211; 11 okt. 2000, AR P.00.0727.F, nr 540. 
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de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 200

2° KAMER - 4 april 2006

1º HELING - WITWASSEN - VEROORDELING WEGENS WITWASSEN - MISDRIJF WAARUIT DE 
VERMOGENSVOORDELEN RECHTSTREEKS ZIJN VERKREGEN - VEREENZELVIGING

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING BIJ EQUIVALENT - 
TOEPASSING

1º  De  veroordeling  van een  beklaagde  wegens  het  witwassen bepaald  bij  artikel  505, 
eerste lid, 3°, Strafwetboek impliceert niet noodzakelijk dat deze beklaagde zich zelf als 
dader, mededader of medeplichtige, schuldig heeft gemaakt aan het misdrijf waaruit de 
vermogensvoordelen rechtstreeks zijn verkregen1.

2º De bijzondere verbeurdverklaring, bepaald bij artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek kan 
alleen worden uitgesproken met betrekking tot door artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde  
zaken en niet met betrekking tot door artikel 42, 1°, Strafwetboek bedoelde zaken2.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. H.)

Conclusie van Procureur-generaal M. De Swaef:

[1]

Onderhavig cassatieberoep werpt in het bijzonder de vraag op of het mogelijk is om 
witgewassen vermogensvoordelen al dan niet bij equivalent verbeurd te verklaren.

Kort samengevat werd te dezen een persoon vervolgd wegens witwassen (artikel 505, 
eerste lid, 3°, Sw.); hij had als geldkoerier in een wisselkantoor voornamelijk Nederlandse 
gulden, eenmaal Amerikaanse dollars en eenmaal 12 kg goud aangekocht die nadien door 
hem werden getransporteerd naar Nederland.

Dit gebeurde ten voordele van een onbekende opdrachtgever.

Het  openbaar  ministerie  vorderde  de  bijzondere  verbeurdverklaring  van  345.562,80 
EUR,  hetgeen  het  gehele  vermogensvoordeel  vertegenwoordigde  dat  die  beklaagde  in 
bezit had gehad bij het plegen van het misdrijf witwassen.

In ondergeschikte orde werd gevorderd dat hetgeen hij had ontvangen als betaling voor 
zijn  koerierdiensten  ex  aequo  et  bono  zou  begroot  worden  op  10  % van  voornoemd 
bedrag.

De door de procureur-generaal gevorderde bijzondere verbeurdverklaring werd blijkens 
zijn schriftelijke vordering van 2 november 2005 uitdrukkelijk gegrond op zowel artikel 

1 Zie de concl. van het O.M. 
2 Ibid.
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42, 1° op basis van artikel 505, derde lid, als op art. 42, 3° op basis van artikel 505, eerste 
lid, 3° Sw.

[2]

Voor de feiten van witwassen werd in toepassing van artikel 21ter Voorafgaande Titel 
Sv. door de bestreden beslissing enkel een eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken.

Daarnaast werd in toepassing van artikel 42, 1°, en 505, derde lid, Sw. de bijzondere 
verbeurdverklaring  uitgesproken  van  de  op  vastgestelde  tijdstippen  aangekochte 
Nederlandse gulden3, van 12 kg goud en van 6.000 Amerikaanse dollar “ongeacht waar en 
in wiens handen deze zich bevinden.”

De  appèlrechters  hadden  geoordeeld  dat  de  beklaagde  voor  een  derde  valuta  had 
omgewisseld en daarvoor de Nederlandse gulden, de Amerikaanse dollars en de 12 kg 
goud had ontvangen die werden terugbezorgd aan deze derde.

Bovendien spraken de appelrechters eveneens in toepassing van de artikelen 42, 3°, en 
43bis  Sw.  de  bijzondere  verbeurdverklaring  uit  van  de  vermogensvoordelen  die  de 
beklaagde  uit  het  misdrijf  witwassen  had verkregen,  met  name een bedrag van  5.000 
EUR.

[3]

Het bestreden arrest oordeelde onder meer dat lastens de beklaagde met betrekking tot 
de vermogensvoordelen die hij bij het plegen van het misdrijf van witwassen in bezit had 
gehad,  geen  bijzondere  verbeurdverklaring  bij  equivalent  kon  worden  uitgesproken 
vermits  de  bijzondere  verbeurdverklaring  bij  equivalent  bedoeld  in  artikel  43bis  Sw. 
alleen kan  worden  uitgesproken  met  betrekking  tot  door  artikel  42,  3°,  Sw.  bedoelde 
zaken doch dat het in casu ging om door artikel 42, 1°, Sw. bedoelde zaken, met name de 
vermogensvoordelen  die  hij  bij  het  plegen  van  het  misdrijf  witwassen  in  bezit  heeft 
gehad: deze maken het voorwerp van het misdrijf witwassen uit.

[4]

In het enig middel dat drie onderdelen bevat, voert de procureur-generaal bij het hof 
van beroep te Antwerpen schending aan van de artikelen 505, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4°, 
Sw., alsook van de artt. 42, 1° en 3°, 43bis, tweede lid, Sw. en art. 149 G.W. 

Het  eerste  onderdeel  betoogt  dat  de  appèlrechters  de  artikelen  505  en  42  van  het 
Strafwetboek  als  het  ware  in  stukken  hebben  gesneden:  ingeval  van  vervolging  en 
veroordeling wegens witwassen is het volgens eiser in cassatie juridisch ondenkbaar dat 
men art. 42, 1° ex art. 505, lid 3, zou toepassen als men niet eerst – en dus samen met –  
art. 42, 3° ex art. 505, lid 1, 2°, 3° en 4°, Sw. zou toepassen.

3 Aldus  werden  uitdrukkelijk  de  volgende  bedragen  in  Nederlandse  gulden  verbeurd  verklaard: 
25.000; 90.460; 80.130; 25.275; 31.070; 32.400; 48.000; 50.000; 38.000; 45.700 en 49.000.
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Een gecombineerde toepassing zou aldus mogelijk  zijn bij  een veroordeling wegens 
witwassen.

Het misdrijf witwassen is evenwel een specifiek misdrijf dat – chronologisch gezien – 
volgt op een eerder gepleegd misdrijf, hoofd- of basismisdrijf genoemd: het witwassen is 
de  afgeleide  van  onderliggende  criminele  activiteit,  die  noodzakelijkerwijze  in  de tijd 
voorafgaat aan het witwassen4.

Waar  voor  de  persoon  die  het  hoofd-  of  basismisdrijf  heeft  gepleegd  de 
vermogensvoordelen die deze rechtstreeks uit dat misdrijf heeft verkregen, bedoeld zijn in 
artikel  42,  3°,  Strafwetboek  en  deze  dus  in  zijnen  hoofde  het  voorwerp  van 
verbeurdverklaring  bij  equivalent  bedoeld  in  artikel  43bis  Strafwetboek,  kunnen 
uitmaken,  verhindert  dit  niet  dat  in  hoofde  van  de  witwasser  de  witgewassen 
vermogensvoordelen  de zaken  zijn  die het voorwerp  van het misdrijf  uitmaken,  zoals 
bedoeld in artikel 42, 1°, Strafwetboek.

De persoon die zich schuldig maakt aan en veroordeeld wordt wegens witwassen is dan 
ook niet noodzakelijk tevens de persoon die zich schuldig maakt aan het basismisdrijf 
waaruit de vermogensvoordelen rechtstreeks zijn verkregen.

Anders dan het onderdeel voorhoudt, dringt zich ten aanzien van die persoon die werd 
veroordeeld voor witwassen geen gecombineerde toepassing van de artikelen 42 , 1° en 
42, 3°, Strafwetboek op.

Het onderdeel faalt derhalve naar recht.

[5]

In het tweede onderdeel wordt een tegenstrijdigheid in de motivering van het bestreden 
arrest ontwaard nu de appelrechters enerzijds stellen dat ingeval van vervolging wegens 
witwassen de bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent niet kan worden uitgesproken 
omdat ze op artikel 42, 1°, Strafwetboek is gegrond, terwijl anderzijds toch een bijzondere 
verbeurdverklaring bij equivalent werd bevolen van een bedrag van 5.000 EUR, zulks op 
basis van artikel 42, 3°, Strafwetboek.

Dit onderdeel mist feitelijke grondslag.

Het  is  immers  niet  tegenstrijdig  om enerzijds  de  verbeurdverklaring  op  grond  van 
artikel  42,  1°,  Strafwetboek  uit  te  spreken  van  de  vermogensvoordelen  die  werden 
witgewassen en te bepalen dat deze niet bij equivalent kunnen worden verbeurdverklaard, 
en anderzijds in toepassing van artikel 43bis Strafwetboek de vermogensvoordelen die de 
veroordeelde witwasser rechtstreeks uit het misdrijf  van witwassen heeft  verkregen bij 
equivalent verbeurd te verklaren.

4 Cfr. G. STESSENS, “De Belgische strafrechtelijke witwaswetgeving”, in J. SPREUTELS (ed.), Tien jaar 
witwasbestrijding in België en de wereld, Brussel, Bruylant, 2003, (49) 59.  
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[6]

Het  derde  onderdeel  stipt  tenslotte  aan  dat  het  in  casu  ging  om  geld  en  dus  om 
soortzaken.

Nu  bij  witwassen  slechts  zelden  identiek  hetzelfde  geld  zal  kunnen  worden 
aangetroffen,  wordt  aangevoerd  dat in  geval  het gaat  om zaken die  onderling kunnen 
worden  uitgewisseld,  de  bijzondere  verbeurdverklaring  bij  equivalent  niettemin  toch 
mogelijk moet zijn.

[7]

In  haar  recent  doctoraal  proefschrift  verdedigde  Joëlle  ROZIE  de  stelling  dat  de 
verbeurdverklaring  van  de  witgewassen  vermogensvoordelen  bij  equivalent  mogelijk 
diende te zijn.

Deze  auteur  vindt  dat  het  argument  dat  de  witgewassen  vermogensvoordelen  het 
voorwerp  van  het  misdrijf  uitmaken  in  de  zin  van  artikel  42,  1°,  Strafwetboek5 niet 
overtuigend is doch stelde daarentegen dat artikel  43bis,  tweede lid,  Strafwetboek dat 
betrekking  heeft  op  de  verbeurdverklaring  bij  equivalent  moet  gelezen  worden  in 
combinatie  met  artikel  42,  3°,  Strafwetboek,  terwijl  artikel  505,  2°,  3°  en  4°,  dat  de 
witwasmisdrijven  omschrijft,  zelf  verwijst  naar  artikel  42,  3°,  Strafwetboek  dat  de 
verbeurdverklaring bij equivalent toelaat6.

Ook  anderen  vragen  zich  af  wat  de  verwijzing  in  artikel  505  naar  artikel  42,  3°, 
Strafwetboek anders kan betekenen7.

5 Dit laatste volgt uit de tekst zelf van artikel 505, derde lid, Strafwetboek (“De zaken bedoeld in 1°, 
2°, 3° en 4° van dit artikel maken het voorwerp uit van de misdrijven die gedekt worden door deze  
bepalingen, in de zin van artikel 42, 1°, (…)”) en wordt ook door de doctrine uitdrukkelijk bevestigd. 
Zie aldus o.m.:  V.A. DE BRAUWERE, “Confiscation spéciale et blanchiment:  champ d’application”, 
(noot onder Brussel 30 juni 2003 en Cass. 14 januari 2004), J.L.M.B. 2004, (598) 599; F. DE RUYCK, 
“Over de verbeurdverklaring bij het misdrijf van witwassen” (noot onder Antwerpen 3 januari 1997), 
A.J.T.  1996-97, (549) 550; F. DE RUYCK, “Witwassen”, in  Commentaar Strafrecht, losbl., 1997, nr. 
34; F. DE RUCYK, “Over de voordeelsontneming”, in Ph. TRAEST en A. DE NAUW, Strafrecht. Wie is er  
bang van het strafrecht?, Gent,  Mys & Breesch, 1998, (415) 429; M. DE SWAEF, “De bijzondere 
verbeurdverklaring  van  de  vermogensvoordelen  uit  misdrijven”,  R.W.  1990-91,  (491)  493;  D. 
VANDERMEERSCH,  “La  saisie  en  matière  pénale”,  in  Beslag  en  verbeurdverklaring  van  criminele 
voordelen.  Saisie  et  confiscation  des  profits  du  crime,  Antwerpen,  Maklu,  2004,  (21)  28;  D. 
VANDERMEERSCH, “Controverse à propos de la confiscation de l’objet du blanchiment”, (noot onder 
Cass. 14 januari 2004), J.T. 2004, (502) 502; G. JAKHIAN, “L’infraction de blanchiment et la peine de 
confiscation en droit  belge”,  R.D.P.  1991, (765) 782; B.  SPRIET, “Recente ontwikkelingen inzake 
straffen:  werkstraf  en  verbeurdverklaring”,  in  D.  VAN DAELE en  R.  VERSTRAETEN (eds.), 
Straf(proces)recht, Themis, Brugge, Die Keure, 2004, (75) 102; Ph. TRAEST, “Rechtshandhaving door 
de strafrechter”,  R.W. 2001-2002, (1225) 1229; C. VAN DEN WYNGAERT,  Strafrecht, strafprocesrecht 
& internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2003, 369.
6 J. ROZIE, Voordeelsontneming, Antwerpen, Intersentia, 2005, nr. 163.
7 L. HUYBRECHTS, “Kaalpluk: haarpluk?”, in M.J. DE SAMBLANX, B. DE BIE en P. WAETERINCKX (red.), 
De  wet  van  19  december  2002  tot  uitbreiding  van  de  mogelijkheden  tot  inbeslagneming  en 
verbeurdverklaring in strafzaken. Kaalpluk: haarpluk?, Antwerpen, Intersentia, 2004, (1) 3. 
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HELLEMANS lijkt – hoewel dit niet zo uitdrukkelijk blijkt – wellicht ook van oordeel 
te zijn dat de rechter ten aanzien van de verbeurd verklaarde vermogensvoordelen die het 
voorwerp van het misdrijf uitmaken, de geldwaarde ervan kan ramen indien die goederen 
zich niet meer in het vermogen van de veroordeelde zouden bevinden; dit standpunt wordt 
echter niet nader geargumenteerd, laat staan toegelicht8.

Bij HUSTIN-DENIES tenslotte blijkt ook enige twijfel wanneer ze zich afvraagt of de 
vermelding in artikel 505 Strafwetboek dat de vermogensvoordelen het voorwerp van het 
misdrijf in de zin van artikel 42, 1°, Strafwetboek uitmaken, dient te betekenen dat ook 
het regime van de verbeurdverklaring van toepassing op de zaken bedoeld in artikel 42, 
1°,  Strafwetboek,  daarop  van  toepassing  wordt;  een  positief  antwoord  daarop  zou  de 
rechtsonzekerheid in de hand werken, een en ander als gevolg van het feit dat artikel 42, 
1°, Strafwetboek enkel toepasselijk is op de opzettelijke misdrijven9.

[8]

Andere  auteurs  lijken  daarentegen  van  mening  te  zijn  dat  inzake  witwassen  de 
verbeurdverklaring bij equivalent conform artikel 43bis Strafwetboek enkel mogelijk is 
ten  aanzien  van  de  vermogensvoordelen  die  de  witwasser  rechtstreeks  uit  het 
witwasmisdrijf heeft verkregen, bv. de commissie die een geldkoerier die tot witwassen is 
overgegaan, heeft opgestreken.

Bij sommige auteurs blijkt deze mening impliciet, met name omdat ze de toepassing 
van  artikel  43bis  Strafwetboek  enkel  voorbehouden  ten  aanzien  van  de 
vermogensvoordelen die de witwasser rechtstreeks uit het witwasmisdrijf heeft verkregen, 
zodat ze a contrario het oordeel lijken aan te kleven dat die bepaling niet toepasselijk is 
ten aanzien van de witgewassen vermogensvoordelen zélf10, of nog omdat ze bevestigen 
dat bij witwassen de toepassing van artikel 42, 3°, Strafwetboek niet is uitgesloten ten 
aanzien  van  de  vermogensvoordelen  die  de  witwasser  uit  het  witwasmisdrijf  heeft 
bekomen11; anderen bevestigen dit oordeel uitdrukkelijk12.

[9] 

De enkele lezing van de tekst van artikel 505 Strafwetboek leidt tot een element van 
logica: vermits de vermogensvoordelen de zaken zijn die het voorwerp van het misdrijf 
van  witwassen  in  de  zin  van  artikel  42,  1°,  Strafwetboek  uitmaken,  is  een 
verbeurdverklaring  bij  equivalent  niet  mogelijk:  de  toepassing  van  artikel  43bis 

8 F. HELLEMANS, “Witwassen: een strafbaar maar lonend misdrijf ?”, (noot onder Corr. Antwerpen 14 
april 1994), T.R.V. 1994, (287) 291.
9 Zie: N. HUSTIN-DENIES, “La législation belge sur le blanchiment de capitaux d’origine criminelle : un 
instrument  d’indemnisation  des  victimes  et  de  lutte  contre  la  criminalité  organisée?”,  Ann.  dr.  
Louvain 1995, (53) 78-79.
10 Bv.:  A. DE NAUW,  Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2002, nr. 420; B. 
SPRIET, “Recente rechtspraak omtrent vermogensmisdrijven uit het strafwetboek”, in L. DUPONT, R. 
VERSTRAETEN en F. HUTSEBAUT (eds.), Straf(proces)recht, Themis, Brugge, Die Keure, 2001, (59) 80; 
B. SPRIET,  l.c., 105; E. VAN MUYLEM, “(Bijzondere) verbeurdverklaring”, in  Commentaar strafrecht, 
Mechelen, Kluwer, losbl., 1997, nr. 39.
11 F. DE RUYCK , “Over de verbeurdverklaring bij het misdrijf van witwassen”, l.c., 550.
12 Zie verder infra.
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Strafwetboek heeft immers slechts betrekking op vermogensvoordelen die rechtstreeks uit 
het  misdrijf  zijn  verkregen  doch niet  op de  zaken  die  het  voorwerp  van  het  misdrijf 
uitmaken13.

Er  werd  dan ook voorgehouden  dat  de  wetgever  het  mechanisme  van  artikel  43bis 
Strafwetboek maar uitdrukkelijk van toepassing had moeten verklaren ten aanzien van de 
witgewassen vermogensvoordelen die in hoofde van de witwasser het voorwerp van het 
misdrijf uitmaken14: “(…) de bijzondere procedure die in artikel 43bis Sw. is aan te treffen 
of daar in het vooruitzicht wordt gesteld, [is] vreemd aan de verbeurdverklaring van het 
voorwerp van het misdrijf van artikel 505, lid 2 Sw., die geschiedt op grond van art. 42, 
1°  jo.  505  Sw.  (…)  Rekening  houdend  met  het  feit  dat  alle  onrechtstreekse  en 
rechtstreekse  vermogensvoordelen,  vervangingswaarden  en  opbrengsten  het  voorwerp 
kunnen zijn van het door artikel 505, 2°, Sw. beteugelde misdrijf (het zgn. “witwassen”) 
en derhalve verplichtend zijn verbeurd te verklaren, ook wanneer zij in eigendom aan een 
derde toebehoren,  had de wetgever  het  mechanisme  van  artikel  43bis  Sw.  ook op de 
verbeurdverklaring van die zaken toepasselijk moeten verklaren15.” 

De tekst van artikel 505 Strafwetboek voorziet inderdaad niet in de mogelijkheid van 
een verbeurdverklaring bij equivalent maar enkel in een specifiek of afwijkend regime 
van verbeurdverklaring zodat dit – als bijzondere bepaling – op restrictieve wijze  zou 
moeten worden geïnterpreteerd16.

Minder doorslaggevend is het argument  waarbij  erop gewezen wordt  dat de tweede 
alinea, van artikel 43bis, Strafwetboek in het Frans luidt: “Si ces choses ne peuvent être 
trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et 
la confiscation portera sur une somme d’argent qui leur sera équivalente.”

Aldus zou enkel uitdrukkelijk naar de zaken (“ces choses”) bedoeld in artikel 42, 3°, 
Strafwetboek verwezen zijn, terwijl het voorwerp van het misdrijf van witwassen precies 
begrepen is onder artikel 42, 1°, Strafwetboek17.

Hierbij past het op te merken dat de Nederlandse tekst van artikel 43bis, tweede alinea, 
Strafwetboek spreekt  over:  “Indien  de zaken …”, hetgeen met zich meebrengt  dat dit 
argument enkel lijkt op te kunnen gaan voor de Franse tekst van die bepaling.

[10]

13 Zie  o.m.:  D.  VANDERMEERSCH, “La  saisie  en  matière  pénale”,  l.c.,  29;  D.  VANDERMEERSCH, 
“Controverse  à  propos  de  la  confiscation  de  l’objet  du blanchiment”,  l.c.,  502;  G.  STESSENS,  De 
nationale  en  internationale  bestrijding  van  het  witwassen.  Onderzoek  naar  een  meer  effectieve 
bestrijding van de profijtgerichte criminaliteit, Antwerpen, Intersentia, 1997, nr. 203. 
14 V.A. DE BRAUWERE, l.c., 601; G. STESSENS, “Is de heler mede burgerrechtelijk aansprakelijk voor de 
schade veroorzaakt door de steler?”, (noot onder Antwerpen 20 mei 2003),  T. Strafr. 2004, (296) 
297.
15 L.  CORNELIS en  R.  VERSTRAETEN,  “Moet  er  nog  wit  worden  gewassen?”,  T.B.H. 1992,  (176) 
209-210.
16 V.A.  DE BRAUWERE,  l.c.,  601;  O.  KLEES,  “Quelques  réflexions  à  propos  du  régime  de  la 
confiscation  applicable  à  l’infraction  de  blanchiment”,  in  Beslag  en  verbeurdverklaring  van 
criminele voordelen. Saisie et confiscation des profits du crime, Antwerpen, Maklu, 2004, (223) 252. 
17 O. KLEES, “Quelques réflexions à propos du régime de la confiscation applicable à l’infraction de 
blanchiment”, l.c., 252.
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Er werd ook naar de doelstelling van de verbeurdverklaring van de zaken bedoeld in 
artikel  42, 1°,  Strafwetboek verwezen; de verplichte verbeurdverklaring bedoeld in die 
bepaling die – ten aanzien van witwassen – ook moet gebeuren indien de veroordeelde 
geen eigenaar is van de te verbeuren zaken, strekt er toe te verhinderen dat de pleger van 
het basismisdrijf die zijn toevlucht tot witwassers heeft genomen, zou genieten van zijn 
voordelen; nu de bedoeling van deze verplichte verbeurdverklaring van de witgewassen 
vermogensvoordelen er in de eerste plaats in zou bestaan de voordelen te ontnemen aan 
diegene die het basismisdrijf  heeft  gepleegd,  zou dit  volgens MASSET tot logisch en 
wettelijk gevolg hebben dat “les fonds non autrement individualisés dans le patrimoine du 
blanchisseur condamné ne peuvent pas être confisqués par équivalent sur base de l’article 
43bis du Code pénal; par contre, l’article 42, 3°, du Code pénal organise une confiscation 
par  équivalent  qui  est  facultative  et  qui  entend  appréhender  l’avantage  patrimonial 
réellement retiré des opérations de blanchiment par le blanchisseur et qui, en synthèse, 
vise  donc  la  confiscation  des  commissions  et  salaires  réellement  perçus  par  le 
blanchisseur, à la mesure de son enrechissement18”.

De bedoeling van artikel 43bis, Strafwetboek lag er inderdaad in de situatie te regelen 
die erin bestond dat men wist “qu’une personne a commis une infraction dont elle a retiré 
des avantages patrimoniaux mais où on ne parvient pas à identifier ce que sont devenus 
ces avantages. Le second alinéa de l’article 43bis nouveau prévoit que,  dans ce cas, la 
confiscation pourra être exécutée par équivalent. De cette manière, le délinquant ne pourra 
plus se soustraire à la sanction19.”

Bovendien kan de verbeurdverklaring bij equivalent enkel worden uitgesproken indien 
de vermogensvoordelen niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden 
gevonden.

De (oudere) rechtspraak van het Hof van Cassatie waarin werd geoordeeld dat, indien 
de verbeurdverklaring betrekking heeft op geldsommen die met andere geldsommen in 
een  vermogen  worden  vermengd  en  niet  kunnen  worden  geïndividualiseerd,  de 
verbeurdverklaring wordt uitgevoerd op welke geldsom dan ook van de veroordeelde20, en 
die in feite werd gecodificeerd met de bepaling van artikel 43bis, Strafwetboek, kan dan 
ook  geen  toepassing  vinden  wanneer  vaststaat  dat  de  gelden  het  vermogen  van  de 
witwasser hebben verlaten.

“En effet, ce système de confiscation” –bedoeld is bij equivalent– “ne constitue qu’une 
extension  de  la  jurisprudence  mentionnée  ci-dessus  de  la  Cour  de  cassation  qui  est 
destinée  à  faciliter  le  travail  du  juge.  Il  permet  à  celui-ci  de  confisquer  les  sommes 
d’argent équivalentes dans le patrimoine du condamné, lorsque les choses qui doivent être 
confisquées  ne  peuvent  pas  être  trouvées  dans  son  patrimoine,  car  elle  ne  sont  plus 
identifiables21.”

18 A. MASSET, “Les saisies et les confiscations en matière pénale facilitées – la répression accrue du 
blanchiment”, in A. JACOBS en A. MASSET (eds.),  Actualités de droit pénal et de procédure pénale.  
Formation permanente CUP, 2003, (141) 212-213.
19 Zie de memorie van toelichting bij  de wet van 17 juli 1990 zoals aangehaald door: O. KLEES, 
“Quelques réflexions à propos du régime de la confiscation applicable à l’infraction de blanchiment”, 
l.c., 253. 
20 Cass. 6 maart 1950, A.C. 1951, 444; Cass. 20 februari 1980, A.C. 1979-80, nr. 382.
21 V.A. DE BRAUWERE, l.c., 600.
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Volgens STESSENS dient te worden aangenomen dat de tekst van artikel 505, 2°, 3° en 
4°, Strafwetboek, die verwijst naar de “zaken bedoeld in artikel 42, 3°” enkel en alleen 
betrekking heeft op individualiseerbare zaken die voor verbeurdverklaring in aanmerking 
komen zodat daaruit logischerwijze volgt dat er geen toepassing kan worden gemaakt van 
de techniek van verbeurdverklaring bij equivalent22.

Laatstgenoemde auteur wees er overigens op dat uit een arrest van het Hof van Cassatie 
van 11 april 200023 impliciet volgde dat een verbeurdverklaring in de zin van artikel 42, 
3°,  Strafwetboek  enkel  uitgesproken  kan  worden  indien  de  dader  van  het  misdrijf 
werkelijk een economisch voordeel bekomen heeft en niet wanneer het misdrijf er louter 
in bestaat het bestaande vermogen te bewaren of te verbergen24.

[11]

Indien men van oordeel zou zijn dat de verbeurdverklaring bij equivalent wel mogelijk 
zou  moeten  zijn,  dan  moet  deze  ook  verplichtend  worden  uitgesproken,  gelet  op  de 
bepaling van artikel 505, derde lid, Strafwetboek.

Uit de formulering van artikel  43bis, Strafwetboek volgt  evenwel  dat de rechter –in 
tegenstelling tot  de  verbeurdverklaring  van  de zaken  bedoeld in  de art.  42,  1°  en 2°, 
Strafwetboek–  over  een  beoordelingsbevoegdheid  beschikt  om  al  dan  niet  de 
verbeurdverklaring van vermogensvoordelen –gebeurlijk bij equivalent– uit te spreken25. 
Indien derhalve een verbeurdverklaring bij  equivalent  wordt  uitgesproken,  kan dit  dus 
nooit  het  gevolg  zijn  van  een  verplichting,  maar  wel  van  een  (beleids)keuze  van  de 
rechter26.  Dit  laatste  verdraagt  zich  naar  ons  oordeel  moeilijk  met  de  verplichte 
verbeurdverklaring waarin is voorzien door artikel 505 Strafwetboek.

In de veronderstelling dat men de verbeurdverklaring bij equivalent zoals bepaald bij 
artikel  43bis  Strafwetboek  van  toepassing  zou  achten  op  de  verplicht  gestelde 
verbeurdverklaring  van  de  witgewassen  vermogensvoordelen,  zou  deze  verplichting 
echter moeilijk kunnen worden ten uitvoer gelegd indien het openbaar ministerie – anders 
dan artikel 43bis, eerste alinea, Strafwetboek het verlangt – zou nalaten deze te vorderen; 
anders  gezegd:  hoe  valt  een  toepassing  van  artikel  43bis  op  de  verplichte 
verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen te rijmen met het vereiste 
dat de rechter ze slechts kan uitspreken indien het openbaar ministerie deze schriftelijk 
heeft gevorderd?

22 G. STESSENS, “De Belgische strafrechtelijke witwaswetgeving”, l.c., 70. 
23 Cass. 11 april 2000, T. Strafr. 2001, 20, noot G. STESSENS.
24 G. STESSENS, “Over de (on)mogelijke verbeurdverklaring bij bedrieglijk onvermogen en bij andere 
misdrijven. Enkele beschouwingen bij het begrip vermogensvoordeel”, (noot onder Cass. 11 april 
2000), T. Strafr. 2001, (21) 22.
25 T. AFSCHRIFT en V.A. DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, Brussel, Kluwer, 2001, nr. 
510. 
26 Terzijde  zij  hier  aangestipt  dat  dit  facultatief  karakter  van  de  verbeurdverklaring  van 
vermogensvoordelen  –gebeurlijk  dus  bij  equivalent–  het  voorwerp  van  kritiek  heeft  uitgemaakt, 
omdat ze de rechter te veel in een rol van beleidsmaker duwde. Zie o.m.: Ph. TRAEST, l.c., 1230; C. 
VAN DEN WYNGAERT, o.c., 369; A. VANDEPLAS, “De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen”, in 
Liber amicorum Marc Châtel, Deurne, Kluwer, 1991, (383) 390.
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Dit lijkt een belangrijk tegenargument te zijn voor de door de eiser in cassatie in het 
derde onderdeel verdedigde stelling.

Een  en  ander  zou  volgens  KLEES  dan  ook  buitensporige  gevolgen  hebben:  “Il 
reviendrait en effet à priver le juge de toute appréciation de la situation personnelle du 
prévenu  qui  comparait  devant  lui  et  à  le  forcer,  sous  peine  de  violation  de  la  loi,  à 
prononcer une peine automatique, qui pourrait être sans la moindre relation avec le degré 
de responsabilité pénale de ce prévenu et de nature à entraver, de façon irrémmédiable, 
tout espoir de sa réinsertion sociale. Outre le caractère choquant de cette situation, elle 
paraît même contraire aux objectifs du législateur et surtout, contraire à certains principes 
généraux du droit pénal dont celui de la nécessaire individualisation des peines et de leur 
motivation27.”

En verder: “Si (…) on admet que l’article 505 oblige néanmoins à la confiscation de 
ces sommes” – bedoeld zijn de witgewassen gelden die zich niet meer in handen van de 
witwasser bevinden – “et que l’on ne prend pas soin de les identifier et de les décrire avec 
une précision telle (…) qu’elle rende son exécution en réalité impossible  à charge de 
l’auteur du blanchiment, on pourrait ainsi aboutir à ce que finalement, ce soit celui-ci qui 
doive  exécuter  cette  confiscation,  au  moyen  de  son  propre  patrimoine  tandis  que  le 
véritable bénéficiaire de sommes blanchies pourrait, s’il ne fait pas l’objet de poursuites, 
jouir en toute impunité des infractions qu’il a commises28.”

Dat deze laatste conclusie tot gevolg kan hebben dat – door de niet-toepassing van de 
verbeurdverklaring  bij  equivalent  –  het  bijzonder  moeilijk  wordt  om  tot  de 
tenuitvoerlegging van de verbeurdverklaring over te gaan, is dan wel juist, maar lijkt er 
niet aan in de weg te staan dat,  juridisch gezien,  meer argumenten bestaan om artikel 
43bis,  Strafwetboek  niet  toe  te  passen  ten  aanzien  van  de  witgewassen 
vermogensvoordelen, voorwerp van het misdrijf in de zin van artikel 42, 1°, Strafwetboek.

[12]

Dit principiële punt lijkt nog niet expliciet aan bod te zijn gekomen in de rechtspraak 
van het Hof; hoogstens zou men kunnen zeggen dat bepaalde arresten de indruk wekken 
dat een bepaald standpunt terzake werd ingenomen, doch andere arresten blijken daar dan 
tegen in te gaan.

ROZIE waarschuwt er voor dat ook uit het arrest van het Hof van 14 januari 2004 niet 
kan afgeleid worden dat de verbeurdverklaring bij equivalent niet mogelijk zou zijn.

Zoals  zij  opmerkt,  had  het  bestreden  arrest  van  het  hof  van  beroep  te  Brussel 
geoordeeld  dat  de  verbeurdverklaring  bij  equivalent  ten  aanzien  van  de  witgewassen 
vermogensvoordelen niet kon worden uitgesproken, doch werd dit standpunt gesteund op 
het  feit  dat  de  witgewassen  vermogensvoordelen  geen  deel  meer  uitmaakten  van  het 

27 O. KLEES, “Quelques réflexions à propos du régime de la confiscation applicable à l’infraction de 
blanchiment”, l.c., 256-257. 
28 O.  KLEES, “A  propos  de  la  confiscation  de  l’objet  du  blanchiment”,  (noot  onder  Brussel  19 
december 2002), J.T. 2003, (82) 85.
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vermogen van de veroordeelden29.

In dat cassatiearrest werd overigens gezegd dat de verbeurdverklaring die beperkt is tot 
fondsen waarop het misdrijf witwassen betrekking heeft, het vermogen niet aantast van de 
veroordeelde die deze fondsen alleen beheerde voor rekening van een derde alvorens ze 
hem terug te geven, zodat die verbeurdverklaring ten aanzien van die veroordeelde niet de 
aard van een straf kan hebben30.

In  zijn  andersluidende  conclusie  schreef  advocaat-generaal  Loop  dat  de  bijzondere 
verbeurdverklaring  van  geldsommen  waarop  het  misdrijf  witwassen  betrekking  heeft, 
geen veiligheidsmaatregel is maar een bijkomende straf; ook al is bovendien niet vereist 
dat  de  verbeurde  zaken  toebehoren  aan  de  veroordeelde  of  diens  eigendom zijn,  dan 
verhindert dit volgens hem toch niet dat het wel degelijk om een straf gaat, maar in dat 
geval vormt de verbeurdverklaring een straf met een reëel karakter die niettemin geen 
weerslag heeft op het persoonlijk karakter van de straf.

Het arrest van 14 januari 2004 is in alle geval niet in overeenstemming met het arrest 
van 21 oktober 2003 waarin precies werd geoordeeld dat het algemeen rechtsbeginsel van 
het persoonlijk karakter van de straf noch de eigen aard van de verbeurdverklaring van het 
voorwerp  van  het  misdrijf  eraan in  de weg staan dat  meerdere  daders  die  samen het 
misdrijf  van  witwassen  van  vermogensvoordelen  hebben  gepleegd,  allen  tot  de 
verbeurdverklaring worden veroordeeld.

Er werd gezegd dat deze laatste beslissing van 21 oktober 2003 de indruk wekte “van 
een in art. 505 Sw. niet voorziene verbeurdverklaring bij equivalent in hoofde van diegene 
in wiens bezit het voorwerp van het witwassen zich niet (meer) bevindt31.”

Toch gaat het inderdaad niet méér dan om een indruk en lijkt het te verregaand uit dit 
arrest af te leiden dat het naar het oordeel van het Hof mogelijk zou moeten zijn om ook 
in  het  kader  van artikel  505 Strafwetboek ten aanzien van  de witgewassen  gelden de 
verbeurdverklaring bij equivalent toe te passen.

[13]

Anders dan in het arrest van 14 januari 2004 werd geoordeeld, is de verbeurdverklaring 
naar ons oordeel wel degelijk een straf32.

In  het  arrest  van  het  Hof  van  21  oktober  2003  werd  nog  geoordeeld  dat  de 
appelrechters,  door  alleen  de mogelijkheid  tot  verbeurdverklaring  te  onderzoeken  met 

29 J. ROZIE, o.c., nr. 163.
30 Cass. 14 januari 2004, P.03.1185.F.
31 R.  VERSTRAETEN en  D.  DEWANDELEER,  “Uitwassen  van  witwassen”,  in  F.  VERBRUGGEN,  R. 
VERSTRAETEN,  D.  VAN DAELE en  B.  SPRIET (red.),  Strafrecht  als  roeping.  Liber  Amicorum Lieven 
Dupont, Leuven, Universitaire Pers, 2005, Vol. I, (221) 256.
32 In  het  te  dezen  bestreden  arrest  van  het  hof  van  beroep  te  Antwerpen  werd  –  wellicht  in 
aansluiting met het cassatiearrest van 14 januari 2004 – geoordeeld dat de verbeurdverklaring die 
werd uitgesproken in toepassing van artikel 42, 1°, Strafwetboek ten aanzien van de veroordeelde 
witwasser,  niet het karakter van een straf  kon hebben, doch wel van een maatregel (p. 7).  Deze 
overweging wordt niet specifiek aangevochten door het cassatiemiddel.
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toepassing van de artikelen 42, 3°, en 43bis Strafwetboek, dit is als vermogensvoordeel 
dat door het witwasmisdrijf werd opgeleverd, en niet op grond van artikel 42, 1°, en 505, 
derde lid, Strafwetboek, dit is als voorwerp van het misdrijf, hun beslissing niet naar recht 
verantwoorden33.

Volgens  VERSTRAETEN en DE WANDELEER zou het  Hof in  het  arrest  van  14 
januari  2004  expliciet  de  stelling  hebben  verworpen  volgens  “dewelke  de 
verbeurdverklaring van  geldsommen in elk  geval  tegen  de veroordeelde moet  worden 
uitgesproken, al heeft hij ze niet meer in zijn bezit, om, in voorkomend geval, op zijn 
vermogen ten uitvoer te worden gelegd ten belope van een gelijkwaardig bedrag: artikel 
505, derde lid Sw. verplicht de rechter weliswaar om het voorwerp van het witwasmisdrijf 
verbeurd te verklaren ten laste van elke persoon die het opeenvolgend in zijn bezit heeft 
gehad, bewaard of beweerd. Deze visie laat toe het voorwerp van het witwassen te gaan 
halen waar het zich bevindt en niet over te gaan tot een uitvoering bij equivalent34.”

Beide  auteurs  lijken  er  aansluitend  op  te  wijzen  dat  het  zakelijk  karakter  van  de 
verbeurdverklaring bedoeld in het derde lid van artikel 505 Strafwetboek dat uitdrukkelijk 
werd  onderkend in het arrest  van het Hof van 11 januari  200535,  in de hele discussie 
relevant is om dan uiteindelijk ten aanzien van de cumulproblematiek te komen tot het 
besluit dat op grond daarvan kan worden vermeden dat zaken die reeds definitief in een 
eerste procedure werd verbeurdverklaard opnieuw zouden worden verbeurdverklaard36.

[14]

Deze problematiek heeft de wetgever niet onberoerd gelaten.

Op 11 februari 2005 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel 
ingediend  waarbij  in  de  memorie  van  toelichting  werd  gesteld  dat,  gelet  op  de 
tegenstrijdigheid in de rechtspraak – bedoeld is de tegenstrijdigheid tussen de arresten van 
14 januari 2004 en 21 oktober 2003 – het de wetgever toekomt de draagwijdte van artikel 
505, derde lid, Strafwetboek nader te omschrijven.

“Teneinde bovendien tot een meer accurate bestraffing van het financiële onderdeel van 
de  grote  criminaliteit  te  komen,  suggereert  de  indiener  zich  achter  de  interpretatie  te 
scharen die het arrest van 21 oktober 2003 aan die bepaling verleent. Hij stelt dan ook 
voor duidelijk te bepalen dat die verbeurdverklaring – die als een echte straf geldt – ten 
aanzien van alle daders, mededaders en medeplichtigen van het witwasdelict moet worden 
uitgesproken en dat die verbeurdverklaring ten belope van een gelijkwaardig bedrag moet 
worden  gelast  zo  men  de  witgewassen  tegoeden  niet  meer  in  het  vermogen  van  de 
veroordeelde aantreft37.”

33 Cass. 21 oktober 2003, P.03.0757.N.
34 R. VERSTRAETEN en D. DEWANDELEER, l.c., 256-257. 
35 Cass. 11 januari 2005, P.04.1087.N.
36 R. VERSTRAETEN en D. DEWANDELEER, l.c., 257.
37 Wetsvoorstel  tot  wijziging  van  artikel  505  van  het  Strafwetboek  en  van  artikel  35  van  het 
Wetboek van Strafvordering in verband met de in geval van heling toepasselijke verbeurdverklaring, 
Parl.  St.  Kamer 2004-05, nr.  51.1603/001, p. 6; Verslag namens de Commissie  voor  de Justitie, 
ibidem, nr 51.1603/002.
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Ook al zijn de indieners van dit wetsvoorstel klaarblijkelijk van oordeel dat het arrest 
van  21  oktober  2003  in  die  zin  zou  kunnen  geïnterpreteerd  worden  dat  het  een 
verbeurdverklaring bij equivalent in het kader van artikel 505 Strafwetboek zou toelaten, 
dan nog is de voorgestelde wetswijziging ongetwijfeld een bijkomend argument  om te 
besluiten dat dit hic et nunc ten aanzien van de witwasser niet mogelijk is.

[15]

Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging te oordelen dat een toepassing 
van artikel 43bis Strafwetboek met betrekking tot de witgewassen vermogensvoordelen 
die in hoofde van de witwasser het voorwerp van het misdrijf uitmaken, vooralsnog niet 
mogelijk is.

Waar  het  derde  onderdeel  ervan  uitgaat  dat  indien  geld  wordt  witgewassen,  de 
bijzondere  verbeurdverklaring  bij  equivalent  moet  worden  uitgesproken,  kan  het  niet 
worden aangenomen in zoverre het gaat om de bijzondere verbeurdverklaring van zaken 
die het voorwerp van het misdrijf  van witwassen  uitmaken,  bedoeld in artikel  42,  1°, 
Strafwetboek.

In zoverre het onderdeel er van uitgaat dat het bestreden arrest aan de artt. 505 en 42 
Strafwetboek de interpretatie zou hebben gegeven dat ingeval van witwassen, zelfs ten 
aanzien van de opdrachtgever – dit is de dader die de vermogensvoordelen (die uit het 
basismisdrijf  zijn  verkregen)  effectief  in  zijn  bezit  heeft  –  de  bijzondere 
verbeurdverklaring  bij  equivalent  niet  kan  worden  uitgesproken,  berust  het  op  een 
verkeerde lezing van het bestreden arrest en mist het mitsdien feitelijke grondslag.

[16]

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. P.06.0042.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 30 november 2005.
De eiser voert in een verzoekschrift die aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1.  De  veroordeling  van  een  beklaagde  wegens  het  witwassen  bepaald  bij 

artikel  505, eerste  lid,  3°,  Strafwetboek  impliceert  niet  noodzakelijk  dat  deze 
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beklaagde  zich  zelf  als  dader,  mededader  of  medeplichtige,  schuldig  heeft 
gemaakt  aan  het  misdrijf  waaruit  de  vermogensvoordelen  rechtstreeks  zijn 
verkregen.

2. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
3. Het is niet tegenstrijdig, enerzijds, te oordelen dat de bijzondere verbeurd-

verklaring bij equivalent van zaken bepaald bij artikel 43bis, tweede lid, Straf-
wetboek, niet kan worden uitgesproken tegen de schuldige aan het witwassen, 
anderzijds, tegen de schuldige aan witwassen, op grond van artikel 42, 3°, Straf-
wetboek, de bijzondere verbeurdverklaring uit te spreken van de vermogensvoor-
delen die hij rechtstreeks uit het witwasmisdrijf zelf heeft verkregen. 

4. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
5. De aanvoering dat de bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent, bepaald 

bij  artikel  43bis,  tweede  lid,  Strafwetboek,  mogelijk  moet  zijn  bij  zaken  die 
onderling kunnen worden uitgewisseld,  zoals geldsommen,  doet  geen afbreuk 
aan de beslissing van het bestreden arrest dat de bijzondere verbeurdverklaring, 
bepaald  bij  artikel  43bis,  tweede  lid,  Strafwetboek,  alleen  kan  worden  uitge-
sproken met betrekking tot door artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde zaken en 
niet met betrekking tot door artikel 42, 1°, Strafwetboek bedoelde zaken.

6. Het onderdeel dat niet tot cassatie kan leiden, is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal.

Nr. 201

2° KAMER - 5 april 2006

WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 
62 - PROCESSEN-VERBAAL - MATERIËLE BEWIJSMIDDELEN DIE DOOR BEMANDE AUTOMATISCH 
WERKENDE TOESTELLEN WORDEN OPGELEVERD - VASTSTELLINGEN - BIJZONDERE WETTELIJKE 
BEWIJSWAARDE - VOORWAARDE - BEVOEGD PERSOON - VOORAFGAANDE OPLEIDING

De bijzondere wettelijke bewijswaarde, zolang het tegendeel niet is bewezen, die de wet  
toekent  aan  de  vaststellingen  die,  met  betrekking  tot  overtredingen  van  de 
Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen 
die  door  bemande  automatisch  werkende  toestellen  worden  opgeleverd,  is  niet  
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afhankelijk van de voorwaarde dat de door de voormelde bevoegde persoon gevolgde 
opleiding  werd verstrekt  door de afdeling Metrologie van de federale overheidsdienst  
Economie. (Art. 62, eerste en tweede lid, Wegverkeerswet; Bijlage 2, art. 4, K.B. 11 okt. 
1997  betreffende  de  goedkeuring  en  homologatie  van  de  automatisch  werkende 
toestellen)

(DE PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1642.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 31 oktober 2005 door de 

Correctionele Rechtbank te Dinant in hoger beroep is gewezen. 
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de rechtsvor-

dering die door het openbaar ministerie tegen verweerster is ingesteld :
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat het cassatie-

beroep aan die partij werd betekend.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
B.  In  zoverre  het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  de beslissing op de tegen 

verweerder ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde middel afgeleid uit de schending van artikel 

62 van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en 
van artikel N2.4 van het Koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de 
goedkeuring en homologatie  van de automatisch werkende toestellen gebruikt 
om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten : 

Artikel 62, eerste en tweede lid, van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de 
politie  over  het  wegverkeer  kent  een  bijzondere  wettelijke  bewijswaarde  toe, 
zolang het tegendeel niet is bewezen, aan de vaststellingen die, met betrekking 
tot overtredingen van de voormelde wet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund 
zijn  op  materiële  bewijsmiddelen  die  door  bemande  automatisch  werkende 
toestellen worden opgeleverd. 

Die wettelijke bewijswaarde  veronderstelt,  naar  luid van het  vierde  lid van 
hetzelfde artikel, dat het automatisch werkende toestel is goedgekeurd overeen-
komstig de bepalingen vastgesteld door een in Ministerraad overlegd Koninklijk 
besluit,  waarin bovendien bijzondere gebruiksmodaliteiten van deze toestellen 
kunnen worden vastgesteld.

Het  Koninklijk besluit  van 11 oktober 1997 betreffende  de goedkeuring en 
homologatie van de automatisch werkende toestellen omvat een bijlage 2 met de 
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technische voorschriften die van toepassing zijn op de installatie van navolgende 
snelheidsmeters die, met behulp van een fototoestel, de identificatiegegevens en 
de snelheid kunnen registreren van de voertuigen die na een vooraf ingestelde 
tijd een rood licht voorbijrijden.

Krachtens  artikel  4  van  die  bijlage  2,  moet  het  personeel  belast  met  het 
toezicht en de werking van de installatie een opleiding hebben gehad ten einde 
de installatie volgens de voorschriften te laten functioneren.

Die bepaling maakt de bijzondere wettelijke bewijswaarde die bij artikel 62 
van de Wet van 16 maart 1968 is bepaald niet afhankelijk van de voorwaarde dat 
de door de bevoegde persoon gevolgde opleiding werd verstrekt door de afdeling 
Metrologie van de federale overheidsdienst Economie.

Het vonnis beslist bijgevolg niet naar recht dat de opleiding die door die afde-
ling wordt verstrekt  overeenstemt "met de opleiding die noodzakelijk dient  te 
worden gevolgd vooraleer men de radartoestellen Multanova mag bedienen".

Er is geen grond om acht te slaan op de middelen die door eiser worden aange-
voerd en die niet tot een ruimere vernietiging kunnen leiden.

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

verweerder ingestelde strafvordering.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt verweerder in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en 

laat de andere helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Namen, 

zitting houdende in hoger beroep. 

5 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:  
mr. G. Van Custem, Luik.

Nr. 202

2° KAMER - 5 april 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP TEGEN 
EEN BESLISSING IN LAATSTE AANLEG WAARBIJ EEN VERZET NIET ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD - 
DRAAGWIJDTE VAN HET CASSATIEBEROEP

2º VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS – VERZET ONGEDAAN VERKLAARD  - TWEEDE 
VERZET TEGEN HETZELFDE VONNIS - ONTVANKELIJKHEID

1º  Het  cassatieberoep  tegen  een  beslissing  in  laatste  aanleg  waarbij  een  verzet  niet  
ontvankelijk  wordt  verklaard  legt  het  Hof  alleen de vraag van de wettigheid  van die  
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beslissing voor1.

2º Wanneer de bij verstek veroordeelde beklaagde verzet doet en daarover uitspraak is 
gedaan,  is  een  tweede  door  hem  tegen  dezelfde  veroordeling  gedaan  verzet  niet 
ontvankelijk2.

(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0059.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 15 december 2005 in 

hoger beroep is gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers. 
Eiser voert verschillende grieven aan in een memorie, waarvan een voor eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over alle grieven samen:
Het bestreden vonnis verklaart  het hoger beroep van eiser tegen een vonnis 

van de politierechtbank ontvankelijk maar niet gegrond, vonnis dat met toepas-
sing van artikel 188, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering het tweede 
verzet tegen een vonnis op de tegen hem ingestelde strafvordering niet ontvanke-
lijk verklaart, op grond dat "verzet na verzet is uitgesloten".

Het cassatieberoep dat is ingesteld tegen een in laatste aanleg gewezen beslis-
sing waarbij een verzet niet ontvankelijk wordt verklaard, legt het Hof alleen de 
vraag van de wettigheid van die beslissing voor.

Welnu, wanneer de bij verstek veroordeelde beklaagde verzet doet en daarover 
uitspraak is gedaan, is een tweede door hem tegen dezelfde veroordeling gedaan 
verzet niet ontvankelijk.

Aangezien de appelrechters het tweede verzet tegen het vonnis van de politie-
rechtbank waarbij eiser is veroordeeld, niet ontvankelijk hebben verklaard, zijn 
de grieven van eiser niet ontvankelijk, vermits ze geen verband houden met de 
bestreden  beslissing  of  omdat  ze,  nu  ze  geen  verband  houden met  de  grond 
waarom deze de niet-ontvankelijkheid van het tweede verzet bevestigt, niet tot 
vernietiging kunnen leiden.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing bevat geen enkele onregelmatigheid die eiser 
schade kan berokkenen.

Dictum
Het Hof,

1 Zie Cass., 21 okt. 1986, AR 9937, nr 115. 
2 Zie Cass., 7 april 1987, AR 1283, nr 475. 
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten. 

5 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 203

2° KAMER - 5 april 2006

1º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND 
MISDRIJF - VOORTDUREND MISDRIJF - VERJARING - TERMIJNEN - AANVANG

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - 
AANVANG - VOORTDUREND MISDRIJF

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER 
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
STRAFVORDERING - VERJARING - VOORTDUREND MISDRIJF DAT NIET IS AFGELOPEN OP HET 
OGENBLIK VAN DE REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - TENLASTELEGGINGEN - BEOORDELING - 
BEVOEGDHEID

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER 
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - SCHRIFTELIJKE 
VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - NEERLEGGING OP DE TERECHTZITTING - 
INVERDENKINGGESTELDE - GEEN VERZOEK TOT VERDAGING - GEVOLG

5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - DADERS VAN EENZELFDE MISDRIJF 
OF VAN SAMENHANGENDE MISDRIJVEN - GELIJKTIJDIGE VERVOLGING VOOR DEZELFDE RECHTER

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - DADERS VAN EENZELFDE 
MISDRIJF OF VAN SAMENHANGENDE MISDRIJVEN - GELIJKTIJDIGE VERVOLGING VOOR DEZELFDE 
RECHTER

1º en 2° Het voortdurend misdrijf, dat kan voortvloeien uit een daad of uit een verzuim,  
komt  neer  op  een  feitelijke  toestand  die  aanhoudt  door  de  volgehouden  wil  van  de 
delinquent; bij een voortdurend misdrijf begint de verjaring te lopen vanaf het ogenblik  
waarop  die  feitelijke  toestand  ophoudt  te  bestaan,  d.w.z.  vanaf  de  dag  waarop  de 
gevolgen van het misdrijf verdwijnen1. 

3º Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet binnen de grenzen 
van de devolutieve werking van het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de  
beschikking  van  de  raadkamer  waarbij  hij  naar  de  correctionele  rechtbank  werd  
verwezen, zich heeft  uitgesproken over de verjaring die de appellant aanvoert  en die 
exceptie heeft afgewezen door te oordelen dat luidens de voldoende bezwaren die door  
de verwijzingsbeschikking in aanmerking zijn genomen, aan de feitelijke toestand, die 
een  wezenlijk  bestanddeel  uitmaakt  van  het  voortdurend  misdrijf  dat  de  voormelde 
inverdenkinggestelde wordt tenlastegelegd, geen einde was gekomen op het ogenblik 
van de regeling van de rechtspleging is de kamer van inbeschuldigingstelling, aangezien 

1 Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, Luik, 1956, p. 180, nr 133, en p. 197, nr 147; J.J. HAUS, 
Principes généraux du droit pénal belge, 3de uitg., dl. II, Gent, 1879, p. 538; Christiane HENNAU en 
Jacques VERHAEGEN, Droit pénal général, 2de uitg., Bruylant, 1995, p. 231, nr 270. 
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het debat over de telastleggingen zelf niet voor haar werd gebracht, niet bevoegd om de 
beslissing van de eerste rechter dienaangaande te wijzigen2. 

4º  Wanneer  de  procureur-generaal  zijn  schriftelijke  en  ondertekende  conclusie  heeft 
neergelegd op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling vóór de zaak in 
beraad wordt genomen en uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat de raadsman 
van de inverdenkinggestelde, die op die terechtzitting is verschenen, om een verdaging 
van de zaak heeft verzocht om kennis te kunnen nemen van de voormelde vordering en  
erop  te  kunnen  antwoorden,  kan  de  appelrechters  niet  verweten  worden  dat  zij  de  
inverdenkinggestelde een recht hebben ontnomen, waarvan deze de uitoefening niet had 
gevorderd. (Art. 224, Sv.)

5º en 6°  Het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging  
en het recht op een eerlijk proces dat in art. 6.1 van het E.V.R.M. is vastgelegd, leggen 
geen gelijktijdige vervolging op, voor dezelfde rechter, van alle daders van een zelfde  
misdrijf  of  van samenhangende misdrijven.  (Art.  6.1,  Verdrag Rechten van de Mens; 
Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(W. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0098.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  een  arrest,  op  15  december  2005 

gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eisers E. W., enerzijds, M. en G. F., anderzijds, voeren ieder twee middelen 

aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift  aan dit 
arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van E. W.:
Het eerste middel:
Eerste onderdeel:
Eiser wordt vervolgd om zonder vergunning ongeveer tweeduizend ton giftig 

industrieel afval te hebben gestort  in een steengroeve en die aldaar te hebben 
achtergelaten vanaf de dag van opslag tot de datum van de dagvaarding (telast-
legging  T.84,  bladzijde  26  van  de  vordering  die  aan  het  bestreden  arrest  is 
gehecht). 

Voor de raadkamer heeft eiser een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert 
dat dit misdrijf verjaard was vermits hij sedert meer dan tien jaar geen enkele 
verantwoordelijke functie meer uitoefent  in de vennootschap die de verontrei-
nigde steengroeve uitbaatte.

De appelrechters  die de redenen hebben overgenomen (bladzijde 7 van het 
arrest)  die  door  de  procureur-generaal  in  diens  vordering  zijn  uiteengezet, 
oordelen dat de hierboven omschreven telastlegging een voortdurend misdrijf is, 

2 Zie Cass., 28 juni 2005, AR P.05.0658.N, nr.380. 
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"en  dat  de  incriminatieperiode  waarvoor  de  raadkamer  het  bestaan  van 
voldoende bezwaren heeft vastgesteld zich minstens uitstrekt tot op de dag van 
de uitspraak van de beroepen beschikking, zodat niet kan worden aangevoerd dat 
de feiten verjaard zijn zonder opnieuw de beoordeling van feitelijke gegevens in 
het geding te brengen die behoren tot de beoordeling van telastleggingen die niet 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling zijn aanhangig gemaakt".

Het voortdurend misdrijf, dat kan voortvloeien uit een daad of uit een verzuim, 
komt neer op een feitelijke toestand die aanhoudt door de volgehouden wil van 
de delinquent. Bij een voortdurend misdrijf, begint de verjaring te lopen vanaf 
het ogenblik waarop die feitelijke toestand ophoudt te bestaan, dit wil zeggen 
vanaf de dag waarop de gevolgen van het misdrijf verdwijnen.

De kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet binnen de grenzen 
van de devolutieve werking van het hoger beroep van eiser tegen de beschikking 
van de raadkamer waarbij hij naar de correctionele rechtbank werd verwezen, 
heeft zich uitgesproken, bij voormelde redengeving, over de verjaring die wordt 
aangevoerd.  Zij  heeft  die exceptie afgewezen door te oordelen dat luidens de 
voldoende  bezwaren  die  door  de  verwijzingsbeslissing  in  aanmerking  zijn 
genomen, aan de feitelijke toestand die een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van 
het voortdurend misdrijf dat eiser wordt tenlastegelegd, geen einde was gekomen 
op het ogenblik van de regeling van de rechtspleging.

Aangezien, zoals zij in haar arrest erop heeft gewezen, het debat over de telast-
leggingen zelf  niet  voor de kamer van inbeschuldigingstelling werd gebracht, 
was deze niet bevoegd om de beslissing van de eerste rechter dienaangaande te 
wijzigen.

De appelrechters hebben hun beslissing naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
Nergens in hun redengeving laten de appelrechters verstaan dat de raadkamer 

alleen uitspraak zou hebben gedaan over de telastleggingen en niet over de verja-
ring.

Het onderdeel dat op een onjuiste interpretatie van het arrest berust, mist feite-
lijke grondslag. 

Tweede middel:
Krachtens artikel 224 van het Wetboek van Strafvordering legt de procureur-

generaal  zijn schriftelijke en ondertekende conclusie  neer  op de terechtzitting 
van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  voor  de  zaak  in  beraad  wordt 
genomen.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de raadsman van eiser, die 
op die terechtzitting is verschenen, om een verdaging van de zaak heeft verzocht 
om kennis  te  kunnen nemen van de  voormelde vordering en  erop te  kunnen 
antwoorden.

De appelrechters  kan  niet  verweten  worden  dat  zij  eiser  een  recht  hebben 
ontnomen dat deze niet wilde uitoefenen.
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Het middel dat niet voor de eerste maal voor het Hof kan worden aangevoerd 
is niet ontvankelijk.

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

B. De cassatieberoepen van M. en G. F.:
Het eerste middel: 
Het bestreden arrest vermeldt, naar aanleiding van een arrest van het Hof van 

Beroep te Brussel van 19 februari 2001 dat door de eisers wordt aangevoerd, dat 
die beslissing "geen uitspraak heeft gedaan 'over de echtheid, de toerekenbaar-
heid en  de strafrechtelijke  kwalificatie  van de  feiten'  die  momenteel  door de 
procureur des Konings in zijn vordering tot regeling van rechtsgebied zijn over-
genomen".

Volgens de eisers is die grond aangetast door een miskenning van de bewijs-
kracht van de akte waarnaar hij verwijst, in zoverre de door het arrest van 19 
februari 2001 bewezen verklaarde feiten dezelfde zijn als die in het bestreden 
arrest. 

Uit  de stukken van de rechtspleging blijkt  dat  die twee beslissingen onder-
scheiden personen betreffen. Het arrest van 19 februari 2001 deed geen uitspraak 
in zake van de eisers. Het rechterlijk gewijsde van die beslissing ten opzichte van 
een andere  beklaagde kan hen dus geen  nadeel  toebrengen noch tot  voordeel 
strekken. Door dit te bevestigen met de vermelding waarop het middel kritiek 
oefent,  geven  de  appelrechters  van  het  voormelde  arrest  geen  uitleg  die  niet 
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en schenden zij de bewijskracht 
ervan niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Het tweede middel:
Het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdedi-

ging en het  recht  op een eerlijk proces dat  in artikel  6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele  Vrijheden is 
vastgelegd, leggen geen gelijktijdige vervolging op, voor dezelfde rechter, van 
alle daders van een zelfde misdrijf of van samenhangende misdrijven.

De eisers hebben aangevoerd dat "het feitelijk gezag van gewijsde" van het 
arrest  van  het  Hof  van Beroep  te  Brussel  van 19 februari  2001,  waarbij  een 
andere beklaagde in dezelfde zaak werd veroordeeld, op onherstelbare wijze de 
uitoefening van hun recht van verdediging voor het vonnisgerecht aantast zodat 
de strafvordering niet ontvankelijk moet worden verklaard.

Het arrest verwerpt die grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering 
met  de  vaststelling  dat  de  veroordeling  die  wordt  aangevoerd  een  andere 
beklaagde betreft en met de overweging dat niet is aangetoond dat de bodem-
rechters die zich over de eventuele schuld van de eisers moeten uitspreken, zich 
zouden kunnen laten beïnvloeden door de gronden waarop de voormelde veroor-
deling is gegrond.

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep. 

5 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:  
mr. Oosterbosch en A. Masset, Verviers.

Nr. 204

2° KAMER - 5 april 2006

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN - VERWIJZINGSBESCHIKKING - TELASTLEGGING VAN MISBRUIK VAN 
VERTROUWEN EN BUITENVERVOLGINGSTELLING - VONNIS - HOGER BEROEP - TELASTLEGGING 
DIEFSTAL MET BEHULP VAN VALSE SLEUTELS EN VALSHEID IN GESCHRIFTEN EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN - ARREST VAN ONBEVOEGDVERKLARING - VERZOEK TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED - 
HOF VAN CASSATIE - BESLISSING

Wanneer de raadkamer een beklaagde naar de correctionele rechtbank heeft  verwezen 
wegens misbruik van vertrouwen en heeft gezegd dat er geen grond is om hem voor de  
overige  telastleggingen  te  vervolgen,  en  het  hof  van  beroep  zich  onbevoegd  heeft  
verklaard om van de zaak kennis te nemen op grond dat de raadkamer de beklaagde 
wegens de telastlegging misbruik van vertrouwen zonder aanneming van verzachtende 
omstandigheden naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, ofschoon de feiten van 
die telastlegging, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, diefstal door middel 
van  valse  sleutels  en  valsheid  in  geschriften  en  gebruik  van  valse  stukken  zouden  
opleveren, te weten misdrijven waarop criminele straffen zijn gesteld, vernietigt het Hof,  
tot regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer behalve in zoverre zij  
zegt dat er geen grond is tot vervolging voor de overige telastleggingen, en verwijst het  
de zaak naar het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling1. (Art. 525, Sv.)

(DE PROCUREUR- GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK, inzake M. T. P.e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0317.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Eiser verzoekt om een regeling van rechtsgebied, ingevolge:
- een beschikking die op 27 januari 2004 is gewezen door de raadkamer van de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik,

1 Zie Cass., 7 mei 2003, AR P.03.0476.F, nr 278..
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- een arrest dat op 20 oktober 2005 is gewezen door het Hof van Beroep te 
Luik, correctionele kamer.

Hij voert de redenen van zijn verzoek aan in een verzoekschrift, waarvan een 
voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Bij beschikking van 27 januari 2004, heeft de raadkamer van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Luik J. M. M. naar de correctionele rechtbank van die zetel 
verwezen wegens misbruik van vertrouwen (telastlegging A 1) en heeft gezegd 
dat  er  geen  grond  is  om hem,  en  de  mede-inverdenkinggestelde  Y.  S.,  voor 
andere telastleggingen te vervolgen.

Bij arrest van 20 oktober 2005 heeft het Hof van Beroep te Luik zich onbe-
voegd verklaard om kennis te nemen van de zaak op grond dat de raadkamer J. 
M. M. wegens de bovenbedoelde telastlegging A1 verwezen heeft zonder aanne-
ming van verzachtende omstandigheden,  ofschoon de feiten van die telastleg-
ging, in de veronderstelling dat zij  bewezen zouden zijn, diefstal door middel 
van valse sleutels en valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken zouden 
opleveren, te weten misdrijven waarop criminele straffen zijn gesteld.

Vooralsnog staat geen rechtsmiddel open tegen de beschikking van 27 januari 
2004 en het arrest van 20 oktober 2005 is in kracht van gewijsde gegaan.

De tegenstrijdigheid tussen die beslissingen doet een geschil van rechtsmacht 
ontstaan dat de procesgang verhindert.

Er bestaat bijgevolg grond tot regeling van rechtsgebied.
De in de telastlegging A1 vermelde feiten lijken eveneens als diefstal  door 

middel  van valse sleutels en als valsheid in geschriften  en gebruik  van valse 
stukken gekwalificeerd te kunnen worden om aldus de misdaden op te leveren 
die elk met vijf tot tien jaar opsluiting worden bestraft, enerzijds door de arti-
kelen 461 en 467 van het Strafwetboek en, anderzijds, door de artikelen 193, 
196, 197, 213 en 214 van dat wetboek.

Aangezien de raadkamer bij J. M. M. geen verzachtende omstandigheden heeft 
aangenomen voor die telastleggingen, was het hof van beroep niet bevoegd om 
van de zaak kennis te nemen.

Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt  de beschikking die op 27 januari 2004 is gewezen door de raad-

kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, behalve in zoverre zij zegt 
dat er geen grond is om J. M. M. en Y. S. voor de telastleggingen A2, B3 en C4 
te vervolgen.

Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt  op de kant  van de 
gedeeltelijk vernietigde beschikking.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling.

5 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
mevr.Velu  – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 205

2° KAMER - 5 april 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING OF ARREST TOT VERWIJZING - ZAAK 
AANHANGIG GEMAAKT BIJ HET VONNISGERECHT - WETTIGHEID VAN DE BESLISSING VAN HET 
ONDERZOEKSGERECHT - BEVOEGDHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - 
BEVOEGDHEDEN VAN HET VONNISGERECHT

3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING - BEVOEGDHEID

4º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — ALLERLEI

1º De wet verleent de vonnisgerechten niet de bevoegdheid om zich uit te spreken over de 
wettigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten1.. 

2º en 3° Een beschikking tot verwijzing maakt de zaak aanhangig bij de bodemrechter, in  
zoverre  zij  geen  onwettigheid  inzake  bevoegdheid  bevat;  zij  blijft  al  haar  gevolgen 
behouden zolang zij door het Hof van Cassatie niet is vernietigd2. 

4º  Wanneer  de  raadkamer  een  beklaagde  wegens  een  misdrijf  naar  de  correctionele  
rechtbank heeft verwezen en de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard  
op grond dat de raadkamer de verwijzing heeft bevolen zonder dat "uit het dossier van de  
rechtspleging (blijkt) dat de griffier daadwerkelijk de kennisgeving die bij art. 127, zesde 
lid, Sv., is vereist aan de inverdenkinggestelde heeft toegezonden", ofschoon de zaak bij  
de voormelde rechtbank aanhangig was gemaakt en die daarover uitspraak diende te  
doen, vernietigt het Hof, na te hebben vastgesteld dat tegen de beschikking tot verwijzing  
vooralsnog  geen  enkel  rechtsmiddel  openstaat  en  het  vonnis  van  onbevoegdheid  in 
kracht  van  gewijsde  is  gegaan,  tot  regeling  van  rechtsgebied,  het  vonnis  van  
onbevoegdverklaring  en  verwijst  het  de  zaak  naar  dezelfde  correctionele  rechtbank, 
anders samengesteld. (Art. 525, Sv.)

(DE PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS T G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0322.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Eiser verzoekt om een regeling van rechtsgebied, ingevolge een beschikking, 

op 23 maart  2004 gewezen door de raadkamer  van de Rechtbank van Eerste 

1 Zie Cass., 13 juni 1990, AR 7932-7954-8067, nr 592. 
2 Zie Cass., 12 nov. 1986, AR 5216, nr 156; Cass, 30 juin 1998, AR P.98.0791.N, nr 354. 
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Aanleg te Verviers en een vonnis, op 18 januari 2006 gewezen door de correctio-
nele rechtbank van dit arrondissement.

Hij voert de redenen van zijn eis aan in een verzoekschrift, waarvan een voor 
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Bij beschikking van 23 maart 2004 heeft de raadkamer van de Rechtbank 

van  Eerste  Aanleg  te  Verviers  J.  G.  naar  de  correctionele  rechtbank  van  dit 
arrondissement verwezen wegens een misdrijf dat aldaar zou zijn gepleegd.

Bij vonnis van 18 januari 2006 heeft die rechtbank zich onbevoegd verklaard.
2. Vooralsnog staat geen rechtsmiddel open tegen de beschikking van 23 maart 

2004 en het vonnis van 18 januari 2006 is in kracht van gewijsde gegaan.
3.  De wet  verleent  de vonnisgerechten  niet  de bevoegdheid  om zich uit  te 

spreken over de wettigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten.
De rechtbank heeft  geoordeeld dat de zaak op onregelmatige wijze bij haar 

aanhangig was gemaakt op grond dat de raadkamer de verwijzing heeft bevolen 
zonder dat "uit het dossier van de rechtspleging (blijkt) dat de griffier daadwer-
kelijk de kennisgeving die bij artikel 127, zesde lid, van het Wetboek van Straf-
vordering, is vereist aan de inverdenkinggestelde heeft toegezonden"

4.  Welnu,  een  beschikking  tot  verwijzing maakt  de  zaak  aanhangig  bij  de 
bodemrechter,  in zoverre zij geen onwettigheid inzake bevoegdheid bevat. Zij 
blijft  al haar gevolgen behouden zolang zij door het Hof van Cassatie niet  is 
vernietigd.

Hieruit volgt dat de correctionele rechtbank aangezocht was en zich over de 
zaak diende uit te spreken.

5. Aldus heeft de rechtbank zich niet wettig onbevoegd verklaard.
Dictum,
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied.
Vernietigt het vonnis van 18 januari 2006 van de Correctionele Rechtbank te 

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

vernietigde vonnis.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Verviers, anders samen-

gesteld.

5 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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Nr. 206

2° KAMER - 5 april 2006

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - MEDEDELING VAN HET 
DOSSIER AAN DE INVERDENKINGGESTELDE EN AAN ZIJN RAADSMAN - ONVOLLEDIG DOSSIER - HOGER 
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOLLEDIG DOSSIER - GEVOLG

Het dossier dat ter beschikking wordt gehouden van de inverdenkinggestelde en van zijn 
raadsman gedurende de laatste werkdag vóór diens verschijning voor de raadkamer die 
uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis moet, in de regel,  
volledig zijn1 ; de eventuele onregelmatigheid van de rechtspleging voor de raadkamer 
leidt evenwel niet tot de onwettigheid van de handhaving van de voorlopige hechtenis 
wanneer  het  volledige  dossier  ter  beschikking  werd  gehouden  van  de  
inverdenkinggestelde en van zijn raadsman vóór diens verschijning voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer 
is aanhangig gemaak2 (Art. 21, §§1 en 3, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0466.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 23 maart 2006 op verwij-

zing is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-
stelling, ten gevolge van een arrest van 8 maart 2006 van het Hof.

Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over de beide middelen samen :
Naar luid van artikel 21, §3, eerste lid, van de Wet van 20 juli 1990 betref-

fende de voorlopige hechtenis wordt het dossier ter beschikking gehouden van de 
verdachte en van zijn raadsman gedurende de laatste werkdag vóór de verschij-
ning  voor  de  raadkamer  die  krachtens  de  eerste  paragraaf  van  die  bepaling, 
uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis. In de regel 
moet dit dossier volledig zijn.

De eventuele onregelmatigheid van de rechtspleging voor de raadkamer leidt 
evenwel niet tot de onwettigheid van de handhaving van de voorlopige hechtenis 
wanneer het volledige dossier ter beschikking werd gehouden van de inverden-
kinggestelde en van zijn raadsman vóór diens verschijning voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij  het hoger  beroep tegen de beschikking van de 
raadkamer is aanhangig gemaakt.

Het  bestreden  arrest  stelt  vast  dat  de  stukken  waarop  beslag  is  gelegd  in 
handen van de inverdenkinggestelde bij zijn aanhouding en waarvan hij verzocht 

1 Zie Cass., 30 dec. 1997, AR P.97.1650.F, nr 581.
2 Zie Cass., 14 feb. 1996, AR P.96.0202.F, nr. 80. 
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kennis te nemen, bij dit dossier zijn gevoegd en tot zijn beschikking en die van 
zijn raadslieden zijn gehouden achtenveertig uren vóór zijn verschijning voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling, wat deze laatste hebben toegegeven.

Aldus schendt het arrest noch de voormelde wetsbepaling, noch artikel 5.4 van 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, noch miskent het het recht van verdediging.

De middelen kunnen niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

5 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. Ch. Halet, Luik en J-F Bourlet, Luik.

Nr. 207

1° KAMER - 6 april 2006

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE 
BENADEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR - VERJARINGSTERMIJN - STUITING - SCHORSING

2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE 
BENADEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR - VERJARINGSTERMIJN - AANVANG

1º De tienjarige termijn voor een benadeelde om een rechtstreekse vordering tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar in te stellen is een verjaringstermijn die vatbaar is voor 
stuiting en schorsing1. (Art. 34, §2, en 86, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

2º  De  verjaringstermijn  van  het  recht  voor  de  benadeelde  of  de  in  diens  rechten 
gesubrogeerde  partij  om  een  rechtstreekse  vordering  tegen  de 
aansprakelijkheidsverzekeraar  in  te  stellen  begint  ten  vroegste  te  lopen  vanaf  de  
inwerkingtreding van artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op 1 januari 1993, wanneer  
op  deze datum rechten niet  onherroepelijk  zijn  vastgesteld.  (Art.  35,  §2,  en  86,  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst)

(FEDERALE VERZEKERINGEN  T. F.R. e.a.)

Advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis heeft in substantie gezegd:
…
In haar eerste middel bekritiseert eiseres het bestreden arrest, in zoverre het oordeelt dat 

de  tienjarige  verjaringstermijn  van  artikel  34,  §2  van  de  wet  op  de 
landverzekeringsovereenkomst,  die  het  eigen  recht  van  de  benadeelde  tegen  de 

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
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verzekeraar betreft, reeds begint te lopen vanaf het schadegeval, ook als dit schadegeval 
plaatsvond voor de inwerkingtreding van deze wet.

Zodoende zouden de appèlrechters onder meer artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek 
hebben geschonden en het daaruit afgeleide algemeen beginsel dat de verjaringstermijn 
van een bevrijdende verjaring pas begint te lopen vanaf het ogenblik dat de vordering kan 
worden  ingesteld,  alsook  de  artikelen  34,  §2,  35,  §2  en  86  van  de  wet  op  de 
landverzekeringsovereenkomst.

Artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, die op 1 
januari 1993 in werking is getreden, kent aan de benadeelde van een schadegeval een 
rechtstreekse vordering toe tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar.

U oordeelde in uw arrest  van 6 oktober  20002 dat  dit  artikel  ook toepasselijk is op 
schadegevallen  die  ontstaan  zijn  voor  1  januari  1993,  behoudens  wanneer  bepaalde 
rechten reeds onherroepelijk waren vastgesteld.

Deze  rechtstreekse  vordering  moet  krachtens  artikel  34,  §2,  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst worden ingesteld binnen de vijf jaar te rekenen vanaf het 
schadeverwekkend feit of, indien er een misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd. 
Ingeval de benadeelde aantoont dat hij pas op een later tijdstip kennis kreeg van zijn recht 
om  tegen  de  verzekeraar  een  rechtstreekse  vordering  in  te  stellen,  begint  de 
verjaringstermijn pas vanaf dat moment te lopen. De verjaringstermijn verstrijkt  in elk 
geval na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of, indien er 
misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Volgens tweede verweerster zou de tienjarige termijn een vervaltermijn zijn en zouden 
de  principes  inzake  de  toepassing  in  de  tijd  van  de  nieuwe  regels  inzake 
verjaringstermijnen  niet  gelden.Dit  wordt  bij  Uw  arrest  van  7  oktober  20053 
tegengesproken, waarin U beschouwde dat het bestaan van de limiet van tien jaar niet tot 
gevolg heeft dat de verjaringstermijn wordt herleid tot een vervaltermijn die niet vatbaar 
is voor stuiting of schorsing.

Eiseres  roept,  mijns  inziens,  onterecht  als  voorgaande  Uw arrest  van  19 september 
19974 in waar, inzake artikel 331ter van het Burgerlijk Wetboek, U impliciet zou hebben 
geoordeeld  dat  het  uitgesloten  is  dat  de  verjaringstermijn  van  de  rechtsvordering  tot 
onderzoek  naar  overspelig  vaderschap  is  kunnen  ingaan  voor  de  datum  van 
inwerkingtreding van de Afstammingswet. Het onderzoek van het geval toont aan dat de 
beslissing van Uw Hof steunde op de afwezigheid  van rechtstreekse werking  van  het 
Marckx-arrest van het EHRM5 in het interne recht en niet op de toepasselijkheid van art. 
331ter B.W.

2 Cass. 6 oktober 2000, A.R. C.99.0452.N, nr. 525; De Verz. 2001, 252, met noot M. Houben; R. W. 
2000-  2001,  516;  T.B.  H. 2000,  762,  noot  R.  Geelen,  ‘Artikel  86  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst: toepassing in de tijd’.
3 Cass., 7 oktober 2005, A.R. C.04.0471.F, nr.490.
4 Cass., 19 september 1997, A.R. C.96.0217.F, nr. 363.
5 Hof Mensenrechten, arrest Marckx van 13 juni 1979, Publ. Cour eur. D.H., Serie A, nr 31.
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Men kan beter het principe afleiden dat een vordering niet kan verjaren voordat zij 
ontstaat  uit  de  aard  van  de  verjaring  die  een  verweermiddel  is  tegen  een  laattijdige 
vordering. Dit werd door DE PAGE6 duidelijk gezegd: “het principe waardoor de materie 
wordt beheerst is eenvoudig: daar de verjaring een verweermiddel is tegen een laattijdige 
vordering, begint ze vanzelfsprekend enkel te lopen vanaf de dag waarop deze vordering 
ontstaat (vertaling).” Dit is het adagium “actiones non natae non praescribuntur”.

Er  is,  meen  ik,  schending  van  artikelen  35,  §2,  en  86  van  de  wet  op  de 
landsverzekeringsovereenkomst  alsook  van  artikel  2257  van  het  Burgerlijk  Wetboek. 
Artikel 86 schept een rechtsfiguur die vroeger niet bestond, namelijk het eigen recht van 
de benadeelde tegen de verzekeraar. De twee andere wetsbepalingen maken toepassing 
van de grondslagen van de verjaring met een zelfde logica: volgens artikel 35, §2, van de 
wet loopt de verjaring niet tegen de verzekerde, de begunstigde of de benadeelde die zich 
door overmacht in de onmogelijkheid bevindt om binnen de voorgeschreven termijn op te 
treden  en  artikel  2257  van  het  Burgerlijk  Wetboek  bepaalt  dat  ten  aanzien  van  de 
schuldvordering  die  van  een  voorwaarde  afhangt,  de  verjaring  niet  loopt,  zolang  die 
voorwaarde niet vervuld is. 

Het middel lijkt me gegrond.
…

ARREST

(A.R. C.05.0040.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 2257 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 34, §2, 35, §2, 86 en 149 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst 

van 25 juni 1992 en artikel 3 van het K.B. van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de 
datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de land-
verzekeringsovereenkomst;

- het algemeen rechtsbeginsel van de onmiddellijke inwerkingtreding van de wet;
- het algemeen beginsel in het verzekeringsrecht dat stelt dat de verjaring niet loopt 

tegen de benadeelde indien deze zich, buiten zijn wil om, in de absolute onmogelijkheid 
bevindt om op te treden;

-  het  algemeen beginsel  dat  de  verjaringstermijn  van  een bevrijdende  verjaring  pas 
begint te lopen vanaf het ogenblik dat de vordering kan worden ingesteld.

Aangevochten beslissingen

6 H. DE PAGE. Traité, VII, p. 1043, nr. 1147.
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Het bestreden arrest  verklaart  het  hoger  beroep van  de eiseres  slechts  gedeeltelijke 
gegrond, enkel wat de motieven betreft, en bevestigt, om andere motieven, het bestreden 
vonnis  in  zoverre  het  de  oorspronkelijke  vordering  van  de  eiseres  tegen  de  tweede 
verweerster ongegrond verklaart, op volgende gronden:

"4.2. (...) dat (de eiseres) haar rechtstreekse vordering tegen (de tweede verweerster), 
ingesteld bij haar aanvullende conclusie voor de eerste rechter d.d.  18 maart  1996, in 
hoofdorde steunt op artikel 86 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst;

(...)  dat  artikel  86 van  de  Wet  op  de Landverzekeringsovereenkomst  in  werking  is 
getreden op 1 januari 1993 (artikel 3 K.B. van 24 augustus 1992), dit is gedurende het 
geding in eerste aanleg, dus na het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst en na het 
ongeval;

Dat derhalve op het ogenblik van het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst nog 
de Verzekeringswet van 11 juni 1874 gold en nog niet de Wet van 25 juni 1992;

Dat evenwel sinds de inwerkingtreding van (artikel 86 van) de Wet van 25 juni 1992, 
dit is vanaf 1 januari 1993, nagegaan dient te worden welke regel van overgangsrecht in 
casu toepassing vindt;

(...) dat artikel 148 van de Wet van 25 juni 1992 houdende de overgangsbepalingen van 
deze wet  de  hypothese  van  de  rechtstreekse  vordering  m.b.t.  schadegevallen  die  zich 
hebben voorgedaan vóór de inwerkingtreding van de wet, niet regelt;

(...) dat op grond van de regel van de onmiddellijke werking van de nieuwe wet aange-
nomen moet worden dat de nieuwe wet onmiddellijk ingrijpt in de rechtsgevolgen van de 
onder de gelding van de oude wet tot stand gekomen toestanden die voortduren onder de 
gelding van de nieuwe wet;

Dat artikel 86 van de Wet van 25 juni 1992 in wezen de omvang van de verplichtingen 
van de verzekeraar niet wijzigt en geen nieuwe aansprakelijkheidsregel invoert, nu (het) 
in hoofdzaak ertoe strekt de afwikkeling van schadegevallen te vereenvoudigen door aan 
de slachtoffers een rechtstreekse vordering toe te kennen en hierbij het slachtoffer tegen 
het onvermogen van de verzekerde beschermt op een juridisch-technisch andere wijze dan 
voorheen reeds door de toekenning van het voorrecht bedoeld in artikel 20, 9°, Hypo-
theekwet het geval was;

Dat weliswaar de toepassing van artikel 87, §2, van de Wet van 25 juni 1992, dat de 
excepties beperkt die de verzekeraar  mag aanvoeren tegen het slachtoffer,  in bepaalde 
omstandigheden de toestand van de aangesproken verzekeraar kan verzwaren in vergelij-
king tot het vroeger geldende stelsel, maar dat dit bijkomstige aspect niet opweegt tegen 
de wil van de wetgever om de uitoefening van de rechten van de slachtoffers met onmid-
dellijke werking te onderwerpen aan een nieuwe regeling en de aard van de regel bepaald 
in artikel 86 van de Wet van 25 juni 1992 niet aantast;

Dat derhalve ook voor schadegevallen die zijn voorgevallen vóór 1 januari 1993 het 
slachtoffer over een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van de aansprakelijke 
kan beschikken, behoudens ingeval bepaalde rechten reeds onherroepelijk waren vastge-
steld (...);

Dat in casu de rechten van de slachtoffers van het ongeval van 10 februari 1975 op 1 
januari 1993 nog niet onherroepelijk waren vastgelegd, althans niet voor de aanspraken 
die niet beslecht werden in het arrest van dit hof van 23 april 1986, zodat overgangsrech-
telijk in dezen de rechtstreekse vordering gecreëerd door artikel 86 van de Wet van 25 
juni 1992 aangewend kan worden (...);

4.3. (...) dat (de tweede verweerster) in ondergeschikte orde inroept dat de tegen haar 
uitgeoefende rechtstreekse vordering verjaard is door het verlopen van meer dan vijf jaar 
sinds het schadeverwekkende feit, in casu het ongeval dat zich heeft voorgedaan op 10 
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februari 1975;
(...) dat artikel 34, §2, van de Wet van 25 juni 1992 weliswaar bepaalt dat de vordering 

die voortvloeit uit het eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar van de aanspra-
kelijke verjaart door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkende feit;

Dat dit artikel evenwel eveneens bepaalt dat indien de benadeelde bewijst dat hij pas op 
een later tijdstip kennis kreeg van zijn eigen recht tegen de verzekeraar, de termijn pas 
begint te lopen vanaf het tijdstip waarop hij er kennis van kreeg, maar dat de termijn in 
elk geval verstrijkt na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkende feit;

Dat in casu de benadeelden, en (de eiseres) die in de rechten van de benadeelden is 
getreden, slechts kennis kregen van hun eigen recht tegen de verzekeraar van (de eerste 
verweerder) op het ogenblik dat de Wet van 25 juni 1992 die dit eigen recht creëerde, 
bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad, dit is op 20 augustus 1992;

Dat in huidig geval de verjaringstermijn dan ook verstrijkt na verloop van tien jaar te 
rekenen vanaf het schadeverwekkende feit;

(...) dat  de N.V. FORTIS AG stelt dat  ook in dat geval  de tegen haar uitgeoefende 
rechtstreekse vordering verjaard is, nu zij pas werd ingesteld bij conclusie neergelegd op 
18 maart 1996, hetzij meer dan 21 jaar na het schadeverwekkende feit, daar waar de verja-
ring inging tien jaar vanaf 10 februari 1975, dus vanaf 11 februari 1985;

(...) dat de algemene regel van overgangsrecht stelt dat in geval van het invoeren van 
een voorheen niet bestaande verjaring van een vordering of van een verkorting van een 
bestaande  verjaringstermijn  van  een  vordering,  de  nieuw  ingevoerde  respectievelijke 
verkorte verjaringstermijn ten vroegste begint te lopen vanaf het ogenblik van de inwer-
kingtreding van de nieuwe wet (zie bv. artikel 119, §2, van de Wet van 31 maart 1987), 
zij het dat in geval van verkorting van de verjaringstermijn, zulks een eerder intredende 
verjaring op grond van de oude wet niet zal verhinderen (vergelijk: Cass. 13 maart 1989, 
R.W 1988-89, 1400);

Dat  deze  algemene  regel  van  overgangsrecht  evenwel  enkel  geldt  voorzover  het 
betrokken recht vóór het in werking treden van de nieuwe wet is ontstaan (vergelijk: Cass. 
13 maart 1989, aangeh.);

Dat het in huidig geval evenwel geenszins gaat om het invoeren door de wetgever van 
een voorheen niet bestaande verjaring of van een verkorting van een bestaande verjarings-
termijn, maar wél om het invoeren door de wetgever van een nieuwe rechtsfiguur in dit 
domein, namelijk de rechtstreekse vordering tegen die aansprakelijkheidsverzekeraar, met 
hieraan gekoppeld een aan die nieuwe rechtsfiguur aangepaste verjaringstermijn;

Dat in dat geval de regel van de onmiddellijke toepassing van de nieuwe wet vereist dat 
voor schadegevallen die zijn voorgevallen vóór 1 januari 1993 de nieuwe rechtsfiguur van 
de  rechtstreekse  vordering  tegen  de  verzekeraar,  mét  de  er  intrinsiek  aan gekoppelde 
verjaringstermijn,  voor het slachtoffer  openstaat; dat aldus de verjaringstermijn van 10 
jaar is beginnen lopen vanaf het schadegeval ook al heeft dit zich voorgedaan vóór het in 
werking treden van de Wet van 25 juni 1992, hetgeen inhoudt dat voor schadegevallen die 
zich hebben voorgedaan meer dan 10 jaar vóór het inwerkingtreden van de Wet van 25 
juni 1992, een beroep op de rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar uitgesloten is 
(vergelijk: A.-M. Verheyden, "Les principes de droit transitoire et leur application à la loi 
sur le contrat d'assurance-terrestre du 25 juin 1992"; RG.A.R 1995, 12.465, nr.80);

Dat dan ook vastgesteld moet worden dat op het ogenblik van de inwerkingtreding van 
artikel 86 van de Wet van 25 juni 1992 het eigen recht van (de eiseres) ten aanzien van 
(de tweede verweerster) reeds verjaard was;

(...) dat (de eiseres) hier tegen opwerpt dat de door haar op 8 maart 1989 uitgebrachte 
dagvaarding deze verjaring heeft gestuit, nu zij reeds in deze dagvaarding gevorderd heeft 
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dat (de rechtsvoorganger van) (de tweede verweerster) veroordeeld zou worden om alle 
bedragen  die  aan  haar  (de  eiseres)  zouden worden  toegekend,  in  plaats  van  aan  haar 
verzekerde (de eerste verweerder), rechtstreeks aan haar (= de eiseres) uit te betalen;

Dat evenwel een op 8 maart 1989 uitgebrachte dagvaarding onmogelijk een verjaring 
kan hebben gestuit die op dat ogenblik onbestaande was,  nu zij pas werd ingevoerd -, 
gekoppeld aan een alsdan nieuw ingevoerde rechtsfiguur - door een wet van 25 juni 1992, 
in werking getreden op 1 januari 1993; dat het hierbij zonder belang is uit te maken of de 
huidige vordering van (de eiseres) tegen (de tweede verweerster) al dan niet reeds virtueel 
begrepen was in de door haar in haar dagvaarding van 8 maart 1989 tegen (de tweede 
verweerster) uitgebrachte dagvaarding;

(...)  dat  op deze grond de vordering van (de eiseres) tegen (de tweede verweerster)  
zoals in hoofdorde gesteld, afgewezen moet worden".

Grieven
Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wet alleen beschikt voor het toeko-

mende en geen terugwerkende kracht heeft.
Ingevolge het algemeen rechtsbeginsel van de onmiddellijke inwerkingtreding van een 

wet, onder meer neergelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, is een nieuwe wet 
onmiddellijk  van toepassing op de toekomstige gevolgen van toestanden die onder de 
oude wet zijn ontstaan, maar die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe 
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde 
rechten.

Voornoemde bepaling en het erin neergelegde algemeen rechtsbeginsel van de onmid-
dellijke  inwerkingtreding  van  een  wet  houden  ook  in  dat,  indien  de  nieuwe  wet  een 
nieuwe verjaringstermijn bepaalt, deze termijn pas kan beginnen lopen vanaf de inwer-
kingtreding  van  de  wet,  aangezien  anders  aan  de  wet  een  terugwerkende  kracht  zou 
worden verleend.

Dit is zeker ook het geval indien het gaat om een verjaringstermijn die gekoppeld is aan 
een door de nieuwe wet nieuw ingevoerde rechtsfiguur.

De onmiddellijke inwerkingtreding van de wet houdt in dat de nieuwe rechtsfiguur, met 
haar verjaringstermijn, van toepassing is vanaf de inwerkingtreding van de wet op situa-
ties ontstaan vóór de inwerkingtreding, voor zover de rechten ingevolge deze situaties nog 
niet onherroepelijk waren vastgesteld.

In het bestreden arrest wordt terecht geoordeeld dat artikel 86 van de wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomst van toepassing is op schadegevallen die zich 
hebben voorgedaan vóór de inwerkingtreding van deze wet, voor zover de rechten die uit 
deze schadegevallen zijn ontstaan nog niet onherroepelijk werden vastgelegd.

De rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar was een nieuwe 
rechtsfiguur, die door artikel 86 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst werd 
ingevoerd en kon dus pas worden ingesteld vanaf de datum van de inwerkingtreding van 
de wet, zijnde 1 januari 1993 (zie artikel 149 van de wet op de landverzekeringsovereen-
komst en artikel 3 van het K.B. dd. 24 augustus 1992).

De verjaringstermijn voor het instellen van de rechtstreekse vordering van artikel 86 
van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, zoals bepaald in artikel 34, §2, van deze 
wet, kon dus pas beginnen lopen vanaf voormelde datum van inwerkingtreding.

Het bestreden arrest, dat oordeelt dat de verjaringstermijn van tien jaar van de recht-
streekse vordering voor schadegevallen ontstaan vóór de inwerkingtreding van de wet op 
de landverzekeringsovereenkomst, begint te lopen vanaf het schadegeval en niet vanaf de 
inwerkingtreding van de wet, schendt artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 
34, §2, en 86 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst.



832 HOF VAN CASSATIE 6.4.06 - Nr. 207 

De bevrijdende verjaring is een verweermiddel tegen een te laat ingestelde eis.
Deze verjaringstermijn begint dus in principe pas te lopen vanaf de dag waarop voor de 

eiser het recht ontstaat om de rechtsvordering in te stellen.
Dit algemeen principe wordt afgeleid uit artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek.
In het verzekeringsrecht loopt de verjaring overigens niet tegen de benadeelde die zich 

in de absolute onmogelijkheid bevindt om op te treden en die geen deel heeft  aan de 
omstandigheden die deze onmogelijkheid hebben veroorzaakt.

In de wet op de landverzekeringsovereenkomst is dit beginsel uitdrukkelijk neergelegd 
in artikel 35, §2, waarin wordt gesteld dat de verjaring niet loopt tegen de verzekerde, de 
begunstigde of de benadeelde die zich door overmacht in de onmogelijkheid bevindt om 
binnen de voorgeschreven termijn op te treden.

De verjaringstermijn van de rechtstreekse vordering zoals bepaald in artikel 34, §2, van 
de wet  op de landverzekeringsovereenkomst,  zowel  de termijn van vijf  jaar vanaf het 
schadeverwekkend feit of het misdrijf of het tijdstip waarop de benadeelde kennis kreeg 
van zijn recht tegen de verzekeraar als de termijn van tien jaar vanaf het schadeverwek-
kend feit of de dag waarop het misdrijf werd gepleegd, kan dus pas beginnen lopen vanaf 
het ogenblik dat de rechtstreekse vordering op grond van artikel 86 van de wet op de land-
verzekeringsovereenkomst kon worden ingesteld, d.i. vanaf het ogenblik van de inwer-
kingtreding van deze bepaling, zijnde 1 januari 1993.

Het is uitgesloten dat de verjaringstermijn van de rechtstreekse vordering van artikel 86 
van de wet  op de landverzekeringsovereenkomst  is kunnen ingaan voor de datum van 
inwerkingtreding van deze wet waarbij  die rechtstreekse vordering werd opgenomen in 
het Belgisch recht.

Het bestreden arrest, dat oordeelt dat de tienjarige verjaringstermijn van artikel 34, §2, 
van de wet op de landverzekeringsovereenkomst reeds begint te lopen vanaf het schade-
geval,  ook als dit schadegeval  plaatsvond voor de inwerkingtreding van de wet  op de 
landverzekeringsovereenkomst, schendt artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek en het 
daaruit afgeleide algemeen beginsel dat de verjaringstermijn van een bevrijdende verja-
ring pas begint te lopen vanaf het ogenblik dat de vordering kan worden ingesteld, alsook 
de artikelen 34, §2, 35, §2, en 86 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst en het 
algemeen beginsel in het verzekeringsrecht dat de verjaring niet loopt tegen de benadeelde 
indien deze zich, buiten zijn wil, in de absolute onmogelijkheid bevindt om op te treden.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-

komst, in werking getreden op 1 januari 1993, dat aan de benadeelde van een 
schadegeval een rechtstreekse vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar 
verleent, is ook toepasselijk op schadegevallen die ontstaan zijn voor 1 januari 
1993, behoudens wanneer bepaalde rechten reeds onherroepelijk waren vastge-
steld.

2. Krachtens artikel 34, §2, eerste lid, van de wet op de landverzekeringsover-
eenkomst, verjaart de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de bena-
deelde tegen de verzekeraar heeft krachtens artikel 86 van deze wet door verloop 
van  vijf  jaar,  te  rekenen  vanaf  het  schadeverwekkend  feit  of,  indien  er  een 
misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.
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Indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis 
heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, begint, krachtens artikel 34, 
§2, tweede lid, van dezelfde wet, de voormelde verjaringstermijn pas te lopen 
vanaf dat tijdstip.

Dit tweede lid voegt hieraan toe dat die termijn alsdan in elk geval verstreken 
is  na  verloop  van  tien  jaar,  te  rekenen  vanaf  het  schadeverwekkend  feit,  of, 
indien er een misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Deze tienjarige termijn is een verjaringstermijn die vatbaar is voor stuiting en 
schorsing.

3. Artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "de verjaring (niet) 
loopt:  ten  aanzien  van  een  schuldvordering  die van  een  voorwaarde  afhangt, 
zolang die voorwaarde niet vervuld is".

4. Artikel 35, §2, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat 
de verjaring niet loopt tegen de verzekerde, de begunstigde of de benadeelde die 
zich door overmacht in de onmogelijkheid bevindt om binnen de voorgeschreven 
termijn op te treden.

5. Uit deze bepalingen volgt dat de verjaring overeenkomstig artikel 34, §2, 
van de wet op de landverzekeringsovereenkomst niet kan lopen tegen de bena-
deelde, of de in diens rechten gesubrogeerde partij, die zich voor de inwerking-
treding van artikel 86 van die wet in de onmogelijkheid bevindt om zijn recht-
streekse  vordering uit  te  oefenen.  De verjaringstermijn begint  ten vroegste  te 
lopen vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet op 1 januari 1993.

6. De appelrechters stellen vast dat te dezen de rechten van de slachtoffers van 
het  ongeval  van 10 februari  1975 op 1 januari  1993 nog niet  onherroepelijk 
waren vastgelegd althans niet voor de aanspraken die niet beslecht werden in het 
arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 23 april 1986.

De appelrechters  oordelen dat  de verjaringstermijn van 10 jaar  is  beginnen 
lopen vanaf het schadegeval ook al heeft dit zich voorgedaan vóór het in werking 
treden van de wet van 25 juni 1992, hetgeen inhoudt dat voor schadegevallen die 
zich hebben voorgedaan meer dan 10 jaar vóór het inwerkingtreden van de wet 
van 25 juni 1992, een beroep op de rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar 
uitgesloten is.

7. Zodoende schenden zij de in het middel aangewezen wetsbepalingen.
8. Het middel is gegrond.
Overige grieven
9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het principaal 

hoger  beroep  van  de  Federale  Verzekeringen  en  over  het  incidenteel  hoger 
beroep van de NV Fortis AG en in zoverre het uitspraak doet over de kosten van 
die partijen in de zaak 1999/AR/1611.

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



834 HOF VAN CASSATIE 6.4.06 - Nr. 207 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

6 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-gene-
raal met opdracht– Advocaten: mrs. Simont en Geinger.

Nr. 208

1° KAMER - 6 april 2006

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - DEKKINGSPLICHT VAN DE VERZEKERAAR - 
INTERESTEN EN KOSTEN - ONGEVALLEN VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET

De  uitbreiding  van  de  dekkingsplicht  die  artikel  82  van  de  wet  op  de  
landverzekeringsovereenkomst  invoert  vindt  geen  toepassing  op  ongevallen  die  zich 
hebben voorgedaan voordat de wet in werking getreden is, ook al is de schade ontstaan 
nadat dit artikel in werking is getreden1.(Art. 82, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(AXA BELGIUM nv T. J.V.)

ARREST

(A.R. C.05.0141.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen twee arresten, op 27 november 2003 en 10 

juni 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de wet geen terugwerkende kracht heeft;
- de artikelen 30, 77, 82 en 148 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekerings-

1 Zie S. LIERMAN en B. WEYTS, "Het overgangsrecht en de inwerkingtreding van wettelijke regels in 
het bijzonder met betrekking tot het verzekeringsrecht", T.P.R. 2005, nr 15; P. POPELIER, Toepassing 
van de wet in de tijd, in A.P.R., 1999, nrs 48 en 60; N. DENOEL, "Les assurances de responsabilité et la 
loi du 25 juin 1992", in Les assurances de responsabilité, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1999, 126; 
P.H.  DELVAUX,  "Le  droit  transitoire.  Champ  d'application  dans  le  temps  du  nouveau  droit  des 
assurances terrestres", in M. FONTAINE, La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Ed. 
Jeune Barreau de Bruxelles, 1995, 141. Contra: H. COUSY en H. CLAASSENS, "De toepassing van de wet 
van  25  juni  1992  op  de  bestaande  of  lopende  verzekeringscontracten,  in  het  bijzonder  bij 
schadegeval",  in De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst:  toepassing in de 
praktijk, De Verz., Dossier, 1992, 147-148.
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overeenkomst;
- de artikelen 8 en 14 van de wet van 16 maart 1994 tot wijziging van sommige bepa-

lingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van 

de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.

Aangevochten beslissingen
In zijn tussenarrest van 27 november 2003 (p. 6, tweede alinea) beslist het hof van 

beroep dat eiseres gehouden is dekking te verlenen van de interesten en kosten vanaf 1 
januari 1994. Het steunt deze beslissing op volgende overwegingen (p. 4 t.e.m. 6, nr. 3):

"(De  verweerster)  houdt  evenwel  voor  dat  zij  toch gerechtigd  is op de intresten en 
kosten boven de dekkingsgrens van de polis op grond van art. 82 Wet Landverzekerings-
overeenkomst. (De eiseres) wijst de toepassing van voormeld art. 82 af, nu het schade-
geval waarvoor (de verweerster) bij het arrest dd. 5 november 1998 aansprakelijk werd 
gesteld, zich heeft voorgedaan in 1989, hetzij voor de inwerkingtreding van de Wet Land-
verzekeringsovereenkomst.

Art. 149 Wet Landverzekeringsovereenkomst voorzag dat de Koning voor elk artikel 
van deze wet de dag diende te bepalen waarop het in werking trad. De inwerkingtreding 
van de Wet  Landverzekeringsovereenkomst  werd  dienovereenkomstig  geregeld  bij  het 
K.B. van 24 augustus 1992. Op grond van artikel 3 van dit K.B. van 24 augustus 1992 
trad artikel 82 Wet Landvezekeringsovereenkomsten in werking op 1 januari 1993. De 
inwerkingtreding van artikel 82 Wet Landverzekeringsovereenkomst houdt op zich niet in 
dat deze bepaling vanaf deze datum ook van toepassing is op de lopende verzekerings-
overeenkomsten.

Artikel 148 Wet Landverzekeringsovereenkomst voorzag in overgangsbepalingen ten 
aanzien van de verzekeringsovereenkomsten die aangegaan waren voor de inwerkingtre-
ding van de Wet Landverzekeringsovereenkomst. Op grond van artikel 148, §1, waren de 
bepalingen van de Wet Landverzekeringsovereenkomst op deze verzekeringsovereenkom-
sten eerst van toepassing vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing, de verlenging of 
de omzetting van de overeenkomst. Op grond van artikel 1 van het K.B. van 25 augustus 
1992 betreffende de aanpassing van de verzekeringsovereenkomsten en andere verzeke-
ringsdocumenten  aan  de  wet  van  25  juni  1992  op  de  Landverzekeringsovereenkomst 
dienden de verzekeringsondernemingen trouwens over te gaan tot de formele aanpassing 
van de verzekeringsovereenkomsten aan de bepalingen van deze wet, ten laatste op 1 juli 
1993 of op de datum waarop de wet op hen van toepassing werd indien die datum na 1 juli 
1993 viel.

De verzekeringsovereenkomst nr. 718.700.306 die door (de verweerster) bij (de eiseres) 
werd afgesloten, nam een aanvang op 3 juni 1987, hetzij voor de inwerkingtreding van de 
Wet Landverzekeringsovereenkomst. Op deze verzekeringsovereenkomst dient aldus de 
overgangsregeling van artikel 148, §1, toegepast te worden.

Artikel 30 Wet Landverzekeringsovereenkomst diende op grond van artikel 148, §4, 
toegepast te worden vanaf zijn inwerkingtreding, hetzij 1 januari 1993. De polis werd na 1 
januari 1993 voor het eerst verlengd op 31 december 1993 zodat vanaf 1 januari 1994 
artikel 82 Wet Landverzekeringsovereenkomst erop van toepassing was. (De eiseres) is 
dan ook vanaf 1 januari 1994 gehouden dekking te verlenen voor de intresten en de kosten 
boven dekkingsgrens.

Dat het schadegeval zich heeft voorgedaan in 1989, hetzij voordat artikel 82 Wet Land-
verzekeringsovereenkomst, op de verzekeringsovereenkomst toepassing vond, is ter zake 
niet dienend ten aanzien van de intresten en kosten vanaf 1 januari 1994. De schaderege-
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ling betreffende het schadegeval van 1989 had voor de aanvang van de toepasselijkheid 
van artikel 82 Wet Landverzekeringsovereenkomst op de verzekeringsovereenkomst, nog 
geen volledige uitwerking gekregen.

(De eiseres) verwijst  ten onrechte enkel naar de datum van het schadegeval voor de 
bepaling van de omvang van haar dekkingsplicht. De verzekeringsovereenkomst dekt de 
aansprakelijkheid  van  de  verzekerde  ingevolge  een  welbepaald  schadegeval,  hetgeen 
inhoudt  dat  de  schade  veroorzaakt  door  dit  schadegeval  en  waarvoor  dekking  dient 
verleend te worden, zich ook op een later tijdstip kan voordoen. Dit is in casu het geval 
met de intresten en kosten die zich vanaf 1 januari 1994 hebben gerealiseerd.

Bovendien  dient  er  op  gewezen  te  worden  dat  de  aansprakelijkheidsverzekeraar  op 
grond van artikel  77 Wet Landverzekeringsovereenkomst,  zoals gewijzigd bij artikel  8 
Wet 16 maart 1994, dekking geeft tegen alle vorderingen tot vergoeding wegens het voor-
vallen van schade die in de overeenkomst beschreven is. De intresten en kosten die thans 
in aanmerking worden genomen, zijn te beschouwen als schade die voorgevallen is, zij 
het vanaf 1 januari 1994, en waarvoor dekking moet verleend worden overeenkomstig de 
op  dat  ogenblik  geldende  wettelijke  bepalingen.  In  het  oorspronkelijk  artikel  77  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst  was  weliswaar  sprake  van  de  schadeverwekkende 
gebeurtenis die in de overeenkomst  omschreven was,  in plaats van het voorvallen van 
schade, doch dit belet geenszins dat de aansprakelijkheidsverzekeraar de schade ingevolge 
een opgelopen aansprakelijkheid moet vergoeden binnen de grenzen van de dekking en 
conform de ter zake geldende wettelijke bepalingen. (De eiseres) is dan ook gehouden 
dekking te verlenen voor de intresten en kosten vanaf 1 januari 1994" (cf. p. 4, nr. 3 e.v. 
van het arrest).

Het arrest heropende de debatten om de partijen toe te laten met toepassing van de 
bovenvermelde regels een afrekening met bewijskrachtige stukken voor te leggen.

In het eindarrest van 10 juni 2004 bevestigt het hof van beroep dat artikel 82 van de 
Wet  op de Landverzekeringsovereenkomst  in  voorliggend  geval  vanaf  1  januari  1994 
toepassing  kan  vinden  en  veroordeelt  het  eiseres  tot  betaling  van  52.151,24  euro,  te 
vermeerderen met de moratoire interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf 28 januari 
2002 en de gerechtkosten.

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 2 en 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van het 

algemeen rechtsbeginsel dat de wet geen terugwerkende kracht heeft, van de artikelen 30, 
82 en 148, §1 en §4, van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst 
(hierna de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst) en van de artikelen 1 en 2 van het 
koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum van inwerkingtre-
ding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
(hierna het koninklijk besluit van 24 augustus 1992).

Luidens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek beschikt de wet alleen voor het toeko-
mende en heeft zij geen terugwerkende kracht.

Artikel 82 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de dekkings-
grenzen enkel gelden met betrekking tot de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding 
en dat de intresten en kosten zelfs boven de dekkingsgrenzen moeten worden vergoed.

Op grond van artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 trad artikel 82 
van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst op 21 september 1992 in werking.

Volgens  artikel  148,  §1,  van  de Wet  op de Landverzekeringsovereenkomst  zijn  de 
bepalingen van deze wet op de verzekeringsovereenkomsten die aangegaan zijn voor de 
inwerkingtreding van die bepalingen, eerst van toepassing vanaf de dag van de wijziging, 
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de vernieuwing, de verlenging of de omzetting van de overeenkomst.
Artikel 30, §1, van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst, dat bepaalt dat de 

duur van de verzekeringsovereenkomst niet langer mag zijn dan één jaar, trad overeen-
komstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 op 1 januari 1993 in 
werking.

Artikel 148, §4, van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst stelt dat artikel 30 
van deze wet wordt toegepast op de bestaande overeenkomsten vanaf zijn inwerkingtre-
ding.

Het hof van beroep oordeelt dat "de inwerkingtreding van artikel 82 Wet Landverzeke-
ringsovereenkomst op zich niet (inhoudt) dat deze bepaling vanaf deze datum ook van 
toepassing is op de lopende verzekeringsovereenkomsten." (cf. p. 4, voorlaatste alinea van 
het  tussenarrest)  en  stelt  vervolgens  vast  dat  de  verzekeringsovereenkomst  tussen  de 
eiseres en de verweerster op 3 juni 1987 een aanvang nam, zodat de overgangsregeling in 
artikel 148, §1, van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst moet worden toegepast 
(cf. p. 5, tweede alinea, van het tussenarrest).

Volgens het hof van beroep diende "art. 30 Wet Landverzekeringsovereenkomst (...) op 
grond van art. 148, §4, toegepast te worden vanaf zijn inwerkingtreding, hetzij 1 januari 
1993. De polis werd na 1 januari 1993 voor het eerst verlengd op 31 december 1993 zodat 
vanaf 1 januari 1994 artikel 82 Wet Landverzekeringsovereenkomst erop van toepassing 
was. (De eiseres) is dan ook vanaf 1 januari 1994 gehouden dekking te verlenen voor de 
intresten en de kosten boven dekkingsgrens" (cf. p. 5, derde alinea, van het tussenarrest).

Vervolgens overweegt het hof van beroep dat het feit dat "het schadegeval zich heeft 
voorgedaan in 1989, hetzij voordat artikel 82 Wet Landverzekeringsovereenkomst, op de 
verzekeringsovereenkomst toepassing vond, ter zake niet dienend (is) ten aanzien van de 
intresten en kosten vanaf 1 januari 1994. De schaderegeling betreffende het schadegeval 
van 1989 had voor de aanvang van de toepasselijkheid van artikel 82 Wet Landverzeke-
ringsovereenkomst  op  de  verzekeringsovereenkomst,  nog  geen  volledige  uitwerking 
gekregen.  (De eiseres) verwijst  ten onrechte enkel  naar de datum van het schadegeval 
voor de bepaling van de omvang van haar dekkingsplicht. De verzekeringsovereenkomst 
dekt  de  aansprakelijkheid  van  de  verzekerde  ingevolge  een  welbepaald  schadegeval, 
hetgeen inhoudt dat de schade veroorzaakt  door dit  schadegeval  en waarvoor  dekking 
dient verleend te worden, zich ook op een later tijdstip kan voordoen. Dit is in casu het 
geval met de intresten en kosten die zich vanaf 1 januari 1994 hebben gerealiseerd" (cf. p. 
5, vierde en vijfde alinea, van het tussenarrest).

Uit het beginsel van de onmiddellijke inwerkingtreding van de nieuwe wet volgt dat 
een nieuwe wet niet alleen van toepassing is op toestanden die na de inwerkingtreding 
ervan ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de vroegere wet ontstane 
toestanden die zich voordoen of voortduren onder toepassing van de nieuwe wet,  mits 
geen afbreuk wordt gedaan aan onherroepelijk vastgestelde rechten.

Op overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de nieuwe wet van open-
bare orde is of uitdrukkelijk bepaalt dat ze geldt voor lopende overeenkomsten.

Luidens artikel 148, §1, van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst zijn de bepa-
lingen van deze wet op de verzekeringsovereenkomsten die aangegaan zijn voor de inwer-
kingtreding van die bepalingen eerst van toepassing vanaf de dag van de wijziging,  de 
vernieuwing, de verlenging of de omzetting van de overeenkomst.

Het hof van beroep oordeelt met miskenning van de regels inzake overgangsrecht dat 
eiseres op grond van artikel 82 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst dekking 
verschuldigd is voor de intresten en kosten vanaf 1 januari 1994.

Zoals de eiseres in hoger beroep aanvoerde (cf. p. 13, nr. 2 van de beroepsconclusie en 
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p. 1 en 2 van de beroepsconclusie na tussenarrest), diende de vaststelling van de door de 
eiseres verschuldigde verzekeringsdekking met eerbiediging van het beginsel van de niet-
retroactieve werking van de nieuwe wet te gebeuren aan de hand van de op het ogenblik 
van het schadegeval toepasselijke regels.

Het hof van beroep stelt vast dat het schadegeval zich in 1989 voordeed (cf. p. 5, vierde 
en vijfde alinea, van het tussenarrest), dit is vóór de inwerkingtreding van artikel 82 van 
de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst.

Het schadegeval werd dan ook beheerst door de op dat ogenblik toepasselijke rechtsre-
gels, waaronder de bepalingen van de door eiseres en verweerster gesloten verzekerings-
overeenkomst.

Artikel 14.3 van de door de eiseres ingeroepen en in het arrest vermelde verzekerings-
overeenkomst bepaalt dat "alle kosten, daarin begrepen de kosten van beperking van de 
schade,  interesten,  uitgaven  en  honoraria  in  de  verzekeringssommen  begrepen  zijn", 
waaraan artikel 2, a) van de bijzondere voorwaarden toevoegt dat de verzekeringswaar-
borg beperkt is tot 10.000.000 BEF per schadegeval (cf. p. 5 van de beroepsconclusie van 
eiseres en p. 3, nr. 2 en p. 4, eerste alinea, van het tussenarrest).

De vaststelling dat de schaderegeling na de inwerkingtreding van artikel 82 van de Wet 
op de Landverzekeringsovereenkomst nog geen volledige uitwerking heeft gekregen en er 
zich na inwerkingtreding van artikel 82 nog schade veroorzaakt door dit schadegeval kan 
voordoen, zoals het hof van beroep overweegt (cf. p. 5, vierde en vijfde alinea, van het 
tussenarrest), kon aan het van kracht zijn van deze bepalingen van de verzekeringsover-
eenkomst geen afbreuk doen.

Deze gevolgen van het schadegeval werden eveneens beheerst door de op het ogenblik 
van het schadegeval toepasselijke rechtsregels.

Artikel 82 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst, dat de contractueel vast-
gelegde vergoedingsplicht van de eiseres wijzigt, kon dan ook niet toegepast worden op 
de gevolgen van het schadegeval dat volgens het hof van beroep in 1989 plaatsvond.

De beslissing waarbij het hof van beroep artikel 82 van de Wet op de Landverzeke-
ringsovereenkomst  van toepassing verklaart  op de interesten en kosten sinds 1 januari 
1994 en oordeelt dat de eiseres "dan ook gehouden dekking te verlenen voor de intresten 
en kosten vanaf 1 januari 1994" (cf. p. 6, tweede alinea, van het tussenarrest), miskent 
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, het algemeen rechtsbeginsel dat de wet geen terug-
werkende kracht heeft, de artikelen 30, 82 en 148, §1 en §4, van de Wet op de Landverze-
keringsovereenkomst, de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 
tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de verbindende kracht van de bedingen 
van de verzekeringsovereenkomst met verweerster (schending van artikel 1134, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek en het erin vervatte beginsel van de overeenkomstwet).

Het eindarrest van 10 juni 2004, waarin het hof van beroep beslist dat artikel 82 van de 
Wet  op de Landverzekeringsovereenkomst  in  voorliggend  geval  vanaf  1  januari  1994 
toepassing kan vinden en eiseres veroordeeld wordt tot betaling van 52.151,24 euro, te 
vermeerderen met de moratoire interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf 28 januari 
2002 en de gerechtkosten, is door diezelfde onwettigheden aangetast.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel  82, tweede en derde lid, van de wet van 25 juni 
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1992 op de landverzekeringsovereenkomst, is de verzekeraar ertoe gehouden de 
interesten  op  de  in  hoofdsom  verschuldigde  schadevergoeding  ten  laste  te 
nemen, evenals de kosten, zelfs boven de dekkingsgrenzen.

Deze bepaling is, krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus 
1992 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet op de land-
verzekeringsovereenkomst, in werking getreden op 21 september 1992.

2. Overeenkomstig artikel 148, §1 en §2, van de wet op de landverzekerings-
overeenkomst, zijn de bepalingen van deze wet op de verzekeringsovereenkom-
sten die zijn aangegaan voor de inwerkingtreding van die bepalingen, eerst van 
toepassing vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing, de verlenging of de 
omzetting van de overeenkomst en in elk geval vanaf 1 september 1994.

3. Deze bepalingen houden in dat artikel 82 van die wet op een lopende over-
eenkomst toepasselijk is met betrekking tot rechtsfeiten die de wet van 25 juni 
1992 bepalend acht voor de rechtsverhouding tussen de verzekerde en de verze-
keraar en die zich hebben voorgedaan vanaf haar inwerkingtreding.

Het rechtsfeit dat bepalend is, krachtens dit artikel, is het ongeval zelf en niet 
de latere schade die is ontstaan ingevolge een vertraging in de betaling van de 
vergoeding.

4. Artikel 82 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst verzwaart  de 
verplichtingen van de verzekeraar in zoverre hij op grond van de verzekerings-
overeenkomst niet gehouden was tot betaling van interesten en kosten boven het 
bedrag van de waarborg.

5. De uitbreiding van de dekkingsplicht die artikel 82 van de wet op de land-
verzekeringsovereenkomst invoert vindt geen toepassing op ongevallen die zich 
hebben voorgedaan voor dat de wet in werking getreden is, ook al is de schade 
ontstaan nadat dit artikel in werking is getreden.

6. De appelrechters stellen vast dat:
- de verzekeringsovereenkomst die op 12 juni 1987 tussen de partijen werd 

gesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van de verweerster, in 
een dekking voorzag ten belope van 247.893,52 euro per schadegeval met een 
maximum van 495.787,05 euro per verzekeringsjaar;

-  artikel  14.3 van deze verzekeringsovereenkomst  bepaalde  dat  alle  kosten, 
daarin begrepen de kosten van beperking van de schade, interesten, uitgaven en 
honoraria in de verzekeringssommen begrepen zijn;

- artikel 82 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst op de verzeke-
ringsovereenkomst van toepassing was vanaf 1 januari 1994;

- het schadegeval waarvoor verweerster aansprakelijk werd gesteld zich heeft 
voorgedaan in 1989, hetzij voordat artikel 82 van de wet op de landverzekerings-
overeenkomst op de verzekeringsovereenkomst toepassing vond.

7. Door te oordelen dat de eiseres op grond van artikel 82 van de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst  gehouden  is  dekking  te  verlenen  voor de  inte-
resten en kosten vanaf 1 januari 1994, ook al heeft het ongeval zich voorgedaan 
voor dat artikel 82 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van toepas-
sing werd op de tussen de partijen gesloten verzekeringsovereenkomst, schendt 
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het arrest de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.
8. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Omvang cassatie
10. De gedeeltelijke cassatie van het arrest van 27 november 2003 strekt zich 

uit tot de volledige cassatie van het arrest van 10 juni 2004 dat een gevolg ervan 
is.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 10 juni 2004 en het arrest van 27 november 

2003 behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de voor-

melde arresten.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

6 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-gene-
raal met opdracht– Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 209

1° KAMER - 6 april 2006

1º ENERGIE - ELEKTRICITEIT - AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKKIGE PRODUCTEN - GEBREK IN 
DE INSTALLATIE - LEVERING VAN EEN ONBEWERKT PRODUCT - PRODUCENT - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE 
AANSPRAKELIJKHEID — ALLERLEI - AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKKIGE 
PRODUCTEN - PRODUCENT - BEGRIP

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE 
AANSPRAKELIJKHEID — ALLERLEI - AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKKIGE 
PRODUCTEN - ONMOGELIJKHEID HET BESTAAN VAN EEN GEBREK TE ONTDEKKEN - BEGRIP

1º en 2° De leverancier van een product die door een gebrek in zijn installatie nalaat het 
normale productieproces uit te voeren en een onbewerkt product levert, verliest daardoor  
niet  de  hoedanigheid  van  producent.  (Art.  2,  tweede  en  derde  lid,  Wet 
Produktenaansprakelijkheid)

3º De onmogelijkheid het bestaan van een gebrek van een product te ontdekken gaat niet 
uit van de stand van de kennis waarvan de betrokken producent concreet of subjectief op  
de hoogte was of kon zijn, maar van de objectieve stand van de wetenschappelijke en 
technische kennis waarvan de producent wordt geacht op de hoogte te zijn1.  (Art. 8, e, 

1 H.v.J. 29 mei 1997, Jur., 1,2670,27 (zaak C-300/95) (Art. 8,e, van de Wet van 25 februari 1991 
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Wet Produktenaansprakelijkheid)

(IMEWO T. V-B. L.  e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0156.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 januari 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1, 2, 3, 7 en 8 van de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprake-

lijkheid voor producten met gebreken.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep beoordeelt de toepassingsvoorwaarden van de wet betreffende de 

aansprakelijkheid  voor  producten  met  gebreken,  acht  alle  toepassingsvoorwaarden 
vervuld en bevestigt de door de eerste rechter uitgesproken veroordeling van de eiseres, 
op grond van de volgende overwegingen:

"Nopens de toepassing van de wet op de productaansprakelijkheid.
Voorafgaandelijk:  het hof is door de debatten en de overgelegde stukken voldoende 

ingelicht. Op het in ondergeschikte orde gevorderde deskundigenonderzoek hoeft niet te 
worden ingegaan.

Blijkens art. 3 A van haar statuten heeft de appellante (de eiseres) als doel de levering 
van elektriciteit. Het onderscheid dat zij in haar conclusies meent te moeten maken tussen 
'elektriciteit' en 'elektrisch vermogen' is kunstmatig en niet ter zake.

Zij levert dus een product in de zin van art. 2, lid 2, WPA.
De appellante is ook als producent te beschouwen in de zin van art. 3 WPA. Onder 

producent wordt immers onder meer de fabrikant van het eindproduct verstaan. En een 
product is een eindproduct wanneer de consument het kan ge- of verbruiken zonder dat 
het product nog enige wijziging moet ondergaan.

In conclusies zet de appellante uiteen dat zij de primaire elektrische energie, die haar 
door de NV Electrabel wordt geleverd, omzet tot een elektrisch vermogen met een span-
ning van 400 V. Dit vermogen is evenwel nog niet bruikbaar door de consument en is dus 
in die zin geen eindproduct. Door de aanwezigheid van de nulleider in de kabel wordt de 
spanning verminderd tot 220 V en is dan bruikbaar door de abonnee-consument.

Het hof verwijst ook naar art. 2, §2-1, van de statuten waarin onder distributie van elek-

heeft  art.  7,e,  van  de  Richtlijn  85/374/EEG  Raad  van  25  juli  1985  betreffende  de  onderlinge 
aanpassing  van  de  wettelijke  en  bestuursrechtelijke  bepalingen  der  Lid-staten  inzake  de 
aansprakelijkheid voor producten met gebreken omgezet); zie ook: Parl. St., Kamer, 1989-1990, n° 
1262/1, p. 18; T. VANSWEEVELT, "De wet van 25 februari 1991 inzake productenaansprakelijkheid", 
T.B.B.R., 1992, p. 206, nrs 85-87; M. FALLON "La loi du 25 février 1991", J.T., 1991, p. 472, nrs 36 
en 37.
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trische energie ook de omvorming van die energie begrepen is. Het gaat dus niet louter 
om transport. Naast verdeling van elektriciteit, neemt de appellante dus ook deel aan de 
productie van verbruikbare elektriciteit.

Wanneer door een gebrek in de aansluitklem een afwijkende spanning ontstaat die te 
hoog is voor de elektrische apparaten van de consument en deze daardoor beschadigt, is er 
sprake van een gebrekkig product.

De appellante tracht aan die omschrijving te ontkomen door de gebrekkige aansluiting 
als een gebrek in de dienstverlening te benoemen. Het hof kan aan deze argumentatie 
geen gunstig onthaal verlenen. Het wegvallen van de nulleider heeft de spanning doen 
verhogen en heeft het product gebrekkig gemaakt.

En het gaat wel degelijk om een gebrek in de zin van art. 5 WPA, nu de te hoge span-
ning  van  de  elektriciteit  niet  de  veiligheid  heeft  geboden  die  men  gerechtigd  is  te 
verwachten.

Op het ogenblik dat de elektriciteit via de aftakking een spanningswijziging ondergaat 
en bij de consument binnenkomt, is er sprake van een 'in het verkeer brengen' in de zin 
van art. 8.b WPA. De appellante kan zich derhalve niet bevrijden door een beroep te doen 
op dit artikel.

De appellante tracht verder aan haar aansprakelijkheid te ontkomen door een beroep op 
art. 8. e WPA. Het hof is van oordeel dat dit niet gegrond is. Het verweermiddel moet 
strikt worden geïnterpreteerd. De onmogelijkheid om het gebrek te ontdekken moet abso-
luut zijn; wat hier niet het geval is. De appellant is eigenaar van de aftakking, waarin het 
gebrek ontstond, en ze staat als verdeler in voor het onderhoud en de goede en veilige 
werking van de aftakking (zie art. III-A-1, lid 2, en 6). En gelet op de overgelegde recht-
spraak, die allen over een zelfde probleem handelen, gaat het om een fenomeen dat zich 
kennelijk  meerdere  malen  voordoet  en  wordt  de  appellante  dan  ook  geacht  daarmee 
vertrouwd te zijn. Zij diende de nodige voorzorgen te nemen.

De eerste rechter heeft dus ter zake een oordeelkundige beslissing genomen" (cf. p. 5, 
nr. 2.5 e.v. van het arrest).

Grieven
(...)
Tweede onderdeel: schending van de artikelen 1, 2, 3 en 7 van de wet van 25 februari 

1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (hierna Wet Product-
aansprakelijkheid).

Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Productaansprakelijkheid moet de benadeelde die 
op  grond  van  de  bepalingen  van  deze  Wet  een  schadevergoeding  vordert  het  bewijs 
leveren van schade, van een gebrek aan het door de producent geproduceerde product en 
van het causaal verband tussen beiden.

De  producent  is  aansprakelijk  voor  de schade  veroorzaakt  door  een gebrek  in  zijn 
product (artikel 1 van de Wet Productaansprakelijkheid).

Elektriciteit wordt in artikel 2 van de Wet Productaansprakelijkheid uitdrukkelijk als 
een product in de zin van de wet gekenmerkt.

Onder "producent" wordt in de zin van de wet verstaan de fabrikant van een eindpro-
duct, de fabrikant van een onderdeel van een eindproduct, de fabrikant of de producent 
van een grondstof, alsmede eenieder die zich als fabrikant of producent aandient door zijn 
naam, zijn merk of een ander herkenningsteken op het product aan te brengen (artikel 3 
van de Wet Productaansprakelijkheid).

Het hof van beroep stelt vast dat de aanwezigheid van de nulleider in de kabel de span-
ning vermindert tot 220 volt, derhalve bruikbaar maakt voor de abonnee-consument, dat 
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de statuten van de eiseres ook de omvorming van energie vermelden en de eiseres dus 
deelneemt aan de productie van verbruikbare elektriciteit, zodat zij als fabrikant van het 
eindproduct, derhalve producent in de zin van artikel 3 van de Wet Productaansprakelijk-
heid, moet worden beschouwd (cf. p. 5, nr. 2.5.2 en p. 6, eerste t.e.m. derde alinea, van het 
arrest).

Vervolgens wordt in het arrest overwogen dat "wanneer door een gebrek in de aansluit-
klem een afwijkende spanning ontstaat die te hoog is voor de elektrische apparaten van de 
consument en deze daardoor beschadigt, er sprake (is) van een gebrekkig product. (...) Het 
wegvallen  van  de  nulleider  heeft  de  spanning  doen  verhogen  en  heeft  het  product 
gebrekkig gemaakt (cf. p. 6, vierde en vijfde alinea, van het arrest).

Het hof van beroep oordeelt dat er sprake is van een gebrekkig product in de zin van 
artikel 5 van de Wet Productaansprakelijkheid (cf. p. 6, zesde alinea, van het arrest).

Opdat de eiseres op grond van de Wet Productaansprakelijkheid zou kunnen worden 
aansprakelijk  gesteld  wegens  door  een  gebrekkig  product  veroorzaakte  schade,  moet, 
overeenkomstig de artikelen 1, 3 en 7 van deze wet, de schade kunnen worden toegere-
kend aan het product dat door eiseres geproduceerd werd.

Zoals de eiseres in haar beroepsconclusie liet gelden (cf. p. 17 en 18, nr. 1.2 van de 
beroepsconclusie  en p.  4,  nr.  2  van  de aanvullende  beroepsconclusie  van  de eiseres), 
volstond het niet vast te stellen dat de eiseres producent is van een product in de zin van 
de  Wet  Productaansprakelijkheid  en  dat  het  product  wegens  een  gebrek  schade  heeft 
veroorzaakt.

De aansprakelijkheid van de eiseres op grond van de Wet Productaansprakelijkheid 
vereist,  overeenkomstig de artikelen 1,  3 en 7,  dat  het  door de producent (de eiseres) 
vervaardigde product gebrekkig is en schade veroorzaakt.

Het hof van beroep oordeelde dat eiseres door de aanwezigheid van de nulleider in de 
kabel  en de vermindering van  de spanning die  dit  tot  gevolg heeft  als producent van 
verbruikbare en door de consument bruikbare elektriciteit kon worden beschouwd (cf. p. 
6, eerste t.e.m. derde alinea, van het arrest).

Gelet op het in het arrest vastgestelde wegvallen van deze nulleider (cf. p. 6, vijfde 
alinea, van het arrest), kon het arrest niet wettig beslissen dat de eiseres op grond van de 
wet  Productaansprakelijkheid  aansprakelijk  was  voor  de  door  de  verweerders  geleden 
schade.

De schade veroorzaakt door de gebrekkige elektriciteit kon dan immers niet worden 
toegerekend aan de productie ervan door de eiseres, in de betekenis die het hof van beroep 
eerder aan de begrippen productie en producent gaf en die conform is aan deze wettelijke 
begrippen in de zin van artikel 3 van de Wet Productaansprakelijkheid.

Bij gebrek aan een productie van elektriciteit in de door het hof van beroep omschreven 
betekenis,  kon het hof  van beroep niet  wettig  beslissen dat alle  voorwaarden  voor  de 
toepassing  van  de  Wet  Productaansprakelijkheid  op  de  eiseres  voldaan  waren  en  de 
eiseres tot vergoeding van de schade van de verweerders moest worden veroordeeld.

Het arrest schendt om die reden de artikelen 1, 2, 3 en 7 van de wet van 25 februari  
1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

Derde onderdeel: schending van de artikelen 6 en 8, littera e) van de Wet Productaan-
sprakelijkheid.

Luidens artikel 8. e) van de Wet Productaansprakelijkheid is de producent uit hoofde 
van deze wet aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat het op grond van de stand van de weten-
schappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer 
bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken.
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Onder "in het verkeer brengen" wordt, in de zin van deze wet, verstaan de eerste daad 
waaruit  de  bedoeling  van  de  producent  blijkt  om aan  het  product  de  bestemming  te 
verlenen die hij aan dat product geeft  door overdracht aan derden of door gebruik ten 
behoeve van laatstgenoemden (artikel 6 van de Wet Productaansprakelijkheid).

De eiseres had in haar beroepsconclusie met verwijzing naar artikel 8, littera e) van de 
Wet  Productaansprakelijkheid  laten  gelden  dat  zij  wegens  de  eigenschappen  van  het 
product elektriciteit onmogelijk het bestaan van het gebrek kon ontdekken op het ogenblik 
waarop het product in het verkeer werd gebracht (cf. p. 19 van de beroepsconclusie en p. 
4 van de aanvullende beroepsconclusie van de eiseres).

Het hof van beroep oordeelt dat "op het ogenblik dat de elektriciteit via de aftakking 
een spanningswijziging ondergaat en bij de consument binnenkomt, er sprake (is) van een 
'in het verkeer brengen'" (cf. p. 6, voorlaatste alinea, van het arrest) en verwerpt het door 
eiseres ingeroepen verweer  op grond van de overweging dat "het verweermiddel strikt 
(moet)  worden  geïnterpreteerd.  De  onmogelijkheid  om het  gebrek  te  ontdekken  moet 
absoluut zijn; wat hier niet het geval is. (De eiseres) is eigenaar van de aftakking, waarin 
het gebrek ontstond, en ze staat als verdeler in voor het onderhoud en de goede en veilige 
werking van de aftakking (zie art. 111-A-1, lid 2 en 6). En gelet op de overgelegde recht-
spraak, die allen over een zelfde probleem handelen, gaat het om een fenomeen dat zich 
kennelijk  meerdere  malen  voordoet  en  wordt  de  appellante  dan  ook  geacht  daarmee 
vertrouwd te zijn. Zij diende de nodige voorzorgen te nemen." (cf. p. 6, laatste alinea, en 
p. 7, eerste alinea, van het arrest).

Op grond van artikel 8, littera e) van de Wet Productaansprakelijkheid staat het aan de 
producent  om aan te  tonen dat  het  op grond  van  de wetenschappelijke  en technische 
kennis onmogelijk was om het bestaan van het gebrek te ontdekken op het ogenblik van 
het in het verkeer brengen van het product.

Het arrest  overweegt  dat de eiseres eigenaar  is van de aftakking waarin  het gebrek 
ontstond, dat zij als verdeler instaat voor het onderhoud en de goede en veilige werking 
van de aftakking, dat zij geacht wordt met de problematiek vertrouwd te zijn en de nodige 
voorzorgen diende te nemen.

Het hof van beroep stelt evenwel niet vast dat de eiseres op het ogenblik waarop de 
elektriciteit in het verkeer werd gebracht, met name op het ogenblik dat de elektriciteit via 
de aftakking een spanningswijziging ondergaat en bij de consument binnenkomt (cf. p. 6, 
voorlaatste alinea, van het arrest), de mogelijkheid had om het bestaan van een gebrek in 
het product te ontdekken (cf. artikel 8, littera e) van de Wet Productaansprakelijkheid).

Op grond van de overweging dat "(de eiseres) eigenaar (is) van de aftakking, waarin het 
gebrek ontstond, en ze staat als verdeler in voor het onderhoud en de goede en veilige 
werking van de aftakking (...). En gelet op de overgelegde rechtspraak, die allen over een 
zelfde probleem handelen, gaat het om een fenomeen dat zich kennelijk meerdere malen 
voordoet en wordt de appellante dan ook geacht daarmee vertrouwd te zijn. Zij diende de 
nodige voorzorgen te nemen." (cf. p. 6, laatste alinea, en p. 7, eerste alinea, van het arrest) 
verantwoordt het hof van beroep dan ook niet naar recht de beslissing dat het verweer van 
de eiseres, gesteund op artikel 8, littera e) van de Wet Productaansprakelijkheid, onge-
grond is (schending van artikel 8, littera e) van de Wet Productaansprakelijkheid.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel gaat ervan uit dat een producent zijn hoedanigheid verliest als 
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bij  de  levering  van  een  product  een  bewerking  die  kenmerkend  is  voor  het 
productieproces niet wordt uitgevoerd.

4. De leverancier van een product die door een gebrek in zijn installatie nalaat 
het  normale  productieproces  uit  te  voeren  en  een  onbewerkt  product  levert, 
verliest daardoor niet de hoedanigheid van producent.

5. Het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat faalt naar recht.
Derde onderdeel
6. Volgens artikel 8, e, van de wet productaansprakelijkheid is de producent uit 

hoofde van deze wet aansprakelijk tenzij hij bewijst dat het op grond van de 
wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in 
het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van een gebrek te ontdekken.

Zoals blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen van 29 mei 1997, gaat de onmogelijkheid het bestaan van een gebrek te 
ontdekken niet uit van de stand van de kennis waarvan de betrokken producent 
concreet of subjectief op de hoogte was of kon zijn, maar van de objectieve stand 
van  de  wetenschappelijke  en  technische  kennis  waarvan  de  producent  wordt 
geacht op de hoogte te zijn.

7. Het onderdeel gaat uit van de onderstelling dat de rechter ook moet nagaan 
of er een subjectieve onmogelijkheid bestond het gebrek na te gaan.

8. Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

6 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-
generaal met opdracht– Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 210

1° KAMER - 6 april 2006

KOOP - CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD - EENZIJDIGE BEËINDIGING - 
UITWERKING VAN DE VERKOOPSCONCESSIE BUITEN HET BELGISCHE GRONDGEBIED - DWINGENDE 
BEPALINGEN VAN DE WET - TOEPASSING

Wanneer een verkoopsconcessie uitsluitend buiten het Belgische grondgebied uitwerking  
heeft, zijn, ingeval van beëindiging van die verkoopsconcessie, de dwingende bepalingen 
van  de  Alleenverkoopwet  alleen  toepasselijk  wanneer  de  overeenkomst  tussen 
concessiehouder  en  concessiegever  uitdrukkelijk  die  wet  toepasselijk  stelt  op  de 
overeenkomst tussen de partijen1. (Art. 4, Alleenverkoopwet)

1 Zie: J. ERAUW e.a., "Internationaal Privaatrecht en nationaliteitsrecht. Overzicht van Rechtspraak 
1985-1992",  T.P.R. 1993, p.  613, nr 177; P. HOLLANDER en P. KILESTE,  "Examen de jurisprudence 
1992-1997. La loi du 27 juillet  1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente 
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(NUCLEAR LASER MEDICINE srl T. INNOGENETICS nv)

ARREST

(A.R. C.05.0290.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3.1. van het Europees Overeenkomstenverdrag inzake het recht toepasselijk op 

contractuele verbintenissen ("EVO-Verdrag");
- de artikelen 1, 2, 3, 4 en 6 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige 

beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, doordat het de vordering van de eiseres tot het bekomen van de 

vergoedingen zoals voorzien in artikel 2 en 3 van de Alleenverkoopwet van 1961 onge-
grond verklaard, op grond van onder andere de volgende motieven:

"Tenslotte stelt (de eiseres) dat (de verweerster) de concessieovereenkomst op onrecht-
matige  wijze  heeft  beëindigd  in  strijd  met  de Alleenverkoopwet  van  27 juli  1961.  In 
artikel  19 van hun overeenkomst  hebben partijen gekozen  voor  de toepassing van het 
Belgisch recht in het algemeen (...). Er stelt zich hier een pertinente rechtsvraag. Wanneer 
een exclusieve concessieovereenkomst uitwerking heeft op een grondgebied dat volledig 
buiten België ligt en een clausule bevat die Belgisch recht aanwijst, betekent dit dan ook 
dat deze overeenkomst noodzakelijk beheerst zal worden door de principes van de Wet 
van 27 juli 1961 ? Erauw antwoordt hierop ontkennend: 'Vooreerst verliest de wet van 
1961  haar  imperatief  karakter  indien  en  in  de  mate  dat  de  betrokken  situatie  niet 
verbonden is met het Belgisch grondgebied (...) en vervolgens wijzen de tekst alleen al 
van de bevoegdheidsbepaling in art. 4 van de wet en ook de voorbereidende werkzaam-
heden erop dat de wet van 1961 moet bekeken worden als 'une norme autolimitée', dit wil 
zeggen een norm die - onafhankelijk van een eventuele keuze door de partijen gedaan 
voor het Belgisch recht - als de toepasselijke wet geen toepassing zal vinden op een situ-
atie buiten het Belgisch grondgebied. Partijen kunnen overigens o.i. geen bevoegdheids-
grond scheppen of uitbreiden. In casu betekent dit dat de wet van 1961 niet toepasselijk 
zou zijn, behalve wanneer de partijen ze op een zekere en ondubbelzinnige manier toepas-
selijk zouden hebben verklaard' (...). De ratio legis van de Alleenverkoopwet van 1961 
was bescherming te verlenen aan concessies die hun uitwerking hebben op het Belgisch 
grondgebied (...).  Wanneer de uitwerking van de concessie plaatsheeft  volledig buiten 
België, dan is aan de voorwaarde voor dwingende toepassing van de wet - zoals bepaald 
in artikel 4 - niet voldaan (...). (...) de auteurs (leiden) uit het autolimitatief karakter van de 
wet  van  1961 af  dat  de  wet  in  principe niet  van toepassing is  bij  uitwerking  van  de 

exclusive  à  durée  indéterminée",  T.B.H.  1998,  p.  3,  nr  106;  Id.  "Examen  de  jurisprudence 
1997-2002..." T.B.H. 2003, p. 448-449; M. WILLEMART en A. DESTRYCKER, De concessie-overeenkomst 
in België,  Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen België,  1996, p. 17, nr 17. Contra: A. NUYTS, 
"L'application des lois de police dans l'espace", R.C.D.I.P. 1999, 71.
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concessie buiten Belgisch grondgebied, tenzij de medecontractanten hun wil expliciet en 
met zekerheid te kennen geven om de wet van 27 juli 1961 toegepast te zien op hun situ-
atie (...). De Alleenverkoopwet van 27 juli 1961 heeft een autolimitatief karakter: de wet 
zelf  bevat  beperkingen  inzake  haar  toepassing  ratione  materiae  en  loci  wanneer  een 
alleenverkoopconcessie geen uitwerking heeft op het Belgisch grondgebied, zoals in casu 
het geval  is.  Een concessie van  alleenverkoop die louter  in het buitenland uitwerking 
heeft, valt niet onder de dwingende toepassing van de Wet van 1961 (...). De Alleenver-
koopwet  van 27 juli  1961 is ingevolge haar eigen ratio legis  en specifieke  aard,  voor 
concessies met uitwerking volledig buiten het Belgisch grondgebied, niet automatisch van 
toepassing ingevolge een rechtskeuze van partijen voor het Belgisch recht in het alge-
meen. Het feit dat het Belgisch recht de contractuele verhoudingen tussen een concessie-
gever en een concessionaris regelt, heeft op zich zelf niet tot gevolg dat de Wet van 27 juli 
1961 toepasselijk is op een concessie die uitsluitend gevolgen heeft in het buitenland. Bij 
gebrek aan een uitdrukkelijk  contractueel beding dat verwijst  naar de wet  van 27 juli 
1961, is deze bijgevolg niet toepasselijk op bedoelde concessie die niet in België wordt 
uitgevoerd  (...).  Het  hof  neemt  aan -  in  overeenstemming met  de praktisch  unanieme 
rechtspraak en rechtsleer op dit punt over de laatste vijftien jaar - dat in geval de concessie 
volledig en exclusief in het buitenland wordt uitgevoerd (quod in casu), de wet van 27 juli 
1961 slechts op de overeenkomst van toepassing zal zijn als deze wet met zekerheid door 
partijen  werd  aangeduid  als  de  wet  die  de  contractuele  relaties  tussen  partijen  zal 
beheersen. De bedoeling van de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is in casu van 
determinerend belang, temeer zij terechtkwamen bij een Belgische rechter en het Belgisch 
recht op basis van een forumclausule en een rechtskeuze-clausule. Sinds 1 april 1991 is 
het Europees Overeenkomstenverdrag (het 'EVO') in werking. Inzake de rechtskeuze van 
partijen stelt art. 3, §1, EVO dat deze keuze "uitdrukkelijk moet zijn gedaan of voldoende 
duidelijk moet blijken uit de bepalingen van de overeenkomst of de omstandigheden van 
het geval'. De leer van de 'vermoede' partijwil, tot in de jaren 80 door het Hof van Cassatie 
aangehangen (...) werd hierbij derhalve uitdrukkelijk afgewezen. 'De Belgische Conces-
siewet van 27 juli 1961 heeft een imperatief karakter. Deze wet dringt zich echter enkel 
op t.a.v. concessieovereenkomsten met uitwerking op het Belgisch grondgebied of op een 
deel  ervan.  Vraag  is  of  partijen  die  het  Belgisch  recht  toepasselijk  verklaren  op  een 
concessie met uitwerking buiten België, ook impliciet kiezen voor onderwerping aan de 
Belgische Alleenverkoopwet. De Belgische rechtsleer stelt dat de rechter concreet dient 
na te gaan of partijen uitdrukkelijk  de bedoeling hebben gehad om de Belgische wet, 
buiten haar eigenlijk toepassingsgebied,  toepasselijk te verklaren'  (...).  Uit  de overeen-
komst  zelf  tussen  partijen  blijkt  nergens  dat  zij  expliciet  de  bedoeling  hadden  om, 
ondanks het feit dat de concessie betrekking had op het Italiaans grondgebied, toch de wet 
van 1961 van toepassing te maken op hun contractuele relaties. Dat het eerder niet de 
bedoeling is geweest van partijen om deze specifieke wet toepasselijk te maken op hun 
overeenkomst (artikel 19), zou kunnen blijken uit dé overige 18 artikels van de overeen-
komst, welke diverse bepalingen bevatten die onverenigbaar zijn met de wet van 1961, 
zoals artikel 8 (duur), artikel 9 (beëindiging), artikel 10 (gevolgen van de beëindiging), 
enz... Partijen hebben voorafgaand aan hun overeenkomst omtrent deze concrete clausules 
onderhandeld en deze expliciet geformuleerd. Daarenboven blijkt uit de handelswijze van 
beide partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst en in tempore non suspecto dat 
zij  steeds de bedoeling hebben gehad om de bepalingen van hun overeenkomst  na te 
leven. Er kan derhalve besloten worden dat de relaties tussen partijen inzake de beëindi-
ging van de distributieovereenkomst met uitwerking op Italiaans grondgebied,  beheerst 
worden  door de uitdrukkelijke  bepalingen  van  hun overeenkomst.  Nergens  hebben de 
partijen de wet van 1961 op een zekere en ondubbelzinnige manier toepasselijk verklaard. 
Zelfs  al  behoort  de  wet  van  27  juli  1961  tot  het  contractueel  toepasselijk  verklaarde 
'Belgisch  recht',  dan nog vindt  deze wet  geen automatische toepassing op een situatie 
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buiten het Belgisch grondgebied. Dit volgt uit het autolimitatief karakter van deze wet, die 
zichzelf als dwingende wet zowel inhoudelijk als ruimtelijk beperkt tot concessies met 
een gehele of gedeeltelijke uitwerking in België.  De opzegging werd in casu door (de 
verweerster) medegedeeld op 23 juni 1999 (...), zijnde zes maanden voor de einddatum 
van de overeenkomst (dewelke 31 december 1999 was), conform artikel 8 van de over-
eenkomst. Hieromtrent was er voorafgaand aan huidige procedure trouwens nooit enige 
betwisting gevoerd. Dat er misbruik werd gemaakt van het contractueel opzeggingsrecht, 
wordt op geen enkele wijze aangetoond. Tevens bepaalt artikel 8.2 van de overeenkomst 
expliciet dat bij regelmatige beëindiging van de overeenkomst door (de verweerster), (de 
eiseres) geen enkele aanspraak kan maken op enige schadevergoeding".

Grieven
Artikel 3, §1, van het Europees overeenkomstenverdrag inzake het recht toepasselijk op 

contractuele  verbintenissen  (hierna,  'EVO-Verdrag')  stelt  dat  een  overeenkomst  wordt 
beheerst door het recht dat partijen hebben gekozen en dat de rechtskeuze van partijen 
uitdrukkelijk moet zijn gedaan of voldoende duidelijk moet blijken uit de bepalingen van 
de overeenkomst of de omstandigheden van het geval.

Met betrekking tot een concessieovereenkomst, die uitsluitend zijn uitwerking heeft in 
het buitenland, zijn partijen vrij  te kiezen voor de toepassing van het Belgische recht-
stelsel, waarvan de Concessiewet deel uitmaakt.

Uiteraard heeft de Belgische wetgever de Concessiewet in eerste instantie uitgevaar-
digd om de contractuele verhoudingen tussen partijen met betrekking tot concessies op het 
Belgische territorium dwingend te regelen (artikel 4 van de wet van 27 juli 1961). Hieruit 
kan evenwel geenszins afgeleid worden dat de wetgever de bijzondere bescherming van 
de Concessiewet exclusief voor Belgische concessies heeft willen voorbehouden en dat 
hij  de  contractuele  vrijheid  van  partijen  met  betrekking  tot  buitenlandse  concessiege-
bieden heeft willen beperken. De wet van 1961 heeft aldus geen autolimitatief karakter.

Hieruit  volgt  dat  de  partijen  die  het  Belgisch  recht  in  het  algemeen  toepasselijk 
verklaren op een concessie met uitwerking buiten België, ook impliciet maar zeker voor 
de toepassing van de Wet van 27 juli 1961 op hun contractuele relaties kiezen, behalve 
wanneer de partijen ze uitdrukkelijk zouden hebben uitgesloten. 

In casu blijkt  uit geen enkele vaststelling van het bestreden arrest dat de partijen de 
toepassing van de Wet van 27 juli 1961 uitdrukkelijk zouden hebben uitgesloten. Uit het 
feit dat de partijen bepalingen overeengekomen zijn die in tegenspraak zijn met de inhoud 
van de wet van 1961, blijkt niet dat zij de bedoeling hadden de Wet van 1961 uit te sluiten 
van de toepassing van heel het Belgisch recht waaraan zij zich hebben onderworpen

Het hof van beroep heeft  dus niet wettig kunnen beslissen dat de vordering van de 
eiseres tot  het  bekomen van de vergoedingen zoals voorzien in artikel  2 en 3 van de 
Alleenverkoopwet van 1961 ongegrond is.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 4, eerste lid, van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige 

beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop 
bepaalt dat de benadeelde concessiehouder, bij de beëindiging van een verkoop-
concessie met uitwerking voor het gehele Belgische grondgebied of een gedeelte 
ervan, in elk geval de concessiegever in België kan dagvaarden, hetzij voor de 
rechter van zijn eigen woonplaats, hetzij voor de rechter van de woonplaats of 
zetel van de concessiegever.

Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling, zal, ingeval het geschil voor 
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een Belgische rechtbank wordt gebracht, deze rechtbank uitsluitend de Belgische 
wet toepassen.

2. Uit het geheel van voormeld artikel 4 alsmede uit de parlementaire voorbe-
reiding van de wet van 27 juli 1961, volgt dat wanneer de verkoopsconcessie 
uitsluitend  buiten  het  Belgische  grondgebied  uitwerking  heeft,  in  geval  van 
beëindiging van die verkoopsconcessie, de dwingende bepalingen van de voor-
melde wet in beginsel niet toepasselijk zijn.

De dwingende  bepalingen  van die  wet  zijn  in  dit  geval  alleen  toepasselijk 
wanneer de overeenkomst tussen concessiehouder en concessiegever uitdrukke-
lijk die wet toepasselijk stelt op de overeenkomst tussen de partijen.

Een algemene verwijzing in de concessieovereenkomst naar het Belgisch recht 
als het recht dat de overeenkomst beheerst, volstaat niet om die dwingende bepa-
lingen toepasselijk te maken.

3. Het middel gaat er daarentegen van uit dat wanneer in de concessieovereen-
komst wordt bepaald dat het Belgische recht toepasselijk is, in geval van beëindi-
ging van de concessie die uitsluitend werking heeft in het buitenland, de bepa-
lingen van de wet van 27 juli 1961 van toepassing zijn, behoudens wanneer de 
partijen dit uitdrukkelijk hebben uitgesloten.

4. Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

6 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslaggever: 
de  h.  Londers  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Cornelis,  advocaat-generaal  met 
opdracht– Advocaten: mrs. Gérard en Maes.

Nr. 211

1° KAMER - 7 april 2006

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - GERECHTELIJK AKKOORD - NEERLEGGING 
VAN HET VERZOEKSCHRIFT - GEVOLG

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - GERECHTELIJK AKKOORD - NEERLEGGING 
VAN EEN VERZOEKSCHRIFT - WEDERZIJDSE SCHULDVORDERINGEN - NAUWE SAMENHANG TUSSEN 
DIE SCHULDVORDERINGEN - GEVOLG

3º SCHULDVERGELIJKING - GERECHTELIJK AKKOORD - NEERLEGGING VAN HET 
VERZOEKSCHRIFT - WEDERZIJDSE SCHULDVORDERINGEN - NAUWE SAMENHANG TUSSEN DIE 
SCHULDVORDERINGEN - GEVOLG

4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
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AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - GERECHTELIJK AKKOORD - NEERLEGGING 
VAN EEN VERZOEKSCHRIFT - WEDERZIJDSE SCHULDVORDERINGEN - NAUWE SAMENHANG TUSSEN 
DIE SCHULDVORDERINGEN - BEGRIP

5º SCHULDVERGELIJKING - GERECHTELIJK AKKOORD - NEERLEGGING VAN HET 
VERZOEKSCHRIFT - WEDERZIJDSE SCHULDVORDERINGEN - NAUWE SAMENHANG TUSSEN DIE 
SCHULDVORDERINGEN - BEGRIP

6º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - GERECHTELIJK AKKOORD - WEDERZIJDSE 
SCHULDVORDERINGEN - NAUWE SAMENHANG TUSSEN DIE SCHULDVORDERINGEN - TOEKENNING VAN 
DE VOORLOPIGE OPSCHORTING - NIET VOOR BESLAG VATBAAR - GEVOLG

7º SCHULDVERGELIJKING - GERECHTELIJK AKKOORD - WEDERZIJDSE SCHULDVORDERINGEN 
- NAUWE SAMENHANG TUSSEN DIE SCHULDVORDERINGEN - TOEKENNING VAN DE VOORLOPIGE 
OPSCHORTING - NIET VOOR BESLAG VATBAAR - GEVOLG

1º De neerlegging van een verzoekschrift  tot  gerechtelijk  akkoord doet  een samenloop  
ontstaan1. (Impliciet) 

2º en 3° Uit de artt. 13, tweede lid, 21, §1, en 22 W. 17 juli 1997 volgt niet dat vergelijking 
van  wederzijdse  schuldvorderingen  die  onderling  een  nauwe  samenhang  vertonen 
verboden is na de neerlegging van een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord2. (Art. 13, 
tweede lid, 21, §1 en 22, Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)

4º en 5° Het arrest dat op grond van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de 
zaak oordeelt dat de partijen overeengekomen zijn samen en op dezelfde zichtrekening 
verschillende onderscheiden verrichtingen uit  te  voeren,  die zij  van elkaar afhankelijk  
hebben gemaakt, en dat het algemeen compensatiebeding, waarbij zij hun wederzijdse 
schulden, in omstandigheden waarin bedrog volstrekt uitgesloten is, louter op grond van 
een overeenkomst in een verhouding van samenhang hebben geplaatst, deel uitmaakt 
van  een  algemene  economische  verrichting,  beslist  naar  recht  dat  er  tussen  de 
wederzijdse  schuldvorderingen  een  zodanige  nauwe  samenhang  bestaat  dat  ze 
onderling in vergelijking kunnen worden gebracht3. (Art. 1298, B.W.)

6º en 7° Uit het onderling verband van de artt. 1293, 3° B.W. en 22 van de wet betreffende 
het  gerechtelijk  akkoord volgt  niet  dat,  na het  vonnis dat de verzoeker de voorlopige 
opschorting van betaling verleent, vergelijking tussen wederzijdse schuldvorderingen die  
door een nauwe samenhang met elkaar verbonden zijn, onmogelijk  is.  (Art. 1293, 3°, 
B.W.; Art. 22, Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)

(DUROBOR nv T. FORTIS BANK nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0029.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.211.
2 Ibid.
3 Ibid.
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II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar memorie drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen, 7, 8 en 9 van de wet van 16 december 1851, hypotheekwet genoemd, die 

titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt;
- de artikelen 13, inzonderheid tweede lid, 21, inzonderheid §1, eerste en tweede lid, en 

22 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast 
a) dat eiseres op 12 maart 2001 een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord heeft neer-

gelegd;
b) dat de Rechtbank van Koophandel te Bergen, na van het verzoekschrift te hebben 

kennisgenomen, bij vonnis van 19 maart 2001 aan eiseres de voorlopige opschorting van 
betaling tot 19 september 2001 heeft verleend, welke opschorting naderhand verlengd is 
tot 19 december 2001, en dat hij, bij vonnis van 17 december 2001, na de gunstige stem-
ming  van  de  schuldeisers,  aan  eiseres  de  definitieve  opschorting  van  betaling  tot  20 
december 2003 heeft verleend;

c) dat verweerster op 18 april 2001 bij het sluiten van het gerechtelijk akkoord een 
"vaststaande" schuldvordering heeft aangegeven van 26.489.066 BEF (656.646,79 euro), 
zijnde het verschuldigde saldo van de rekening die in haar boeken ten name van eiseres is 
geopend;

d) dat genoemd saldo "meer bepaald hieruit voortkwam dat (verweerster) op 15 maart 
2001, dus na de neerlegging van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord van 12 maart 
2001, de rekening van (eiseres) had gedebiteerd voor een bedrag van 36.056.500 BEF 
zijnde de laatste annuïteit, bestaande in kapitaal en interest van een lening die in 1993 was 
verstrekt en op 15 maart 2001 verviel";

e) dat verweerster "vervolgens verscheidene betalingen van klanten van (eiseres) boekte 
zodat haar gehele schuldvordering door compensatie is tenietgegaan", namelijk de schuld-
vordering van 26.489.066 BEF (656.646,79 euro) die verweerster op 18 april 2001 bij het 
gerechtelijk akkoord had aangegeven,

Op de vorderingen van eiseres 
a) om voor recht te zeggen dat verweerster ten onrechte haar rekening op 15 maart  

2001,  dus  na  de  neerlegging  van  het  verzoekschrift  tot  gerechtelijk  akkoord,  met 
36.046.500 BEF (of 893.569,39 euro) heeft gedebiteerd, door gedeeltelijke vergelijking 
met het op die datum op de rekening van eiseres staande creditsaldo van 5.031.595 BEF 
(of 124.729,98 euro), om de tegenboeking van de verrichting te bevelen en, om, bijge-
volg, verweersters schuldvordering voor het bedrag van 893.569,39 euro in het gerechte-
lijk akkoord op te nemen;

b) om voor recht te zeggen dat verweerster ten onrechte na 19 maart 2001, dus na het 
vonnis waarbij eiseres voorlopige opschorting van betaling kreeg, het debetsaldo van de 
rekening van eiseres heeft gecompenseerd met de bedragen die naderhand op die rekening 
werden gestort, om de tegenboeking van de verrichtingen te bevelen en, om, bijgevolg, de 
door  verweerster  in  het  gerechtelijk  akkoord  aangegeven  schuldvordering  tot  passend 
beloop aan te vullen,

beslist het bestreden arrest met bevestiging van het beroepen vonnis dat de schuldvor-
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dering  van  verweerster  "is  tenietgegaan",  aangezien  de litigieuze  schuldvergelijkingen 
naar recht verantwoord zijn en beschikt het bijgevolg afwijzend op elke vordering van 
eiseres, zulks op grond van de redenen die hieronder zijn samengevat of weergegeven:

"I.  Rechtsgeldigheid van het beginsel van de schuldvergelijkingen na de neerlegging 
van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord"

a) "vanaf de dag waarop het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord is neergelegd, (...) 
ontstaat een bepaalde vorm van samenloop bedoeld om de onderneming in staat te stellen 
zich te herstellen door de schuldeisers offers op te leggen terwijl  hun toch een gelijke 
behandeling wordt verzekerd";

b) "in dat opzicht is schuldvergelijking, ook al kan zij niet als een wijze van tenuitvoer-
legging worden beschouwd, waardoor zij ook niet vermeld is in de artikelen 13, tweede 
lid, en 21 van de wet [van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord], in de regel, 
niet toegestaan";

c) artikel 28, eerste lid, van de wet luidens hetwelk het vonnis van voorlopige opschor-
ting geen einde maakt aan de overeenkomsten gesloten voor die datum, heft dat princi-
pieel verbod van schuldvergelijking niet op zodat "de neerlegging van het verzoekschrift 
tot  gerechtelijk  akkoord  met  toepassing van  artikel  1298 van  het  Burgerlijk  Wetboek 
impliceert dat elke schuldvergelijking in beginsel verboden is"; 

"II. Uitzonderingen op het beginsel van het verbod van schuldvergelijking na de neer-
legging van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord [...]

1) Schuldvergelijking wegens samenhang"
a) "volgens een vaste rechtsleer en rechtspraak kunnen schuldvorderingen, teneinde te 

voldoen aan de billijkheidsvereisten,  onderling vergeleken worden,  zelfs  na de samen-
loop, in geval van nauwe samenhang. Deze kan 'technisch' zijn, wat het geval is wanneer 
de wederzijdse schuldvorderingen op een rekening-courant zijn ingeschreven, objectief, 
of met inachtneming van bepaalde beperkingen, conventioneel";

b) een beding van "eenheid van rekening", dat vervat is in de algemene voorwaarden 
van verweerster, kan niet worden toegepast;

c) daarentegen kan een "algemeen compensatiebeding, waarbij de partijen hun weder-
zijdse schulden, in omstandigheden waarin bedrog volstrekt uitgesloten is, louter op grond 
van  een overeenkomst  in  een verhouding van samenhang hebben geplaatst"  toegepast 
worden,  aangezien  "de  totstandkoming  van  die  conventionele  schuldvergelijking  deel 
uitmaakt van een algemene economische verrichting na afloop waarvan de partijen over-
eengekomen  zijn  samen  en  op  dezelfde  zichtrekening  verschillende  onderscheiden 
verrichtingen uit te voeren die zij aldus van elkaar afhankelijk hebben gemaakt zodat er 
sprake kan zijn van een nauwe juridische samenhang";

2) "De zogenaamde onwettigheid van de vergelijking van samenhangende schulden"
"(eiseres) voert  aan dat de vergelijking van samenhangende schulden weliswaar kan 

worden toegestaan in weerwil van het betalingsverbod, vooral in weerwil van de regel van 
de gelijke behandeling van de schuldeisers in de procedures die in de eerste plaats bedoeld 
zijn om de schuldeisers te voldoen (zoals faillissement,  vereffening),  maar dat daaren-
tegen in de nieuwe procedure van het gerechtelijk akkoord waar de mogelijkheden om de 
schuldeisers niet te betalen worden uitgebreid en die in essentie ertoe strekt de onderne-
ming te redden, het verbod van schuldvergelijking,  zelfs  in geval  van samenhangende 
schulden, onverkort moet gelden;

(...)  er  dient  vastgesteld  dat  de  nieuwe  Belgische  wet  op  het  gerechtelijk  akkoord 
nergens verbiedt dat samenhangende schulden bij vergelijking worden betaald wanneer de 
vergelijking gebeurt ingevolge een overeenkomst die zonder bedrog is gesloten voordat 
de procedure tot het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord in gang is gezet".
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Grieven
Artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt "schuldvergelijking heeft niet 

plaats ten nadele van de verkregen rechten van een derde". Uit die tekst volgt dat schuld-
vergelijking niet mogelijk is zodra de samenloop tussen de schuldeisers van de schulde-
naar is ontstaan.

Het gerechtelijk akkoord ligt aan de oorsprong van een samenloop tussen de schuldei-
sers van de verzoeker, die, zoals het hof van beroep beslist, ontstaat zodra het verzoek-
schrift is neergelegd, met bijgevolg, zoals het arrest uitdrukkelijk vermeldt, "een princi-
pieel verbod van elke schuldvergelijking".

Hoewel het vaste rechtspraak van het Hof is dat van dat verbod van schuldvergelijking 
wordt  afgeweken  wanneer  de  wederzijdse  schuldvorderingen  in  dezelfde  rekening-
courant,  in  dezelfde  ondeelbare  rekening  opgenomen  zijn  of  onderling  nauw samen-
hangen,  dan  nog  kan  die  uitzondering  niet  worden  toegepast  wanneer  de  samenloop 
waarop dat verbod berust, zijn oorsprong vindt in een procedure tot gerechtelijk akkoord 
die wordt beheerst door de wet van 17 juli 1997.

De artikelen 13, tweede lid, van die wet, luidens hetwelk "geen enkele tegeldemaking 
van roerende of onroerende goederen van de schuldenaar ingevolge de uitoefening van 
een middel van tenuitvoerlegging mag geschieden" zodra het verzoekschrift tot gerechte-
lijk akkoord is neergelegd, 21, §1, en 22 van die wet, luidens welke "tijdens de observatie-
periode geen enkel middel van tenuitvoerlegging op de roerende of onroerende goederen 
kan worden voortgezet  of aangewend",  d.w.z.  vanaf het tijdstip van het vonnis dat de 
verzoeker voorlopige opschorting verleent en tijdens die periode "geen enkel beslag kan 
worden gelegd ", ontspringen immers aan de wil van de wetgever om een "versterkte" 
samenloop  op  te  leggen,  aangezien  de beperkingen  die  ze  vermelden  kunnen  worden 
tegengeworpen aan alle schuldeisers van de verzoeker, met inbegrip van de schuldeisers 
die houder zijn van zakelijke zekerheden en, ook en vooral,  om het vermogen van de 
schuldenaar te beschermen, dat door de schuldvergelijking evenzeer zou worden aangetast 
als door de tenuitvoerlegging van een zakelijke  zekerheid,  zodat hij  zijn activiteit  kan 
voortzetten en zijn onderneming leefbaar kan houden.

Hieruit volgt dat er op het verbod van schuldvergelijking in het geval van een samen-
loop die ontstaan is uit een procedure tot gerechtelijk akkoord die beheerst wordt door de 
wet van 17 juli 1997, geen uitzonderingen kunnen zijn, en op zijn minst geen uitzondering 
kan  zijn  omdat  de  wederzijdse  schuldvorderingen  onderling  een  nauwe  samenhang 
vertonen.

Hieruit volgt dat het arrest niet naar recht, met bevestiging van het beroepen vonnis, 
heeft kunnen beslissen dat verweersters schuldvordering was "tenietgegaan", doordat zij 
het creditsaldo van de rekening die zij in haar boeken had geopend, gecompenseerd had, 
eerst met de laatste annuïteit die eiseres nog verschuldigd was voor een vorige lenig die 
op 15 maart 2001 verviel, d.w.z. na de neerlegging door eiseres van haar verzoekschrift  
tot gerechtelijk akkoord, en vervolgens, met verschillende betalingen die eiseres op die 
rekening had ontvangen na het vonnis dat eiseres voorlopige opschorting verleende, en 
zulks op grond van de nauwe samenhang die het vaststelt tussen de wederzijdse schuld-
vorderingen en schulden. Bijgevolg kon het arrest evenmin naar recht de vorderingen van 
eiseres afwijzen. 

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
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Het bestreden arrest stelt vast 
a) dat eiseres op 12 maart 2001 een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord heeft neer-

gelegd;
b) dat de Rechtbank van Koophandel te Bergen, na van het verzoekschrift te hebben 

kennisgenomen, bij vonnis van 19 maart 2001 aan eiseres de voorlopige opschorting van 
betaling tot 19 september 2001 heeft verleend, welke opschorting naderhand verlengd is 
tot 19 december 2001, en dat zij, bij vonnis van 17 december 2001, na de gunstige stem-
ming  van  de  schuldeisers,  aan  eiseres  de  definitieve  opschorting  van  betaling  tot  20 
december 2003 heeft verleend;

c) dat verweerster  op 18 april 2001 bij het sluiten van het gerechtelijk akkoord een 
"vaststaande" schuldvordering heeft aangegeven van 26.489.066 BEF (656.646,79 euro), 
zijnde het verschuldigde saldo van de rekening die in haar boeken ten name van eiseres is 
geopend;

d) dat genoemd saldo "meer bepaald hieruit voortkwam dat (verweerster) op 15 maart 
2001, dus na de neerlegging van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord van 12 maart 
2001, de rekening van (eiseres) had gedebiteerd voor een bedrag van 36.056.500 BEF 
zijnde de laatste annuïteit, bestaande in kapitaal en interest van een lening die in 1993 was 
verstrekt en op 15 maart 2001 verviel";

e) dat verweerster "vervolgens verscheidene betalingen van klanten van (eiseres) boekte 
zodat haar gehele schuldvordering door compensatie is tenietgegaan", namelijk de schuld-
vordering van 26.489.066 BEF (656.646,79 euro) die verweerster op 18 april 2001 bij het 
gerechtelijk akkoord had aangegeven,

Op de vorderingen van eiseres 
a) om voor recht te zeggen dat verweerster  ten onrechte haar rekening op 15 maart 

2001,  dus  na  de  neerlegging  van  het  verzoekschrift  tot  gerechtelijk  akkoord,  met 
36.046.500 BEF (of 893.569,39 euro) heeft gedebiteerd, door gedeeltelijke vergelijking 
met het op die datum op de rekening van eiseres staande creditsaldo van 5.031.595 BEF 
(of 124.729,98 euro), om de tegenboeking van de verrichting te bevelen en, om, bijge-
volg, verweersters schuldvordering voor het bedrag van 893.569,39 euro in het gerechte-
lijk akkoord op te nemen;

b) om voor recht te zeggen dat verweerster ten onrechte na 19 maart 2001, dus na het 
vonnis waarbij eiseres voorlopige opschorting van betaling kreeg, het debetsaldo van de 
rekening van eiseres heeft gecompenseerd met de bedragen die naderhand op die rekening 
werden gestort, om de tegenboeking van de verrichtingen te bevelen en, om, bijgevolg, de 
door  verweerster  in  het  gerechtelijk  akkoord  aangegeven  schuldvordering  tot  passend 
beloop aan te vullen,

beslist het bestreden arrest met bevestiging van het beroepen vonnis dat de schuldvor-
dering  van  verweerster  "is  tenietgegaan",  aangezien  de litigieuze  schuldvergelijkingen 
naar recht verantwoord zijn en beschikt het bijgevolg afwijzend op elke vordering van 
eiseres, zulks op grond van de redenen die hieronder zijn samengevat of weergegeven:

"I.  Rechtsgeldigheid van het beginsel van de schuldvergelijkingen na de neerlegging 
van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord"

a) "vanaf de dag waarop het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord is neergelegd, (...) 
ontstaat een bepaalde vorm van samenloop bedoeld om de onderneming in staat te stellen 
zich te herstellen door de schuldeisers offers op te leggen terwijl  hun toch een gelijke 
behandeling wordt verzekerd";

b) "in dat opzicht is schuldvergelijking, ook al kan zij niet als een wijze van tenuitvoer-
legging worden beschouwd waardoor zij ook niet vermeld is in de artikelen 13, tweede 
lid, en 21 van de wet [van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord], in de regel, 
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niet toegestaan";
c) artikel 28, eerste lid, van de wet luidens hetwelk het vonnis van voorlopige opschor-

ting geen einde maakt aan de overeenkomsten gesloten voor die datum, heft dat princi-
pieel verbod van schuldvergelijking niet op zodat "de neerlegging van het verzoekschrift 
tot  gerechtelijk  akkoord  met  toepassing  van  artikel  1298  van  het  Burgerlijk  Wetboek 
impliceert dat elke schuldvergelijking in beginsel verboden is"; 

"II. Uitzonderingen op het beginsel van het verbod van schuldvergelijking na de neer-
legging van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord [...]

1) Schuldvergelijking wegens samenhang"
a) "volgens een vaste rechtsleer en rechtspraak kunnen schuldvorderingen, teneinde te 

voldoen aan de billijkheidsvereisten,  onderling vergeleken worden,  zelfs na de samen-
loop, in geval van nauwe samenhang. Deze kan 'technisch' zijn, wat het geval is wanneer 
de wederzijdse schuldvorderingen op een rekening-courant zijn ingeschreven, objectief, 
of met inachtneming van bepaalde beperkingen, conventioneel";

die afzwakking van het strikte verbod van schuldvergelijking na faillissement moet op 
redelijke wijze worden gehanteerd teneinde te vermijden dat de samenhang 'eigenlijk de 
deur openzet voor compensatie terwijl zij dicht zou moeten blijven'";

b) "de nauwe samenhang op grond waarvan een schuldvergelijking zelfs na de samen-
loop,  kan  worden  verantwoord,  kan  niet  louter  uit  het  bestaan van  een zichtrekening 
voortvloeien;

c) de zichtrekening die door eiseres in de boeken van verweerster is geopend, is geen 
rekening-courant, aangezien die "rekening, die door (verweerster) zelf wordt omschreven 
als een 'kredietrekening' of een 'zichtrekening' en die, volgens haar wil, tot geen enkele 
schuldvernieuwing leidt, niet werd beschouwd als een rekening-courant in de juridische 
betekenis van het woord, waaruit kan worden afgeleid dat de verschillende stortingen op 
die rekening door de partijen als een ondeelbaar geheel werden beschouwd, zodat, precies 
daardoor, een technische samenhang ontstond die een wettelijke schuldvergelijking van 
de verschillende bedragen die er na de samenloop op werden geboekt, mogelijk maakt";

d) "Uit  (...)  volgt  niet dat bedongen is dat de verhouding tussen de partijen op een 
enkele verrichting berust en uit de omstandigheid alleen dat de annuïteiten van de lening 
vergoed  werden  door  het  debet  van  de zichtrekening  kon  de vereiste  samenhang niet 
worden afgeleid";

e) een clausule van verweersters algemene voorwaarden luidt als volgt:
"onder de titel 'Eenheid van rekening':
'Behoudens  andersluidende overeenkomst  of  een bijzondere  wettelijke  bepaling zijn 

alle  tegoeden  en  rekeningen  van  welke  aard  ook  ten  name  van  eenzelfde  houder  en 
luidend in Belgische frank of in een buitenlandse munt bestanddelen van een enige en 
ondeelbare rekening.

Daaruit volgt dat de bank mits eenvoudige kennisgeving overdrachten van een bestand-
deel naar een ander kan uitvoeren';

en voorts:
'Mochten de vorenstaande bepalingen om de een of andere reden niet kunnen worden 

toegepast, dan behoudt de bank zich het recht voor elke vordering op de cliënt geheel of 
gedeeltelijk te compenseren met de vorderingen van de cliënt op haar'".

Het beding van eenheid van rekening kan niet worden toegepast;
De  laatst  aangehaalde  alinea  "die  een  algemeen  compensatiebeding  is,  waarbij  de 

partijen hun wederzijdse schulden, in omstandigheden waarin bedrog volstrekt uitgesloten 
is,  louter  op  grond  van  een overeenkomst  in  een verhouding  van  samenhang hebben 
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geplaatst" kan worden toegepast;
De totstandkoming van die conventionele schuldvergelijking maakt deel uit van een 

algemene economische verrichting na afloop waarvan de partijen overeengekomen zijn 
samen  en  op  dezelfde  zichtrekening  verschillende  onderscheiden  verrichtingen  uit  te 
voeren die zij aldus van elkaar afhankelijk hebben gemaakt zodat er sprake kan zijn van 
een nauwe juridische samenhang".

Grieven
Luidens artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek heeft schuldvergelijking niet plaats 

ten nadele van de verkregen rechten van een derde. Uit die tekst volgt dat schuldvergelij-
king niet mogelijk is zodra de samenloop tussen de schuldeisers is ontstaan.

Het gerechtelijk akkoord ligt aan de oorsprong van een samenloop tussen de schuldei-
sers van de verzoeker, die ontstaat zodra het verzoekschrift is neergelegd, met bijgevolg, 
zoals het arrest uitdrukkelijk vermeldt, "een principieel verbod van elke schuldvergelij-
king".

Hoewel het vaste rechtspraak van het Hof is dat van dat verbod van schuldvergelijking 
wordt afgeweken met name wanneer de wederzijdse schuldvorderingen onderling nauw 
samenhangen, dan nog kan die samenhang niet voortvloeien louter uit de toepassing van 
een conventioneel beding, ook al is het zonder bedrog gemaakt.

Die samenhang moet bovendien de facto voortvloeien uit de aard van de verhouding 
tussen de partijen,  of althans berusten op bestanddelen van die verhouding waaruit  de 
samenhang concreet blijkt.

2.1. Eerste onderdeel
Hoewel  het  arrest  gewag  maakt  van  een  "algemeen  compensatiebeding,  waarbij  de 

partijen hun wederzijdse schulden, in omstandigheden waarin bedrog volstrekt uitgesloten 
is,  louter  op grond  van  een  overeenkomst  in  een  verhouding  van  samenhang hebben 
geplaatst",  dan  nog  volgt  uit  de  samengevatte  of  weergegeven  vaststellingen  dat  die 
samenhang niet, de facto, voortvloeit uit de aard van de verhouding tussen partijen (en 
geenszins op die verhouding berust).

Nadat het arrest immers eerst het bestaan heeft uitgesloten van een rekening-courant en 
van elke samenhang die uit een dergelijke rekening zou kunnen voortvloeien, wijst  het 
erop dat "uit de omstandigheid alleen dat de annuïteiten van de lening vergoed werden 
door het debet van de zichtrekening kon de vereiste samenhang niet worden afgeleid" en 
voegt het eraan toe dat "de totstandkoming van die conventionele schuldvergelijking deel 
uitmaakt van een algemene economische verrichting na afloop waarvan de partijen over-
eengekomen  zijn  samen  en  op  dezelfde  zichtrekening  verschillende  onderscheiden 
verrichtingen uit te voeren die zij aldus van elkaar afhankelijk hebben gemaakt zodat er 
sprake kan zijn van een nauwe juridische samenhang".  Uit die reden volgt dat de stor-
tingen op de rekening die eiseres wegens samenhang beweert  te vergelijken  met  haar 
schuldvordering, voortkomen uit "verschillende onderscheiden verrichtingen" en dat, ook 
al kunnen ze worden beschouwd als "een algemene economische verrichting", deze louter 
en alleen uit het conventioneel beding voortvloeit waarbij de partijen - eiseres et verweer-
ster - die verrichtingen "van elkaar afhankelijk hebben gemaakt zodat er sprake kan zijn 
van een nauwe juridische samenhang".

Het arrest miskent dus het begrip samenhang als uitzondering op het in artikel 1298 van 
het Burgerlijk Wetboek vermelde verbod van schuldvergelijking (schending van die wets-
bepaling).

2.2 Tweede onderdeel
Hoewel  men ervan  moet  uitgaan  dat  het  arrest  beslist  dat  de  "verschillende  onder-

scheiden  verrichtingen"  "een  algemene  economische  verrichting"  vormen,  los  van  het 
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"algemeen compensatiebeding ", dat het arrest toepasselijk acht, en [dat de samenhang] 
bijgevolg zou voortvloeien uit de aard zelf van de verhouding tussen partijen, maakt het 
hof van beroep toch geen gewag van de feitelijke gegevens, die het zou hebben vastge-
steld en waarop het die conclusie baseert. Bijgevolg kan het Hof de wettelijkheid van de 
beslissing niet toetsen is, en inzonderheid niet nagaan of het hof van beroep het begrip 
samenhang niet heeft miskend als uitzondering op het in artikel 1298 van het Burgerlijk 
Wetboek verbod van schuldvergelijking.

In die onderstelling zou het arrest bovendien niet hebben geantwoord op de passage in 
de conclusie van eiseres waarin zij staande hield "dat (verweerster)  erkent, zonder dat 
daarover enige twijfel bestaat, dat er geen samenhang bestaat aangezien (...) [verweerster] 
schrijft 'dat in dit geval niets [eiseres] zou belet hebben om bij andere banken rekeningen 
te openen en haar schuldenaars te vragen daarop de vervallen bedragen over te schrijven 
na de neerlegging van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord, en los van elke controle 
door [verweerster]'" en, bijgevolg "dat die door [verweerster] erkende mogelijkheid nood-
zakelijkerwijs  impliceert  dat  er  geen samenhang is tussen de vergeleken  schuldvorde-
ringen".

Wegens  elk  van  die  twee  redenen  zou  het  arrest  dus  niet  regelmatig  met  redenen 
omkleed zijn (schending van artikel 149 van de Grondwet).

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1293, 3°, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 774, inzonderheid tweede lid, en, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 22 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter gebonden is door de vorderingen 

en het verweer van de partijen, beschikkingsbeginsel genoemd;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast 
a) dat eiseres op 12 maart 2001 een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord heeft neer-

gelegd;
b) dat de Rechtbank van Koophandel te Bergen, na van het verzoekschrift te hebben 

kennisgenomen, bij vonnis van 19 maart 2001 aan eiseres de voorlopige opschorting van 
betaling tot 19 september 2001 heeft verleend, welke opschorting naderhand verlengd is 
tot 19 december 2001, en dat hij, bij vonnis van 17 december 2001, na de gunstige stem-
ming  van  de  schuldeisers,  aan  eiseres  de  definitieve  opschorting  van  betaling  tot  20 
december 2003 heeft verleend;

c) dat verweerster op 18 april 2001 bij het sluiten van het gerechtelijk akkoord een 
"vaststaande" schuldvordering heeft aangegeven van 26.489.066 BEF (656.646,79 euro), 
zijnde het verschuldigde saldo van de rekening die in haar boeken ten name van eiseres is 
geopend;

d) dat genoemd saldo "meer bepaald hieruit voortkwam dat (verweerster) op 15 maart 
2001, dus na de neerlegging van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord van 12 maart 
2001, de rekening van (eiseres) had gedebiteerd voor een bedrag van 36.056.500 BEF 
zijnde de laatste annuïteit, bestaande in kapitaal en interest van een lening die in 1993 was 
verstrekt en op 15 maart 2001 verviel";

e) dat verweerster "vervolgens verscheidene betalingen van klanten van (eiseres) boekte 
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zodat haar gehele schuldvordering door compensatie is tenietgegaan", namelijk de schuld-
vordering van 26.489.066 BEF (656.646,79 euro) die verweerster op 18 april 2001 bij het 
gerechtelijk akkoord had aangegeven,

Op de vorderingen van eiseres 
a) om voor recht te zeggen dat verweerster  ten onrechte haar rekening op 15 maart 

2001,  dus  na  de  neerlegging  van  het  verzoekschrift  tot  gerechtelijk  akkoord,  met 
36.046.500 BEF (of 893.569,39 euro) heeft gedebiteerd, door gedeeltelijke vergelijking 
met het op die datum op de rekening van eiseres staande creditsaldo van 5.031.595 BEF 
(of 124.729,98 euro), om de tegenboeking van de verrichting te bevelen en, om, bijge-
volg, verweersters schuldvordering voor het bedrag van 893.569,39 euro in het gerechte-
lijk akkoord op te nemen;

b) om voor recht te zeggen dat verweerster ten onrechte na 19 maart 2001, dus na het 
vonnis waarbij eiseres voorlopige opschorting van betaling kreeg, het debetsaldo van de 
rekening van eiseres heeft gecompenseerd met de bedragen die naderhand op die rekening 
werden gestort, om de tegenboeking van de verrichtingen te bevelen en, om, bijgevolg, de 
door  verweerster  in  het  gerechtelijk  akkoord  aangegeven  schuldvordering  tot  passend 
beloop aan te vullen,

beslist het bestreden arrest met bevestiging van het beroepen vonnis dat de schuldvor-
dering  van  verweerster  "is  tenietgegaan",  aangezien  de litigieuze  schuldvergelijkingen 
naar recht verantwoord zijn en beschikt het bijgevolg afwijzend op elke vordering van 
eiseres, zulks op grond van de redenen die hieronder zijn samengevat of weergegeven:

"I.  Rechtsgeldigheid van het beginsel van de schuldvergelijkingen na de neerlegging 
van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord [...]

in de context van het gerechtelijk akkoord is die schuldvergelijking uitgesloten, en in 
elk geval vanaf de dag waarop de voorlopige opschorting van betaling wordt verleend, 
zulks op grond van een onderling verband tussen de artikelen 1293, 3°, van het Burgerlijk 
Wetboek en 22 van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord (...);

krachtens artikel 1293, 3°, kan schuldvergelijking niet plaatshebben ingeval een van de 
betrokken schulden een schuld uit hoofde van levensonderhoud is dat niet vatbaar voor 
beslag is;

er  wordt  aangenomen  dat  genoemd  artikel  een  ruimer  toepassingsgebied  heeft  dan 
alleen maar onderhoudsschulden en toegepast wordt telkens een schuldvordering bij de 
wet verklaard wordt niet vatbaar voor beslag te zijn (...);

die uitbreiding van de regel steunt op de ratio legis van het beginsel: 'schuldvorderingen 
waarvan  de  wetgever  oordeelt  dat  ze  voor  de  schuldenaar  dringend  noodzakelijk  en 
onmisbaar zijn, kunnen niet in beslag worden genomen. Schuldvergelijking zou evenwel 
hetzelfde gevolg hebben als het beslag op de schuldvordering' (...);

artikel 22 van de wet van 17 juli 1997 bepaalt dat tijdens de observatieperiode geen 
enkel beslag kan worden gelegd;

II. Uitzonderingen op het beginsel van het verbod van de schuldvergelijking na de neer-
legging van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord" 

1) Schuldvergelijking wegens samenhang
a) "volgens een vaste rechtsleer en rechtspraak kunnen schuldvorderingen, teneinde te 

voldoen aan de billijkheidsvereisten,  onderling vergeleken worden,  zelfs  na de samen-
loop, in geval van nauwe samenhang. Deze kan 'technisch' zijn, wat het geval is wanneer 
de wederzijdse schuldvorderingen op een rekening-courant zijn ingeschreven, objectief, 
of met inachtneming van bepaalde beperkingen, conventioneel";

b) een beding van "eenheid van rekening", dat vervat is in de algemene voorwaarden 
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van verweerster, kan niet worden toegepast;
c) daarentegen kan een "algemeen compensatiebeding, waarbij de partijen hun weder-

zijdse schulden, in omstandigheden waarin bedrog volstrekt uitgesloten is, louter op grond 
van  een overeenkomst  in  een verhouding  van  samenhang hebben geplaatst"  toegepast 
worden,  aangezien  "de  totstandkoming  van  die  conventionele  schuldvergelijking  deel 
uitmaakt van een algemene economische verrichting na afloop waarvan de partijen over-
eengekomen  zijn  samen  en  op  dezelfde  zichtrekening  verschillende  onderscheiden 
verrichtingen uit te voeren die zij aldus van elkaar afhankelijk hebben gemaakt zodat er 
sprake kan zijn van een nauwe juridische samenhang;

2) De zogenaamde onwettigheid van de vergelijking van samenhangende schulden
(eiseres)  voert  aan dat  de  vergelijking  van  samenhangende  schulden weliswaar  kan 

worden toegestaan in weerwil van het betalingsverbod, vooral in weerwil van de regel van 
de gelijke behandeling van de schuldeisers in de procedures die in de eerste plaats bedoeld 
zijn om de schuldeisers te voldoen (zoals faillissement,  vereffening),  maar dat daaren-
tegen in de nieuwe procedure van het gerechtelijk akkoord waar de mogelijkheden om de 
schuldeisers niet te betalen worden uitgebreid en die in essentie ertoe strekt de onderne-
ming te redden,  het verbod van schuldvergelijking,  zelfs in geval  van samenhangende 
schulden, onverkort moet gelden;

(...)  er  dient  vastgesteld  dat  de  nieuwe  Belgische  wet  op  het  gerechtelijk  akkoord 
nergens verbiedt dat samenhangende schulden bij vergelijking worden betaald wanneer de 
vergelijking gebeurt ingevolge een overeenkomst die zonder bedrog is gesloten voordat 
de procedure tot het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord in gang is gezet".

Grieven
3.1. Eerste onderdeel
[Eiseres] had in conclusie aangevoerd dat luidens artikel 1293, 3°, van het Burgerlijk 

Wetboek "schuldvergelijking eveneens verboden is wanneer de wet een van de twee te 
vergelijken schuldvorderingen niet vatbaar voor beslag verklaart (...); dat schuldvergelij-
king  (in  dat  geval)  steeds  uitgesloten  is  teneinde  de  beschermde  schuldvordering 
volstrekte voorrang te verlenen (...); door dat beslag onmogelijk te maken, kan een schul-
denaar immers in zijn vermogen een goed behouden dat, in beginsel, met toepassing van 
de artikelen 7 en 8 van de hypotheekwet,  behoort  tot  de algemene waarborg van zijn 
schuldeisers "; dat die tekst "zoals hij door de rechtsleer wordt uitgelegd, hierdoor verant-
woord wordt dat schuldvergelijking hetzelfde resultaat heeft als een uitvoerend derdenbe-
slag, namelijk aan de schuldeiser die zich op de schuldvergelijking beroept, de opbrengst 
toekennen van de schuldvordering waarop derdenbeslag is gelegd; dat artikel 1293, 3°, 
van het Burgerlijk Wetboek toegepast moet worden telkens als de wet aan de bedragen 
waarop een van de te vergelijken schuldvorderingen betrekking heeft,  een welbepaalde 
bestemming toekent; (...) dat in deze zaak, artikel 13, tweede lid, van de wet (van 17 juli 
1997 betreffende het gerechtelijk akkoord), in zoverre het maatregelen van tenuitvoerleg-
ging verbiedt op de goederen en dus op de schuldvorderingen van degene die het akkoord 
heeft verkregen, schuldvergelijking belet (...); dat de betalingen die door de schuldenaar 
van de degene die het akkoord heeft verkregen, overhandigd zijn aan (verweerster), die 
optreedt als kassier (van eiseres), voor hem de enige manier zijn om het voortbestaan van 
de onderneming en haar kansen op herstel te verzekeren; als die bedragen worden afge-
nomen van degene die het akkoord heeft verkregen, betekent dit zeker zijn economische 
ondergang; die schuldvorderingen zijn dus wel degelijk de schuldvorderingen 'die voor de 
schuldenaar dringend noodzakelijk [en] dus onmisbaar zijn'".

Eiseres  voegde  hieraan toe:  "dat  bovendien  iedere  schuldvergelijking  verboden  was 
vanaf  de  voorlopige  opschorting,  zulks  met  toepassing  van  artikel  1293,  3°,  van  het 
Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk schuldvergelijking verboden is wanneer de wet een 
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van de twee te vergelijken schuldvorderingen niet vatbaar voor beslag verklaart (...); dat 
artikel 22 van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord uitdrukkelijk voorschrijft dat 
tijdens de observatieperiode geen enkel beslag kan worden gelegd (...); dat (verweerster) 
bijgevolg vanaf 19 maart 2001, (verweerster) niet langer derdenbeslag kon leggen op de 
bedragen die zij aan (eiseres) verschuldigd was en van klanten van laatstgenoemde had 
ontvangen;  dat  (...)  de  wet  die  goederen  niet  vatbaar  voor  beslag  verklaart;  dat  het 
vermogen en de schuldvorderingen van degene die het akkoord heeft verkregen dus wette-
lijk niet vatbaar voor beslag zijn; dat er bijgevolg, met toepassing van artikel 1253, 3°, 
(lees: 1293, 3°) van het Burgerlijk Wetboek, geen enkele schuldvergelijking kon plaats-
vinden vanaf het ogenblik van de voorlopige opschorting van betaling".

Eiseres  hield  dus,  in  hoofdzaak,  staande  dat  artikel  1293,  3°,  van  het  Burgerlijk 
Wetboek eraan in de weg staat dat een niet voor beslag vatbare schuldvordering verge-
leken wordt met een schuld van de schuldeiser, althans wanneer de ratio legis van de 
onbeslagbaarheid bestaat  in de bescherming van het vermogen van de schuldenaar dat 
door  de  schuldvergelijking  evenzeer  zou  worden  aangetast  als  door  een  uitvoerend 
derdenbeslag, en dat de wet van 17 juli 1997(artikel 13, tweede lid), elke maatregel van 
tenuitvoerlegging belet zodra het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord is neergelegd, en 
zodra het vonnis is uitgesproken dat aan de verzoeker voorlopige opschorting verleent 
(artikelen 21,  §1,  en 22 van die wet),  elk beslag ten laste van de verzoeker  verbiedt,  
aangezien de ratio legis van dat verbod, met name, erin bestaat de bescherming van zijn 
vermogen en het voortbestaan van de onderneming van de verzoeker mogelijk te maken. 
Voor eiseres kwam dit erop neer dat elke schuldvergelijking verboden is op grond van 
artikel 1293, 3°, van het Burgerlijk Wetboek, althans zodra het vonnis is uitgesproken dat 
de verzoeker voorlopige opschorting verleent.

Het arrest beslist dat "in de context van het gerechtelijk akkoord, die schuldvergelijking 
uitgesloten is, en in elk geval vanaf de dag waarop de voorlopige opschorting van betaling 
wordt verleend, zulks op grond van een onderling verband tussen de artikelen 1293, 3°, 
van het Burgerlijk Wetboek en 22 van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord" op 
grond "dat genoemd artikel (...) toegepast wordt telkens een schuldvordering bij de wet 
verklaard wordt niet vatbaar voor beslag te zijn" en "dat artikel 22 van de wet van 17 juli 
1997 bepaalt dat tijdens de observatieperiode geen enkel beslag (kan) worden gelegd". 
Het hof van beroep beschikt evenwel afwijzend op elke vordering van eiseres, en inzon-
derheid op haar vordering betreffende de schuldvergelijkingen die plaatshadden na het 
vonnis van 19 maart 2001 dat eiseres voorlopige opschorting van betaling verleende.

Nergens in zijn motivering zegt het arrest waarom het, na aldus als beginsel te hebben 
aangenomen dat artikel 1293, 3°, van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is in geval 
van gerechtelijk akkoord, "in elk geval" van toepassing is vanaf het vonnis dat voorlopige 
opschorting verleent  aan de verzoeker,  niettemin in het dictum de toepassing van  dat 
artikel uitsluit.

Het arrest antwoordt dus niet, en m.b.t. de litigieuze schuldvergelijkingen na 19 maart 
2001 slechts op onvolledige wijze, op het middel van eiseres zoals het wordt aangevoerd 
in de hierboven weergegeven of samengevatte passages van haar conclusie. Bovendien 
stelt het hof van beroep het Hof niet in staat de wettigheid van zijn beslissing te toetsen. 
Tot slot is het arrest tegenstrijdig, aangezien het hof van beroep zegt dat die regel van 
toepassing is op het geschil en in zijn dictum de toepassing ervan uitsluit.

Om al die redenen is het arrest niet regelmatig met redenen omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).

3.2 Tweede onderdeel
Indien  men  ervan  moet  uitgaan  dat  het  arrest,  aan  de  hand  van  zijn  bekritiseerde 

redenen (en, inzonderheid, van de redenen die samengevat of weergegeven zijn onder de 
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rubriek: "II. Uitzonderingen op het beginsel van het verbod van schuldvergelijking na de 
neerlegging  van het  verzoekschrift  tot  gerechtelijk  akkoord"),  beslist  dat  er  op het  in 
artikel 1293, 3°, van het Burgerlijk Wetboek vermelde verbod van schuldvergelijking een 
uitzondering  is  wanneer  de  wederzijdse  schuldvorderingen  onderling  een  samenhang 
vertonen, wat het arrest hier vaststelt,  dan zou het hof van beroep een geschil  hebben 
opgeworpen dat geen verband houdt met de openbare orde en waarvan de partijen het 
bestaan hebben uitgesloten,  en de oorzaak gewijzigd  hebben van  verweerster  verweer 
tegen de op die wettekst gegronde vordering van eiseres (schending van artikel 1138, 2°, 
van  het  Gerechtelijk  Wetboek  en  miskenning  van  het  beschikkingsbeginsel):  hoewel 
verweerster in conclusie inderdaad heeft aangevoerd dat het gerechtelijk akkoord en de 
omstandigheid  dat  de  daaruit  voortvloeiende  schuldvorderingen  van  de verzoeker  niet 
voor  beslag vatbaar waren,  buiten het toepassingsgebied van artikel  1293,  3°,  van het 
Burgerlijk Wetboek vallen, heeft zij daarentegen niet aangevoerd dat er op die wettekst 
een uitzondering was wanneer de wederzijdse schuldvorderingen een onderlinge samen-
hang vertoonden en is die kwestie niet ter sprake gekomen in het debat voor het hof van 
beroep. In dezelfde onderstelling zou het arrest, bijgevolg, het recht van verdediging van 
eiseres hebben miskend door haar vordering af te wijzen op grond van een exceptie die 
niet  was  opgeworpen  zonder  de  heropening van  het  debat  te  bevelen  (schending van 
artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging).

3.3 Derde onderdeel
Luidens artikel  1293,  3°,  van het Burgerlijk  Wetboek,  vindt  schuldvergelijking niet 

plaats "in geval van (...) een schuld uit hoofde van levensonderhoud dat verklaard is niet 
vatbaar voor beslag te zijn". Vast staat dat die tekst ruim wordt geïnterpreteerd en, zoals 
het arrest erop wijst, "toegepast wordt telkens een schuldvordering bij de wet verklaard 
wordt niet vatbaar voor beslag te zijn", althans wanneer de onbeslagbaarheid gegrond is 
op de bescherming van het vermogen van de schuldenaar dat door de schuldvergelijking 
evenzeer zou worden aangetast als door een beslag.

Artikel 22 van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord bepaalt evenwel dat "tijdens 
de observatieperiode geen enkel beslag (kan) worden gelegd" d.w.z. vanaf de dag waarop 
aan de verzoeker  voorlopige  opschorting wordt  verleend.  Dat verbod,  dat kan worden 
tegengeworpen aan alle schuldeneisers, inclusief de schuldeneisers die houder zijn van 
een zakelijke zekerheid, ontspringt aan de wil van de wetgever om niet alleen de gelijk-
heid van de schuldeisers te verzekeren (die niet geldt voor de schuldeisers die houder zijn 
van  zakelijke  zekerheden,  althans van  bijzondere  zakelijke  zekerheden,  waartegen  het 
verbod echter wel degelijk kan worden tegengeworpen) maar ook om het vermogen van 
de verzoeker te beschermen en hem aldus de kans te bieden zijn activiteit voort te zetten 
en zijn onderneming leefbaar te houden.

Hieruit volgt dat artikel 1293, 3°, van het Burgerlijk Wetboek iedere schuldvordering 
onmogelijk maakt zodra het vonnis dat de verzoeker de voorlopige opschorting verleent, 
is uitgesproken.

Die uitzondering geldt ook wanneer de wederzijdse schuldvorderingen onderling door 
samenhang zijn verbonden.

Hieruit volgt dat het arrest niet naar recht, met bevestiging van het beroepen vonnis, 
kon beslissen dat verweersters schuldvordering was "tenietgegaan" doordat zij het debet-
saldo van de rekening die zij in haar boeken had geopend, gecompenseerd had, met de 
bedragen die op die rekening waren gestort na 19 maart 1991, de datum van het vonnis 
dat verweerster  voorlopige opschorting van betaling verleende (schending van de arti-
kelen 1293, inzonderheid 3°, van het Burgerlijk Wetboek et 22 van de wet van 17 juli 
1997).
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III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Eerste middel
Zonder daarop te worden tegengesproken, oordeelt het arrest dat het verzoek-

schrift  tot  gerechtelijk  akkoord  "een  bepaalde  vorm  van  samenloop  doet 
ontstaan" en "met toepassing van artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek impli-
ceert dat elke schuldvergelijking in beginsel verboden is".

Het  zegt  vervolgens  dat  "schuldvorderingen,  teneinde  te  voldoen  aan  de 
billijkheidsvereisten, onderling vergeleken kunnen worden, zelfs na de samen-
loop, in geval van nauwe samenhang".

Uit de artikelen 13, tweede lid, 21, §1, en 22 van de wet van 17 juli 1997 
betreffende het gerechtelijk akkoord volgt niet dat vergelijking van wederzijdse 
schuldvorderingen die onderling een nauwe samenhang vertonen verboden is na 
de neerlegging van een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord.

Het middel dat op een tegengestelde redenering steunt, faalt naar recht.
2. Tweede middel
Beide onderdelen samen
Het  arrest  stelt  vast  dat  eiseres  van  verschillende  financiële  instellingen 

kredieten had verkregen die nadien werden gegroepeerd en in een enkele krediet-
opening werden geïntegreerd, dat het debet en het credit werden ingeschreven op 
een rekening van eiseres en dat het algemeen reglement van de verrichtingen dat 
tussen de partijen gold een compensatiebeding bevatte dat verweerster toestond 
elke vordering op eiseres te compenseren met de vorderingen van haar op de 
bank.

Het  is  van  oordeel  dat  de partijen  overeengekomen  zijn  om "samen en op 
dezelfde zichtrekening verschillende onderscheiden verrichtingen uit te voeren 
die zij aldus van elkaar afhankelijk hebben gemaakt zodat er sprake kan zijn van 
een  nauwe  juridische  samenhang",  en  dat  "het  algemeen  compensatiebeding, 
waarbij de partijen hun wederzijdse schulden, in omstandigheden waarin bedrog 
volstrekt uitgesloten is, louter op grond van een overeenkomst in een verhouding 
van samenhang hebben geplaatst (...) deel uitmaakt van een algemene economi-
sche verrichting".

Het arrest dat met die overwegingen de in het middel aangewezen conclusie 
van eiseres beantwoordt, verantwoordt zijn beslissing naar recht.

Op grond van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak heeft het 
arrest naar recht kunnen beslissen, zonder het begrip samenhang te miskennen, 
dat er tussen de wederzijdse schuldvorderingen een zodanige nauwe samenhang 
bestond dat ze onderling in vergelijking konden worden gebracht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Het arrest, dat aanneemt dat schuldvergelijking krachtens de artikelen 1293, 

3°, van het Burgerlijk Wetboek en 22 van de wet betreffende het gerechtelijk 
akkoord,  in  beginsel,  niet  kan plaatsvinden  in  het  geval  van  een  gerechtelijk 
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akkoord, beslist,  met bevestiging van het  beroepen vonnis, dat de vaststaande 
schuldvordering van verweerster is tenietgegaan op grond dat de wet betreffende 
het  gerechtelijk  akkoord  nergens  verbiedt  dat  samenhangende  schulden  bij 
schuldvergelijking  worden  betaald  ingevolge  een  overeenkomst  die  zonder 
bedrog  is  gesloten  voordat  de  procedure  tot  aanvraag  van  een  gerechtelijk 
akkoord in gang is gezet.

Door te  zeggen  dat  de start  van de collectieve  procedure  niet  belet  dat  de 
schuldvergelijking tussen samenhangende schuldvordering voortgaat, antwoordt 
het arrest op de in het middel aangewezen conclusie van eiseres door ze tegen te 
spreken en stelt het het Hof in staat de bestreden beslissing te toetsen.

Bovendien  is  de  aangeklaagde  tegenstrijdigheid  afgeleid  uit  het,  tevergeefs 
aangevoerde, gebrek aan antwoord op de conclusie van eiseres.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
3.2. Tweede onderdeel
Aangezien eiseres in haar aanvullende en samenvattende conclusie voor het 

hof van beroep had aangevoerd dat het verbod van schuldvergelijking ook moet 
worden  nageleefd  in  geval  van  een  gerechtelijk  akkoord  ook al  gaat  het  om 
wederkerige schuldvorderingen die door samenhang met elkaar zijn verbonden, 
schendt het arrest  geen enkele van de in het onderdeel  aangewezen wettelijke 
bepalingen of rechtsbeginselen door te beslissen "dat de nieuwe Belgische wet 
op het gerechtelijk akkoord nergens verbiedt  dat  samenhangende schulden bij 
vergelijking worden betaald wanneer de vergelijking gebeurt ingevolge een over-
eenkomst die zonder bedrog is gesloten voordat de procedure tot het verkrijgen 
van een gerechtelijk akkoord in gang is gezet".

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
3.3. Derde onderdeel
Uit  het  onderling verband  tussen de artikelen 1293,  3°,  van het  Burgerlijk 

Wetboek en 22 van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord volgt niet dat, na 
het  vonnis  dat  de verzoeker  de voorlopige  opschorting van betaling verleent, 
vergelijking tussen wederzijdse schuldvorderingen die door een nauwe samen-
hang met elkaar verbonden zijn, onmogelijk is.

Het onderdeel, dat het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eisers in de kosten.

7 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. T'Kint en Van Ommeslaghe.



864 HOF VAN CASSATIE Nr. 212 - 10.4.06 

Nr. 212

3° KAMER - 10 april 2006

1º ADVOCAAT - REGLEMENT VAN DE ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE 
- VORDERING TOT VERNIETIGING - TUSSENKOMST VAN DE ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES 
ET GERMANOPHONE - ONTVANKELIJKHEID

2º ADVOCAAT - REGLEMENT VAN DE ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE 
- VORDERING TOT VERNIETIGING - TERMIJN - ARBITRAGEHOF - VERNIETIGINGSARREST - GEVOLG

3º ARBITRAGEHOF - VERNIETIGINGSARREST - REGLEMENT VAN DE ORDRE DES BARREAUX 
FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE - VORDERING TOT VERNIETIGING - TERMIJN - GEVOLG

4º ARBITRAGEHOF - VERNIETIGINGSARREST - DRAAGWIJDTE - PREJUDICIEEL GESCHIL - 
ONTVANKELIJKHEID

1º De tussenkomst van de Ordre des barreaux francophones et germanophone, ingesteld  
bij  een  verzoekschrift  dat  niet  binnen  twee  maanden  na  de  kennisgeving  van  de 
vordering tegen een reglement van die Ordre is neergelegd op de griffie van het Hof, is  
laattijdig,  mitsdien niet  ontvankelijk.  (Art.  501, §1, derde lid,  en §3, eerste lid,  in fine, 
Ger.W.)

2º en 3°  Wanneer het Arbitragehof een arrest wijst waarbij het de bewoordingen "door een  
advocaat bij het Hof van Cassatie", vermeld in art. 501, §1, derde lid, Ger. W., vernietigt,  
volgt  uit  geen  enkele  bepaling  van  de  Bijzondere  Wet  Arbitragehof  betreffende  de 
gevolgen van de arresten van vernietiging, dat dit arrest een nieuwe termijn zou doen 
ingaan voor de vordering tot vernietiging van een reglement van de Ordre des barreaux 
francophones  et  germanophone,  die  niet  gegrond  is  op  de  gedeeltelijk  vernietigde  
bepaling. (Art. 501, §1, eerste en derde lid, Ger.W.)

4º De vordering die ertoe strekt aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen over  
de draagwijdte die toegekend moet worden aan het arrest nr. 99/2005 van 1 juni 2005  
van dat hof, is niet ontvankelijk. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(A. e.a. T. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0401.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De vordering tot nietigverklaring is gericht tegen het reglement van de "Ordre 

des barreaux francophones et germanophone" van 17 mei 2004 "relatif aux rela-
tions des avocats avec les médias", dat in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 
2004 is bekendgemaakt.

Bij beschikking van 14 maart 2006, heeft de eerste voorzitter de zaak naar de 
derde kamer verwezen.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De eisers wenden op grond van artikel 501, §1, derde lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek, het rechtsmiddel aan dat in artikel 611 van dat wetboek is bepaald.
Over de ontvankelijkheid van de tussenkomst van de "Ordre des barreaux fran-



Nr. 212 - 10.4.06 HOF VAN CASSATIE 865 

cophones et germanophone":
De tussenkomst van de "Ordre des barreaux francophones et germanophone" 

en van de Orde van Vlaamse Balies wanneer de in artikel 501, §1, derde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vordering is ingesteld, moet, krachtens het 
eerste lid, in fine, van §3, van dat artikel, plaatsvinden binnen twee maanden na 
de kennisgeving van de vordering die hen overeenkomstig §1, derde  lid,  van 
hetzelfde artikel is gedaan.

Die kennisgeving gebeurde bij een ter post aangetekende brief van 31 augustus 
2005,  zodat  de  tussenkomst  bij  verzoekschrift  dat  op  30  november  2005 ter 
griffie van het Hof is neergelegd, dus buiten die termijn, te laat is gedaan en 
bijgevolg niet ontvankelijk is.

Over de ontvankelijkheid van de vordering:
Krachtens  artikel  501,  eerste  en  derde  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek, 

wordt de in artikel 611 van dat wetboek bedoelde vordering binnen drie maanden 
na de in artikel 497 van dat wetboek bedoelde bekendmaking van het bestreden 
reglement ingesteld.

Terwijl  het  bestreden reglement,  overeenkomstig de voormelde bepaling,  in 
het Staatsblad van 18 juni 2004 is bekendgemaakt, werd de vordering ingesteld 
bij een verzoekschrift dat bij ter post aangetekende brief op 31 augustus 2005, 
dus buiten de termijn van drie maanden, aan de griffie van het Hof was gericht.

De eisers voeren evenwel aan dat een nieuwe termijn is beginnen lopen na het 
arrest  nr.  99/2005 van 1 juni  2005, waarbij  het  Arbitragehof,  dat  kennis  had 
genomen van een vordering tot nietigverklaring van artikel 501 van het Gerech-
telijk Wetboek, in §1, derde lid, van die bepaling de woorden "door een advocaat 
bij het Hof van Cassatie" heeft vernietigd, zodat het verzoekschrift waarbij de 
daarin bedoelde vordering wordt ingesteld voortaan niet meer door een advocaat 
moet worden ondertekend.

Uit geen enkele bepaling van de bijzondere wet van 6 januari  1989 op het 
Arbitragehof inzake de gevolgen van de vernietigingarresten van dat rechtscol-
lege, volgt dat het arrest nr. 99/2005 van 1 juni 2005 een nieuwe termijn zou 
doen lopen voor de vordering tot nietigverklaring van het bestreden reglement, 
die niet gegrond is op de bepaling die het Arbitragehof gedeeltelijk heeft vernie-
tigd.

De eisers vragen in bijkomende orde om aan het Arbitragehof een prejudiciële 
vraag te stellen over de draagwijdte die aan het arrest  nr. 99/2005 van 1 juni 
2005 moet worden gegeven.

Een  dergelijke  vraag  valt  niet  onder  de  bepalingen  van  artikel  26  van  de 
bijzondere wet van 6 januari 1989.

De vordering is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vordering en het verzoekschrift tot tussenkomst.
Veroordeelt de eisers en de tussenkomende partij in hun respectieve kosten.
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10 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Storck – Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. L. Misson, Luik en Mahieu.

Nr. 213

3° KAMER - 10 april 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - BESTREDEN 
BESLISSING - WETTIGHEID - MIDDEL DAT KRITIEK UITOEFENT OP REDENEN ZONDER INVLOED - 
ONTVANKELIJKHEID

2º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - CASSATIEMIDDEL - BURGERLIJKE ZAKEN - 
BELANG - BESTREDEN BESLISSING - WETTIGHEID - MIDDEL DAT KRITIEK UITOEFENT OP REDENEN 
ZONDER INVLOED - NIET-ONTVANKELIJKHEID - GEVOLG

1º Het middel dat kritiek uitoefent op redenen die geen invloed hebben op de wettigheid  
van de beslissing waartegen het gericht is, kan niet tot vernietiging leiden en is bijgevolg  
zonder belang, mitsdien niet ontvankelijk1. 

2º  Wanneer  het  middel  niet  ontvankelijk  is  om  redenen  die  eigen  zijn  aan  de 
cassatieprocedure, dient de prejudiciële vraag die door eiser tot staving van de daarin  
uiteengezette grief voorgesteld wordt, niet aan het Arbitragehof te worden gesteld2.

(M. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0408.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op  16  februari  2005  is 

gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 14 maart 2006 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 894, 953 tot 959 en 1096 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 10, 11 en 22 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet en, 

voor zover nodig, de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet van 7 februari 1831, gewijzigd 
op 24 december 1970;

- de artikelen 8 en 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij 

1 Zie Cass., 24 sept. 2001, AR S.97.0115.F, nr 448. 
2 Zie Cass., 17 okt. 2005, AR C.04.0057.F, nr.515.
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de wet van 13 mei 1955.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt, met bevestiging van het bestreden vonnis, de vordering van eiser 

tot nietigverklaring van de schenkingen die hij ten gunste van zijn concubante, verweer-
ster, tijdens hun samenleven had gedaan, op grond van alle redenen die hier als volledig 
weergegeven worden beschouwd, en in het bijzonder op grond dat "de vergelijking met de 
wettelijke toestand van de echtgenoten niet opgaat. Een concubant, die de verplichtingen 
van  een  huwelijk  niet  heeft  willen  aanvaarden,  kan  bezwaarlijk  aanspraak  maken  op 
dezelfde rechten als een echtgenoot, onder het voorwendsel van gelijkheid of billijkheid, 
maar omdat het recht waarop hij als een echtgenoot aanspraak maakt, hem in werkelijk-
heid goed uitkomt om een geschil in zijn voordeel te beslechten" en dat "artikel 953 van 
het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet kennelijk niet schendt".

Grieven
Artikel 8.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden van 4 november 1950 waarborgt eenieder het recht op eerbiediging van 
zijn privé-leven en van zijn gezinsleven.  Artikel 8.2 van hetzelfde verdrag verbiedt de 
inmenging van enig openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van dat recht, dan 
voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 
van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de 
bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming 
van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrij-
heden van anderen.

Artikel 22 van de Grondwet waarborgt eveneens de bescherming van het gezinsleven, 
terwijl  de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (voorheen 6 en 6bis) elke discriminatie 
verbieden die, gelet op het nagestreefde doel, niet op een objectief criterium gegrond is en 
niet redelijk is.

Te dezen stelt  artikel  894 van het Burgerlijk Wetboek als beginsel dat  schenkingen 
onherroepelijk zijn, terwijl de artikelen 953 tot 959 van datzelfde wetboek, enerzijds, en 
artikel 1096, anderzijds, schenkingen onder de levenden anders behandelen naargelang ze 
tussen  concubanten  tijdens  het  feitelijk  samenleven  of  tussen  echtgenoten  tijdens  het 
huwelijk zijn gedaan. Hoewel de bescherming van het gezinsleven niet noodzakelijker-
wijs impliceert dat alle verschillen tussen het huwelijk en het samenleven opgeheven zijn, 
blijft het toch een feit dat het onderscheid op grond van het criterium van de staat van het 
huwelijk,  waarop  de  onderscheiden  behandeling  van  een  identieke  feitelijke  toestand 
steunt, slechts verantwoord is indien ze niet onredelijk is gelet op het nagestreefde doel.

De instelling van het huwelijk houdt weliswaar rechten en plichten in die het concubi-
naat niet inhoudt. De regeling van de herroepbaarheid ad nutum van de schenkingen die 
door de echtgenoten tijdens het huwelijk op een andere wijze dan door het huwelijkscon-
tract zijn gedaan, houdt echter geen verband met de instelling zelf. Zij wordt verantwoord 
door  de  reden  dat  die  schenkingen  hun  oorsprong  vinden  in  misbruiken,  wegens  de 
bijzondere verhouding tussen de schenker  en de begiftigde.  Dat risico is evenzo goed 
aanwezig in het concubinaat, een geoorloofde vorm van gezinsleven, als in het huwelijk, 
zodat  een  onderscheiden  behandeling  met  betrekking  tot  de  herroepbaarheid  van  de 
schenkingen niet redelijkerwijs verantwoord is.

Bijgevolg schenden de artikelen 953 tot 959 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 8 
en 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden en 10, 11 en 22 van de Grondwet, in zoverre ze de herroepbaarheid van derge-
lijke  schenkingen  tussen  concubanten  aan  andere  voorwaarden  onderwerpen  dan  die 
welke gelden voor de schenkingen tussen echtgenoten buiten het huwelijkscontract, en die 
ad nutum herroepen kunnen worden.
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Het arrest,  dat  met  toepassing van de artikelen 894,  953 en 954 van het Burgerlijk 
Wetboek weigert om de litigieuze schenkingen nietig te verklaren, is derhalve niet naar 
recht verantwoord (schending van alle, in het middel weergegeven bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het arrest stelt  vast, zonder bekritiseerd te worden, dat de eiser, die aan de 

verweerster schenkingen heeft gedaan, "de nietigverklaring ervan vordert [...], in 
hoofdzaak omdat [hun] oorzaak opgehouden heeft te bestaan, en, subsidiair, op 
grond van de artikelen 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek", en beslist, 
met bevestiging van het beroepen vonnis, op grond van redenen die net zomin 
bekritiseerd worden en die, enerzijds, verband houden met de oorzaak van de 
litigieuze schenkingen en, anderzijds, met het geoorloofd karakter van de schen-
kingen tussen concubanten, om de vordering, zowel in hoofdzaak als subsidiair, 
te verwerpen.

Om de redenen die het middel weergeeft en bekritiseert, weigert het arrest om 
het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen over de, door eiser in twijfel 
getrokken, overeenstemming van artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Die redenen, die betrekking hebben op de geldigheid van de grenzen waar-
binnen eiser had kunnen optreden om de litigieuze schenkingen te herroepen, 
houden geen verband met zijn vordering tot nietigverklaring van die schenkingen 
en liggen niet aan de grondslag van de beslissing van het arrest, waartegen het 
middel gericht is, om die vordering te verwerpen.

Het middel dat  kritiek uitoefent  op redenen die geen invloed hebben op de 
wettigheid van de beslissing waartegen het gericht is, kan niet tot vernietiging 
leiden en is bijgevolg zonder belang, mitsdien, zoals de verweerster betoogt, niet 
ontvankelijk.

En aangezien het middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de 
cassatieprocedure, dient de prejudiciële vraag die door de eiser tot staving van de 
daarin uiteengezette grief voorgesteld wordt, niet aan het Arbitragehof te worden 
gesteld.

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

10 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Storck – Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Oosterbosch en Van Ommeslaghe.

Nr. 214

3° KAMER - 10 april 2006

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - AMBTENAREN EN 
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BEAMBTEN VAN DE STAAT, DE PROVINCIES, DE GEMEENTEN EN DE OPENBARE INSTELLINGEN - 
OPTREDEN ALS ARCHITECT BUITEN HUN FUNCTIES - VERBOD - TOEPASSINGSGEBIED

Het verbod voor de ambtenaren en beambten van de Staat, de provincies, de gemeenten  
en de openbare instellingen, om buiten hun functies als architect op te treden, dat van  
toepassing is op de ambtenaren en agenten die deeltijds in dienst zijn genomen, is niet 
onderworpen aan de voorwaarde dat degene op wie dat verbod van toepassing is, in zijn 
officiële functies handelingen stelt die kenmerkend zijn voor het beroep van architect1 .
(Art. 5, eerste lid, Wet 20 feb. 1939)

(NATIONAAL RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.05.0021.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, die op 21 september 2005 is 

gewezen door de Franstalige raad van beroep van de Orde van architecten.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 14 maart 2006 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 5 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het 

beroep van architect, als gewijzigd bij de wetten van 12 juni 1969 en 2 april 1976.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing doet de beslissing van 21 april 2005 van de raad van de Orde 

van architecten van de provincie Luik teniet, waarbij verweerder op de tabel van de Orde 
in de hoedanigheid van architect-ambtenaar ingeschreven wordt, en beveelt zijn inschrij-
ving op de tabel in de hoedanigheid van zelfstandig architect.

Die beslissing is op de volgende redenen gegrond :
"Bij  beslissing van 21 april 2005 heeft  de raad van de Orde van architecten van de 

provincie Luik [verweerder] ingeschreven op de tabel van de Orde van architecten van de 
provincie Luik in de hoedanigheid van architect-ambtenaar en verbiedt hij hem om tege-
lijkertijd het beroep van zelfstandig architect uit te oefenen; [...] die beslissing is gegrond 
op artikel 5 van de wet van 20 februari 1939, luidens hetwelk 'de ambtenaars en beambten 
van de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen, buiten hun functies 
niet als architect mogen optreden'; [...] volgens de Orde van architecten van de provincie 
Luik is [verweerder] door de CRAU (centre de recherche en aménagement et urbanisme) 
van de Universiteit van Luik aangeworven, zodat zijn statuut van architect-ambtenaar hem 
verbiedt om het beroep van zelfstandig architect uit te oefenen, met toepassing van artikel 
6 van het reglement van beroepsplichten goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 18 
april 1985, naar luid waarvan de architect-ambtenaar diegene is die als architect is aange-
worven door een openbare dienst zoals de Staat, een gewest, een provincie, een openbare 
instelling of een parastatale; [...] [verweerder] betoogt dat die inschrijving op de tabel van 

1 Zie Cass., 28 feb. 1984, AR 4256, nr 76.
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de Orde van architecten geenszins strookt met de werkelijkheid, aangezien de overeen-
komst met de CRAU zijn hoedanigheid van architect weliswaar daadwerkelijk vermeldt - 
een titel die hem door zijn diploma is verleend en die niet kan worden betwist -, maar dat 
de  beroepsactiviteit  waarvoor  hij  is  aangeworven,  geen  enkel  verband  houdt  met  de 
arbeidsprestaties die normaal gezien worden verricht door een architect in het kader van 
de  activiteit  die  bij  dat  beroep  hoort;  [...]  de  tewerkstellingsovereenkomst  tussen  de 
CRAU [en verweerder] heeft betrekking op deeltijdse arbeid (woensdag van 13 tot 18 uur 
en donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur, bij gelegenheid 
op zaterdag en zondag) en op onderzoek in het kader van een Europese 'Prompt'-overeen-
komst, een overeenkomst van bepaalde duur die verschillende keren werd hernieuwd; [...] 
hij stelt in het kader van het hem toevertrouwde onderzoek geen enkele handeling die 
eigen  is aan de activiteit  van  een architect,  zoals  het opmaken  van ontwerpen of  van 
plannen of de ondertekening ervan, het toezicht op de uitvoering van werken, enz.; aange-
zien de activiteit  die  het  voorwerp  vormt  van de overeenkomst  tussen de CRAU [en 
verweerder]  geen  verband  houdt  met  de  beroepsactiviteit  van  een  architect,  kan 
[verweerder] niet omschreven worden als architect-ambtenaar in de zin van artikel 5 van 
de wet van 20 februari 1939; [...] niets belet dus dat hij in de hoedanigheid van zelfstandig 
architect ingeschreven wordt op de tabel van de Orde van architecten van de provincie 
Luik, te meer daar de bezoldigde arbeid die hij verricht, deeltijds is".

Grieven
Artikel 5, eerste en tweede lid, van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van 

de titel en van het beroep van architect, gewijzigd bij het enige artikel van de wet van 12 
juni  1969,  bepaalt  :  "De  ambtenaars  en  beambten  van  de  Staat,  de  provincies,  de 
gemeenten  en  de  openbare  instellingen  mogen,  buiten  hun  functies,  niet  als  architect 
optreden. Van die bepaling wordt afgeweken ten behoeve van de architecten die een der 
voornoemde hoedanigheden slechts verkrijgen op grond van een onderwijstaak voor een 
vak dat verband houdt met de architectuur of de bouwtechniek". 

Het doel van die bepaling bestaat erin elk misbruik te voorkomen dat zou kunnen voort-
vloeien  uit  de  omstandigheid  dat  ambtenaren,  buiten hun officiële  functies,  als  privé-
architect  zouden optreden.  Het  verbod,  voor  een  door  een  openbare  instelling aange-
worven architect, om als zelfstandig privé-architect op te treden, is niet onderworpen aan 
de voorwaarde dat die architect, binnen het kader van de overeenkomst of van het statuut 
dat hem aan de openbare instelling bindt, daden zou stellen die kenmerkend zijn voor het 
beroep van architect. Dit is een algemeen verbod, behoudens de bij wet bepaalde uitzon-
deringen, en met name de in artikel 5, tweede lid, bepaalde uitzondering.

De voormelde, in artikel 5, tweede lid, bepaalde uitzondering heeft alleen betrekking op 
onderwijstaken  en strekt  zich niet  uit  tot  onderzoeksopdrachten  inzake stedenbouw of 
ruimtelijke ordening.

Er bestaat geen enkele afwijking van het verbod om als zelfstandig architect te werken, 
die voorgeschreven is voor ambtenaren en agenten die deeltijds zijn aangeworven door 
een openbare instelling.

Uit het voorgaande volgt dat noch de vaststelling dat verweerder "in het kader van het 
hem toevertrouwde onderzoek geen enkele handeling verricht die eigen is aan de activiteit 
van een architect, zoals het opmaken van ontwerpen of van plannen of de ondertekening 
ervan, het toezicht op de uitvoering van werken, enz.", noch de vaststelling dat zijn activi-
teit voor rekening van de Universiteit van Luik "deeltijds is", de wettigheid van de beslis-
sing verantwoorden  om verweerder  in de hoedanigheid  van  zelfstandig architect  in te 
schrijven op de tabel van de Orde van architecten van de provincie Luik. Op grond van de 
voormelde  overwegingen  heeft  de  bestreden  beslissing  het  toepassingsgebied  van  het 
verbod voor architecten-ambtenaren en architecten-agenten van de openbare instellingen 
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om  daarenboven  het  privéberoep  van  zelfstandig  architect  uit  te  oefenen,  onwettig 
beperkt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Luidens artikel 5, eerste lid, van de wet van 20 februari 1939 op de bescher-

ming van de titel en van het beroep van architect, als gewijzigd bij de wetten van 
12 juni 1969 en 2 april 1976, mogen de ambtenaren en beambten van de Staat, de 
provincies, de gemeenten en de openbare instellingen buiten hun functies niet als 
architect optreden. 

Het door die bepaling opgelegde verbod, dat ertoe strekt elk misbruik te voor-
komen dat zou kunnen voortvloeien uit de omstandigheid dat ambtenaren, buiten 
hun  officiële  functies,  als  privé-architect  zouden  optreden,  is  een  algemeen 
verbod, behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen, die met deze zaak geen 
verband houden.

Dit verbod is niet onderworpen aan de voorwaarde dat degene waarop het van 
toepassing is,  in  zijn officiële  functies  handelingen  stelt  die  kenmerkend zijn 
voor het beroep van architect en evenmin aan de voorwaarde dat de ambtenaar of 
agent zijn functies voltijds uitoefent.

De bestreden beslissing, die, om de inschrijving van verweerder op de tabel 
van de Orde in de hoedanigheid van zelfstandig architect te bevelen, oordeelt dat 
"de activiteit die het voorwerp vormt van de overeenkomst tussen de 'centre de 
recherche  en  aménagement  et  urbanisme'  van  de  Universiteit  van  Luik  en 
[verweerder] geen verband houdt met de beroepsactiviteit van een architect [...] 
[en dat]  de bezoldigde arbeid die hij  verricht,  deeltijds is",  schendt  de in het 
middel bedoelde wetsbepaling.

Dit middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  de bestreden beslissing,  behalve in zoverre  het  het  hoger  beroep 

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

gedeeltelijk vernietigde beslissing.
Veroordeelt verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde Franstalige raad 

van beroep van de Orde van architecten, die zich zal schikken naar de beslissing 
van het Hof over het voor hem beslechte rechtspunt.

10 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 215

2° KAMER - 18 april 2006
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1º DOUANE EN ACCIJNZEN - ONTTREKKING OF INVOER - ACCIJNSSCHULD - AARD - 
OPEISBAARHEID - TIJDSTIP

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNSSCHULD - WIJZIGENDE WET - WERKING VAN DE WET 
IN DE TIJD

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNSSCHULD - WIJZIGENDE WET - 
WERKING VAN DE WET IN DE TIJD

1º  De accijnsschuld bij  onttrekking  of  invoer  is  geen straf  maar  een fiscale  schuld  die 
opeisbaar is op het ogenblik van de onttrekking of de invoer.  (Art. 6, Wet 10 juni 1997 
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het 
verkeer daarvan en de controles daarop)

2º en 3° Wetswijzigingen betreffende de accijnsschuld hebben geen onmiddellijke werking 
ten  aanzien van de vóór  de  inwerkingtreding  van de gewijzigde bepalingen definitief  
verschuldigde maar nog niet betaalde accijns. (Artt. 2, B.W.; 6 en 42, Wet 10 juni 1997 
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het 
verkeer daarvan en de controles daarop; 320 en 324, Programmawet 22 december 2003)

(FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN  T. C. e.a.)

Advocaat-generaal Timperman heeft in substantie gezegd:
1. Anders dan de eerste rechter oordeelden de appelrechters dat de vordering van eiser 

tot  betaling  van  de  ontdoken  accijnsrechten  als  ongegrond  moest  afgewezen  worden 
omdat  de  wet  bepaalt  dat  wanneer  de  accijnsproducten  effectief  in  beslag  worden 
genomen en naderhand verbeurdverklaard,  wat  in  casu het  geval  was,  de  accijns  niet 
langer opeisbaar is.

2. Aldus hebben de appelrechters toepassing gemaakt van de in het bestreden arrest en in 
het middel aangehaalde wetsartikelen zoals die gewijzigd werden door de programmawet 
van 22 december 20031. In de vroegere versie stond een effectieve in beslagname en 
verbeurdverklaring de opeisbaarheid van de ontdoken rechten niet in de weg. De vraag 
rijst welke wet er diende te worden toegepast nu het bestreden arrest zelf vaststelt dat de 
feiten daterend van 6 augustus 1999, en dus van voor de inwerkingtreding van de 
wijzigende wet, als een uitslag tot verbruik van accijnsgoederen aan te merken zijn.

3. De vordering van de administratie, zoals voorgelegd aan de strafrechter, brengt twee 
vorderingen  op  gang:  de  strafrechtelijke  en  de  fiscale  vordering.  Ter  zake  gaat  de 
betwisting niet om de strafvordering en de straf, maar wel om de accijnsschuld. Bijgevolg 
is artikel 2, tweede lid, Strafwetboek niet van toepassing. Ik denk dat door eiser terecht 
wordt aangevoerd dat ter zake enkel artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek kan toegepast 
worden  zodat  de  nieuwe  wet  enkel  toepassing  vindt  naar  de  toekomst  toe  of  op  de 
toekomstige gevolgen van een onder de oude wet  ontstane toestand. In  casu stond het 
verschuldigd zijn van de accijns echter definitief vast onder de oude wet die bijgevolg 
moest  toegepast  worden.  Het  middel  dat  in  die  zin  argumenteert  lijkt  mij  dan  ook 
gegrond.

Conclusie: vernietiging.

1 Artikel 42 van de Wet van 10 juni 1997 (B.S. 01.08.1997) en artikel 15 de Wet van 3 april 1997 
(B.S. 16.05.1997) zoals gewijzigd door respectievelijk de artikelen 320 en 324 van de Programmawet 
van 22 december 2003 (B.S. 31.12.2003).
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ARREST

(A.R. P.05.1561.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  de  arresten  van  het  Hof van  Beroep  te 

Gent, correctionele kamer, van 27 januari 2005 en 20 oktober 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel 
2. Uit artikel 6 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling 

voor  accijnsproducten,  het  voorhanden  hebben  en  het  verkeer  daarvan  en  de 
controles daarop, verder Wet Accijnsproducten, volgt dat accijns is verschuldigd 
op het ogenblik van de uitslag tot verbruik volgens de voorwaarden van kracht 
op de datum van de inverbruikstelling.

Als uitslag tot verbruik van accijnsproducten in de zin van artikel 6, tweede 
lid,  Wet  Accijnsproducten  wordt  onder  meer  beschouwd  iedere  vorm  van 
onttrekking,  ook op onregelmatige  wijze,  van deze producten aan  een  schor-
singsregeling, en elke invoer, ook op onregelmatige wijze, van deze producten, 
wanneer ze niet onder een schorsingsregeling worden geplaatst.

De  accijnsschuld  bij  onttrekking  of  invoer  is  geen  straf,  maar  een  fiscale 
schuld. Deze fiscale schuld is opeisbaar op het ogenblik van de onttrekking of de 
invoer.

3. Volgens het artikel 42 Wet Accijnsproducten en het artikel 15 wet van 3 
april  1997,  respectievelijk  gewijzigd  door  de  artikelen  320  en  324  Program-
mawet van 22 december 2003, is de accijns verschuldigd op de accijnsproducten 
die naar aanleiding van de vaststelling van een overtreding op basis van hetzij 
het vermelde artikel 42 hetzij het vermelde artikel 15, niet opeisbaar is wanneer 
die  producten  effectief  worden  in  beslag  genomen  en  naderhand  worden 
verbeurd verklaard of, bij wege van transactie,  aan de Schatkist worden afge-
staan. 

Deze  wetswijzigingen  betreffen  niet  de  straf  voor  de  overtreding  maar  de 
accijnsschuld. Ze hebben geen onmiddellijke werking op de vóór de inwerking-
treding van de gewijzigde wetsbepalingen definitief verschuldigde maar nog niet 
betaalde accijns.

4. Daar het bestreden arrest oordeelt dat de aan de eerste en tweede verweerder 
verweten feiten plaatsgrepen in 1999, kon het niet wettig oordelen dat de eerste 
en de tweede verweerder niet solidair konden veroordeeld worden tot betaling 
van de ontdoken invoerrechten en accijnsrechten op grond dat de aangehaalde 
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koopwaar wordt verbeurd verklaard.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent in de hiervoor bepaalde mate, akte van de afstand van het cassatiebe-

roep.
Verwerpt het cassatieberoep tegen het arrest van 27 januari 2005.
Vernietigt het arrest van 20 oktober 2005 in zoverre het de door de eiser tegen 

de eerste en de tweede verweerder ingestelde rechtsvordering tot betaling van de 
ontdoken invoerrechten en accijnsrechten en de tegen de derde verweerster als 
rechtstreeks aansprakelijke voor de betaling van die rechten gerichte vordering 
ongegrond verklaart.

Verwerpt  het cassatieberoep tegen het  arrest  van 20 oktober  2005 voor het 
overige.

Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest van 20 oktober 2005.

Veroordeelt de eerste en de tweede verweerder in de helft van de kosten en 
laat de andere helft ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

18 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h.Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. De Bruyn, H. Dubois, Antwerpen , R. Brugmans, Antwerpen, K. 
Heyrman, Antwerpen.  

Nr. 216

2° KAMER - 18 april 2006

1º VREEMDELINGEN - ONWETTIG BINNENKOMEN OF VERBLIJF IN HET RIJK - MISDRIJF VAN 
HULP EN BIJSTAND AAN DE VREEMDELING - REDENEN VAN DE HULP OF BIJSTAND - HULP OF 
BIJSTAND DIE GEEN AANLEIDING KAN GEVEN TOT STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING - 
TOEPASSINGSGEBIED

2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - 
GESCHRIFT - BEGRIP

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - 
GESCHRIFT - VREEMDELINGEN - REGULARISATIE VAN VERBLIJF - REGULARISATIECOMMISSIE - 
BEWIJSSTUKKEN - AARD

4º VREEMDELINGEN - ONWETTIG BINNENKOMEN OF VERBLIJF IN HET RIJK - REGULARISATIE 
VAN VERBLIJF - REGULARISATIECOMMISSIE - BEWIJSSTUKKEN - AARD

5º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - 
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MOREEL BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF - MOTIEVEN VAN HET MISDRIJF

1º De hulp of bijstand aan vreemdelingen om niet-economische en niet-criminele redenen,  
zoals omschreven in artikel 77, tweede lid, Vreemdelingenwet en die geen aanleiding kan 
geven tot strafrechtelijke vervolging, betreft alleen de hulp of bijstand omschreven in dat 
artikel12.(Art. 77, Vreemdelingenwet 1980)

2º De valsheid in geschrifte omschreven in de artikelen 193 en 196, Strafwetboek vereist  
een geschrift dat enigermate tot bewijs strekt van datgene wat erin is opgenomen en  
vastgesteld, zodat het zich aan de openbare trouw opdringt, wat inhoudt dat de overheid  
en de particulieren die er kennis van nemen of aan wie het wordt overgelegd, kunnen 
overtuigd worden van de waarachtigheid van de akte of het rechtsfeit in het geschrift  
vastgelegd of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten34. (Artt. 193, 196, 213, en 
214, Sw.)

3º  en  4°  De  bewijsstukken  die  een  aanvrager  volgens  artikel  9  van  de  wet  van  22 
december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf  van bepaalde categorieën 
van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk moet overleggen aan de  
regularisatiecommissie, zijn geen geschriften die slechts bewijswaarde hebben nadat ze 
door  de  commissie  worden  aanvaard.  (Artt.  193,  196,  213,  214,  Sw.en  9  Wet  22 
december 1999)

5º De eventuele goede beweegredenen van een dader, zoals het handelen uit humanitaire  
redenen, nemen de strafbare valsheid in  geschrifte  niet  weg van zodra het bijzonder 
opzet, dit is hetzij een bedrieglijk opzet, hetzij het oogmerk om te schaden, vast staat.  
(Artt. 193 en 196, Sw.)

(Z. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0010.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 23 november 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van de eiser
1. De hulp of bijstand aan een vreemdeling bij diens onwettige binnenkomst of 

onwettig verblijf in het Rijk omschreven in het artikel 77 Vreemdelingenwet en 

1 De regel dient te worden begrepen in die zin dat alleen de misdrijven omschreven in het eerste lid 
van  artikel  77,  Vreemdelingenwet  geen  aanleiding  kunnen  geven  tot  vervolging  wanneer  zij 
ingegeven worden door humanitaire motieven.
2 Zie Cass., 9 jan. 2001, AR P.99.0235.N, nr 7.
3 Cass., 18 juni 1985, AR 9287, nr 633; Cass., 27 sept. 1988, AR 1650, nr 53; Cass., 16 juni 1999,  
AR P.98.0738.F, nr 362.
4 Zie Cass., 25 sept. 2001, AR P.05.0005.N, nr 492.
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de valsheid in geschrifte omschreven in de artikelen 193 en 196 Strafwetboek, 
zijn twee afzonderlijke misdrijven met eigen bestanddelen. 

Dat hulp of bijstand aan vreemdelingen omschreven in het artikel 77 of andere 
Vreemdelingenwet om niet-economische en niet-criminele redenen geen aanlei-
ding kan geven tot strafrechterlijke vervolging, betreft alleen de hulp of bijstand 
omschreven in die artikelen. Dit staat niet eraan in de weg dat hij die in derge-
lijke  omstandigheden  hulp  of  bijstand  verleent,  strafrechtelijk  kan  vervolgd 
worden wegens de valsheid in geschrifte omschreven in de artikelen 193 en 196 
Strafwetboek.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
2. De vaststelling van het bestreden arrest dat de eiser bij het plegen van de 

valsheid in geschrifte gehandeld heeft uit humanitaire redenen, doet geen afbreuk 
aan de vaststelling betreffende het voor het misdrijf vereiste bijzonder opzet. 

3. De valsheid in geschrifte, omschreven in de artikelen 193 en 196 Strafwet-
boek, vereist een geschrift dat enigermate tot bewijs strekt van datgene wat erin 
is opgenomen en vastgesteld, zodat het zich aan de openbare trouw opdringt. Dit 
laatste wil zeggen dat de overheid of de particulieren die er kennis van nemen of 
aan wie het wordt overgelegd, kunnen overtuigd worden van de waarachtigheid 
van de akte of het rechtsfeit in het geschrift vastgelegd of kunnen gerechtigd zijn 
daaraan geloof te hechten.

4.  De vaststelling  van  het  bestreden  arrest  dat  de gepleegde  valsheid  geen 
determinerende factor was bij de vorming van de overtuiging van de regularisa-
tiecommissie,  doet  geen  afbreuk  aan  de  vaststelling  dat  de  valse  attesten  of 
geschreven verklaringen enigermate als bewijs konden dienen. 

5.  Voor het  overige doet  het middel niet  anders dan elke zinsnede van het 
bestreden arrest betreffende de eiser eenvoudig tegenspreken. Met de redenen die 
het arrest  bevat, beantwoordt  het evenwel eisers verweer en verantwoordt  het 
zijn beslissing naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Eerste middel van de eiseres
Eerste onderdeel
6. De bewijsstukken die een aanvrager volgens het artikel 9 van de wet van 22 

december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde catego-
rieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk moet over-
leggen aan de regularisatiecommissie, zijn geen geschriften die slechts bewijs-
waarde hebben nadat ze door die commissie worden aanvaard. 

Het onderdeel dat aanvaarding en beoordeling verwart, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
7. De strafbare valsheid in geschrifte vereist volgens het artikel 193 Strafwet-

boek een bijzonder opzet, dit is een bedrieglijk opzet,  of een oogmerk om te 
schaden. 

De eventuele goede beweegredenen van een dader, of zoals hier zijn handelen 
uit humanitaire reden, nemen het misdrijf niet weg.
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Het onderdeel dat bijzonder opzet en beweegreden verwart, faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h.Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Z. Miskovic, Tongeren en I. Flachet, Brussel.  

Nr. 217

2° KAMER - 18 april 2006

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - TERUGGAVE - 
ZAKEN DIE AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOEBEHOREN - ZAKEN DIE NIET AAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ TOEBEHOREN

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - WEGENS EEN ZELFDE MISDRIJF VEROORDEELDE PERSONEN - 
HOOFDELIJKHEID - VRIJSTELLING - MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE

1º  Artikel  43bis,  derde lid,  Strafwetboek dat  bepaalt  dat  ingeval  de  verbeurdverklaarde 
zaken aan de burgerlijke partij  toebehoren, zij  aan haar zullen worden teruggegeven,  
evenals de zaken waarvan de rechter de verbeurdverklaring heeft uitgesproken omwille  
van het feit dat zij goederen en waarden vormen die door de veroordeelde in de plaats  
zijn  gesteld  van  de  zaken  die  toebehoren  aan  de  burgerlijke  partij  of  omdat  zij  het  
equivalent vormen van zulke zaken in de zin van het tweede lid van dit artikel, impliceert 
dat  verbeurdverklaarde zaken die  niet  aan de burgerlijke  partij  toebehoren haar  niet  
kunnen worden toegewezen. (Artt. 43bis, tweede en derde lid, en 44, Sw.)

2º Artikel 50, Strafwetboek, dat bepaalt dat alle wegens een zelfde misdrijf veroordeelde 
personen hoofdelijk  gehouden zijn  tot  teruggave en schadevergoeding en ook dat  ze 
hoofdelijk gehouden zijn tot de kosten wanneer zij door een zelfde vonnis of arrest zijn 
veroordeeld, maar dat de rechter alle veroordeelden of enige van hen kan vrijstellen van 
de  hoofdelijkheid  mits  hij  de  redenen  van  de  vrijstelling  opgeeft  en  het  door  ieder 
persoonlijk te dragen aandeel in de kosten bepaalt, vereist niet dat de rechter de redenen 
vermeldt waarom hij de wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen of enige van 
hen niet vrijstelt van de hoofdelijkheid. (Art. 50, Sw.; 162 en 176, Sv.)

(S. e.a. T. STAD GENT, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen)

ARREST

(A.R. P.06.0011.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 
Gent, correctionele kamer, van 21 november 2005.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 
aan.

Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel 
(...)
Derde middel
5. Het bestreden arrest, dat ter zake de redenen van het beroepen vonnis over-

neemt, motiveert hierdoor waarom het artikel 43bis, derde lid, Strafwetboek hier 
niet toepasselijk kan zijn.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
6. Het artikel 43bis, derde lid, Strafwetboek bepaalt dat ingeval de verbeurd-

verklaarde zaken aan de burgerlijke partij toebehoren, zij aan haar zullen worden 
teruggegeven. De verbeurdverklaarde zaken zullen haar eveneens worden toege-
wezen ingeval de rechter de verbeurdverklaring uitgesproken heeft omwille van 
het  feit  dat  zij  goederen  en waarden  vormen die door de veroordeelde  in de 
plaats gesteld zijn van de zaken die toebehoren aan de burgerlijke partij of omdat 
zij het equivalent vormen van zulke zaken in de zin van het tweede lid van dit 
artikel.

De vermelde wetsbepaling voorziet  enkel  in de teruggave van verbeurdver-
klaarde  zaken  die  aan  de  burgerlijke  partij  toebehoren.  Verbeurdverklaarde 
zaken die haar niet toebehoren kunnen haar niet worden toegewezen.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
Vierde middel 
7. Volgens het artikel  50 Strafwetboek zijn alle wegens een zelfde misdrijf 

veroordeelde personen hoofdelijk gehouden tot teruggave en schadevergoeding 
en zijn ze hoofdelijk gehouden tot de kosten, wanneer zij door een zelfde vonnis 
of arrest zijn veroordeeld, maar kan de rechter alle veroordeelden of enige van 
hen  vrijstellen  van de  hoofdelijkheid,  mits  hij  de  redenen  van  de  vrijstelling 
opgeeft en het door ieder persoonlijk te dragen aandeel in de kosten bepaalt. 

Deze wetsbepaling vereist niet dat de rechter de redenen vermeldt waarom hij 
de wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen of enige van hen niet vrij-
stelt van de hoofdelijkheid.

Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h.Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. L. Ryckaert, Gent.  

Nr. 218

2° KAMER - 18 april 2006

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING - MINISTERIEEL BESLUIT - INTERNERING - VERZOEKSCHRIFT - 
RAADKAMER - TERMIJN BINNEN DEWELKE UITSPRAAK MOET WORDEN GEDAAN - VERLENGING

Artikel 644, eerste lid, Wetboek van Strafvordering dat bepaalt dat wanneer de wettelijke  
termijn om een proceshandeling in  strafzaken te verrichten,  eindigt  op een zaterdag,  
zondag of op een andere wettelijke feestdag, hij  wordt  verlengd tot  de eerstvolgende 
werkdag,  is  niet  toepasselijk  op  de  termijn  bepaald  in  artikel  25ter,  vijfde,  zesde en 
zevende lid,  Wet Bescherming Maatschappij  binnen dewelke de raadkamer uitspraak 
moet  doen  over  de  aanvraag  van  een  ter  beschikking  van  de  regering  gestelde  
veroordeelde die opkomt tegen de beslissing van de minister die zijn internering gelast  
op grond van artikel 25bis, Wet Bescherming Maatschappij.  (Artt. 644, eerste lid, Sv.; 
25bis en 25ter, Wet Bescherming Maatschappij 1930)

(H.)

ARREST

(A.R. P.06.0406.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 maart 2006.
De eiser stelt geen middelen voor.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij arrest  van het Hof van Beroep te Gent van 26 juni 2000 werd de eiser 

veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van zes jaar en werd hij, na afloop van 
zijn straf, ter beschikking van de Regering gesteld gedurende tien jaar.

Bij ministerieel besluit van 16 december 2005 dat op 11 januari 2006 aan de 
eiser  werd  betekend,  werd  bevolen dat  de eiser  na afloop van zijn  vrijheids-
straffen wordt geïnterneerd op basis van artikel 25bis Wet Bescherming Maat-
schappij.

Door de eiser werd bij verzoekschrift overeenkomstig artikel 25ter, eerste lid, 
Wet Bescherming Maatschappij, neergelegd ter griffie van de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg te Gent op 25 januari 2006, opgekomen tegen het 
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ministerieel besluit dat zijn internering gelastte.
Dit  verzoek  werd  bij  beschikking  van  de  raadkamer  van  27  februari  2006 

ongegrond verklaard.
Het hoger beroep dat door de eiser op 28 februari 2006 tegen deze beschikking 

werd  ingesteld,  werd  door  het  bestreden  arrest  ontvankelijk  maar  ongegrond 
verklaard.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Ingevolge artikel  438 Wetboek van Strafvordering is  in strafzaken  in de 

regel een tweede cassatieberoep tegen dezelfde beslissing niet ontvankelijk.
Daar tegen het arrest reeds op dezelfde datum cassatieberoep werd ingesteld, is 

het tweede cassatieberoep van 10 maart 2006 niet ontvankelijk.
Ambtshalve aangevoerd middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 644 Wetboek van Strafvordering;
- artikel 25ter, vijfde, zesde en zevende lid, van de wet van 9 april 1930 tot 

bescherming van de maatschappij  tegen abnormalen,  gewoontemisdadigers  en 
plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten.

2.  Artikel  25ter,  vijfde  lid,  Wet  Bescherming  Maatschappij  bepaalt  dat  de 
raadkamer uitspraak doet  binnen de maand na de indiening van de aanvraag, 
bepaald in artikel 25ter, eerste lid, van voornoemde wet, na de aanvrager en zijn 
raadsman alsook het openbaar ministerie te hebben gehoord.

Het  zesde  lid  van  dit  artikel  bepaalt  dat,  indien  de  raadkamer  binnen  de 
gestelde termijn geen uitspraak heeft  gedaan,  de betrokkene in vrijheid wordt 
gesteld. Oordeelt de raadkamer echter dat zij niet over alle gegevens beschikt om 
te kunnen beslissen, dan stelt  zij  dit  vast  in een beschikking en verzoekt het 
openbaar  ministerie  of de betrokkene  aanvullende inlichtingen  te verschaffen. 
Deze beschikking brengt van rechtswege verlenging mee met twee weken van de 
termijn bepaald in het vijfde lid.

Het zevende lid van dit artikel bepaalt dat de termijn waarbinnen de raadkamer 
uitspraak moet doen, geschorst wordt tijdens de duur van het uitstel, verleend op 
verzoek van de eiser of zijn raadsman.

Het artikel 644, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat wanneer de 
wettelijke termijn om een proceshandeling in strafzaken te verrichten, eindigt op 
een  zaterdag,  op een  zondag  of  op een  andere  wettelijke feestdag,  hij  wordt 
verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 

3. Dit artikel is niet toepasselijk op de termijn voor de uitspraak bepaald in 
artikel 25ter, vijfde, zesde en zevende lid, Wet Bescherming Maatschappij.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de eiser op 25 januari 2006 zijn aanvraag ter griffie heeft neergelegd; 
- de raadkamer geen beschikking heeft genomen waarbij zij heeft vastgesteld 
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dat zij niet over alle gegevens beschikte om te beslissen;
- de eiser of zijn raadsman geen verzoek tot uitstel van de behandeling van de 

aanvraag heeft ingediend;
- de raadkamer eerst op maandag 27 februari 2006 uitspraak heeft gedaan.
5. De raadkamer oordeelt  dat  op 27 februari  2006 nog tijdig uitspraak kon 

worden gedaan omdat "de berekening van de termijn van (één)  maand echter 
dient te gebeuren overeenkomstig (artikel) 644 (Wetboek van Strafvordering), 
dat algemeen de termijn verlengt wanneer die eindigt op een zaterdag, zondag of 
andere wettige feestdag; dat dit artikel een algemene draagwijdte heeft en inzon-
derheid  geldt  voor  deze  procedurehandelingen  die  op  de  griffie  moeten 
gebeuren."

6. Het bestreden arrest oordeelt met overname van de beweegredenen, aange-
haald in de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie, die stelt dat de 
beschikking  van  de  raadkamer  van  27  februari  2006  om  de  erin  vermelde 
motieven wettig was, dat deze laatste beschikking moet worden bevestigd.

7. Aldus schendt het bestreden arrest de vermelde wetsbepalingen.
Dictum

Het Hof,

Verwerpt het tweede cassatieberoep.

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Veroordeelt  de eiser tot de kosten van het tweede cassatieberoep en laat de 
overige kosten ten laste van de Staat.

Zegt dat er geen grond tot verwijzing is.

18 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h.Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. J. Bruyndonckx, Dendermonde.  

Nr. 219

2° KAMER - 19 april 2006

1º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - ARBEIDSONGEVAL - 
VERZEKERING - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD VAN EEN DERDE - 
REGRESVORDERING VAN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE - 
INDEPLAATSSTELLING - OMVANG VAN DE SCHADELOOSSTELLING

2º ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN 
ONRECHTMATIGE DAAD VAN EEN DERDE - REGRESVORDERING VAN DE 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE - INDEPLAATSSTELLING - 
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OMVANG VAN DE SCHADELOOSSTELLING - COMPENSATOIRE INTEREST

3º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - ARBEIDSONGEVAL - 
VERZEKERING - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD VAN EEN DERDE - 
REGRESVORDERING VAN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE - 
INDEPLAATSSTELLING - OMVANG VAN DE SCHADELOOSSTELLING - COMPENSATOIRE INTERESTEN - 
TIJDSTIP WAAROP DIE BEGINT TE LOPEN

4º ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN 
ONRECHTMATIGE DAAD VAN EEN DERDE - REGRESVORDERING VAN DE 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE - INDEPLAATSSTELLING - 
OMVANG VAN DE SCHADELOOSSTELLING - COMPENSATOIRE INTERESTEN - TIJDSTIP WAAROP DIE 
BEGINT TE LOPEN

1º en 2°  De schuldvordering van de getroffene of zijn rechthebbenden tegen degene die  
aansprakelijk is voor het arbeidsongeval, komt krachtens art. 47 Arbeidsongevallenwet,  
ten goede aan de gesubrogeerde verzekeraar met alle bestanddelen en toebehoren die  
de  schadeloosgestelde  schuldeiser  kon  aanvoeren;  die  verzekeraar  kan  bijgevolg 
aanspraak maken op compensatoire interest in zoverre de getroffene zelf voornoemde 
interest op de naar gemeen recht geraamde schadeloosstelling kon krijgen en het aldus  
gevorderde bedrag die schadeloosstelling, met inbegrip van de compensatoire interest,  
niet overschrijdt1. 

3º en 4° De interest die aan de gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar verschuldigd 
is op het bedrag van de schadeloosstelling die hij heeft betaald en op het kapitaal dat de 
maandelijkse uitkering vertegenwoordigt of de rente die hij heeft samengesteld, kan niet 
beginnen te lopen vóór de dag van de uitbetaling van de voormelde schadeloosstelling 
en die waarop het voormelde kapitaal is samengesteld, d.i. vóór de indeplaatsstelling2.

(AXA BELGIUM nv T. GENERALI BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0525.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  8  maart  2005 in  hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen. 
Eiseres voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Eiseres  heeft  in  haar  hoedanigheid  van  arbeidsongevallenverzekeraar  de 

getroffene  schadeloos  gesteld  voor  een  verkeersongeval  waarvoor  een  verze-
kerde van verweerster volgens de bewoordingen van een vonnis, dat thans een 
eindvonnis geworden is, als enige aansprakelijk verklaard is.

In haar hoedanigheid van in de rechten van die getroffene gesubrogeerde partij 
heeft zij van verweerster de terugbetaling gevorderd van de door haar uitbetaalde 
vergoedingen en van het door haar samengestelde kapitaal, dat overeenkomt met 

1 Cass., 15 april 2004, AR C.01.0417.N, nr 197. 
2 Ibid.
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de rente.
De partijen gingen akkoord met het bedrag dat uit dien hoofde in hoofdsom 

verschuldigd was aan eiseres, doch niet met de berekening van de door verweer-
ster op dat bedrag verschuldigde compensatoire interest.

Het  beroepen  vonnis  heeft  aan  eiseres  onder  andere  compensatoire  interest 
toegekend op het bedrag van het kapitaal dat zij heeft samengesteld met het oog 
op de schadeloosstelling van de blijvende arbeidsongeschiktheid van de getrof-
fene, en het heeft daarbij de aanvangsdatum van die interest bepaald op 1 januari 
1996, dag van de consolidatie.

Het bestreden vonnis, dat die beslissing op dat punt wijzigt, kent die interest 
aan eiseres toe met ingang van 13 juli 2001, dag waarop zij dat kapitaal heeft 
samengesteld. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Ingevolge de bij artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 

bepaalde subrogatie, gaat de schuldvordering van de getroffene of diens recht-
hebbenden  tegen  de  voor  het  arbeidsongeval  aansprakelijke  persoon  uit  hun 
vermogen over naar dat van de verzekeraar, tot beloop van de door de verzeke-
raar uitbetaalde vergoedingen en van het kapitaal, dat overeenkomt met de door 
hem verschuldigde jaarlijkse vergoeding of rente.

Daaruit volgt dat voornoemde schuldvordering ten goede komt aan de gesub-
rogeerde  verzekeraar  met  alle  elementen  en  toebehoren  die  de  schadeloos 
gestelde  schuldeiser  kon  aanvoeren  en  dat  de  gesubrogeerde  verzekeraar  dus 
aanspraak  kan maken op compensatoire  interest  in zoverre de getroffene  zelf 
voornoemde interest op de naar gemeen recht geraamde vergoeding kon krijgen 
en het aldus gevorderde bedrag die vergoeding, met inbegrip van de compensa-
toire interest, niet overschrijdt.

De  interest  die  aan  de  verzekeraar  verschuldigd  is  op  het  bedrag  van  de 
vergoedingen die hij heeft betaald en van het door haar samengestelde kapitaal 
dat overeenkomt met de maandelijkse uitkering of rente,  kan niet beginnen te 
lopen voor de dag van de uitbetaling van de voormelde vergoedingen en die 
waarop het voormelde kapitaal is samengesteld, dit is vóór de subrogatie.

Het middel dat betoogt dat die interest moet worden toegekend met ingang van 
de dag waarop de schade vaststaand en voor raming vatbaar is geworden, faalt 
naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt eiseres in de kosten.

19 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
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raal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Oosterbosch.  

Nr. 220

2° KAMER - 19 april 2006

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
OMVANG

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
TEGENSTELBAARHEID AAN DE PARTIJEN

3º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
TEGENSTELBAARHEID AAN DERDEN

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BESLISSING OVER DE 
STRAFVORDERING - GEZAG VAN GEWIJSDE - VERWEER DOOR DE BESLISSING VERWORPEN - 
TEGENSTELBAARHEID AAN EEN BEKLAAGDE DIE GEEN PARTIJ WAS IN DE ZAAK

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP DE CONCLUSIE VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE

1º en 2°  De onherroepelijke beslissingen op de strafvordering over de grond van de zaak,  
hebben gezag van gewijsde t.a.v. de partijen in het strafproces en voor de gegevens  
waarover die partijen hun verweermiddelen hebben kunnen aanvoeren; dat gezag van  
gewijsde omvat wat noodzakelijk en zeker door het strafgerecht is beslist, m.b.t. de feiten 
die de beklaagde zijn tenlastegelegd en rekening houdend met de gronden waarop de 
strafrechtelijke beslissing noodzakelijkerwijze steunt1. 

3º en 4° Het gezag van gewijsde in strafzaken belet niet dat de beklaagde die geen partij  
was in de vroeger beslechte zaak, in een later strafproces de hem tenlastegelegde feiten 
kan aanvechten en te zijnen gunste een verweer mag aanvoeren dat verworpen werd 
door het vonnis waarin hij geen partij is2. 

5º Het Hof slaat geen acht op de "vervroegde pleitnota" die door een eiser is neergelegd 
buiten de termijn die bij art. 1107, tweede lid, Ger.W. is bepaald.

(B. e.a; T. A. e.a.)

Conclusie advocaat-generaal D. Vandermeersch:

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 oktober 2005 gewezen door het 
Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.

I. Feiten en voorafgaande rechtspleging.

De  eisers  zijn  mede-eigenaars  van  een  perceel  dat  in  Bertogne  in  het  kadaster  is 
opgenomen als, sectie A, nr. 573d.

1 Zie concl. O.M.
2 Ibid.
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Op 23 januari 1985 heeft het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Bertogne eiser een bouwvergunning verleend voor een loods.

In weerwil van die vergunning, hebben de eisers op hun perceel een woning en twee 
loodsen opgetrokken.

Op 13 november 1989 wordt een proces-verbaal opgemaakt waarin de constructie van 
verschillende gebouwen wordt vastgesteld, in strijd met de voormelde vergunning.

Eiser  dient  een  aanvraag  in  tot  regularisatie  bij  het  college  van  burgemeester  en 
schepenen van de gemeente  Bertogne,  waarvan  het ontvangstbewijs  als datum 25 juli 
1990 vermeldt.

Bij  beslissing van 22 augustus  1990 verwerpt  het college die aanvraag,  waarbij  het 
verwijst naar het ongunstig advies van de gemachtigde ambtenaar die met name als volgt 
oordeelt: "Het betreft een aanvraag waarbij de werken reeds grotendeels zijn uitgevoerd, 
in overtreding met artikel 42 van het Waalse Wetboek, aangezien de ruwbouw reeds af 
is ... ".

Op 12  september  1990  gaat  eiser  in  beroep tegen  die  beslissing  bij  de  bestendige 
deputatie van de provincie Luxemburg. Dit beroep wordt bij beslissing van 8 november 
1990 verworpen.

Op  5  december  1990  stelt  eiser  beroep  in  tegen  dat  laatste  besluit  bij  de  Waalse 
Gewestregering. Hij stuurt bij aangetekend schrijven van 26 april 1991 de rappel die is 
bepaald bij  artikel  52,  §2,  vierde en vijfde  lid W.W.R.O.S.P.,  in de versie  die op dat 
tijdstip toepasselijk was. Bij besluit van 23 mei 1991 verwerpt de Regering het beroep van 
eiser. Van die beslissing wordt kennisgegeven bij aangetekend schrijven van vrijdag 24 
mei 1991, ontvangen op 27 mei 1991. Eiser voert aan dat de beslissing hem niet binnen de 
termijn van 30 dagen werd betekend, zodat hij wettelijk vrijgesteld is van de verplichting 
om houder te zijn van een bouwvergunning.

Ondertussen,  op  26  april  1990,  wordt  eiser  gedagvaard  om te  verschijnen  voor  de 
Correctionele  Rechtbank  te  Neufchâteau  om  zonder  schriftelijke  en  voorafgaande 
vergunning bouwwerken te hebben opgericht, te weten, een gebouw in hard materiaal dat 
als woning moet dienen, een loods van 12 x 8.2 meter met een naar twee kanten aflopend 
dak, en een loods van 23.7 x 10 meter met een langs één kant aflopend dak, en omdat hij 
die werkzaamheden heeft in stand gehouden.

Bij vonnis van 25 februari 1992 verklaart de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau 
de telastlegging bewezen, beveelt de opschorting van de uitspraak van de veroordeling en 
veroordeelt  eiser  tot  herstel  van  de  plaats  in  de  oorspronkelijke  toestand  binnen  een 
termijn van één jaar, te rekenen vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis en machtigt 
het  Waalse  Gewest,  bij  gebreke  daaraan  binnen  de  gestelde  termijn,  om  de 
werkzaamheden uit te voeren. Tegen dit vonnis werd geen hoger beroep ingesteld en het 
is dus definitief geworden.
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Het  vonnis  van  25  februari  1992  werd,  wat  het  herstel  van  de  plaats  in  de 
oorspronkelijke  toestand betreft,  niet  tenuitvoergelegd;  blijkt  integendeel  dat eiser zijn 
loods heeft  uitgebreid en een terras heeft  aangelegd.  Een tweede proces-verbaal wordt 
opgemaakt op 7 juni 2001.

Op 5 december 2002 vraagt eiser een eenmalige vergunning aan bij het college van 
burgemeester  en  schepenen  van  de  gemeente  Bertogne.  Die  aanvraag  wordt  niet 
ontvankelijk verklaard. Eiser legt een tweede maal het dossier voor op 11 augustus 2003 
en zijn aanvraag wordt geweigerd bij beslissing van het college van 25 november 2003. 
Bij besluit van 20 februari 2004 verwerpt de bevoegde minister het beroep dat eiser bij de 
Regering  tegen  de  beslissing  van  het  college  had  ingesteld.  Een  beroep  tot 
nietigverklaring lijkt alsnog hangende te zijn bij de Raad Van State.

Intussen  worden  de  eisers  op  22  oktober  2002  gedagvaard  voor  de  Correctionele 
Rechtbank  te  Neufchâteau  wegens:  sinds  1985,  het  optrekken  en  instandhouden  van 
bouwwerken die niet conform zijn aan de vergunning van 23 januari 1985 (telastlegging 
I),  de  uitbreiding  van  een  loods  zonder  vergunning  en  de  instandhouding  van  dit 
bouwwerk  (telastlegging  II)  de  aanleg  van  een  terras  zonder  vergunning  en  de 
instandhouding ervan tot op de dag van de dagvaarding (telastlegging III).

Bij vonnis van 7 maart 2005 stelt de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau vast dat 
de strafvordering vervallen is voor de feiten van telastlegging I die betrekking hebben op 
het bouwen van de loods, verklaart  de telastlegging II en telastlegging I in zoverre die 
betrekking heeft op de instandhouding voor het tijdvak van 26 mei 1991 tot 22 oktober 
2002, tegen de eisers niet bewezen en, ten slotte, verklaart de telastlegging I wat betreft de 
instandhouding van de werkzaamheden van de loods voor het tijdvak dat loopt van 1985 
tot 25 mei 1991 alsook de telastlegging III,  bewezen. Het veroordeelt elke eiser tot een 
geldboete van 300 euro (gebracht op 446.20 euro) en houdt de beslissing aan over de 
herstelmaatregelen die de vrijwillig tussengekomen partij vordert alsook over de eis van 
de burgerlijke partijen.

 
De bestreden beslissing wijzigt die beslissing en verklaart de telastlegging I tegen eisers 

bewezen wat de instandhouding betreft van de litigieuze bouwwerken vanaf 25 februari 
1993  tot  op  de  dag  van  de  dagvaarding,  evenals  de  telastlegging  II  betreffende  de 
uitbreiding van de loods en de instandhouding ervan tot op de dag van de dagvaarding, 
alsook de telastlegging III. Zij veroordeelt elke beklaagde tot een geldboete van 500 euro 
(gebracht op 2.500 euro) en beveelt de eisers om de plaats in zijn oorspronkelijke staat te 
herstellen binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing 
kracht van gewijsde zal hebben gekregen, bij gebreke waarvan het bestuur ambtshalve 
daartoe  kan  overgaan.  Op burgerlijk  vlak  beveelt  zij  het  herstel  van  de  plaats  in  de 
oorspronkelijke staat binnen de grenzen van hetgeen door de gevolmachtigde ambtenaar 
is gevorderd en zij beveelt de eisers om hoofdelijk aan ieder van de burgerlijke partijen 
5000 euro schadevergoeding te betalen.

II.Onderzoek van het cassatieberoep van de eerste eiser.

A.In  zoverre  het  cassatieberoep is gericht  tegen de beslissing op de strafrechtelijke 
veroordeling van eiser en tegen de beslissing waarbij hem bevolen wordt om de plaats in 
de oorspronkelijke staat te herstellen.
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Het middel voert de miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken en de schending van artikel 14, §7, van het Internationaal Verdrag 
inzake Burgerrechten en Politieke  Rechten,  opgemaakt  te New York op 19 december 
1966.

De eisers hadden voor de appelrechters aangevoerd dat de telastleggingen I en II niet 
bewezen waren, aangezien zij wettelijk waren vrijgesteld van de verplichting om houder 
te zijn van een bouwvergunning omdat de Waalse Regering, waarbij het beroep van eiser 
aanhangig was gemaakt,  zijn beslissing waarbij  de weigering werd bevestigd  niet  had 
kenbaar gemaakt binnen de termijn als bepaald bij artikel 52, §2, vijfde lid van het Waalse 
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, zoals het destijds was 
gesteld.

De appelrechters verwerpen dit verweer door te verwijzen naar het eindvonnis van 25 
februari  1992,  waarin  de Correctionele  Rechtbank te  Neufchâteau  had geoordeeld dat 
eiser  ten  onrechte  ervan  uitging  dat  hij  houder  was  van  een  stilzwijgende 
bouwvergunning.

In  het  middel  verwijt  eiser  de  bestreden  beslissing  te  hebben  geoordeeld  dat  het 
eindvonnis  van  25  februari  1992  waarbij  beslist  werd  dat  eiser  niet  wettelijk  was 
vrijgesteld van de verplichting om houder te zijn van een bouwvergunning om de betwiste 
gebouwen op te trekken, gezag van gewijsde diende te verwerven erga omnes, terwijl de 
feiten  die  de  appelrechters  zijn  voorgelegd  nieuwe  feiten  betroffen  die  na  de 
eindbeslissing over de vroegere feiten zijn gepleegd.

In strafzaken hebben alleen de onherroepelijke beslissingen  die over de grond van de 
strafvordering uitspraak doen gezag van gewijsde3.

Het gezag van de onherroepelijke beslissingen over de grond in strafzaken strekt zich 
uit tot hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist, m.b.t. het bestaan van 
de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de redenen die de 
noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken4.  Het bijwoord "zeker" 
slaat op wat de rechter daadwerkelijk heeft beslist. Het bijwoord "noodzakelijk" slaat op 
de  vaststellingen  die  de  strafrechter  diende  te  doen  om zijn  beslissing  naar  recht  te 
verantwoorden5.

Wegens het recht op een eerlijk proces, is dit gezag van gewijsde enkel van toepassing 
t.a.v.  diegenen  die  partij  waren  in  het  strafproces  en  t.a.v.  de  bestanddelen  van  de 
beslissing waartegen die partijen hun verweermiddelen hebben kunnen aanvoeren6.

Te  dezen  was  eiser  partij  in  het  strafproces  dat  resulteerde  in  het  vonnis  van  de 

3 Cass., 3 okt. 2001, Rev.dr.pén.crim., 2002, p. 337, noot G.-F. RANERI.
4 Cass., 22 sep. 1999, AR P.99.0555.F, A.C., nr. 478; Cass., 18 dec. 2003, T.Strafr., 2004, p. 283; 
Burg. Brussel, 5 nov. 1986, R.G.A.R., 1988, p. 1149, noot DEL CARRIL en LONDERS.
5 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 282.
6 Cass.,  17 juni 1991, A.C.,  1990-1991, nr.  537; J.  du JARDIN, "Les droits  de la  défense dans la 
jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003)", J.T., 2003, p. 620.
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correctionele  rechtbank  van  25  februari  1992  waarvan  het  gezag  van  onherroepelijk 
gewijsde op hem van toepassing is. In de loop van dit proces had eiser reeds aangevoerd 
dat  hij  wettelijk  vrijgesteld  was  van  de  verplichting  om  houder  te  zijn  van  een 
bouwvergunning.  De  correctionele  rechtbank  heeft  dit  verweer  verworpen  door  te 
oordelen dat de Waalse Gewestregering binnen de wettelijke termijnen van het besluit had 
kennisgegeven  en,  uitgaande  van  die  vaststelling,  de  telastlegging  van  het  optrekken 
zonder bouwvergunning van de woning en de twee loodsen en de instandhouding ervan, 
heeft bewezen verklaard.

Bijgevolg hebben de appelrechters terecht het verweer verworpen dat eiser andermaal 
voor hen aanvoerde, hierbij steunend op artikel 52, §2, vijfde lid, van het Waalse Wetboek 
van  Ruimtelijke  Ordening,  Stedenbouw en  Patrimonium,  door  te  verwijzen  naar  het 
eindvonnis van 25 februari 1992 waarin de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau had 
beslist  dat  eiser  onterecht  ervan  uitging  dat  hij  houder  was  van  een  stilzwijgende 
bouwvergunning.

Wat dat betreft dient ook te worden vermeld dat eiser voor de appelrechters zelf het 
gezag van gewijsde van het vonnis van 25 februari 1992 heeft aangevoerd teneinde de 
incriminatieperiode voor de telastlegging I ingekort te zien, waarbij hij aanvoerde dat zij 
zich niet meer hadden uit te spreken over de wettigheid van de bouwwerkzaamheden die 
het voorwerp uitmaakten van het vonnis van 25 februari 1992 en over de instandhouding 
ervan tot op de datum van de termijn die door het vonnis voor de afbraak was gesteld. De 
appelrechters,  die  daarin  de  redenering  van  de  eisers  volgden,  hebben  overigens 
geoordeeld  dat  de  telastlegging  I  alleen  nog  de  instandhouding  van  de  betwiste 
bouwwerken betrof, aangezien de incriminatieperiode zich uitstrekt van 25 februari 1993 
tot op de dag van de dagvaarding.

Het middel kan volgens mij niet worden aangenomen.

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

B.In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  de  beslissingen  op  de  burgerlijke 
rechtsvorderingen.

Eiser voert geen afzonderlijk middel aan.

II Onderzoek van het cassatieberoep van eiseres.

A.In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die eiseres strafrechtelijk 
veroordeelt  en  tegen  de  beslissing  waarbij  haar  bevolen  wordt  de  plaats  in  de 
oorspronkelijke toestand te herstellen.

1° Wat de eventuele gronden van niet-ontvankelijkheid betreft.

In  zijn  memorie  van  antwoord  voert  de  eerste  verweerder  twee  gronden  van  niet-
ontvankelijkheid aan.
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Eerst  voert  hij  aan dat  het  bestreden arrest  eveneens  op een afzonderlijke  grond  is 
gebaseerd die, volgens hem, volstaat om de beslissing naar recht te verantwoorden zowel 
ten opzichte van de eerste als van de tweede verweerder. De eerste verweerder werpt wat 
dat betreft  op dat  de  bestreden beslissing,  zonder  op dat  punt  te  worden  bekritiseerd, 
eveneens  beslist  dat  "het  bovendien  niet  nutteloos  is  om  te  preciseren  dat  de 
"stilzwijgende  bouwvergunning"  eveneens  toepasselijk  was  op  de  reeds  uitgevoerde 
werkzaamheden,  in  zoverre  die  niet  geschiedden  met  schending  van  de  wettelijke  of 
reglementaire voorschriften (R.v.St., 3de k., nr. 18.123 van 1 april 1997); dat te dezen, de 
gebouwen van in het begin in strijd met de verleende vergunning zijn opgetrokken".

Die  grond  van  niet-ontvankelijkheid  kan  volgens  mij  niet  worden  aangenomen. 
Wanneer men aandachtig de bestreden beslissing leest, ligt de considerans in kwestie, in 
de lijn van de redenering van het hof van beroep, waardoor dit ertoe wordt gebracht te 
beslissen dat het gezag van gewijsde van het vonnis van 25 februari 1992 "geldt voor de 
litigieuze gebouwen waarover erga omnes werd beslist dat zij zonder vergunning waren 
opgetrokken en in stand gehouden".  Men kan bijgevolg die grond niet beschouwen als 
zijnde een afzonderlijke  grond  die  op zichzelf  de  bestreden beslissing naar  recht  kan 
verantwoorden.

In de tweede grond van niet-ontvankelijkheid stelt de eerste verweerder het Hof voor 
om de bekritiseerde grond te vervangen door een zuivere rechtsgrond op grond van de 
overweging dat bij gebrek aan afwijkende regels, de regels wat betreft de berekening van 
de termijnen die in het Gerechtelijk Wetboek zijn bepaald, eveneens van toepassing zijn 
op de administratieve beroepen in zake stedenbouw.

De kwestie  van berekening van de termijn die bij artikel  52, §2, vijfde lid, van het 
Waalse  Wetboek van  Ruimtelijke  Ordening,  Stedenbouw en Patrimonium,  is  bepaald, 
waarbinnen de Waalse Regering had moeten kennis geven van zijn besluit van 23 mei 
1991, werd opgeworpen tijdens het debat over de grond van de zaak, zowel in het kader 
van de rechtspleging die tot het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau 
van 25 februari 1992 heeft geleid, als in de loop van deze rechtspleging, in eerste aanleg 
en in hoger beroep. Zoals wij gezien hebben was het antwoord op die voorafgaande vraag 
doorslaggevend voor de beslissing of sommige litigieuze bouwwerken al dan niet met een 
vergunning zijn opgetrokken.

Welnu,  eiseres  verwijt  in  haar  memorie  de  appelrechters  precies  dat  zij  haar  de 
mogelijkheid  hebben  ontnomen  om  op  dit  punt  van  de  betwisting  haar  recht  van 
verdediging  uit  te  oefenen  omdat  de  bestreden  beslissing  oordeelt  dat  het  definitief 
geworden  vonnis  van  25  februari  1992  dit  punt,  ook  t.a.v.  haarzelf,  onherroepelijk 
beslecht.  Het  Hof  kan  volgens  mij,  door  een  in-de-plaats-stelling  van  rechtsgronden, 
eiseres dit debat niet ontzeggen, waarop zij, volgens mij, voor het bodemgerecht recht had 
(cfr. infra).

Ten slotte heb ik mij afgevraagd of er geen grond was om ambtshalve een grond van 
niet-ontvankelijkheid op te werpen die gebaseerd is op het beginsel  van de naar recht 
verantwoorde straf.
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De  bestreden  beslissing  verklaart  dat  de  telastlegging  II  de  uitbreiding  van  de 
opgerichte loods betreft en de instandhouding ervan tot op de dag van de dagvaarding en 
dat de telastlegging III daarentegen de aanleg zonder vergunning van een terras betreft.

Men  zou  kunnen  van  oordeel  zijn  dat  de  appelrechters  aldus  vaststellen  dat  de 
vervolgingen  op  grond  van  de  telastleggingen  II  en  III  niet  het  optrekken  van  de 
gebouwen  betreffen  waarvoor  een  aanvraag  van  25  juli  1990  tot  regularisatie  van  de 
bouwvergunning bestond (het optrekken van een als woning bedoeld gebouw en van twee 
loodsen  die  van  bij  de  aanvang  in  overtreding  van  de  aanvankelijke  vergunning  zijn 
opgetrokken),  hetgeen  op  25  februari  1985  werd  ingewilligd,  doch  in  hoofdorde  de 
uitbreiding ervan en de aanleg van een terras betroffen.

Er dient evenwel opgemerkt dat de eisers in hun appelconclusie (bladzijde 4) hadden 
aangevoerd dat  de werkzaamheden  die  aan één van  de loodsen na het vonnis  van 25 
februari  1992 zijn uitgevoerd,  tot  doel hadden het gebouw conform te maken met het 
dossier dat in het kader  van de aanvraag van 10 juli  1990 tot  het  verkrijgen van een 
stedenbouwkundige  vergunning  werd  ingediend.  Bovendien  steunen  de  appelrechters 
voor  hun beslissing dat de telastlegging II  jegens eiseres bewezen  is,  op het onwettig 
karakter van de basisconstructie die zonder vergunning is opgetrokken en oordelen zij dat 
"aangezien de constructie onwettig is, de uitbreiding ervan dit ipso facto is" en dat "de 
wederrechtelijke toestand wegens de eerste twee telastleggingen voor beide beklaagden 
geldt, in het licht van hetgeen hierboven werd uiteengezet". Bijgevolg lijkt mij de kwestie 
van het bestaan van een stilzwijgende vergunning,  die door eiseres wordt  aangevoerd, 
eveneens een weerslag te hebben op de grondslag van de telastlegging II.

Ten slotte ben ik van oordeel dat de straf niet naar recht verantwoord is, ook wat betreft 
de telastlegging III, met name de aanleg van een terras zonder vergunning, die weliswaar 
nergens werd betwist doch minder ernstig leek.

Alleszins, indien het Hof van oordeel zou zijn dat de straf, wat de telastleggingen II en/
of  III  betreft,  naar  recht  verantwoord  was,  gaat  dit  niet  op voor  de veroordeling van 
eiseres tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, hetgeen ruimer is dan de 
uitbreidingswerken en de werken aan het terras7.

Bijgevolg ben ik van oordeel dat  geen grond van niet-ontvankelijkheid  kan worden 
aangenomen.

2°De middelen.

De beide middelen voeren de miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel van het 
gezag  van  gewijsde  in  strafzaken  aan  en  de  schending  van  artikel  14,  §7,  van  het 
Internationaal  Verdrag inzake  Burgerrechten  en Politieke  Rechten,  opgemaakt  te  New 
York op 19 december 1966. Het tweede middel steunt bovendien op de schending van 
artikel 6 E.V.R.M. en op de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van eerbiediging 

7 Het Hof aanvaardt dat het herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat weliswaar behoort tot de 
strafvordering, maar niettemin een maatregel van burgerlijke aard is, die mag bevolen worden bij 
afzonderlijke beslissing nadat over de schuld en de strafmaat werd beslist (Cass., 11 dec. 2001, AR 
P.00.0736.N, A.C., 2001, nr. 693).
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van het recht van verdediging.

In het eerste middel oefent eiseres kritiek op de bestreden beslissing omdat zij heeft 
geoordeeld dat het  eindvonnis  van 25 februari  1992 waarbij  was  beslist  dat  eiser niet 
wettelijk was vrijgesteld van de verplichting om houder te zijn van een vergunning om de 
betwiste gebouwen op te trekken die in het geding zijn, gezag van gewijsde erga omnes 
diende te verwerven, terwijl  de feiten die aan de appelrechters zijn voorgelegd nieuwe 
feiten betroffen die na de eindbeslissing over  de vroegere  feiten zijn gepleegd.  In  het 
tweede middel voert zij aan dat zij geen partij was in de zaak die tot het vonnis van 25 
februari  1992  heeft  geleid  en  dat  dit  vonnis  haar  bijgevolg  niet  kan  worden 
tegengeworpen zonder miskenning van het recht van verdediging en van het recht op een 
eerlijk proces.

Het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van strafrechtelijk gewijsde erga omnes was 
tot het arrest van het Hof van 15 februari 1991 traditioneel aanvaard in ons recht8. Met dit 
arrest heeft het Hof de draagwijdte van het strafrechtelijk gezag van gewijsde aanzienlijk 
ingeperkt  door te beslissen dat het recht op een eerlijk proces dat is vastgelegd in het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (art. 6, §1) de overhand krijgt op 
het gezag van het strafrechtelijk gewijsde erga omnes t.a.v. derden die geen partij waren 
in het strafproces9.

Conform  dit  arrest,  oordeelt  de  rechtspraak  dat  het  gezag  van  gewijsde  van 
onherroepelijke beslissingen over de grond in strafzaken, beperkt is tot hetgeen de rechter 
heeft beslist over een punt waarover betwisting bestond en tussen partijen tegenspraak is 
gevoerd en tot wat de noodzakelijke grondslag van zijn beslissing uitmaakt10.

Het  beginsel  van  het  gezag  van  gewijsde  is  bijgevolg  relatief  en  is  dus  niet  van 
toepassing  op  de  vervolgingen  die  zijn  ingesteld  tegen  de  mededaders  of  de 
medeplichtigen aan het misdrijf. De tweede rechter waarbij die vervolgingen aanhangig 
zijn gemaakt blijft volledig vrij en is niet gebonden door hetgeen in de eerste beslissing is 
bepaald11. Volgens die hypothese kan een veroordeling van de deelnemers niet gegrond 
zijn op het gezag van gewijsde van de eerste beslissing die de dader of de mededader van 
het misdrijf veroordeelt12.

Bijgevolg  hebben de appelrechters  ten onrechte  het  verweer  van  eiseres  verworpen 
door te oordelen dat het vonnis van 25 februari 1992 gezag van gewijsde erga omnes had 
en dat het haar kon worden tegengeworpen.

8 Cass., 15 feb. 1991, A.C., 1990-1991, nr. 322, R.W., 1991-1992, p. 15, concl. adv.-gen. D'HOORE, 
Rev.trim.dr.h.,  1992, p.  227, noot  M. FRANCHIMONT,  R.C.J.B.,  1992,  p.  5,  noot  F.  RIGAUX;  J.  VAN 
COMPERNOLLE en  G.  CLOSSET-MARCHAL,  "Examen  de  jurisprudence:  droit  judiciaire  (1985-1996)", 
R.C.J.B., 1997, pp. 532-535; J. du JARDIN, "Les droits de la défense dans la jurisprudence de la Cour 
de cassation (1990-2003)", J.T., 2003, p. 620
9 Cass., 14 juni 1996, AR C.94.0449.F, nr. 234.
10 Cass., 2 okt.  1997, AR C.94.0030.N, nr. 381; Cass., 18 dec. 2003, AR C.02.0465.N, nr. 659; 
Brussel, 12 dec. 2003, T.Strafr., 2004, p. 184.
11 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 236. 
Zie ook Cass., 8 april 1998, AR P.97.1692.F, nr. 195.
12 R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, p. 1022-1023.
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Het middel lijkt mij, wat dat betreft, gegrond.

De  vernietiging  moet,  volgens  mij,  worden  uitgebreid  tot  alle  beslissingen  van  de 
appelrechters  tegen  eiseres,  d.w.z.  de  beslissing  op  de  strafvordering  tegen  haar,  die 
waarbij haar het herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat wordt opgelegd13 en de 
eindbeslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen haar.

Ik  besluit,  bijgevolg,  tot  vernietiging  van  de  bestreden  beslissing  in  zoverre  die 
uitspraak  doet  over  de  tegen  eiseres  ingestelde  strafvordering  en  burgerlijke 
rechtsvorderingen en tot verwerping van het cassatieberoep van eiser. 

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1547.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eisers voeren twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Het openbaar ministerie heeft een schriftelijke conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 15 maart 2006 heeft raadsheer Jean de Codt verslag 

uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De beklaagde M. W. in het bestreden arrest, is dezelfde als eiseres M. W. zoals 

hierboven genoemd.
A. Over het cassatieberoep van eiser:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de strafrechtelijke veroorde-

ling van eiser en tegen de beslissing waarbij hem bevolen wordt om de plaats in 
de oorspronkelijke staat te herstellen:

Over het eerste middel :
Eiser heeft voor het hof van beroep aangevoerd dat de telastleggingen I en II 

die tegen hem zijn weerhouden, niet bewezen zijn aangezien hij wettelijk was 
vrijgesteld van de verplichting om houder te zijn van een bouwvergunning voor 
de instandhouding van de bestaande constructies.

Eiser heeft die vrijstelling afgeleid uit de omstandigheid dat de gewestrege-
ring, waarbij zijn beroep tegen de beslissing tot weigering door de bestendige 
deputatie is aanhangig gemaakt, zijn beslissing waarbij de weigering werd beves-
tigd kenbaar heeft gemaakt buiten de termijn als bepaald bij artikel 52, §2, vijfde 

13 Dat herstel in de oorspronkelijke toestand werd eiser reeds opgelegd bij vonnis van 25 februari 
1992 en wordt hem opnieuw opgelegd in de bestreden beslissing. Die beide beslissingen lijken mij 
evenwel  niet aan eiseres  te  kunnen worden tegengeworpen.  Het Hof oordeelt  wat  dat  betreft  dat 
wanneer de beslissing tot herstel in de oorspronkelijke toestand niet kan worden tegengeworpen aan 
een derde die geen partij was in het proces en wiens rechten door de maatregel worden geschaad, 
deze derdenverzet kan doen tegen de uitspraak die hem in zijn rechten benadeelt (Cass., 5 juni 2001, 
AR P.99.1489.N, A.C., nr. 333).
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lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patri-
monium, in de versie die op het ogenblik van de feiten toepasselijk was.

Het bestreden arrest verwerpt dit verweer met de vaststelling dat het optrekken 
van de betwiste gebouwen reeds het voorwerp had uitgemaakt van vervolgingen, 
dat  die  bij  vonnis  van  de  Correctionele  Rechtbank  te  Neufchâteau  van  25 
februari  1992  gegrond  werden  verklaard  en  dat  die  in  kracht  van  gewijsde 
gegane beslissing definitief  de exceptie  die wordt  aangevoerd  betreffende het 
bestaan van een "stilzwijgende bouwvergunning" heeft verworpen.

Het middel voert de miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel van het 
strafrechtelijk gewijsde en de schending van artikel 14, §7, van het Internationaal 
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten. Het voert in substantie aan 
dat de beslissing volgens welke eiser niet  was vrijgesteld,  niet  het  gezag van 
gewijsde heeft dat het arrest eraan toekent, vermits die beslissing andere feiten 
betreft dan die welke het voorwerp uitmaken van de actuele vervolgingen.

De  op  de  strafvordering  gewezen  onherroepelijke  beslissingen  ten  gronde 
hebben gezag van gewijsde.  Dat gezag strekt zich uit tot wat noodzakelijk en 
zeker door het strafgerecht is beslist, met betrekking tot de feiten die beklaagde 
zijn tenlastegelegd en rekening houdend met de gronden waarop de strafrechte-
lijke  beslissing  noodzakelijkerwijze  steunt.  Het  is  enkel  van  toepassing  ten 
aanzien van de partijen in  het  strafproces  en voor de gegevens  waarover  die 
partijen hun verweermiddelen hebben kunnen aanvoeren.

Het gezag van gewijsde strekt zich te dezen uit tot de schuldigverklaring in het 
vonnis van 25 februari 1992 in zake S. B., alsook op de redenen waarop deze is 
gegrond. De telastleggingen die op 25 februari 1992 zijn gevonnist betroffen het 
optrekken  en  de  instandhouding  van  drie  gebouwen  zonder  vergunning.  Die 
telastleggingen werden met name bewezen verklaard op grond dat, in tegenstel-
ling  tot  de  stelling  die  door  eiser  wordt  ontwikkeld,  de  gewestregering  hem 
binnen de wettelijke termijnen had kennisgegeven van zijn beslissing waarbij de 
weigering van de bouwvergunning wordt bevestigd.

Er is dus definitief gevonnist dat de door eiser aangevoerde vertraging in de 
kennisgeving hem geenszins vrijstelt van de verplichting om een bouwvergun-
ning te hebben voor het optrekken van drie gebouwen op zijn grond.

Uit  de  vermeldingen  van  het  arrest  blijkt  dat  de  huidige  vervolgingen  de 
instandhouding betreffen  van  de gebouwen die zonder  vergunning  zijn  opge-
trokken, hun verbouwing en uitbreiding.

Aangezien  de  kennisgeving  van  de  beslissing  van  de  gewestregering  die 
uitspraak heeft  gedaan over het  beroep van eiser regelmatig werd beschouwd 
krachtens  een  in  kracht  van  gewijsde  gegane  beslissing,  kan  eiser  zich  niet 
beroepen op een stilzwijgende bouwvergunning om de instandhouding van de 
gebouwen die zonder vergunning zijn opgetrokken, hun verbouwing en uitbrei-
ding, te rechtvaardigen.

Aangezien de rechtbank op 25 februari heeft beslist dat de kennisgeving aan 
eiser niet laattijdig was, kon het hof van beroep niet beslissen dat ze dat wel was, 
zonder de eerste beslissing tegen te spreken en aldus het algemeen rechtsbeginsel 
van het strafrechtelijk gewijsde te miskennen.
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Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
De substantiêle of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvorderingen:
Eiser voert geen bijzonder middel aan.
B. Over het cassatieberoep van eiseres :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die eiseres straf-

rechtelijk veroordeelt en tegen de beslissing waarbij haar bevolen wordt de plaats 
in de oorspronkelijke toestand te herstellen :

Over de eerste grond van niet-ontvankelijkheid die is afgeleid uit het gebrek 
aan belang van het tweede middel :

Het motief volgens welke de werkzaamheden van bij de aanvang in strijd met 
de verleende vergunning werden uitgevoerd, steunt met name op de waarde van 
vaststaande beslissing van het vonnis dat  het arrest  aan eiseres tegenstelt.  Dit 
motief is dus niet verschillend van dat welke zij bekritiseert.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over de tweede grond van niet-ontvankelijkheid die is afgeleid uit het gebrek 

aan belang van het tweede middel :
Uit  de  gezamenlijke  lezing  van  de  artikelen  1  en  2  van  het  Gerechtelijk 

Wetboek volgt  dat de in dit wetboek gestelde regels,  buiten het in de tweede 
bepaling gemaakte voorbehoud, van toepassing zijn op alle rechtsplegingen voor 
de hoven en rechtbanken.

Artikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing op de termijn 
van dertig dagen die bij het oude artikel 52, §5, van het Waalse Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium, is bepaald. De bepaling die 
deze termijn invoert  stelt  een straf  op het  verstrijken ervan zonder dat  zij  de 
verlenging ervan wegens bijzondere omstandigheden toestaat.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
Het  gezag van gewijsde in strafzaken belet  niet  dat  de beklaagde  die geen 

partij was in de vroeger beslechte zaak, in een later strafproces de hem tenlaste-
gelegde feiten kan aanvechten en te zijnen gunste een verweer mag aanvoeren 
dat verworpen werd door het vonnis waarin hij geen partij is.

Teneinde het verweer dat door eiseres wordt aangevoerd te verwerpen, grondt 
het arrest zich op een vroegere beslissing in een zaak waar deze geen partij was. 
Het arrest vermeldt immers "dat het gezag van gewijsde geldt voor de litigieuze 
gebouwen waarover erga omnes werd beslist dat zij zonder vergunning waren 
opgetrokken en in stand gehouden".

Die grond verantwoordt de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvor-
dering niet naar recht.

In zoverre is het middel gegrond.
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2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-
lijke rechtvorderingen:

De vernietiging, op het onbeperkte cassatieberoep van eiseres, van de beslis-
sing op de tegen haar ingestelde strafvordering, brengt de vernietiging mee van 
de definitieve beslissingen op de tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvorde-
ringen, die het gevolg zijn van de eerste beslissing.

Er is geen grond om acht te slaan op de "vervroegde pleitnota",  die op 22 
maart 2006 in naam van de eisers is neergelegd, dus buiten de termijn die bij 
artikel 1107, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek is bepaald.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet op de strafvorde-

ring en de burgerlijke rechtsvordering die tegen eiseres zijn ingesteld.
Verwerpt het cassatieberoep van eiser.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
Veroordeelt iedere verweerder in een zesde van de kosten van het cassatiebe-

roep van eiseres en laat het overige van de voormelde kosten ten laste van de 
Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

19 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. De Codt –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Oosterbosch en Simont.  

Nr. 221

2° KAMER - 19 april 2006

1º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - WETTIGE VERDEDIGING - BEGRIP

2º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - RECHTVAARDIGINGSGROND - 
WETTIGE VERDEDIGING - BEGRIP

3º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - WETTIGE VERDEDIGING - ONDERZOEK DOOR DE RECHTER - 
DRAAGWIJDTE

4º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - RECHTVAARDIGINGSGROND - 
WETTIGE VERDEDIGING - ONDERZOEK DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

1º en 2°  Er is wettige verdediging wanneer iemand, die niet in de mogelijkheid verkeert om  
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een ernstige en ogenblikkelijke aanranding tegen zijn persoon of  tegen een derde te 
ontwijken, anders dan door het misdrijf te plegen, zich op een evenredige manier tegen 
die onrechtmatige aanval verweert1. 

3º en 4° Wanneer wettige verdediging wordt aangevoerd, onderzoekt de rechter met name 
of de doodslag, de verwondingen of de slagen een verweer waren, of dit noodzakelijk 
was en of het in verhouding stond tot  de aanranding; hij  steunt aldus op de feitelijke  
omstandigheden, rekening houdende met de reacties die de aangerande persoon redelijk  
kon en moest hebben2.

(F.G. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0018.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
Eiser  voert  een  middel  aan in een  memorie waarvan  een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:
Over het middel:
(...)
Eerste onderdeel:
In zoverre het onderdeel aanvoert "dat de door het arrest vermelde wettelijke 

bepalingen  niet  volstaan  [...]  om  alle  bestanddelen  van  het  misdrijf  te 
omschrijven dat [eiser] wordt ten laste gelegd", is het niet ontvankelijk bij gebrek 
aan nauwkeurigheid.

Naar  luid  van  artikel  416  van  het  Strafwetboek,  is  er  noch  misdaad,  noch 
wanbedrijf,  wanneer  de doodslag,  de verwondingen en slagen geboden waren 
door de ogenblikkelijke noodzaak van wettige verdediging van zichzelf of van 
een ander.

Er is dus wettige verdediging wanneer  iemand, die niet  in de mogelijkheid 
verkeert  om een ernstige en ogenblikkelijke aanranding tegen zijn persoon of 
tegen een derde te ontwijken anders dan door het misdrijf te plegen, zich op een 
evenredige manier tegen die onrechtmatige aanval verweert.

Wanneer  wettige  verdediging wordt  aangevoerd,  onderzoekt de rechter  met 
name of de doodslag, de verwondingen of de slagen een verweer waren, of dit 
noodzakelijk was en of het in verhouding stond tot de aanranding. Hij steunt 
aldus op de feitelijke omstandigheden, rekening houdende met de reacties die de 

1 Zie concl. O.M. in Pas. 
2 Ibid.
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aangerande persoon redelijk kon en moest hebben.
In zoverre het onderdeel kritiek oefent op de onaantastbare beoordeling door 

de appelrechters of in zoverre het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke 
gegevens  vereist,  waarvoor  het  Hof  van Cassatie  niet  bevoegd is,  is  het  niet 
ontvankelijk.

Na te hebben vastgesteld dat niets toelaat te besluiten dat eiser onvermijdelijk 
had moeten gekwetst zijn bij het inslaan van de ruit van de deur van zijn voer-
tuig, oordeelt het arrest dat eiser "kon vluchten door de plaats te verlaten". Door 
aldus te oordelen dat hij "over een andere mogelijkheid beschikte om zichzelf en 
zijn medepassagiers te beschermen dan door de aantasting van de fysieke integri-
teit  [van  verweerder]",  verantwoorden  de  appelrechters  hun beslissing om de 
rechtvaardigingsgrond die door eiser is aangevoerd te verwerpen, naar recht.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

19 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. A. Gueritte, Bergen.  

Nr. 222

2° KAMER - 19 april 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - VEILIGHEID BIJ VOETBALWEDSTRIJDEN - 
ADMINISTRATIEVE BESLISSING - VONNIS IN HOGER BEROEP - CASSATIEBEROEP - GERECHTELIJK 
WETBOEK - TOEPASSING

2º SPORTWEDSTRIJDEN - VEILIGHEID BIJ VOETBALWEDSTRIJDEN - ADMINISTRATIEVE 
BESLISSING - VONNIS IN HOGER BEROEP - VERZOEKSCHRIFT TOT CASSATIE - VORM - 
GERECHTELIJK WETBOEK - TOEPASSING

1º  en  2°  Overeenkomstig  art.  31,  Wet  21  dec.  1998  betreffende  de  veiligheid  bij  
voetbalwedstrijden,  zijn  de  bepalingen  van  het  Ger.W.  van  toepassing  op  de 
buitengewone  rechtsmiddelen  tegen  een  vonnis  van  de  politierechtbank  of,  indien 
betrokkene minderjarig is, van de jeugdrechtbank, dat in hoger beroep uitspraak doet  
over de administratieve beslissing die in zake van de overtreder is genomen; hieruit volgt 
dat het verzoekschrift tot cassatie tegen een dergelijke beslissing door een advocaat bij  
het Hof van Cassatie moet ondertekend zijn. (Art. 1080, Ger.W.)
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(B. T. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0027.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 15 november 2005 door 

de Jeugdrechtbank te Doornik in hoger beroep is gewezen. 
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Overeenkomstig artikel 31, van de Wet van 21 december 1998 betreffende de 

veiligheid  bij  voetbalwedstrijden,  zijn  de  bepalingen  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek van toepassing op de buitengewone rechtsmiddelen tegen een vonnis 
van de politierechtbank of, indien betrokkene minderjarig is, van de jeugdrecht-
bank, dat in hoger beroep uitspraak doet over de administratieve beslissing die in 
zake van de overtreder is genomen.

Met toepassing van artikel 1080 van het voormelde wetboek moet het verzoek-
schrift tot cassatie tegen een beslissing van de jeugdrechtbank door een advocaat 
bij het Hof van Cassatie ondertekend zijn.

Het cassatieberoep dat zonder tussenkomst van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie wordt ingesteld, is niet ontvankelijk.

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

19 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

  

Nr. 223

2° KAMER - 19 april 2006

1º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID 
- ONGESCHIKTHEID TOT HET VERRICHTEN VAN PERSOONLIJKE ARBEID - BEGRIP

2º VERZACHTENDE EN VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - OPZETTELIJK 
TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN - ONGESCHIKTHEID TOT HET VERRICHTEN VAN 
PERSOONLIJKE ARBEID - BEGRIP

3º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID 
- ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEWIJS
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4º VERZACHTENDE EN VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - OPZETTELIJK 
TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEWIJS

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEWIJS

1º en 2° De ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, als bedoeld in art.  
399 Sw., bestaat in de ongeschiktheid voor het slachtoffer tot  het verrichten van een  
willekeurige  persoonlijke  arbeid;  die  verzwarende  omstandigheid  die  alleen  rekening 
houdt met de zwaarwichtigheid van de verwondingen, ongeacht de sociale status van het 
slachtoffer  of  zijn  gewoonlijke  en  professionele  arbeid,  wordt  toegepast  ook  als  het  
slachtoffer,  zoals te dezen een kind, geen enkele winstgevende activiteit  uitoefent en 
ongeacht de omvang van de ongeschiktheid1. 

3º, 4° en 5° Geen enkele wettelijke bepaling legt op dat een arbeidsongeschiktheid wordt  
bewezen  met  een  medisch  getuigschrift  of  een  deskundigenonderzoek,  zodat  de  
bodemrechter hierover op onaantastbare wijze beslist.

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0040.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
Eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het tweede middel:
Enerzijds bestaat de ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, 

als bedoeld in artikel 399 van het Strafwetboek, in de ongeschiktheid voor het 
slachtoffer  tot  het  verrichten  van  een  willekeurige  persoonlijke  arbeid.  Die 
verzwarende omstandigheid die alleen rekening houdt met de zwaarwichtigheid 
van  de  verwondingen,  ongeacht  de  sociale  status  van  het  slachtoffer  of  zijn 
gewoonlijke  en  professionele  arbeid,  wordt  toegepast  ook als  het  slachtoffer, 
zoals te dezen een kind, geen enkele winstgevende activiteit uitoefent en onge-
acht de omvang van de ongeschiktheid.

Anderzijds legt geen enkele wettelijke bepaling op dat een arbeidsongeschikt-
heid wordt  bewezen met een medisch getuigschrift  of een deskundigenonder-
zoek, zodat de bodemrechter hierover op onaantastbare wijze beslist.

Door zich te baseren op de "aard van de verwondingen - inzonderheid met een 

1 Zie  R.P.D.B.,  deel VIII,  v° coups et blessures,  nr 97; A. DE NAUW,  Inleiding tot het bijzonder 
strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 142. 
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lemmet  toegebrachte  snijwonden"  en  de  "opeenvolgende  hospitalisaties  als 
gevolg van de opgelopen slagen en mishandelingen" van het slachtoffer dat op 
het ogenblik van de feiten jonger dan zestien was, heeft het hof van beroep naar 
recht kunnen beslissen dat de kwetsuren bij hem een tijdelijke ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid hadden veroorzaakt.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten. 

19 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. A. Amici, Brussel.

Nr. 224

2° KAMER - 19 april 2006

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - GETUIGEN - VERHOOR - 
AFZONDERLIJKE GETUIGENVERKLARING - VERPLICHTING - GEVOLG

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - HOF VAN ASSISEN - GETUIGENVERHOOR - 
AFZONDERLIJKE GETUIGENVERKLARING - VERPLICHTING - GEVOLG

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - 
GETUIGENVERHOOR - AFZONDERLIJKE GETUIGENVERKLARING - VERPLICHTING - GEVOLG

1º, 2° en 3°  Aangezien de verplichting voor het hof van assisen om de getuigen ieder 
afzonderlijk  te  horen  niet  substantieel  is  en  evenmin  op  straffe  van  nietigheid  is  
voorgeschreven, kan met het oog op een goede rechtsbedeling en met eerbiediging van 
het recht van verdediging, van die regel worden afgeweken. (Art. 317, Sv.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0227.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2005 gewezen 

door het Hof van Assisen van de provincie Henegouwen. 
Eiser  voert  een  middel  aan in een  memorie waarvan  een voor eensluidend 
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verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Het middel is gericht tegen een arrest op tussengeschil van 20 december 2005, 

waarvan de onwettigheid de veroordeling zelf zou kunnen aantasten.
In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 319 en 326 van 

het Wetboek van Strafvordering, die hij alleen maar vermeldt, is het niet ontvan-
kelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

Naar luid van artikel 317 van datzelfde wetboek, worden de getuigen ieder 
afzonderlijk gehoord, in de door de voorzitter bepaalde volgorde. Die verplich-
ting om de getuigen ieder afzonderlijk te horen is niet substantieel en evenmin op 
straffe van nietigheid voorgeschreven. Met het oog op een goede rechtsbedeling 
en met eerbiediging van het  recht van verdediging,  kan van die regel  worden 
afgeweken.

Enerzijds  vermeldt  het  arrest  op tussengeschil  "dat  in  tegenstelling tot  wat 
eiser beweert,  niet blijkt dat het gelijktijdig horen van de getuigen bij de jury 
verwarring zou kunnen veroorzaken,  vermits de psychiatrische en psychologi-
sche deskundigen in de chronologische volgorde van hun tussenkomsten zullen 
worden gehoord;  dat die werkwijze, van bij de aanvang van het verhoor,  een 
confrontatie mogelijk maakt tussen de standpunten van de deskundigen, waar-
door onnodig uitlopen van het debat vermeden wordt, wat wel degelijk verwar-
ring zou kunnen zaaien".

Anderzijds blijkt niet uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat 
eiser de mogelijkheid werd ontnomen om individueel, via de voorzitter, aan ieder 
van de getuigen die gezamenlijk werden gehoord, vragen te stellen die noodza-
kelijk worden geoordeeld om de waarheid aan het licht te brengen.

Door  aldus  niet  over  te  gaan  tot  afzonderlijke  verhoren  heeft  het  hof  van 
assisen noch het voormelde artikel 317 geschonden, noch het recht van verdedi-
ging en het recht op een eerlijk proces miskend.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

19 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal  –  Advocaten:  mrs.  A-M.  Verplaetse,  Doornik,  S.  Tounkara,  Doornik,  J.  Scalais, 
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Brussel en A. Château, Brussel.  

Nr. 225

2° KAMER - 19 april 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN HET 
RECHTSCOLLEGE - GEVOLG - NIETIGVERKLARING VAN HANDELINGEN

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN HET RECHTSCOLLEGE - GEWETTIGDE 
VERDENKING OMTRENT DE ONAFHANKELIJKHEID EN DE ONPARTIJDIGHEID - DRAAGWIJDTE

1º  Wanneer  het  Hof  een verzoek  tot  onttrekking  van een zaak  aan een rechtscollege  
wegens  gewettigde  verdenking  aanneemt,  kan  het  alle  eventuele  handelingen 
vernietigen van het gerecht waaraan het de zaak onttrekt. (Artt. 536 en 551, Sv.)

2º De onttrekking van een zaak aan een gerecht uitsluitend wegens gewettigde verdenking 
omtrent de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van zijn leden, houdt niet in dat zij die 
eigenschappen zouden ontberen.

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0422.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift,  dat op de griffie van het Hof is ingekomen op 20 maart 

2006, heeft eiser gevraagd dat de zaak die het nummer 25.F1.1834/02 draagt in 
de notities van het parket van de procureur des Konings bij de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Namen en aanhangig is bij de vijftiende kamer van die recht-
bank,  wegens  gewettigde  verdenking  aan  dat  rechtscollege  zou  worden 
onttrokken. 

In zijn arrest van 22 maart 2006 heeft  het Hof gezegd dat het verzoek niet 
kennelijk onontvankelijk is. 

De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen en de met name 
genoemde leden van het rechtscollege hebben de bij artikel 545 van het Wetboek 
van Strafvordering voorgeschreven verklaring afgelegd. Die verklaring is op de 
griffie van het Hof ingekomen op 7 april 2006.

De niet verzoekende partij C. L. heeft op 10 april 2006 een conclusie neerge-
legd op die griffie. 

Op de terechtzitting van 19 april 2006 heeft raadsheer Sylviane Velu verslag 
uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Op het verzoek:
De procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen zet in 
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zijn  verzoek  uiteen  dat  de  voorzitter  van  genoemd  rechtscollege  hem op  de 
hoogte heeft gebracht van het feit dat "hij, nadat hij contact had opgenomen met 
ieder  lid  afzonderlijk  van  de  rechtbank  dat  alleen  zitting  mocht  houden,  het 
antwoord te horen kreeg dat niemand van hen het dossier [in voormelde zaak] 
wenste te behandelen wegens de persoonlijke banden die ze onderhielden met de 
personen die in deze zaak betrokken waren als inverdenkinggestelde, burgerlijke 
partij, getuige of gewone protagonist" en dat "hij in dezelfde situatie verkeerde".

Uit de door de voorzitter van de rechtbank in het kader van deze rechtspleging 
opgemaakte verklaring blijkt dat alle, met name genoemde leden van dat rechts-
college, met uitzondering van de met het onderzoek in de zaak belaste rechter, 
die geen advies heeft uitgebracht, de onttrekking wenselijk achten om de in het 
verzoek uiteengezette redenen.

In het licht van die gegevens moet worden aangenomen dat geen van de magi-
straten uit de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen zitting kan houden in de 
naar een correctionele rechtbank verwezen zaak, zonder daardoor bij de partijen 
of bij derden gewettigde verdenking te wekken omtrent zijn onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid.

De vordering dient te worden aangenomen en de zaak dient voor berechting 
naar een andere correctionele rechtbank te worden verwezen.

B. Op de vordering van de niet verzoekende partij C. L. : 
Ingeval  het verzoek tot onttrekking zou worden aangenomen, vordert C. L., 

beklaagde, subsidiair, dat met toepassing van de artikelen 536 en 551 van het 
Wetboek van Strafvordering, de op 21 september 2005 door de raadkamer van de 
Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Namen  gewezen  beschikking  op  dezelfde 
gronden zou worden vernietigd, in zoverre zij zijn verwijzing naar de correctio-
nele rechtbank heeft bevolen wegens de telastlegging van stalking.

Krachtens de artikelen 536 en 551 van dat wetboek, kan het Hof alle hande-
lingen vernietigen van het gerecht waaraan het de zaak onttrekt.

In casu houdt de onttrekking van de zaak aan de rechtbank op de hierboven 
aangegeven grond, die enkel bestaat in gewettigde verdenking omtrent de onaf-
hankelijkheid  en de  onpartijdigheid  van  zijn  leden,  niet  in  dat  zij  die  eigen-
schappen zouden ontberen.

Uit geen enkel  gegeven blijkt  dat de magistraat  die voormelde beschikking 
gewezen heeft, die eigenschappen zou hebben ontbeerd. C. L. geeft integendeel 
in zijn conclusie toe dat noch de voorzitter van de rechtbank noch hij zelf "ooit 
hebben getwijfeld aan de geschiktheid [met name van die magistraat] om [zijn] 
opdracht op een objectieve en onpartijdige wijze te vervullen".

Het verzoek kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Gelet op de artikelen 536, 542, tweede lid, en 551 van het Wetboek van Straf-

vordering.
Onttrekt de zaak die het nummer 25.F1.1834/02 draagt in de notities van het 
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parket  van de procureur des Konings bij  de Rechtbank van Eerste  Aanleg te 
Namen en die aanhangig is bij de correctionele rechtbank van hetzelfde rechts-
college, aan dat gerecht.

Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
Verwerpt het verzoek tot vernietiging van de beschikking die op 21 september 

2005 in die zaak is gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Namen.

19 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal.  

Nr. 226

1° KAMER - 20 april 2006

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING DOOR 
ONDERLINGE TOESTEMMING - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - UITKERING TOT 
LEVENSONDERHOUD - TOEPASSELIJKE REGELS

2º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - UITKERING 
TOT LEVENSONDERHOUD - TOEPASSELIJKE REGELS

3º VERBINTENIS - VERBINTENIS UIT OVEREENKOMST - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE 
TOESTEMMING - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - 
TOEPASSELIJKE REGELS

4º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
WIJZIGING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

5º VERBINTENIS - VERBINTENIS UIT OVEREENKOMST - WIJZIGING - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER

6º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - UITVOERING TE GOEDER TROUW - NIEUWE EN NIET VOORZIENE 
OMSTANDIGHEDEN - GEVOLGEN - RECHTEN VAN DE SCHULDEISER

7º VERBINTENIS - VERBINTENIS UIT OVEREENKOMST - UITVOERING TE GOEDER TROUW - 
NIEUWE EN NIET VOORZIENE OMSTANDIGHEDEN - GEVOLGEN - RECHTEN VAN DE SCHULDEISER

1º, 2° en 3° De overeenkomst gesloten in het kader van een echtscheiding door onderlinge 
toestemming, waarbij de ene echtgenoot zich ertoe verbindt om de andere een uitkering 
tot  levensonderhoud, die geen wettelijke alimentatieschuld is, te betalen, is uitsluitend 
onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht1. (Art. 1288, 4°, Ger.W.)

4º en 5°  De rechter mag de inhoud van een overeenkomst niet uit billijkheidsoverwegingen 

1 Zie Cass.,  16 juni 2000 (voltallige  zitting),  AR C.96.0006.N, nr 374, met  concl.  van adv.-gen. 
DUBRULLE
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wijzigen2. (Art. 1134, B.W.)

6º en 7°  De regel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst impliceert niet  
dat de schuldeiser, wanneer nieuwe en door partijen bij het sluiten van de overeenkomst 
niet voorziene omstandigheden de uitvoering ervan voor de schuldenaar bemoeilijken, de 
betaling van zijn schuldvordering niet kan vragen3. (Art. 1134, derde lid, B.W.)

(D. T. R.)

ARREST

(A.R. C.03.0084.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 oktober 2002 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1319, zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 10 oktober 

1967, 1320 en 1322, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen beginsel inzake rechtsmisbruik;
- de artikelen 774, tweede lid, 1042, 1138, 2°, 1287, zoals gewijzigd bij artikel 1 van de 

wet van 1 juli 1972 en in de versie van zowel vóór als na de wijzigingen door artikel 32 
van de wet van 14 mei 1981 en artikel 26 van de wet van 30 juni 1994 en 1288, zoals 
vervangen door artikel 2 van de wet van 1 juli 1972 en in de versie van zowel vóór als na 
de wijzigingen, vervangingen en invoegingen bij respectievelijk artikel 27 van de wet van 
30 juni 1994, artikel 17 van de wet van 13 april 1995 en artikel 11 van de wet van 20 mei 
1997, in het bijzonder 1288, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen om de grenzen 
van het geschil te bepalen (het beschikkingsbeginsel);

- het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de rechter geen uitspraak mag doen 
over niet gevorderde zaken;

- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden vonnis van 10 oktober 2002 doet de rechtbank van eerste aanleg het 

vonnis van de vrederechter teniet en opnieuw wijzende, zegt het bestreden vonnis voor 
recht dat de onderhoudsuitkering, met inbegrip van de bedongen vergoeding voor bewo-
ning, met ingang van 1 september 2000 wordt vastgesteld op 865,00 euro. Het bestreden 
vonnis zegt tevens voor recht dat het voormelde bedrag gekoppeld is aan de schomme-
lingen van de gezondheidsindex,  met  als basis het indexcijfer  van de maand augustus 
2000,  jaarlijks  aanpasbaar  in  september  en voor  het  eerst  per  1  september  2001.  Het 
veroordeelt de eiseres voorts tot de gedingkosten van de beide instanties.

Die beslissingen neemt de rechtbank van eerste aanleg op de volgende gronden: 

2 Zie Cass., 3 feb. 1950, Arr. Verbr., 1950, 355
3 Cass., 14 april 1994, AR 9625, nr 177.
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"5. Beoordeling:
5.1.  De onderhoudsuitkering die  in  de akte  voorafgaand  aan de echtscheiding door 

onderlinge toestemming (E.O.T.) tussen echtgenoten wordt opgenomen overeenkomstig 
artikel 1288, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek dient niet als een wettelijke alimentatie-
schuld, maar  als een conventionele uitkering te worden gekwalificeerd.  Een dergelijke 
alimentatie volgt immers niet uit een wettelijke verplichting nu artikel 1288, 4°, van het 
Gerechtelijk Wetboek enkel bepaalt dat de echtgenoten het bedrag van de eventuele uitke-
ring tussen hen in een schriftelijke overeenkomst dienen vast te leggen. Bijgevolg kunnen 
de echtgenoten een onderhoudsuitkering bedingen,  doch daartoe bestaat geen verplich-
ting.

De overeenkomst omtrent de onderhoudsuitkering tussen echtgenoten in het kader van 
een echtscheiding door onderlinge toestemming is uitsluitend onderworpen aan de regels 
betreffende de overeenkomsten (Cass., 21 juni 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 430). De 
fundamentele  regel  van  artikel  1134  van  het  Burgerlijk  Wetboek  dat  voorziet  dat  de 
wettig  aangegane  overeenkomst  de  partijen  tot  wet  strekt,  kan  niet  eenzijdig  worden 
gewijzigd en dient te goeder trouw te worden uitgevoerd, is van toepassing.

5.2. De principes van de wilsautonomie en de onherroepelijkheid van rechtsgeldig afge-
sloten  overeenkomsten  zijn  evenwel  niet  immuun  voor  de  eisen  van  redelijkheid  en 
billijkheid. De regel kan niet worden verheven tot een dogma en het gebod van de goede 
trouw aan het gegeven woord mag niet dienen als een vrijbrief voor onredelijk gedrag.

Ofschoon rechtszekerheid contractuele stabiliteit vereist, wordt er in dit verband door 
meerdere auteurs op gewezen dat zulks een zaak is van de beide contractanten en aldus in 
ruime mate afhangt van de instandhouding van de objectieve voorwaarden die de totstand-
koming van de overeenkomst hebben beheerst.

De contractpraktijk bevestigt dat overeenkomsten niet mogen losgekoppeld worden van 
de sociaal-economische context waarin zij werden gesloten en die ook de bindende kracht 
ervan rechtvaardigt.  Partijen zijn slechts gehouden tot hetgeen zij, gegeven de concrete 
sociale context, naar redelijkheid en billijkheid van elkaar mochten verwachten, en niet 
noodzakelijk  tot  hetgeen  zij  subjectief  hebben  gewild  (Alain  Verbeke:  "De  bindende 
kracht  van de overeenkomst  over  de onderhoudsuitkering tussen echtgenoten bij  echt-
scheiding door onderlinge toestemming",  T. Not., 1992, p. 262 nr. 13 in fine). Bij een 
essentiële wijziging van dit sociaal-economisch kader is de ratio legis van de 'pacta sunt 
servanda'-regel niet meer voorhanden en wordt de partijautonomie, noch de rechtszeker-
heid geweld aangedaan indien het contract wordt aangepast aan de gewijzigde omstandig-
heden (Joan Dubaere: 'Een brug over troebel water', R.W. 1988-89, 1417 e.v.).

5.3.  Bij  onvoorzienbare  omstandigheden  dient  de  vraag  te  worden  gesteld  wat  de 
partijen op het vlak van de uitvoering van de overeenkomst  mogen verwachten.  Naar 
geldend recht kan zowel de oplossing als de juridische fundering van de imprevisieleer 
gevonden worden in de vereiste van de goede trouw, zoals bepaald bij artikel 1134, derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek. Zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer wordt aange-
nomen dat de goede trouw niet louter een interpretatieregel is, maar ook een gedragsregel 
formuleert en dat aan de 'goede trouw'-vereiste een beperkende en derogerende werking 
dient te worden verleend, waardoor het de rechter in bepaalde gevallen toekomt regule-
rend op te treden. Deze beperkende werking van de goede trouw mag niet voorgesteld 
worden als een onwettige inbreuk op de partijautonomie. Niet de rechter eigent zich hier 
immers de bevoegdheid toe de contractinhoud te wijzigen,  maar de toepassing van het 
objectieve recht - waarvan de goede trouw deel uitmaakt - leidt tot een wijziging van de 
contractuele rechten en verplichtingen (Joan Dubaere, o.c., p. 1422 nr. 17; F. Baert: 'De 
goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten', R. W. 1956-57, 508).

De beperkende werking van deze objectieve goede trouw laat de rechter derhalve toe 
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vorderingsrechten  te  beperken  indien  zij  onverenigbaar  worden  geacht  hetzij  met  het 
gedrag van een normaal voorzichtig en redelijk schuldeiser, hetzij met de gedragsregel in 
functie van de actuele feitelijke omstandigheden, de actuele maatschappelijke behoeften 
en waardeoordelen, had moeten worden nageleefd. Ook de overeenkomst over de onder-
houdsuitkering  tussen  echtgenoten  na  E.O.T.  kan  op  deze  wijze  beperkt  worden.  De 
objectieve  norm  van  de  goede  trouw  kan  onder  bepaalde  omstandigheden  met  zich 
meebrengen  dat  de  rechter  de overeenkomst  zo uitlegt  dat  het  onbetamelijk  is  om de 
alimentatie in alle situaties onverkort op te vorderen en dat dit niet de bedoeling kan zijn 
geweest van de echtgenoten ten tijde van de redactie van de overeenkomst (Caroline Jonc-
kers: "De onwijzigbaarheid van de uitkering tussen 'echtgenoten na E.O.T.: vaststaand feit 
of verleden tijd ?', A. J. T., " 2001-02, p. 60).

5.4. ln casu beroept (de verweerder) zich op de imprevisieleer omwille van de totstand-
koming van diverse wetten en onvoorzienbare omstandigheden die een onmiddellijke en 
belangrijke impact hadden op zijn inkomen.

Naar het oordeel van de rechtbank vormen de door (de verweerder) ingeroepen wet 
Maisnil, de crisisbelasting die naderhand werd geheven op zijn inkomen, de koninklijke 
besluiten uit hoofde waarvan twee spilindexen werden overgeslagen, de invoering van de 
gezondheidsindex, de overplaatsing van (de verweerder) naar Duitsland waardoor hij zijn 
privé-cliënteel diende prijs te geven (met het verlies van alle daaraan verbonden pecuni-
aire en fiscale voordelen tot gevolg), alsmede het verlies van de verdiensten uit schoolon-
derzoek ingevolge de herstructurering van het PMS, onbetwistbaar factoren die geen van 
de partijen bij het afsluiten van de onderliggende overeenkomst in 1977 redelijkerwijze 
kon voorzien en waarmede in illo tempore per definitie evenmin rekening kon worden 
gehouden bij de begroting van de onderhoudsuitkering ten voordele van (eiseres). Al deze 
omstandigheden hebben onbetwistbaar - rechtstreeks of onrechtstreeks, in mindere of in 
meerdere mate en indien niet afzonderlijk dan in elk geval gezamenlijk - een relevante 
impact gehad op de evolutie van het inkomen van (verweerder) en kunnen als dusdanig 
bezwaarlijk worden gerekend tot de normale risico's van het gesloten contract.

5.5. Teneinde een zinvolle vergelijking te kunnen maken inzake de verhouding tussen 
de inkomsten van (de verweerder) en de onderhoudsbijdragen ten gunste van (de eiseres) 
dient  de  periode in  rekening te  worden  gebracht  gedurende  dewelke  (de verweerder), 
behoudens zijn wedde als militair, tevens inkomsten genoot uit hoofde van de uitoefening 
van het vrij beroep van dokter. Het is immers in functie van deze feitelijke situatie dat de 
onderhoudsbijdrage ten voordele van (de eiseres) in 1977 door de partijen werd vastge-
steld. Hierbij dient tevens rekening te worden gehouden met het voordeel in natura in 
hoofde  van  (de  eiseres)  inzake  de  kosteloze  bewoning  van  het  eigen  goed  van  (de 
verweerder), dat door de partijen uitdrukkelijk werd bedongen doch pas in 1991 cijfer-
matig concreet werd begroot op 13.500 BEF (334,66 euro) per maand. Uit de voorhanden 
zijnde aanslagbiljetten in de personenbelasting van (de verweerder) (inkomsten 1983 tot 
en met 1987) kan worden opgemaakt dat de onderhoudsbijdrage alsdan ongeveer 30 pct. 
bedroeg van zijn toenmalig inkomen.

Actueel  geniet  (de  verweerder)  maandelijks  een  rustpensioen  van  94.765  BEF 
(2.349,16  euro),  meer  een  vergoeding  als  werkend  vennoot  bij  de  firma  Transport 
Ruyssen ad 8.000 BEF (198,31 euro) en inkomsten uit PMS-onderzoek ten bedrag van 
7.000  BEF  (173,53  euro).  Ingevolge  de  herstructurering  bij  het  PMS  geniet  (de 
verweerder) de laatst vermelde inkomsten niet meer sedert 1 september 2000. De totale 
aan (de eiseres) verschuldigde onderhoudsbijdrage bedraagt actueel 58.861 BEF (1.459,13 
euro) hetgeen bijna 58 pct. vertegenwoordigt van het inkomen van (de verweerder).

ln de gegeven omstandigheden dient besloten te worden dat het initiële contractuele 
evenwicht volledig is verstoord derwijze dat bij een onverkorte uitvoering ervan een te 
grote onevenredigheid ontstaat tussen het belang dat wordt gediend en het belang van de 
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medecontractant dat wordt geschaad, hetgeen niet de bedoeling kan geweest zijn van de 
partijen ten tijde van de redactie van de akte E.O.T.

5.6. ln acht genomen alle hoger vermelde omstandigheden komt het passend en billijk 
voor  de uitkering ten voordele  van (de eiseres)  met  inbegrip  van  de vergoeding voor 
bewoning, met ingang van 1 september 2000 te herleiden tot 865,00 euro (34.894 BEF) 
per maand. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de schommelingen van de gezondheidsindex 
met  als  basis  het  indexcijfer  van  de  maand  augustus  2000,  jaarlijks  aanpasbaar  in 
september en voor het eerst op 1 september 2001". (folio 1786, tweede alinea, tot en met 
folio 1788, voorlaatste alinea, van het bestreden vonnis).

Grieven
Het bestreden vonnis stelt vast dat de partijen uit de echt zijn gescheiden door onder-

linge toestemming en dat de akte tot regeling van hun wederzijdse rechten werd opge-
maakt ter studie van notaris F.V. op 22 maart 1977. Het stelt eveneens vast dat in die akte 
onder meer is bepaald dat de verweerder aan de eiseres een maandelijkse, geïndexeerde 
onderhoudsbijdrage zou betalen van 20.000 BEF (495,79 euro), dat eiseres in de woning 
gelegen te D. - het betreft een eigen goed van verweerder - kon verblijven zonder vergoe-
ding zolang de eiseres geen nieuw huwelijk aanging en dat wanneer de eiseres die woning 
zou verlaten, de verweerder alsdan vrij over zijn eigendom kon beschikken mits aan de 
eiseres een vergoeding te betalen gelijk aan de huurprijs voor een gelijkaardig huis (punt 
1.2, folio 1779, in fine, en folio` 1780, i.c. van het bestreden vonnis).

Het bestreden vonnis stelt voorts vast dat de partijen in het kader van een procedure 
voor de vrederechter op 29 mei 1991 een akkoordconclusie neerlegden blijkens dewelke 
zij overeenkwamen de vergoeding voor een gelijkaardige woning te begroten op 13.500 
BEF (334,66 euro) vanaf 1 januari 1991, aangepast aan de schommelingen van het index-
cijfer,  dat die vergoeding het karakter heeft  van een uitkering zoals bepaald in artikel 
1288,4°, van het Gerechtelijk Wetboek en dat het akkoord bij vonnis van de vrederechter 
van het zevende kanton te Gent van 4 november 1991 werd bekrachtigd en uitvoerbaar 
verklaard (punt 3, folio 1780 van het vonnis - zie ook blz. 2, onderaan, - 3, van de door 
eiseres regelmatig op 13 december 2001 ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg 
neergelegde conclusie in beroep).

1.1.Eerste onderdeel
Het in deze zaak toepasselijke artikel 1287, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 

bepaalt onder meer dat de echtgenoten die besloten zijn tot echtscheiding door onderlinge 
toestemming over te gaan, vooraf hun wederzijdse rechten waaromtrent het hun evenwel 
vrij staat een vergelijk te treffen, moeten regelen.

De  overeenkomst  die  wordt  gesloten  tussen  twee  echtgenoten  die  door  onderlinge 
toestemming uit de echt willen scheiden en waarbij, op grond van artikel 1288, 4°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, de ene de verplichting op zich neemt aan de andere een uitkering 
tot levensonderhoud, die geen alimentaire schuld is, te betalen, is uitsluitend aan de regels 
betreffende de overeenkomsten onderworpen.

Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekken wettig aangegane overeen-
komsten de partijen tot wet en kunnen zij niet worden herroepen dan met hun wederzijdse 
toestemming of op de gronden door de wet erkend. Zij moeten te goeder trouw worden 
ten uitvoer gebracht.

Hieruit volgt dat het de rechter niet is toegestaan de inhoud van een overeenkomst uit 
billijkheidsoverwegingen te wijzigen.

De regel van de uitvoering te goeder trouw impliceert niet dat de schuldeiser geen beta-
ling van zijn schuldvordering kan vragen wanneer nieuwe en door de partijen niet voor-
ziene omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst voor de schuldenaar bemoei-
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lijken.
Het bestreden vonnis wijst op het gegeven dat de verweerder zich beroept op de zoge-

naamde "imprevisieleer" en stelt vast dat een reeks omstandigheden een relevante impact 
hebben  gehad  op  de  evolutie  van  het  inkomen  van  de  verweerder  en  als  dusdanig 
bezwaarlijk kunnen worden gerekend tot de normale risico's van het gesloten contract. 
Het stelt vast dat de onderhoudsbijdrage van de verweerder aanvankelijk ongeveer 30 pct. 
van zijn inkomen bedroeg en actueel bijna 58 pct. van zijn inkomen vertegenwoordigt. 
Het  bestreden  vonnis  overweegt  dat  in  de  gegeven  omstandigheden  dient  besloten  te 
worden dat het initiële contractuele evenwicht volledig is verstoord, het wijst een onver-
korte uitvoering van de overeenkomst af en reduceert de overeengekomen uitkering ten 
voordele van de eiseres.

Het bestreden vonnis  beslist  aldus in  essentie  dat wanneer  ten gevolge  van  nieuwe 
gebeurtenissen die de partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet hadden voorzien, 
de  uitvoering van  de overeenkomst  voor  de schuldenaar  uitermate  moeilijk  wordt,  de 
rechtbank de vordering van de schuldeiser kan verminderen.

Het bestreden vonnis stelt niet vast dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk 
was geworden, noch dat de partijen in hun overeenkomst de mogelijkheid van herziening 
bij  veranderende omstandigheden hebben bedongen,  noch dat de eiseres misbruik zou 
hebben gemaakt van haar recht.

Door aan te nemen dat de verbindende kracht  van de aan de echtscheiding vooraf-
gaande overeenkomst,  inbegrepen de overeenkomst omtrent de vergoeding voor bewo-
ning, ter discussie wordt gesteld op grond dat, wegens onvoorziene omstandigheden, de 
verweerder een beduidend groter aandeel van zijn inkomen aan onderhoudsbijdrage dient 
te besteden dan toen de genoemde overeenkomst  werd gesloten, schendt het bestreden 
vonnis de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek en 1288 van het Gerechte-
lijk Wetboek.

De wijzigingen die aan artikel 1288, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek werden aange-
bracht door de wetten van 30 juni 1994 en van 20 mei 1997 maken (enkel) een herziening 
bij gewijzigde omstandigheden door de rechter mogelijk van de voorafgaande overeen-
komst wat de kinderen betreft. Die wetswijzigingen bevestigen en versterken aldus wat 
hierboven werd uiteengezet met betrekking tot de overeenkomst over een uitkering door 
de ene echtgenoot te betalen aan de andere.

Aldus kan het bestreden vonnis niet wettig de onderhoudsuitkering, met inbegrip van 
de bedongen vergoeding voor bewoning, met ingang van 1 september 2000 bepalen op 
865,00 euro, gekoppeld aan de schommelingen van de gezondheidsindex, met als basis 
het indexcijfer van de maand augustus 2000, jaarlijks aanpasbaar in september en voor het 
eerst per 1 september 2001 (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1287, zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 1 juli 1972 en in de versie 
van zowel vóór als na de wijzigingen door artikel 32 van de wet van 14 mei 1981 en 
artikel 26 van de wet van 30 juni 1994 en 1 288, zoals vervangen door artikel 2 van de 
wet van 1 juli 1972 en in de versie van zowel vóór als na de wijzigingen, vervangingen en 
invoegingen bij respectievelijk artikel 27 van de wet van 30 juni 1994, artikel 17 van de 
wet van 13 april 1995 en artikel 11 van de wet van 20 mei 1997, in het bijzonder 1288, 4°, 
van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, van het algemeen beginsel inzake 
rechtsmisbruik).

2.1.Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis overweegt dat "De objectieve norm van de goede trouw (...) onder 

bepaalde omstandigheden met zich (kan) meebrengen dat de rechter de overeenkomst zo 
uitlegt dat het onbetamelijk is om de alimentatie in alle situaties onverkort op te vorderen 
en dat dit niet de bedoeling kan zijn geweest van de echtgenoten ten tijde van de redactie 
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van  de  overeenkomst"  (punt  5.3,  tweede  alinea,  folio  1787,  derde  alinea,  van  het 
bestreden vonnis). Voorts stelt het bestreden vonnis dat "In de gegeven omstandigheden 
dient  besloten te  worden  dat  het  initiële  contractuele  evenwicht  volledig is  verstoord, 
derwijze dat bij een onverkorte  uitvoering ervan een te grote onevenredigheid ontstaat 
tussen het belang dat  wordt  gediend  en het  belang van de medecontractant  dat wordt 
geschaad,  hetgeen niet  de bedoeling kan geweest  zijn van de partijen ten tijde van de 
redactie van de akte E.O.T." (punt 5.5, derde alinea, folio 1788, vierde alinea, van het 
bestreden vonnis).

In zoverre het bestreden vonnis aldus beslist dat de partijen in hun voorafgaande over-
eenkomst aan de echtscheiding door onderlinge toestemming,  inbegrepen hun overeen-
komst omtrent de vergoeding voor bewoning, zouden overeengekomen zijn dat de onder-
houdsplicht van de verweerder niet in alle omstandigheden, in het bijzonder wanneer het 
contractuele  evenwicht  is  verstoord,  onverkort  geldt,  miskent  het  bestreden vonnis  de 
bewijskracht van die overeenkomsten en de verbindende kracht ervan. Inderdaad, uit de 
bewoordingen van de overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge 
toestemming, inbegrepen de overeenkomst omtrent de vergoeding voor bewoning, blijkt, 
anders dan wat het bestreden vonnis desbetreffend overweegt, niet dat de partijen dat zijn 
overeengekomen.

In zoverre het zijn beslissing op die redenen steunt, miskent het bestreden vonnis dan 
ook de verbindende kracht van de overeenkomst(en) en geeft aan de overeenkomst(en) 
een uitleg die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan.

Aldus kan het bestreden vonnis niet wettig de onderhoudsuitkering, met inbegrip van 
de bedongen vergoeding voor bewoning, met ingang van 1 september 2000 bepalen op 
865,00 euro, gekoppeld aan de schommelingen van de gezondheidsindex, met als basis 
het indexcijfer van de maand augustus 2000, jaarlijks aanpasbaar in september en voor het 
eerst per 1 september 2001 (schending van de artikelen 1134, 1135, 1319, zoals gewijzigd 
bij artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967, 1320, 1322, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, 1287, zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 1 juli 1972 en in de versie 
zowel vóór als na de wijzigingen door artikel 32 van de wet van 14 mei 1981 en artikel 26 
van de wet van 30 juni 1994 en 1288, zoals vervangen door artikel 2 van de wet van 1 juli 
1972 en zowel in de versie vóór als na de wijzigingen, vervangingen en invoegingen bij 
respectievelijk artikel 27 van de wet van 30 juni 1994, artikel 17 van de wet van 13 april 
1995 en artikel 11 van de wet van 20 mei 1997, in het bijzonder 1288, 4°, van het Gerech-
telijk Wetboek).

3.1.Derde onderdeel
Het bestreden vonnis stelt dat "bij een onverkorte uitvoering van de overeenkomst een 

te grote onevenwichtigheid ontstaat tussen het belang dat wordt gediend en het belang van 
de medecontractant dat wordt geschaad" (punt 5.5, derde alinea, folio 1788, vierde alinea, 
van het bestreden vonnis).

In  zoverre  het  bestreden  vonnis  daardoor  beslist  dat  de  eiseres  misbruik  van  recht 
maakt door onverkorte uitvoering van de overeenkomst(en) te eisen, treedt het daarmee 
buiten de perken van de betwisting aangebracht door de partijen.

Inderdaad,  verweerder  heeft  in zijn conclusies in beroep nergens aangevoerd dat de 
eiseres rechtsmisbruik pleegt.

Hoewel de rechter ten gronde gehouden is de toepasbare rechtsregels toe te passen op 
de door de partijen aan zijn beoordeling voorgelegde elementen, heeft  hij eveneens de 
verplichting  het  recht  van  verdediging  te  respecteren.  Hij  kan  een  vordering  niet 
verwerpen of toewijzen op basis van misbruik van recht indien die rechtsgrond niet werd 
ingeroepen door de partijen.

Krachtens artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek mag de rechter geen uitspraak 
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doen over niet gevorderde zaken. In die wetsbepaling is het beginsel van de autonomie 
van de procespartijen, ook het beschikkingsbeginsel (genoemd), neergelegd.

In  zoverre  het  bestreden  vonnis  de  vermindering  van  de onderhoudsbijdrage,  inbe-
grepen de vergoeding voor bewoning, reduceert op grond van rechtsmisbruik, miskent het 
bestreden vonnis dan ook het recht van verdediging van eiseres.

Aldus kan het bestreden vonnis niet wettig de onderhoudsuitkering, met inbegrip van 
de bedongen vergoeding voor bewoning, met ingang van 1 september 2000 bepalen op 
865,00 euro, gekoppeld aan de schommelingen van de gezondheidsindex, met als basis 
het indexcijfer van de maand augustus 2000, jaarlijks aanpasbaar in september en voor het 
eerst per 1 september 2001 (schending van het algemeen beginsel inzake rechtsmisbruik, 
van de artikelen 774, tweede lid, 1042 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, het 
algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen om de grenzen van het 
geschil te bepalen - ook het beschikkingsbeginsel genaamd -, het algemeen rechtsbeginsel 
krachtens hetwelk de rechter geen uitspraak mag doen over niet gevorderde zaken en het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De overeenkomst gesloten op grond van artikel 1288, 4°, van het Gerechte-

lijk Wetboek, waarbij de ene echtgenoot zich ertoe verbindt om de andere een 
uitkering  tot  levensonderhoud,  die  geen  wettelijke  alimentatieschuld  is,  te 
betalen, is uitsluitend onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht.

2.  De wettelijke aangegane  overeenkomst  strekt  de partijen tot  wet  en kan 
alleen worden herroepen met hun wederzijdse toestemming of op gronden door 
de  wet  erkend.  Zij  dienen  te  goeder  trouw en  zonder  misbruik  van  recht  te 
worden uitgevoerd. 

Hieruit volgt dat de rechter de inhoud van een overeenkomst niet uit billijk-
heidsoverwegingen mag wijzigen.

De regel van de uitvoering ter goeder trouw impliceert niet dat de schuldeiser, 
wanneer  nieuwe en door de partijen bij het  sluiten van de overeenkomst niet 
voorziene omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst voor de schulde-
naar bemoeilijken, de betaling van zijn schuldvordering niet kan vragen.4

3. De appelrechters oordelen dat de door de verweerder ingeroepen omstandig-
heden waardoor zijn inkomen is gedaald, "onbetwistbaar factoren (vormen) die 
geen van de partijen bij het afsluiten van de onderliggende overeenkomst in 1977 
redelijkerwijze kon voorzien en waarmede in illo tempore per definitie evenmin 
rekening kon worden gehouden bij de begroting van de onderhoudsuitkering ten 
voordele van (de eiseres)" en dat "al deze omstandigheden onbetwistbaar - recht-
streeks of onrechtstreeks, in mindere of in meerdere mate en indien niet afzon-
derlijk dan in elk geval gezamenlijk - een relevante impact (hebben) gehad op de 
evolutie van het inkomen van (de verweerder) en (...) als dusdanig bezwaarlijk 
(kunnen) worden gerekend tot de normale risico's van het gesloten contract".

De appelrechters stellen vervolgens vast dat:
- bij het afsluiten van de overeenkomst in 1977, de onderhoudsbijdrage ten 

4 Zoals verbeterd door Cass., 29 juni 2006, A.R. C.06.0276.N
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voordele van de eiseres ongeveer 30 pct. bedroeg van het toenmalig inkomen van 
de verweerder;

- de totale aan de eiseres  verschuldigde onderhoudsbijdrage actueel  58 pct. 
vertegenwoordigt van het inkomen van de verweerder.

Op grond hiervan oordelen de appelrechters  dat "in de gegeven omstandig-
heden dient besloten te worden dat het initiële contractuele evenwicht volledig is 
verstoord derwijze dat bij een onverkorte uitvoering ervan een te grote onevenre-
digheid ontstaat tussen het belang dat wordt gediend en het belang van de mede-
contractant dat wordt geschaad, hetgeen niet de bedoeling kan geweest zijn van 
de partijen ten tijde van de redactie van de akte E.O.T.".

Vervolgens verminderen zij de uitkering tot levensonderhoud ten voordele van 
de eiseres.

4. Het bestreden vonnis beslist aldus dat, wanneer ingevolge nieuwe omstan-
digheden die de partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet hadden voor-
zien, de uitvoering van de overeenkomst voor de schuldenaar aanzienlijk moei-
lijker wordt, de goede trouw vereist dat de schuldeiser zijn vordering vermindert 
en dat, bij gebreke zulks vrijwillig te doen, de rechter de vordering kan vermin-
deren.

Het bestreden vonnis beslist echter niet dat de uitvoering van de overeenkomst 
onmogelijk was geworden, noch dat de partijen in hun overeenkomst de moge-
lijkheid van  herziening  ervan  hebben  voorzien,  noch  dat  de  eiseres  misbruik 
heeft gemaakt van haar recht.

5. Door te oordelen dat de verbindende kracht van de aan de echtscheiding 
voorafgaande overeenkomst opnieuw ter discussie wordt gesteld op grond dat 
het inkomen van de verweerder, ingevolge onvoorziene omstandigheden, bedui-
dend lager was dan toen de genoemde overeenkomst werd gesloten, schendt het 
bestreden vonnis artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

6. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het hoger beroep ontvanke-

lijk wordt verklaard.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te 

Oudenaarde, zitting houdende in hoger beroep.

20 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Londers– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advo-
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caat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 227

1° KAMER - 20 april 2006

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - 
BESLISSINGEN WAARTEGEN HOGER BEROEP OPENSTAAT - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - 
ZITTING IN TWEEDE AANLEG - VONNIS OVER DE ZAAK ZELF - BEVOEGDHEID IN EERSTE AANLEG - 
VOORWAARDEN

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - 
BESLISSINGEN WAARTEGEN HOGER BEROEP OPENSTAAT - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - 
ZITTING IN TWEEDE AANLEG - VONNIS OVER DE ZAAK ZELF - BEVOEGDHEID IN EERSTE AANLEG - 
ONTVANKELIJKHEID

1º De wettelijke regel die bepaalt dat de rechtbank van eerste aanleg die zitting houdt in  
tweede aanleg, over de zaak zelf beslist en dat daartegen hoger beroep openstaat indien  
het  geschil  tot  haar bevoegdheid behoorde,  onderstelt  dat  deze rechtbank,  die aldus 
zitting houdt,  oordeelt  dat zij  bevoegd is om in eerste aanleg van de zaak kennis te  
nemen;  dit  is  het  geval  wanneer  ze  oordeelt,  hetzij  dat  de  eerste  rechter  zich  ten  
onrechte  bevoegd achtte,  hetzij  dat  de  eerste  rechter  zich  terecht  onbevoegd achtte  
terwijl zijzelf bevoegd is1. (Art. 1070, Ger.W.)

2º Tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg die, zitting houdend in tweede  
aanleg, beslist over de zaak zelf, na te hebben geoordeeld bevoegd te zijn om in eerste  
aanleg  ervan  kennis  te  nemen,  staat  hoger  beroep  open,  ongeacht  de  beoordeling  
aangaande de bevoegdheid door het hof van beroep2. (Art. 1070, Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.05.0317.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, alsook tegen de vonnissen, respectievelijk op 
15 februari 2002 en 7 januari 2003 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Turnhout.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN

1 Zie Cass., 4 dec. 1975, A.C., 1976, 422-425; Cass., 21 mei 1992, AR 9300, nr 499; Cass., 30 mei 
1997, AR C.95.0337.N, nr 249.
2 Zie Cass., 25 april 1985, AR 6859, nr 508, met noot A.B.; J.-M. POUPART, P. LEMMENS en A.-S. 
MAERTENS,  "Art.  1068-1070  Ger.  W.",  in  Gerechtelijk  recht  -  Artikelsgewijze  commentaar  met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, afl. 26 (november 1993), p. 15-16, nr 26.
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De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Het  eerste  middel  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen van 9 maart 2005. Voor het geval dit middel niet zou slagen, richten 
de  eisers  een  tweede  middel  tegen  het  vonnis  van  de  Rechtbank  van  Eerste 
Aanleg te Turnhout van 15 februari 2002 en een derde middel tegen het vonnis 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout van 7 januari 2003.

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 643, 660, 1068 en 1070 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het arrest van 9 maart 2005 verklaart de tweede kamer van het Hof van Beroep te 

Antwerpen het hoger beroep, dat door de eisers werd aangetekend tegen de vonnissen van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout van 15 februari  2002 en 7 januari 2003 
onontvankelijk.

Het hof van beroep stoelt deze beslissing op volgende motieven: 
"I. Feitelijke gegevens - Voorwerp van het geschil - Voorgaanden
De doelstellingen van de door (de eisers) ingestelde vordering alsmede de toedracht van 

de feiten die er aan ten grondslag liggen, werden in detail toegelicht in het vonnis van de 
Politierechtbank te Turnhout gewezen op 14 november 2000.

Samengevat heeft  het geschil  tussen partijen betrekking op een ongeval, waarbij  (de 
eisers) beweerden het slachtoffer te zijn geworden op 20 oktober 1996 tijdens een motor-
crosswedstrijd te Vosselaar. Deze wedstrijd werd ingericht door (de tweede verweerster).

Op de bewuste dag waren (de eisers) aanwezig op de motorcrosswedstrijd, en hadden 
zij zelf reeds deelgenomen in hun eigen reeks, toen ze gingen kijken naar een andere reeks 
waarin een vriend van hen meereed.

Terwijl zij achter de omheining stonden te kijken naar de wedstrijd, zouden zij door (de 
eerste verweerder), zijn aangereden, die dwars door de omheining inreed.

(De eisers) zouden hierbij ernstige verwondingen hebben opgelopen.
Voor het houden van de motorcross was een vergunning verleend door de provincie-

gouverneur,  nadat  deze  aan  de  hand  van  de  door  (de  derde  verweerster)  afgeleverde 
attesten vastgesteld had dat er een aansprakelijkheidsverzekering was gesloten overeen-
komstig artikel 8 van de WAM-wet van 21 november 1989.

Beide slachtoffers achten (de eerste en tweede verweerders) verantwoordelijk voor het 
ongeval in kwestie, en gingen dan ook - toen een minnelijke regeling niet mogelijk bleek, 
aangezien de aansprakelijkheid wordt betwist - over tot dagvaarding voor de politierecht-
bank te Turnhout van (de tweede verweerster) als inrichtende organisatie, van (de eerste 
verweerder) als betrokken piloot alsmede van (derde verweerster).

De vordering van (de eisers) is gesteund op artikel 29bis van de WAM-wet (foutloze 
aansprakelijkheid), de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en tegen-
over (de derde verweerster) ook op grond van artikel 8 van de WAM-wet.

Voor de politierechter werd door (de verweerders) diens bevoegdheid ratione materiae 
betwist.  Deze oordeelde evenwel dat hij wel degelijk bevoegd is,  verklaarde de vorde-
ringen  ontvankelijk  en  kwam in  een  uitvoerig  gemotiveerd  vonnis  tot  het  besluit  dat 
(derde verweerster), zowel op grond van het gemeen recht als op grond van artikel 29bis 
van de WAM-wet gehouden is tot integrale schadeloosstelling, in solidum met haar twee 
verzekerden - (de eerste en tweede verweerders) - die zij als WAM-verzekeraar dient te 
vrijwaren, conform de wettelijke bepalingen.
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(De verweerders) werden dan ook in solidum veroordeeld om aan (de eerste eiser) te 
betalen de som van 250.000 BEF provisioneel en aan (de tweede eiser): 300.000 BEF 
provisioneel  met  aanstelling van  dokter  J.  P.  als  gerechtsdeskundige  met  welbepaalde 
opdracht.

(De verweerders) tekenden hoger beroep aan tegen dit vonnis van de politierechtbank. 
(De eisers) van hun kant stelden incidenteel hoger beroep in ten einde een hogere provisi-
onele vergoeding te bekomen.

Bij het bestreden vonnis van 15 februari 2002 oordeelde de rechter in hoger beroep dat 
het geschil in kwestie niet viel onder de toepassing van artikel 601bis van het Gerechtelijk 
Wetboek en dus niet  ressorteerde onder  de bevoegdheid  van  de politierechtbank.  Het 
bestreden vonnis van de politierechtbank werd dan ook vernietigd, de rechter trok de zaak 
aan zich, zegde voor recht dat de Politierechtbank te Turnhout onbevoegd is en opnieuw 
recht doende, verzond de zaak naar de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout bij toepassing van artikel 88, §2, van het Gerechtelijk Wetboek.

Bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout 
werd de zaak dan toegewezen aan de zesde kamer, die uitspraak deed over de haar toege-
wezen zaak bij het bestreden vonnis van 7 januari 2003.

De vorderingen werden bij voormeld vonnis ongegrond verklaard met de motivering 
dat in concreto geen onvoorzichtigheid en/of fout in hoofde van (de eerste verweerder) 
wordt bewezen, evenmin in hoofde van (de tweede verweerster).

Verder oordeelde de rechter bij voormeld bestreden vonnis dat in casu artikel 29bis van 
de WAM-wet, waarop de slachtoffers zich beroepen, niet van toepassing kan zijn, nu in 
het bestreden vonnis van 15 februari 2002 uitdrukkelijk werd gesteld dat het in casu niet 
gaat om een verkeersongeval en het artikel in kwestie enkel van toepassing is op verkeers-
ongevallen.

Tegen beide vonnissen werd hoger beroep aangetekend. 
II. Ontvankelijkheid van het hoger beroep
De (verweerders)  betwisten dat thans nog een toelaatbaar/ontvankelijk  hoger  beroep 

zou kunnen ingesteld worden tegen de bestreden vonnissen van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Turnhout, gelet op het feit dat de zaak reeds twee maal door een rechter ten 
gronde is behandeld.

De (eisers) daarentegen menen dat hun hoger beroep wél  ontvankelijk is en daartoe 
verwijzen zij naar artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de rechtbank 
van eerste aanleg (of de rechtbank van koophandel), die zitting houdt in tweede aanleg, 
over de zaak zelf beslist en dat daartegen hoger beroep openstaat, indien het geschil tot 
haar bevoegdheid behoorde.

Artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek maakt het inderdaad mogelijk dat bij hoger 
beroep tegen een vonnis van de vrederechter of, zoals in casu, van de politierechter, een 
geschil  wordt  onderworpen aan een behandeling in drie in plaats van twee aanleggen. 
Wanneer de rechtbank van eerste aanleg (of de rechtbank van koophandel) zitting houdt 
in tweede aanleg, ingevolge een hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter, of 
zoals in casu van de politierechter, en als blijkt dat het geschil tot haar bevoegdheid in 
eerste aanleg behoorde, dan beslist zij over de zaak zelf, en tegen deze beslissing staat 
nogmaals hoger beroep open.

Er is dan geen sprake van verruimde devolutieve werking. De akte van hoger beroep 
wordt in dit geval beschouwd als een gedinginleidende akte.

Ingeval een hoger beroep tegen een vonnis van de vrederechter (of zoals in casu van de 
politierechter) waarbij deze terecht besliste dat hij niet bevoegd is of onterecht beslist dat 
hij  bevoegd is,  kan  tegen de beslissing van de rechtbank van  eerste aanleg -  die een 
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uitspraak doet als appelrechter, maar tevens als bevoegde rechter, indien kwam vast te 
staan dat de vrederechter (of de politierechter) inderdaad niet bevoegd was - nog steeds 
hoger beroep worden aangetekend conform artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek.

Immers  waren  deze  rechters  bevoegd  uitspraak  te  doen  over  het  geschil  in  eerste 
aanleg.

Om over de ontvankelijkheid van het hoger beroep tegen voormelde vonnissen van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout  te  kunnen oordelen,  dient  dan ook eerst  te 
worden nagegaan of het geding wel tot de bevoegdheid in eerste aanleg behoorde van 
deze rechtbank.

De bevoegdheid moet beoordeeld worden op grond van de inhoud van de vordering van 
(de eisers), die doen gelden dat zij aangereden werden door de bestuurder van een moto 
die tijdens een motorcrosswedstrijd door de omheining van het parcours op hen is inge-
reden. Het voorwerp van de vordering van (de eisers) is de vergoeding van de schade die 
zij als toeschouwer geleden hebben als gevolg van het ongeval tijdens de motorcross.

Volgens (de eisers) is overeenkomstig artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek de 
politierechtbank bevoegd vermits het hier gaat om vergoeding van schade ontstaan uit een 
verkeersongeval. Vraag is of het in casu gaat om een 'verkeersongeval'.  Mag het begrip 
'verkeersongeval' ook doorgetrokken worden naar motorsportwedstrijden?

Het Hof van Cassatie heeft, weliswaar m.b.t. de bevoegdheid van de politierechter in 
strafzaken, in een arrest van 3 november 1998 het begrip 'verkeersongeval' geanalyseerd 
in  functie  van  de  wet  van  11 juli  1994 (die  zowel  artikel  601bis  in  het  Gerechtelijk 
Wetboek invoegde als artikel 138, 6°bis, van het Wetboek van Strafvordering wijzigde) 
en beslist dat het begrip 'verkeersongeval' ruim moet worden geïnterpreteerd.

Volgens het Hof van Cassatie heeft het begrip 'verkeersongeval' betrekking zowel op 
een  ongeval  bij  het  wegverkeer  waarbij  voetgangers,  middelen  van  vervoer  te  land, 
dieren, of middelen van vervoer per spoor die de openbare weg gebruiken, betrokken zijn 
als in een ongeval dat plaatsgrijpt op een terrein toegankelijk voor het publiek of op een 
niet-openbaar  terrein  dat  voor  een  zeker  aantal  personen  toegankelijk  is  (Cass.,  3 
november 1998, Verkeersrecht 99/23, waarbij het Hof verder vervolgde: '... Hieruit volgt 
dat een ongeval waarbij een middel van vervoer te land, onder meer een auto, betrokken 
is,  dat  plaats  greep  op  een  niet-openbaar  terrein  dat  voor  een  zeker  aantal  personen 
toegankelijk is, zoals een gesloten rallyparcours, maar dat toegankelijk is voor toeschou-
wers, een verkeersongeval uitmaakt in de zin van het huidige artikel 138, 6°bis van het 
Wetboek van Strafvordering'.)

Niets wijst erop dat de wetgever in de wet van 11 juli 1994 een andere invulling zou 
hebben willen geven aan het begrip 'verkeersongeval' dat zij voorzag in artikel 601bis van 
het  Gerechtelijk  Wetboek  dan  aan  hetzelfde  begrip  zoals  zij  dat  hanteerde  in  het  bij 
dezelfde wet van 11 juli 1994 gewijzigde artikel 138, (6)°bis, van het Wetboek van Straf-
vordering. In de voorbereidende werken bij de wet van 11 juli 1994 werd één enkel begrip 
'verkeersongeval' gehanteerd, met een identieke betekenis in alle wetsbepalingen die zij 
wijzigde en invoegde. Evenmin voorziet artikel 601bis, van het Gerechtelijk Wetboek dat 
een verkeersongeval dient beperkt te worden tot de 'wegverkeersongevallen die verband 
houden met het verkeer op de openbare weg'.

Het (hof van beroep) sluit zich dan ook aan bij de definitie van 'verkeersongeval' zoals 
vooropgesteld door het hoogste rechtscollege.

De gewijzigde WAM-wet voert een in principe foutloze vergoedingsplicht in voor alle 
schade,  voortvloeiend  uit  lichamelijke  letsels  of  het  overlijden,  opgelopen  bij  een 
verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, ten laste van de verzekeraar die de 
aansprakelijkheid dekt  van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het betrokken 
motorrijtuig, de zogenaamde 'onverschoonbare fout' niet te na gesproken.
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ln verband met motorsportactiviteiten is een verzekeringsplicht  voorzien tot dekking 
van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van organisatoren en piloten (artikel 8 van de 
WAM-wet),  waarbij  alleen de schade aan bestuurders en deelnemers aan de eigenlijke 
wedstrijd wordt uitgesloten. Eén en ander duidt dan ook ten overvloede op een zeer ruime 
interpretatie van het begrip 'verkeersongeval en - situatie'.

Het  is  dan ook duidelijk  dat  de  Rechtbank van  Eerste  Aanleg te  Turnhout  in  haar 
vonnis  van 15 februari  2002 de wet  van  11 juli  1994,  zoals zij  volgens  het  Hof van 
Cassatie  dient  gelezen  te  worden,  geschonden  heeft  en  zij  niet  bevoegd  was  om  te 
oordelen over huidige betwisting, welk hoort tot de bevoegdheid van de politierechtbank.

Artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek vindt hier dan ook geen toepassing en het 
hoger beroep tegen de vonnissen gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turn-
hout, respectievelijk op 15 februari 2002 en 7 januari 2003, is dan ook onontvankelijk" 
(arrest, pp. 3-9).

Grieven
1.  Artikel  1070  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  de  rechtbank  van  eerste 

aanleg, die zitting houdt in tweede aanleg, over de zaak zelf beslist en daartegen hoger 
beroep openstaat indien het geschil tot haar bevoegdheid behoorde.

Hoger beroep staat derhalve open tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg, 
zowel in zoverre het uitspraak doet inzake de bevoegdheid als ten aanzien van de zaak 
zelf, waarin, op het hoger beroep tegen een vonnis van de politierechtbank waarbij deze 
zich bevoegd verklaart, wordt beslist dat die rechter niet bevoegd was en, met de overwe-
ging dat het geschil tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg behoorde, over 
de zaak zelf uitspraak wordt gedaan.

1.2 Luidens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek maakt hoger beroep tegen een 
eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig bij de 
rechter in hoger beroep. Deze verwijst de zaak alleen dan naar de eerste rechter, indien 
hij,  zelfs  gedeeltelijk,  een  in  het  aangevochten  vonnis  bevolen  onderzoeksmaatregel 
bevestigt.

In de gevallen waarin een exceptie van onbevoegdheid aanhangig wordt gemaakt voor 
de rechter in hoger beroep, beslist deze luidens artikel 643 van het Gerechtelijk Wetboek 
over  het  middel  en verwijst  de  zaak,  indien daartoe grond  bestaat,  naar  de bevoegde 
rechter in hoger beroep.

Wanneer  de  appelrechter  een  beslissing  vernietigt  waarbij  de  eerste  rechter  zich 
bevoegd heeft verklaard, mag hij enkel ten gronde uitspraak doen als hij zelf bevoegd is. 
Als zulks niet het geval is, kan het hoger beroep, waardoor de zaak bij hem aanhangig is, 
geen devolutieve kracht hebben. Hij moet niettemin de zaak verwijzen naar de bevoegde 
rechter, zitting houdend in hoger beroep.

2. In casu besliste de Politierechtbank te Turnhout bij vonnis van 14 november 2000 dat 
zij ratione materiae bevoegd was kennis te nemen van de vorderingen van de eisers en 
verklaarde deze vorderingen ontvankelijk en gegrond.

De verweerders tekenden tegen dit vonnis hoger beroep aan, waarna de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Turnhout bij vonnis van 15 februari 2002 besliste dat het geschil niet 
ressorteert onder de bevoegdheid van de politierechtbank, doch wel van de rechtbank van 
eerste  aanleg.  De  zaak  werd  bij  toepassing  van  artikel  88,  §2,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek naar de voorzitter van de rechtbank verwezen, die de zaak bij beschikking van 
29 maart 2002 toewees aan de zesde kamer van de rechtbank.

Bij  vonnis  van  7  januari  2003  deed  de zesde  kamer  van  de  Rechtbank  van  Eerste 
Aanleg te Turnhout uitspraak over de zaak zelf en verklaarde de vorderingen van de eisers 
ontvankelijk doch ongegrond.
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Met toepassing van artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek konden de eisers tegen 
beide vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg een ontvankelijk hoger beroep aante-
kenen.

3.1 Door te overwegen dat, om te kunnen oordelen over de ontvankelijkheid van het 
hoger beroep tegen beide vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg, eerst dient te 
worden nagegaan of het geschil wel behoorde tot de bevoegdheid in eerste aanleg van 
deze rechtbank (arrest, p. 7, derde alinea) en vervolgens, op grond dat niet de rechtbank 
van eerste aanleg doch wel de politierechtbank bevoegd is om over huidige betwisting te 
oordelen (arrest, pp. 7-9), te beslissen dat het hoger beroep tegen de vonnissen van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout van 15 februari 2002 en 7 januari 2003 onont-
vankelijk is, schendt het hof van beroep aldus artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek.

3.2 Wanneer de rechtbank van eerste aanleg, op het hoger beroep tegen het vonnis van 
de politierechtbank, beslist dat die rechter niet bevoegd was en, met de overweging dat het 
geschil tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg behoorde, over de zaak zelf 
uitspraak doet,  en vervolgens,  zoals toegelaten door  artikel  1070 van het Gerechtelijk 
Wetboek, hoger beroep wordt aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg waarbij uitspraak wordt gedaan over de bevoegdheid en tegen het vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg waarbij uitspraak wordt gedaan over de zaak zelf, dient het 
hof van beroep, indien het beslist dat de zaak niet tot de bevoegdheid van de rechtbank 
van eerste aanleg behoorde, beide vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg te vernie-
tigen en behoeft het hof van beroep, indien de zaak tot zijn bevoegdheid behoorde, over-
eenkomstig artikel  1068 van het Gerechtelijk Wetboek uitspraak te doen over de zaak 
zelf, of, indien de zaak niet tot zijn bevoegdheid behoorde, de zaak met toepassing van de 
artikelen 643 en 660 van het Gerechtelijk Wetboek te verwijzen naar de bevoegde rechter 
in hoger beroep.

Het Hof van Beroep te Antwerpen, dat in het arrest van 9 maart 2005 het hoger beroep 
tegen de vonnissen van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout van 15 februari 2002 
en 7 januari 2003 ten onrechte, met miskenning van artikel  1070 van het Gerechtelijk 
Wetboek, onontvankelijk verklaart en noch uitspraak doet over de zaak zelf, noch de zaak 
naar de bevoegde rechter in hoger beroep verwijst, miskent derhalve tevens de artikelen 
643, 660 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank van 

eerste aanleg die zitting houdt in tweede aanleg, zelf over de zaak beslist en daar-
tegen hoger beroep openstaat indien het geschil tot haar bevoegdheid behoorde.

De toepassing van voormelde bepaling onderstelt dat de rechtbank van eerste 
aanleg die zitting houdt in tweede aanleg, oordeelt dat zij bevoegd is om in eerste 
aanleg van de zaak kennis te nemen. Dit is het geval wanneer de rechtbank van 
eerste  aanleg oordeelt,  hetzij  dat  de eerste  rechter  zich ten onrechte bevoegd 
achtte, hetzij dat de eerste rechter zich terecht onbevoegd achtte terwijl zij zelf 
bevoegd is.

Hoger beroep tegen deze beslissing is ontvankelijk, ongeacht de beoordeling 
aangaande de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg door het hof van 
beroep.
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2. Het arrest stelt vast dat:
-  de Rechtbank van Eerste  Aanleg te  Turnhout die  zitting houdt in tweede 

aanleg, bij vonnis van 15 februari 2002 oordeelde dat de eerste rechter zich ten 
onrechte bevoegd achtte en dat zij bevoegd was om in eerste aanleg van de zaak 
kennis te nemen;

- de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout bij vonnis van 7 januari 2003 
over de zaak zelf heeft beslist;

- de eisers tegen voormelde beslissingen hoger beroep hebben ingesteld.
Vervolgens oordeelt het arrest dat de ontvankelijkheid van het hoger beroep 

afhangt  van  de  eigen  beoordeling  door  het  hof  van  beroep  aangaande  de 
bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg om al dan niet in eerste aanleg 
van de zaak kennis te nemen. 

3. Het arrest dat vervolgens oordeelt dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout niet bevoegd was om in eerste aanleg van de zaak kennis te nemen en 
dienvolgens  beslist  dat  artikel  1070  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  niet  van 
toepassing is en dat het hoger beroep niet ontvankelijk is, schendt deze wetsbe-
paling.

4. Het middel is in zoverre gegrond.
Overige middelen
5. Gelet op de vernietiging van het bestreden arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen van 9 maart 2005, vertonen het tweede en het derde middel, respec-
tievelijk gericht tegen het vonnis van 15 februari 2002 en tegen het vonnis van 7 
januari  2003 van  de  Rechtbank van  Eerste  Aanleg  te  Turnhout,  geen  belang 
meer.

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

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

20 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Londers– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 228

1° KAMER - 21 april 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
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ALGEMEEN - ONGEVAL - GETROFFENE - MILITAIR - VERGOEDINGSPENSIOEN - VERGOEDING 
NAAR GEMEEN RECHT - GEVOLG

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - ONGEVAL - GETROFFENE - 
MILITAIR - VEROORZAKER VAN HET ONGEVAL IS GEEN STAATSORGAAN - VERGOEDINGSPENSIOEN - 
VERGOEDING NAAR GEMEEN RECHT - GEVOLG

1º  en  2°   Wanneer  een  persoon  die  geen Staatsorgaan  is,  aansprakelijk  is  voor  een  
ongeval  dat  een  militair  treft,  wordt  het  aan  de  getroffene  toegekende  
vergoedingspensioen afgetrokken van de vergoeding die krachtens de bepalingen van 
het gemene recht aan de militair verschuldigd is1.(Artt. 1382 en 1383, B.W.; Art. 1 en 4, 
Wet 9 maart 1953)

(ZELIA nv T. T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0018.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 mei 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, vijfde lid (zoals het werd gewijzigd bij de wet van 7 juni 1989), 2 en 3 

van de wetten op de vergoedingspensioenen, samengeordend bij besluit van de Regent 
van 5 oktober 1948;

- de artikelen 1 en 4 van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige aanpassingen in 
zake militaire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en artsenijkundige verzor-
ging van militaire invaliden van vredestijd.

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat "(verweerders) oorspronkelijke vordering strekt tot de vergoe-

ding  van  de  schade  ten  gevolge  van  een  verkeersongeval  op  12  augustus  1991  in 
Genappe; dat er niet wordt betwist dat de verzekerde van (eiseres) volledig aansprakelijk 
is voor dat ongeval; dat het beroepen vonnis de bedragen van de schadevergoeding (voor 
verweerder) vaststelt; dat (eiseres) tegen die beslissing hoger beroep instelt waarbij zij de 
eerste rechter verwijt dat hij ten dele uit het oog was verloren dat (verweerders) ongeval 
een arbeidsongeval was en dat zij hem bijgevolg slechts na aftrek van de vergoedingen die 
hem op grond van die wetgeving zijn toegekend op grond van het gemene recht diende te 
vergoeden; dat zij in haar appèlverzoekschrift de eerste rechter verwijt dat hij geen reke-
ning heeft gehouden met het bedrag van 785.752 BEF dat het ministerie van Landsverde-
diging aan het slachtoffer heeft uitgekeerd als vergoeding voor de materiële schade tijdens 
de  periode  van  1  oktober  1991  tot  30  september  1996,  en  daarbij  oordeelt  dat 
(verweerder)  van  haar  geen  enkele  schadevergoeding  kan  vorderen  voor  de materiële 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.228.
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schade die hij tijdens die periode heeft geleden; dat zij tevens aanvoert dat het ministerie 
van  Landsverdediging,  dat  in  de  rechten  is  getreden  van  de  getroffene  die  het  heeft 
vergoed,  van  hem  de  terugbetaling  vordert  van  verschillende  bedragen  dat  het  hem 
'verkeerdelijk'  heeft  betaald,  en  daarbij  tevens  oordeelt  dat  zij  mogelijks  twee  maal 
dezelfde schade betaalt; (...) dat, (eiseres), m.b.t. de samenvoeging van de vergoedingen 
die op grond van de artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek zijn verschuldigd en van het 
pensioen dat (verweerder) ontvangt op grond van de op 5 oktober 1948 samengeordende 
wetten  op  de  vergoedingspensioenen,  staande  houdt  dat  voornoemd  pensioen  en  de 
vergoeding die verschuldigd is op grond van het gemene recht, dezelfde schade dekken en 
dat het bedrag van het pensioen bijgevolg moet worden afgetrokken van de vergoeding 
die zij (aan verweerder) dient te betalen",

vervolgens weigert het arrest die aftrek toe te passen en beslist het dat verweerder het 
recht heeft om de vergoedingen die hem door de verzekerde van eiseres verschuldigd zijn 
op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek als herstel van zijn 
materiële  en  morele  schade  ten  gevolge  van  zijn  gedeeltelijke  blijvende  arbeidsonge-
schiktheid samen te voegen met het vergoedingspensioen dat hem door de Staat wordt 
uitgekeerd, en verklaart het het hoger beroep van eiseres niet-gegrond,

op grond "dat, behoudens het geval waar de veroorzaker van het ongeval dat aanleiding 
gaf tot de toekenning van een invaliditeitspensioen, met toepassing van de voornoemde 
samengeordende wetten en van de artikelen 1 en 4 van de wet van 9 maart  1953, een 
Staatsorgaan is, een dergelijk pensioen geen verband houdt met de verplichting van de 
verwekker  van  het  onrechtmatig  feit,  en  van  diens  W.A.M.-verzekeraar,  tot  volledig 
herstel van de schade ten gevolge van het feit dat hij door zijn fout de arbeidsgeschiktheid 
van het slachtoffer heeft aangetast; dat het geen twijfel lijdt dat de vergoedbare onrecht-
matige daad waarvoor (eiseres) aansprakelijk is, begaan werd door een van haar verze-
kerden die niet hoedanigheid van staatsambtenaar heeft; dat hieruit volgt dat de volledige 
schade die (verweerder) heeft geleden vergoed moet worden op grond van het gemene 
recht, los van het vergoedingspensioen dat hij ontvangt.

Grieven
Krachtens de artikelen 1 en 4 van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige aanpas-

singen in zake militaire pensioenen vallen de vergoedingspensioenen die worden toege-
kend aan de militaire invaliden wier invaliditeit te wijten is aan een schadelijk feit, dat 
zich in vredestijd gedurende en ten gevolge van die dienst heeft voorgedaan, "onder de 
toepassing (van) de wetsbepalingen in zake vergoedingspensioenen, welke voor de inva-
liden van de oorlog 1940-1945 gelden" d.w.z.  de bij  het  besluit  van de Regent van 5 
oktober 1948 samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen.

Artikel 1, vijfde lid, van die samengeordende wetten luidt als volgt: " Al de krachtens 
deze wet toegekende pensioenen en vergoedingen vormen een forfaitaire vergoeding die 
de lichamelijke schade, zowel de materiële als de morele, volledig dekt. De toekenning 
van het pensioen sluit de latere toekenning uit,  voor hetzelfde schadelijk feit,  van een 
vergoeding ten laste van de Openbare Schatkist die zou voortvloeien uit de toepassing van 
de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek; indien een dergelijke vergoe-
ding  reeds  werd  toegekend,  wordt  zij  in  mindering  gebracht  van  het  bedrag  van  het 
pensioen en van de vergoedingen. Deze bepalingen dekken de verantwoordelijkheid van 
het Staatsorgaan, materieel verwekker van het ongeval dat aanleiding gegeven heeft tot de 
toekenning van het pensioen". 

Volgens artikel 2 van die samengeordende wetten moeten degenen die hun aanspraken 
op de toepassing van voornoemde wetten kunnen doen gelden "de vereiste bewijzen voor-
leggen betreffende het door hen aangevoerd feit en het oorzakelijk verband tussen dat feit 
en de invaliditeit waardoor zij aangetast zijn".
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Artikel 3, c, van die samengeordende wetten voorziet in de toekenning van een invali-
diteitspensioen voor lichamelijke schade ten gevolge van ongevallen gedurende de dienst. 

Uit die bepalingen volgt dat het vergoedingspensioen dat wordt toegekend aan een mili-
tair  die  een vredestijd  en gedurende  de dienst  door  een ongeval  getroffen  wordt,  een 
forfaitaire vergoeding is tot volledige dekking van de lichamelijke schade, zowel de mate-
riële als de morele, ten gevolge van het ongeval, met inbegrip van de schade die voort-
vloeit uit de arbeidsongeschiktheid van de gekwetste militair.

Dat pensioen heeft dus een vergoedend karakter.
De Staat lijdt schade wanneer hij een vergoedingspensioen moet betalen aan een mili-

tair die ten gevolge van de fout van een derde gekwetst raakt bij een ongeval gedurende 
de dienst en daardoor arbeidsongeschikt wordt. 

Behalve in het geval waar de derde-aansprakelijke een Staatsorgaan is, volgt niet uit die 
bepalingen dat de schade definitief ten laste van de Staat moet blijven.

Bijgevolg kan de Staat herstel van die schade verkrijgen ten laste van de derde-aanspra-
kelijke als deze geen Staatsorgaan is.

Wanneer  een  contractuele,  wettelijke  of  reglementaire  verplichting  bestaat  om een 
uitgave te doen of een bedrag uit te keren, sluit dit uit dat er schade is in de zin van artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, behalve indien uit de inhoud of de draagwijdte van het 
contract,  de wet of het reglement  volgt dat die uitgave of uitkering definitief ten laste 
moet blijven van degene die ingevolge de wet of het reglement ertoe gehouden is of ze 
moet uitoefenen.

De verwekker van het schadelijk feit, die geen Staatsorgaan is, of diens B.A.-verzeke-
raar, die de gekwetste militair vergoeden voor schade ten gevolge van zijn arbeidsonge-
schiktheid, lopen het risico twee maal dezelfde schade te moeten vergoeden als zij het 
bedrag van het vergoedingspensioen dat aan door de Staat aan de gekwetste militair wordt 
betaald, niet mogen aftrekken van de aan hem verschuldigde vergoeding.

Zonder te ontkennen, zoals eiseres in haar appèlverzoekschrift aanvoerde, dat de Belgi-
sche Staat, ministerie van Landsverdediging, van eiseres, de verzekeraar van de aanspra-
kelijke voor het ongeval, de terugbetaling vordert van de bedragen die hij aan verweerder 
heeft uitgekeerd, beslist het arrest dat er "abstractie" moet worden gemaakt van het bedrag 
van het vergoedingspensioen dat verweerder ten laste van de Staat ontvangt, en er geen 
grond bestaat om dat bedrag af te trekken van de vergoedingen die naar gemeen recht aan 
verweerder verschuldigd zijn, op grond dat "een dergelijk pensioen geen verband houdt 
met de verplichting voor de verwekker van het onrechtmatig feit en diens W.A.M.-verze-
keraar  om de schade te  vergoeden  ten gevolge  van  het  feit  dat  hij  door  zijn  fout  de 
arbeidsgeschiktheid van het slachtoffer heeft aangetast".

Aldus verplicht het arrest eiseres, in haar hoedanigheid van verzekeraar van de aanspra-
kelijke van het ongeval, om twee maal hetzelfde schadegeval te vergoeden, ten belope van 
het bedrag van het vergoedingspensioen dat de Staat aan verweerder uitkeert.

Die beslissing is niet naar recht verantwoord (schending van alle in de aanhef van het 
middel aangewezen bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de vaststellingen van het arrest volgt dat het geschil betrekking heeft op de 

vergoeding  door  eiser  van  de schade  die  werd  geleden  door verweerder,  een 
beroepsmilitair, ten gevolge van een verkeersongeval waarvan de aansprakelijk-
heid berust bij een verzekerde van eiseres die niet de hoedanigheid heeft van een 
orgaan van de Belgische Staat en dat deze verweerder een vergoedingspensioen 
heeft uitgekeerd met toepassing van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige 
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aanpassingen in zake militaire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en 
artsenijkundige  verzorging  van  militaire  invaliden  van  vredestijd  en  van  de 
wetten op de vergoedingspensioenen, samengeordend bij besluit van de Regent 
van 5 oktober 1948.

Luidens artikel 1, vijfde lid, van die samengeordende wetten, dat het hof van 
beroep op het geschil toepasselijk achtte ingevolge de artikelen 1 en 4 van de wet 
van 9 maart 1953, vormen al de krachtens deze wet toegekende pensioenen en 
vergoedingen een forfaitaire  vergoeding die de lichamelijke schade,  zowel de 
materiële of morele, volledig dekt; de toekenning van het pensioen sluit de latere 
toekenning uit, voor hetzelfde schadelijk feit, van een vergoeding ten laste van 
de Openbare Schatkist die zou voortvloeien uit de toepassing van de artikelen 
1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek; indien een dergelijke vergoeding 
reeds werd toegekend, wordt zij in mindering gebracht van het bedrag van het 
pensioen en van de vergoedingen; deze bepalingen dekken de verantwoordelijk-
heid van het Staatsorgaan, materieel verwekker van het ongeval dat aanleiding 
gegeven heeft tot de toekenning van het pensioen.

Uit die bepaling volgt dat zij ertoe strekt dezelfde schade te vergoeden als die 
waarvan de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek gewagen.

Om te beslissen dat er m.b.t. de bepaling van de vergoedingen die ingevolge 
het  gemene  recht  aan  verweerder  verschuldigd  zijn,  abstractie  moet  worden 
gemaakt  van het bedrag van het vergoedingspensioen dat hij ten laste van de 
Staat ontvangt, oordeelt het arrest dat, "behoudens het geval waar de veroorzaker 
van het ongeval dat aanleiding gaf tot de toekenning van een invaliditeitspen-
sioen,  met toepassing van de voornoemde samengeordende wetten en van de 
artikelen 1 en 4 van de wet van 9 maart 1953, een Staatsorgaan is, een dergelijk 
pensioen  geen  verband  houdt  met  de  verplichting  van de  verwekker  van het 
onrechtmatig feit, en van diens W.A.M.-verzekeraar, tot volledig herstel van de 
schade ten gevolge van het feit dat hij door zijn fout de arbeidsgeschiktheid van 
het slachtoffer heeft aangetast".

Aldus verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht dat het vergoe-
dingspensioen dat door de Staat aan verweerder wordt uitgekeerd niet dient te 
worden afgetrokken van de vergoedingen die eiseres aan verweerder verschul-
digd is op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek als 
herstel van de materiële en morele schade ten gevolge van zijn blijvende arbeids-
ongeschiktheid.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat het vergoedingspen-

sioen dat de getroffene ontvangt, niet dient te worden afgetrokken van de vergoe-
ding die naar gemeen recht de materiële en morele schade dekt ten gevolge van 
zijn blijvende arbeidsongeschiktheid en het uitspraak doet over de kosten;

Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest;
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Houdt  de kosten  aan  en laat  de  uitspraak  daaromtrent  aan  de  feitenrechter 
over;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen. 

21 april 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Draps.

Nr. 229

1° KAMER - 21 april 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANKEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE 
BERECHTEN - ONTTREKKING - BEOORDELING

2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE 
BERECHTEN - ONTTREKKING - BEOORDELING

3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANKEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE 
BERECHTEN - ZAAK NIET AAN DE RECHTER ONTTROKKEN - VERNIETIGING - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF

1º en 2°  Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende  
meer dan zes maanden verzuimd heeft  de zaak te berechten die hij  in  beraad heeft  
genomen, kan het Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking nemen om te  
beoordelen of het belang van een goede rechtsbedeling die onttrekking rechtvaardigt1.  
(Artt. 648, 4°, 652 en 658, Ger.W.)

3º  Wanneer  de  onttrekking  van  een  zaak  aan  een  rechter  wordt  gevorderd,  kan  de 
vernietiging van een handeling van die rechter slechts worden uitgesproken indien de 
zaak hem onttrokken is. (Art. 658, Ger.W.)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0132.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een verzoekschrift dat op 17 maart 2006 ter griffie van het Hof is neerge-

legd, vraagt  de verzoeker dat de zaak nr. 2001/AR/1889 wegens verzuim van 
meer dan zes maanden om de zaak te berechten wordt onttrokken aan de rechters 
die de 4de aanvullende kamer van het Hof van Beroep te Brussel vormen.

Verzoeker heeft op 30 maart 2006 een aanvullend verzoekschrift neergelegd 
teneinde  het  arrest  dat  op  21  maart  2006  door  de  voornoemde  rechters  is 
gewezen onbestaande te doen verklaren en de zaak te doen verwijzen naar een 
ander hof van beroep veeleer dan naar een andere kamer van het Hof van Beroep 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.229.



Nr. 229 - 21.4.06 HOF VAN CASSATIE 925 

te Brussel. 
Op 10 april 2006 heeft de niet-verzoekende partij een memorie neergelegd.
Op dezelfde datum hebben twee van de rechters  aan wie men de zaak wil 

onttrekken, schriftelijke opmerkingen neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende 

meer dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad 
heeft genomen, doet het Hof uitspraak met inachtneming van het belang van een 
goede rechtsbedeling.

Teneinde te beoordelen of de zaak al  dan niet aan de rechter moet worden 
onttrokken, kan het alle omstandigheden van de zaak in aanmerking nemen.

In de memorie waarin de opmerkingen voorkomen van de rechters aan wie de 
onttrekking van de zaak wordt gevorderd, weten zij de vertraging in de berech-
ting  van  de  zaak  aan  een  te  grote  werklast  en  ook  aan  moeilijkheden  in  de 
werking van de aanvullende kamers die hun ambt slechts met de medewerking 
van plaatsvervangende raadsheren kunnen vervullen, en meldden zij dat zij in die 
zaak uitspraak hadden gedaan bij een arrest van 21 maart 2006.

In deze zaak zou een onttrekking van de zaak aan de rechter strijdig zijn met 
een goede rechtsbedeling.

Voorts kan, wanneer de onttrekking van een zaak aan een rechter wordt gevor-
derd, de vernietiging van de handelingen van die rechter, krachtens artikel 658, 
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, slechts worden uitgesproken indien de 
zaak hem onttrokken is,  zodat  er  geen  grond bestaat  tot  vernietiging van het 
arrest van 21 maart 2006 van het hof van beroep.

Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek af;
Laat de kosten ten laste van eiser.

21 april 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. J-L. de Ville, Brussel en M. Valvekens, Brussel. 

Nr. 230

1° KAMER - 21 april 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
FAILLISSEMENT - FOUT VAN EEN RECHTER-COMMISSARIS - STAAT - AANSPRAKELIJKHEID - 
BEOORDELING
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2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - FAILLISSEMENT - FOUT VAN EEN RECHTER-COMMISSARIS - 
BEOORDELING

3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - RECHTER-COMMISSARIS - FOUT IN DE TOEZICHTSBEVOEGDHEID - 
STAAT - BEOORDELING

4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - RECHTER-COMMISSARIS - TOEZICHTSPLICHT - INHOUD - 
BEOORDELING

5º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
FAILLISSEMENT - RECHTER-COMMISSARIS - TOEZICHTSPLICHT - INHOUD - BEOORDELING

1º, 2° en 3°  De Belgische Staat is aansprakelijk voor de fout die de rechter-commissaris in 
het raam van zijn toezichtsbevoegdheid begaat en die schade veroorzaakt. Deze fout 
moet  worden  beoordeeld  in  verhouding  tot  de  redelijkerwijze  zorgvuldige  en 
vooruitziende rechter-commissaris die in dezelfde omstandigheden verkeert1.  (Artt. 1382 
en 1383, B.W.)

4ºen 5°  De algemene toezichtsplicht die rust op de rechter-commissaris impliceert dat hij  
er op toeziet, in het belang van de failliet en de schuldeisers, dat de curator de wettelijke 
verplichtingen naleeft die in het bijzonder het goede beheer en de correcte vereffening  
van het faillissement moeten waarborgen, de beoordeling van die toezichtsplicht door de 
feitenrechter is onaantastbaar, in de mate de door hem vastgestelde feiten zijn oordeel  
kunnen staven2.

(V.B.P. T. BELGISCHE STAAT)

ARREST

(A.R. C.04.0614.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 september 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij vonnissen van 3 en 29 april 1980 verklaart de Rechtbank van Koophandel 

te Antwerpen de NV Alfons Van Broekhoven, de NV Qualinvest en Paul Van 
Broekhoven failliet, waarbij telkens Mr. C. Dehennin als curator en F. Doncker-
wolcke als rechter-commissaris worden aangesteld.

Bij vonnissen van 24 juni 1982 wordt Mr. C. Dehennin als curator vervangen 

1 Zie Cass., 19 dec. 1991, AR 8970, nr 215 met de concl van eerste adv.-gen. VELU in Pas., 1992; 
Cass., 8 dec. 1994, AR C.93.0303.F, nr 541;  R.W., 1995-96, 181, met noot VAN OEVELEN A.; VAN 
OEVELEN A.,  "De  aansprakelijkheid  van  de  Staat  voor  ambtsfouten  van  magistraten  en  de 
orgaantheorie  na  het  Anca-arrest  van  het  Hof  van  cassatie  van  19  dec.  1991".  R.W.,  1992-93, 
377-396; COLLE P., "Het Statuut en de prerogatieven van de rechter-commissaris in het faillissement" 
in Liber Amicorum Paul De Vroede, I, Diegem, Kluwer, 1994, 275-298; VEROUGSTRAETE I., Manuel de 
la faillite et du concordat, Diegem, Kluwer, 2003, p. 280, nr 422.
2 VEROUGSTRAETE I., op.cit, , p. 278, nr 419.
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door Mr. W. Smets in de faillissementen van de NV Alfons Van Broekhoven en 
Paul Van Broekhoven door Mr. L. D. in het faillissement van de NV Qualinvest.

Bij  vonnis  van  15  december  1982  wordt  F.  Donckerwolcke  als  rechter-
commissaris vervangen door een andere rechter in handelszaken.

Bij  vonnis  van  3  april  1984  veroordeelt  de  Correctionele  Rechtbank  te 
Antwerpen Paul Van Broekhoven wegens vermenging van activa en vermogen 
met de NV Alfons Van Broekhoven en de NV Qualinvest, het uitschrijven van 
cheques zonder dekking, de niet-tijdige aangifte van faillissement en het houden 
van een onvolledige en onwettige boekhouding.

Op 9 mei 1985 wordt het faillissement van de NV Qualinvest afgesloten 'bij 
ontoereikend actief'.

Bij  vonnis  van  23  juni  1986  veroordeelt  de  Correctionele  Rechtbank  te 
Antwerpen Mr. C. Dehennin wegens verduistering van gelden (ten bedrage van 
9.076.894 BEF)  die hij  als  curator  beheerde en wegens  ontrouw, onder meer 
inzake de faillissementen van de NV Alfons Van Broekhoven, de NV Qualinvest 
en Paul Van Broekhoven; dit vonnis wordt, na verzet, bevestigd bij vonnis van 
30 mei 1991.

Op 27 mei 1993 worden de faillissementen van de NV Alfons Van Broek-
hoven en Paul Van Broekhoven afgesloten 'wegens vereffening'.

Bij arrest van 21 oktober 1996 kent het Hof van beroep eerherstel toe aan Paul 
Van Broekhoven. Het Hof overweegt hierbij onder meer dat, indien de door Mr. 
C Dehennin gepleegde verduisteringen niet zouden zijn begaan, de drie samen-
hangende faillissementen zouden zijn afgesloten met een actief van 7.726.444 
BEF.

Bij dagvaarding van 11 februari 1998 vordert de eiser tegen de verweerder een 
vergoeding van de materiële en morele schade ingevolge het gebrekkige toezicht 
van rechter-commissaris F. Donckerwolcke.

Bij vonnis van 2 november 2000 verklaart de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel deze vordering (gedeeltelijk) gegrond ten bedrage van 2.000.000 BEF 
met vergoedende interest.

Bij het thans bestreden arrest van 6 september 2004 verklaart de appelrechter 
de vordering ongegrond.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen 
- de artikelen 459, 462, 463, 470, 479, 528 en 561 van het Wetboek van Koophandel, 

Boek III,  zoals  ingevoegd  door  de Faillissementswet  van 18 april  1851 en zoals  van 
toepassing  vóór  de  opheffing  ervan  door  artikel  149  van  de  Faillissementswet  van  8 
augustus 1997;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De eiser komt op tegen het bestreden arrest in zoverre hierbij de verweerders hoger 

beroep gegrond heeft verklaard, het bestreden vonnis wordt vernietigd in de mate dat het 
de oorspronkelijke hoofdvordering deels gegrond verklaard en, opnieuw rechtsprekende, 
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de initiële hoofdvordering van de eisers - die ertoe strekte de verweerder te doen veroor-
delen tot het vergoeden van de schade die door de rechter-commissaris was veroorzaakt 
naar aanleiding van diens gebrekkige toezicht op de afhandeling van de drie faillisse-
menten waarbij de eiser belanghebbende partij was - volledig ongegrond wordt verklaard. 
De appelrechter steunt daarbij op de volgende overwegingen:

" (...) (De eiser) dient te bewijzen dat Fritz Donckerwolcke, in zijn hoedanigheid van 
rechter-commissaris in de faillissementen (van) NV Alfons Van Broekhoven, (van) NV 
Qualinvest  en (van de eiser persoonlijk), niet heeft  gehandeld zoals een normaal voor-
zichtig rechter-commissaris redelijkerwijze zou hebben gehandeld in dezelfde feitelijke 
omstandigheden.

(...)  Uit  de  faillissementsvonnissen  blijkt  dat  de  drie  faillissementen  met  elkaar 
verbonden waren, doordat (de eiser) die aandeelhouder en afgevaardigd beheerder was in 
de twee vennootschappen, de voorraad en het personeel van NV Alfons Van Broekhoven 
had overgedragen deels aan NV Qualinvest en deels aan (de eiser), waardoor deze twee 
laatsten schuldenaars werden van NV Alfons Van Broekhoven.

Uit het verzoekschrift dat de curator binnen de week na de besvestiging van het faillis-
sement van (de eiser) neerlegde, blijkt dat hij diligent is opgetreden, en uit de vermel-
dingen in zijn verzoekschrift tot verlenging van de machtiging tot verderzetting van de 
handelsactiviteiten blijkt  dat  zijn verzoek en de machtiging hadden bijgedragen tot  de 
realisatie van activa, in die mate dat de rechtbank deze verderzetting verlengde tot 31 
december 1980.

(...) Uit de briefwisseling en uit de verslagen van V.D.S. blijkt dat de curator zich liet 
bijstaan door een accountant.

(...) Uit de verslagen van V.D.S. blijkt dat de geldtransferten gebeurden tussen verschil-
lende rekeningen.

(...) Uit het verslag van D. blijkt dat het vertrouwen van parket en rechter-commissaris 
in de curator zeer groot moet zijn geweest.

(...) In die omstandigheden is het niet onredelijk dat Fritz Donckerwolcke in zijn hoeda-
nigheid van rechter-commissaris, geen bijzonder toezicht nodig achtte, bovenop en buiten 
zijn algemene, in de wet voorziene toezichtsplicht. Deze algemene wettelijke toezichts-
plicht noopt hem ertoe de verrichtingen,  het beheer en de vereffening van de faillisse-
menten te bespoedigen, en daartoe was, in dit geval, geen aanleiding omdat de curator 
diligent optrad door, onmiddellijk na de bevestiging van het faillissement van (de eiser), 
de machtiging te vragen om de handelsactiviteiten verder te zetten en door, eens de mach-
tigingsperiode verstreken was, een verlenging daarvan aan te vragen. Ook het succes van 
de verderzetting van handelsactiviteiten diende hem redelijkerwijze niet aan te zetten tot 
een verscherpt toezicht tot bespoediging van de verrichtingen, het beheer en de vereffe-
ning van het faillissement. (De eiser) bewijst niet - en beweert zelfs niet - dat de verrich-
tingen, het beheer en de vereffening van de faillissementen niet bespoedigd werd. Fritz 
Donckerwolcke heeft in dit geval de algemene toezichtsopdracht die door artikel 463 van 
de (oude) Faillissementswet werd opgelegd, niet miskend. Zoals (de eiser) zelfs citeert: de 
rechter-commissaris beheert het faillissement niet. De rechter-commissaris houdt toezicht.

(...) Ten onrechte beweert (de eiser) dat de rechter-commissaris erop moet toezien dat 
de curator de gelden die hij ontvangt binnen de acht dagen na ontvangst in de Consigna-
tiekas moet storten. De verplichting voor de curators om de gelden, die voortkomen van 
de verkopen en de inningen die door hen werden gedaan, te storten in de Consignatiekas 
is een eigen verplichting voor de curatoren, die met zich meebrengt dat, indien zij dat niet 
doen binnen de gestelde termijn, zij gehouden zijn om de commerciële interest te betalen 
op de niet-gestorte bedragen onverminderd de toepassing van de artikelen 459 en 462 van 
de (oude) Faillissementswet. De curatoren zijn daartoe niet gehouden tot beloop van de 
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bedragen die door de rechter-commissaris worden begroot. Een juiste lezing van artikel 
479 van de (oude) Faillissementswet leidt ertoe dat de loutere vaststelling dat gelden niet 
door de curator zijn geconsigneerd, geen aansprakelijkheidsvordering opent ten aanzien 
van de rechter-commissaris.

(...) Ook de afwezigheid van de maandelijkse staten leidt in dit geval niet tot aansprake-
lijkheid van de rechter-commissaris. Artikel 561 van de (oude) Faillissementswet schrijft 
weliswaar  voor  dat de curators iedere maand aan de rechter-commissaris  een staat  ter 
hand stellen betreffende het faillissement en de in de Consignatiekas neergelegde gelden, 
maar deze verplichting is functioneel, dit is afhankelijk van een voorgenomen uitkering 
aan een schuldeiser. Dit blijkt uit de rubriek waaronder dit wetsartikel is opgenomen - 
hoofdstuk VIII, Uitdeling aan de schuldeisers - en uit de tekst zelve van het artikel waarin 
de uitdeling wordt  voorzien na bevel daartoe door de rechter-commissaris "in  voorko-
mend geval", dit is indien daartoe aanleiding bestaat. (De eiser) bewijst niet en beweert 
zelfs niet dat uitkeringen dienden te geschieden aan schuldeisers, in de loop van de veref-
fening van het faillissement, of dat uitkeringen zijn geschied zonder bevel van de rechter-
commissaris.

(...) Ten onrechte beroept (de eiser) zich ook op wat hij feitelijke vermoedens noemt.
(...) Het feit dat de curator, ten aanzien van de correctionele rechter, erkend heeft dat hij 

buiten weten van de rechter-commissaris aanzienlijke bedragen heeft opgenomen uit fail-
lissementen, bevestigt enkel dat de rechter-commissaris geen weet had van die opnames. 
Zoals hiervoor geoordeeld diende de rechter-commissaris dit redelijkerwijze ook niet te 
veronderstellen en, in functie daarvan, bijzondere toezichtsdaden te stellen in het kader 
van zijn algemene wettelijke toezichtsopdracht.

(...) Het feit dat de rechter-commissaris niet wist dat de curator aanzienlijke bedragen 
opnam uit de faillissementen gedurende een periode van meer dan twee jaar, bewijst op 
zich niet dat die rechter-commissaris geen of onvoldoende toezicht hield op het financiële 
beheer van die curator. Hij kon dit enkel weten indien er aanleiding was om bijzondere 
toezichtsdaden te stellen, waartoe in dit geval geen aanleiding was.

(...) Het feit dat de curator geen boekhouding voerde, die volledig en betrouwbaar was 
en een waarheidsgetrouwe weergave inhield van de verrichtingen betreffende de faillisse-
menten die hij beheerde, bewijst evenmin een fout in hoofde van de rechter-commissaris, 
die dat enkel had kunnen vaststellen indien hij bijzondere toezichtsdaden stelde die hij in 
dit geval niet diende te stellen. Mutatis mutandis geldt dezelfde redenering voor het feit 
dat de rechter-commissaris onmogelijk controle kon uitoefenen op de financiële verrich-
tingen van de curator, omwille van het ontbreken van een boekhouding.

(...) Het feit dat geen maandelijkse staten, met miskenning van artikel 561, tweede lid, 
van de (oude) Faillissementswet, werden neergelegd, is ten slotte evenmin een bewijs dat 
de rechter-commissaris te kort is geschoten aan zijn wettelijke toezichtsopdracht. Het (hof 
van beroep) verwijst naar zijn hoger vermelde overwegingen in verband met de wettelijke 
toezichtsopdracht van de rechter-commissaris en zijn bevoegdheden in het kader van een 
eventuele uitdeling aan schuldeisers.

(...) Het hof heeft zich hiervoor ook al uitgesproken met betrekking tot de juiste lezing 
van artikel 479 van de (oude) Faillissementswet.

(...) De aard en de omvang van de beweerde schade en de wijze waarop verduisteringen 
werden gepleegd door de curator gedurende een periode van meer dan twee jaar, bewijzen 
op  zich  evenmin  een  fout  in  hoofde  van  de  rechter-commissaris.  Enerzijds  weze  het 
herhaald dat er geen aanleiding was om tot een bijzondere controle over te gaan, en ander-
zijds wordt niet bewezen dat een vereffeningsduur van twee jaar, in dit geval, onredelijk 
zou  zijn,  zeker  niet  wanneer  rekening  wordt  gehouden  met  de  verderzetting  van  de 
handelsactiviteiten gedurende maanden.
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(...)  De  verslagen  tenslotte  van  de  opvolgende  curatoren  bewijzen  ook  niet  dat  de 
rechter-commissaris niet heeft gehandeld zoals dat mag en moet verwacht worden van een 
rechter-commissaris  in  dezelfde  feitelijke  omstandigheden  geplaatst.  Uit  die  verslagen 
blijkt onder meer ook dat de rechter-commissaris uitvoerig op de hoogte werd gehouden 
van de door de curator ontplooide activiteiten. De vermelding in die verslagen dat de 
rechter-commissaris de curator er op had moeten wijzen dat hij zicht beter met zijn eigen-
lijke taak als curator zou bezighouden dan op jacht te gaan naar allerlei vermeende activa, 
rekeningen in het buitenland,  enz.,  is  een algemene beschouwing post factum die niet 
bewijst  dat  de rechter commissaris  in dit geval  die opmerking had moeten maken,  bij 
gebreke aan aanleiding daartoe. In de mate dat het "op jacht gaan" betrekking heeft op het 
verder zetten van de handelsactiviteiten en het te gelde maken van de voorraad, stelt het 
(hof van beroep) vast dat dit tot de opdracht van de curator behoort, met name tot het 
beheer of het bestuur van het faillissement, waarmee de rechter-commissaris in de hoger 
aangegeven zin geen uitstaans heeft.

(...)  Vermits  niet  is  bewezen dat de rechter-commissaris  in dit  geval  een fout  heeft 
begaan, dient het (hof van beroep) zich niet uit te spreken over de beweerde schade die 
zijn veroorzaakt door een fout.

(...) Het hoger beroep is gegrond, in de mate dat de oorspronkelijke vordering van (de 
eiser) ongegrond had moeten verklaard worden. Het incidenteel beroep, dat ertoe strekt 
een hogere vergoeding te bekomen dan door de eerste rechter toegekend, is ongegrond".

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 463 (oud) van het Wetboek van Koophandel heeft de rechter-

commissaris die naar aanleiding van een faillietverklaring door de rechtbank van koop-
handel wordt aangesteld, de wettelijke taak om de verrichtingen, het bestuur en de veref-
fening van het faillissement te bespoedigen en er toezicht op uit te oefenen. In dit verband 
dient de rechter-commissaris  ter terechtzitting verslag uit  te brengen over  alle betwis-
tingen  waartoe  het faillissement  aanleiding kan geven,  terwijl  hij  tevens de dringende 
maatregelen moet bevelen die noodzakelijk zijn voor de beveiliging en bewaring van de 
goederen van de boedel.

Het door de rechter-commissaris uit te oefenen toezicht heeft aldus een algemene strek-
king en impliceert dat de rechter-commissaris zich niet mag beperken tot een passieve 
houding  bij  de  afwikkeling  van  het  faillissement,  doch  integendeel  dat  hij  actief  zijn 
controletaak dient uit te oefenen en hierbij de nodige onderzoeksverrichtingen dient uit te 
voeren, zonder dat hij zich evenwel vermag in te laten met het beheer en de afwikkeling 
zelf van het faillissement.

De verplichting van de rechter-commissaris om toezicht uit te oefenen op de afhande-
ling van het faillissement - die moet worden onderscheiden van zijn verplichting om het 
bestuur  en  de  vereffening  van  het  faillissement  te  bespoedigen  -  heeft  inzonderheid 
betrekking op de verrichtingen van de curator, die zijn taak uitoefent onder het toezicht 
van de rechter-commissaris krachtens de artikelen 470 en 528 (oud) van het Wetboek van 
Koophandel. De omstandigheid dat de curator overeenkomstig de artikelen 459 en 462 
(oud) van het Wetboek van Koophandel tevens is onderworpen aan het toezicht van de 
rechtbank van koophandel, doet geen afbreuk aan de voormelde controletaak die op de 
rechter-commissaris rust.

In zijn appelconclusie had de eiser niet gesteld dat de rechter-commissaris de verrich-
tingen van het faillissement niet voldoende zou hebben bespoedigd, maar wel dat hij een 
fout had begaan door blijk te geven van een gebrek aan toezicht bij de afwikkeling van de 
drie faillissementen, waardoor de curator meer dan negen miljoen frank van de boedels 
kon verduisteren.
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Dienaangaande stelt het hof van beroep in het bestreden arrest vooraf vast " dat de drie 
faillissementen  met  elkaar  verbonden  waren",  dat  de  curator  aanvankelijk  "diligent  is 
opgetreden",  dat  hij  zich  "liet  bijstaan  door  een  accountant",  dat  er  "geldtransporten 
gebeurden tussen verschillende rekeningen" en dat "het vertrouwen van parket en rechter-
commissaris in de curator zeer groot moet zijn geweest" (randnummers 27-31 op pagina 
8-9 van het bestreden arrest), waarbij verder in het arrest tevens wordt overwogen "dat de 
rechter-commissaris  uitvoerig  op  de  hoogte  werd  gehouden  van  de  door  de  curator 
ontplooide activiteiten" (randnummer 42 op pagina 11 van het bestreden arrest).

De appelrechter leidt hieruit af dat het "in die omstandigheden (...) niet onredelijk (is) 
dat  Fritz Donckerwolcke in zijn hoedanigheid van rechter-commissaris  geen bijzonder 
toezicht nodig achtte, bovenop en buiten zijn algemene, in de wet voorziene toezichts-
plicht" en oordeelt vervolgens dat er te dezen voor de rechter-commissaris geen reden was 
"tot een verscherpt toezicht tot bespoediging van de verrichtingen". Na aldus te hebben 
geoordeeld dat te dezen niet vaststaat dat de verrichtingen, het beheer en de vereffening 
van het faillissement niet afdoende zouden zijn bespoedigd, komt het hof van beroep in 
dit verband tevens tot het besluit dat de rechter-commissaris "in dit geval de algemene 
toezichtsopdracht die door artikel 463 van de (oude) Faillissementswet werd opgelegd, 
niet (heeft) miskend" (randnummer 32 op pagina 9 van het onderzochte arrest).

Evenwel blijkt uit het bestreden arrest dat te dezen niet werd betwist dat de rechter-
commissaris er niet heeft op toegezien dat de curator de ontvangen gelden heeft gestort op 
de Consignatiekas (randnummer 33 op pagina 9 van het bestreden arrest), terwijl evenmin 
werd  betwist  dat  er  aan  de  rechter-commissaris  geen  staten  werden  meegedeeld  met 
betrekking  tot  de  aan  de  Consignatiekas  gestorte  gelden  (randnummers  34  en  39  op 
pagina 9-10 van het bestreden arrest). Bovendien stelt het hof van beroep uitdrukkelijk 
vast dat de curator geen faillissementsboekhouding voerde, wat de rechter-commissaris 
volgens het (hof van beroep) evenwel slechts had kunnen vaststellen wanneer hij bijzon-
dere toezichtsdaden zou hebben gesteld, waar, aldus de appelrechter, te dezen geen reden 
toe was (randnummer 38 op pagina 10 van het bestreden arrest).

Op grond van de voormelde vaststellingen en van de in het arrest vermelde feitelijke 
omstandigheden kon het hof van beroep dan ook niet wettig oordelen dat het niet bewezen 
is dat de rechter-commissaris in de bewuste faillissementen niet is tekortgeschoten aan de 
op hem rustende verplichting om toezicht uit te oefenen op de verrichtingen, het bestuur 
en de vereffening van het faillissement zoals bedoeld in de artikelen 463, 470 en 528 
(oud) van het Wetboek van Koophandel, die immers een algemene verplichting tot het 
uitoefenen van een daadwerkelijk en actief toezicht impliceren en geen gewag maken van 
een "bijzonder toezicht" noch van het stellen van "bijzondere  toezichtsdaden" waar  de 
rechter-commissaris slechts in bepaalde omstandigheden toe gehouden zou zijn.

Mede gelet op de omstandigheid dat de door de curator te voeren faillissementsboek-
houding in de voorliggende gevallen ontbrak, kon het hof van beroep de afwezigheid van 
een tekortkoming aan de toezichtsverplichting in hoofde van de rechter-commissaris niet 
wettig afleiden uit de bedenking dat er voor hem geen aanleiding toe bestond om een 
"bijzonder toezicht" uit te oefenen (randnummer 32 op pagina 9, randnummers 36-38 op 
pagina 10 en randnummer  41 op pagina  10-11 van  het  bestreden arrest),  noch uit  de 
bedenking dat de afwikkeling van het faillissement te dezen naar behoren blijkt te zijn 
bespoedigd.

Het hof van beroep oordeelt dan ook evenmin naar recht dat het te dezen niet bewezen 
is dat rechter-commissaris Donckerwolcke een fout heeft begaan en "niet heeft gehandeld 
zoals een normaal voorzichtig rechter-commissaris rederlijkerwijze zou hebben gehandeld 
in dezelfde feitelijke omstandigheden" (cf. randnummer 26 op pagina 8 en randnummers 
42-43 op pagina 11 van het bestreden arrest).
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De bestreden beslissing is dienvolgens niet wettig verantwoord (schending van de arti-
kelen 463, 470 en 528 - en voor zoveel als nodig ook van de artikelen 459 en 462 - van 
het Wetboek van Koophandel, zoals ingevoegd door de Faillissementswet van 18 april 
1851 en zoals van toepassing vóór de opheffing ervan door artikel 149 van de Faillisse-
menstwet  van 8 augustus  1997,  en van  de artikelen 1382 en 1383 van het  Burgerlijk 
Wetboek).

Tweede onderdeel
De eiser voerde in zijn appelconclusies aan dat de rechter-commissaris  had moeten 

opmerken dat er door de curator aanzienlijke bedragen aan de boedels werden onttrokken, 
en dat de bewuste verduisteringen vanwege de curator slechts mogelijk waren door zijn 
gebrek aan toezicht.

In dit verband verwees de eiser onder meer naar artikel 479 (oud) van het Wetboek van 
Koophandel, dat de curator verplicht de door hem uit de boedel verzilverde tegoeden, na 
aftrek van de door de rechter-commissaris te begroten bedragen, te storten op de Consig-
natiekas, alsook naar artikel 561 (oud) van het Wetboek van Koophandel, waarvan het 
tweede lid de curator voorschrijft om maandelijks aan de rechter-commissaris een staat ter 
hand  stellen  "betreffende  het  faillissement  en  de  in  de  Consignatiekas  neergelegde 
gelden".

Het hof van beroep beperkt zich dienaangaande enerzijds tot de bedenking dat de niet-
naleving van het voormelde artikel 479, dat slechts een verplichting oplegt aan de cura-
toren, als zodanig "geen aansprakelijkheidsvordering opent ten aanzien van de rechter-
commissaris" (randnummers 33 op pagina 9 van het bestreden arrest), en anderzijds tot de 
bedenking dat de naleving van het voormelde artikel 561 slechts relevant is in het licht 
van een voorgenomen uitkering aan de schuldeisers - wat te dezen niet aan de orde werd 
gesteld (randnummer 34 op pagina 9-10 van het bestreden arrest).

Voorts kan volgens het hof van beroep noch uit de niet-naleving van de voormelde 
bepalingen, noch uit de vaststelling dat de curator aanzienlijke bedragen buiten weten van 
de rechter-commissaris heeft verduisterd, noch uit de vaststelling dat er geen boekhouding 
voorhanden was, worden afgeleid dat de rechter-commissaris te kort zou zijn geschoten 
"aan zijn wettelijke toezichtsopdracht", nu er te dezen voor de rechter-commissaris geen 
aanleiding zou hebben bestaan om bijzondere  toezichtsdaden te  stellen (randnummers 
36-40 op pagina 9 van het bestreden arrest).

De beslissing volgens welke niet bewezen zou zijn dat de rechter-commissaris een fout 
heeft begaan door onvoldoende toezicht uit te oefenen en dienvolgens niet zou hebben 
gehandeld  zoals  elk  normaal  voorzichtig  rechter-commissaris  in  dezelfde  feitelijke 
omstandigheden zou hebben gedaan, is dan ook niet naar recht verantwoord, nu uit de 
artikelen 479 en 561 (oud) van het Wetboek van Koophandel, gelezen in samenhang met 
de artikelen 463, 470 en 528 (oud) van datzelfde wetboek, blijkt dat de rechter-commis-
saris steeds de verplichting heeft om erop toe te zien welke bestemming er door de curator 
aan de gelden van de boedel werd gegeven (schending van de artikelen 463, 470 , 479, 
528 en 561, van het Wetboek van Koophandel, zoals ingevoegd door de Faillissementswet 
van 18 april 1851 en zoals van toepassing vóór de opheffing ervan door artikel 149 van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997, en van de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-
lijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel
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1. De verweerder werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat het 
geen  wettelijke  bepalingen  met  betrekking  tot  de  bewijslast  als  geschonden 
aanwijst.

2. Het onderdeel bekritiseert het bestreden arrest niet in zoverre het de regels 
inzake de bewijslast toepast, maar wel in zoverre dit op grond van de feiten die 
het aanhaalt besluit dat geen fout in hoofde van de rechter-commissaris bewezen 
is.

3. De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het onderdeel zelf
4.  Krachtens  de  artikelen  1382 en 1383 van  het  Burgerlijk  Wetboek  is  de 

Belgische  Staat  aansprakelijk  voor  de fout  die  de  rechter-commissaris  in  het 
raam van zijn toezichtsbevoegdheid begaat en die schade veroorzaakt.

De  beweerde  buiten-contractuele  fout  van  een  rechter-commissaris  moet 
worden beoordeeld in verhouding tot de redelijkerwijze zorgvuldige en vooruit-
ziende rechter-commissaris die in dezelfde omstandigheden verkeert.

5.  Krachtens  het  toepasselijke artikel  463 van de Faillissementswet  van 18 
april  1851, heeft  de rechter-commissaris in het  bijzonder opdracht om op het 
beheer en de vereffening van de failliete boedel toezicht te houden en de verrich-
tingen te bespoedigen.

Volgens de artikelen 470 en 528 van dezelfde wet, houdt de rechter-commis-
saris toezicht op de wijze waarop de curator de failliete boedel beheert en veref-
fent, zulks in het belang van de failliet en de schuldeisers.

Die toezichtsopdracht, krijgt naargelang van de omstandigheden van het fail-
lissement,  concrete  invulling en brengt  mee dat  de rechter-commissaris,  waar 
nodig, onderzoek voert en maatregelen treft, doch zonder zich in het eigenlijke 
beheer en de vereffening van de failliete boedel te mengen.

6. De algemene toezichtplicht die rust op de rechter-commissaris impliceert 
dat  hij  er  op toeziet,  in  het  belang van  de failliet  en de  schuldeisers,  dat  de 
curator de wettelijke verplichtingen naleeft die in het bijzonder het goede beheer 
en de correcte vereffening van het faillissement moeten waarborgen.

7. De beoordeling van die toezichtsplicht door de feitenrechter is onaantast-
baar,  in  de  mate de  door  die  rechter  vastgestelde  feiten  zijn  oordeel  kunnen 
staven.

8. Het arrest dat uit de vastgestelde feiten afleidt dat het gebrek van toezicht 
van de curator in hoofde van de rechter-commissaris geen fout uitmaakt die een 
redelijkerwijze  zorgvuldig  en  vooruitziende  rechter-commissaris  niet  zou 
begaan, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

9. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
10. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. 
Dictum
Het Hof,
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eenparig beslissend,
Vernietigt  het  bestreden  arrest,  behoudens  in  zoverre  dit  het  hoger  beroep 

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

21 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Andersluidende conclusie3 van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – Advo-
caten: mrs. Geinger en Wouters.

Nr. 231

1° KAMER - 21 april 2006

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.4 - DRAAGWIJDTE

Het voorschrift volgens welk de bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren voorrang moet  
verlenen  aan  de  andere  weggebruikers,  geldt  enkel  ten  opzichte  van  andere  
weggebruikers die zelf die zelf geen manoeuvre uitvoeren, onverschillig wie het eerst met 
de uitvoering van zijn manoeuvre begon1. (Art. 12.4, Wegcode)

(V.W.E. T. A.K.)

ARREST

(A.R. C.05.0303.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 1 december 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen 
- de artikelen 12.4 en 12.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg. 

Aangevochten beslissingen
De appelrechters oordelen dat de eiser een fout heeft begaan, meer bepaald een overtre-

3 Het O.M. concludeerde dat het middel feitelijke grondslag miste.
1 Cass., 4 okt. 1984, AR 4333, nr 94; Cass., 15 sept. 1987, AR 1336, nr 31;  R.W. 1987-88, 1345, 
noot. 
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ding van de artikelen 12.4 en 12.5 van de Wegcode door als voorrangsplichtige bestuurder 
een manoeuvre uit te voeren terwijl de verweerder met zijn motorfiets de rij wachtende 
voertuigen  reeds  aan  het  inhalen  was.  De  appelrechters  oordelen  dat  de  eiser  zijn 
manoeuvre op het ogenblik van de aanrijding nog niet had voltooid en dus nog voorrangs-
plichtig was terwijl anderzijds het opdagen van de verweerder niet onvoorzienbaar was. In 
deze omstandigheden oordelen de appelrechters dat de eiser een inbreuk heeft begaan op 
artikel 12.4 en 12.5 van de Wegcode die in oorzakelijk verband staat met de aanrijding. 
De vordering van de eiser lastens de verweerder wordt dan ook ongegrond verklaard.

Omgekeerd oordelen de appelrechters dat de verweerder geen inbreuk heeft gepleegd 
op artikel 16.4 van de Wegcode zodat de eiser als enige aansprakelijke is voor de aanrij-
ding. De eiser wordt dan ook veroordeeld om aan de verweerder de som te betalen van 1 
euro als voorschot meer de vergoedende interest vanaf 30 maart 2001 aan de wettelijke 
interestvoet, de gerechtelijke interest en de kosten van beide aanleggen.

De beslissing van de appelrechters waarbij de eiser alleen aansprakelijk wordt gesteld 
voor het ongeval wordt als volgt gemotiveerd:

"V. Beoordeling
1. Fout van (de eiser)
Partijen zijn het ermee eens, en dit blijkt ook uit de getuigenverklaringen, dat (de eiser) 

vanuit stilstand vertrok om de geparkeerde wagen voorbij te rijden.
Hij voerde dus een manoeuvre uit en was krachtens artikel 12.4 van de Wegcode voor-

rangsplichtig.  Deze  voorrangsplicht  is  niet  beperkt  tot  het  ogenblik  waarop  men  het 
manoeuvre begint maar blijft bestaan tijdens de volledige uitvoering ervan.

De bestuurder die voorrang moet verlenen mag slechts verder rijden indien hij dit kan 
doen zonder gevaar voor ongevallen, gelet op de plaats van de andere weggebruikers, hun 
snelheid en de afstand waarop ze zich bevinden (artikel 12.5 van de Wegcode).

(De eiser) had zijn manoeuvre op het ogenblik van de aanrijding nog niet voltooid en 
was dus nog voorrangsplichtig.

De voorrangsplicht vervalt slechts wanneer het opdagen van de voorrangsgerechtigde 
niet te voorzien is.

Uit de verklaring van de getuige die vermeld staat op het gemeenschappelijk aanrij-
dingsformulier, kan niet worden afgeleid dat het opdagen van de motorrijder onvoorzien-
baar was. De getuige die achter de wagen van (de eiser) stond, verklaarde enkel dat op het 
moment dat een wagen uit de tegenovergestelde richting voorbij was en de wagen van (de 
eiser) de geparkeerde wagen voorbijstak, er achter hem een motorfiets vandaan kwam die 
hem en de wagen van (de eiser) voorbij wou steken tegen redelijke snelheid. Ook uit zijn 
tweede verklaring ("(de eiser) was reeds aan het voorbijsteken toen de moto plots gas gaf 
om mij voor te zijn" en verder "Dus het ongeval gebeurde tijdens het voorbijsteken en de 
tegenpartij is tussen de tegenligger en de rij wachtende voertuigen gereden") blijkt niet dat 
het opdagen van de motorfiets onvoorzienbaar was.

(De eiser) heeft  dus inbreuk begaan op artikel 12.4 en 12.5 van de Wegcode die in 
oorzakelijk verband staat met de aanrijding.

2. Fout van (de verweerder)
(De eiser) verwijt (de verweerder) een inbreuk op de artikelen 10.1, 1°, en 10.1, 2°, van 

de Wegcode en verwijst hiervoor naar de verklaring van de getuige die het heeft over een 
redelijke snelheid met uitroepteken (!).

De  rechtbank  is  echter  van  oordeel  dat  geen  voldoende  objectieve  gegevens  voor-
handen  zijn  om  te  besluiten  tot  een  aangepaste  snelheid  van  de  motorfiets  of  een 
voldoende veiligheidsafstand met zijn voorligger.
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(De eiser) verwijt (de verweerder) ook een inbreuk op artikel 16.4 van de Wegcode.
Hij stelt dat (de verweerder) "van achter het voertuig van de heer Van Thielen (= de 

getuige) is opgedoken nadat concludent (= (de eiser)) reeds zijn voertuig in beweging had 
gebracht en het geparkeerde voertuig aan het voorbijrijden was". Hij zou volgens hem bij 
deze "inhaalbeweging" zich er niet vooraf van vergewist  hebben dat de weg over  een 
voldoende afstand vrij was.

De rechtbank leidt uit de (tweede) getuigenverklaring af dat (de eiser) zijn manoeuvre 
(om  het  geparkeerde  voertuig  vanuit  stilstand  voorbij  te  rijden)  pas  startte  toen  (de 
verweerder) de stilstaande wagens reeds aan het voorbijrijden was.

De getuige  geeft  immers  bijkomende  toelichting in  zijn  tweede  verklaring over  het 
rijgedrag van de motorfiets: "de tegenpartij is tussen de tegenligger en de rij wachtende 
voertuigen gereden". Hieruit blijkt dat de motorfiets al het voorbijrijden van de rij wach-
tende voertuigen had aangevat, toen de tegenligger nog kruiste. Aangezien (de eiser) zijn 
manoeuvre (om het geparkeerde voertuig vanuit stilstand voorbij te rijden) slechts heeft 
aangevat en kon aanvatten van zodra de tegenligger voorbij was, heeft de motorfiets het 
voorbijrijden  van  de  rij  wachtende  voertuigen  waaronder  dat  van  (de  eiser)  aangevat 
wanneer deze nog allemaal stilstonden.

De regels inzake inhalen zijn slechts van toepassing ten opzichte van voertuigen die in 
beweging zijn (artikel 16.1 van de Wegcode). Artikel 16.4 is dus niet van toepassing.

3. Besluit
Enkel (de eiser) is aansprakelijk voor de aanrijding. Hij betwist de door (de verweerder) 

gevorderde som, 1 euro als voorschot meer interest, niet" (bestreden vonnis, bladzijde 2 in 
fine tot en met 4).

Grieven
De  appelrechters  oordelen  in  feite  en  derhalve  onaantastbaar  dat  de  eiser  zijn 

manoeuvre van het geparkeerde voertuig links voorbij  te rijden heeft  aangevat  op een 
ogenblik dat de verweerder met zijn motorfiets de rij stilstaande voertuigen reeds aan het 
inhalen was. De appelrechters beslissen immers uitdrukkelijk dat de verweerder het voor-
bijrijden  van  de  rij  wachtende  voertuigen  waaronder  dat  van  de  eiser  aangevat  heeft 
wanneer deze nog allemaal stil stonden (bestreden vonnis, bladzijde 4, 4de alinea).

De appelrechters stellen zodoende impliciet doch zeker vast dat ook de verweerder een 
manoeuvre uitvoerde, met name het inhalen van een rij wachtende wagens.

De appelrechters oordelen dat de eiser een fout heeft begaan en meer bepaald de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen heeft overtreden door zijn manoeuvre aan te vatten 
en geen voorrang te verlenen aan de verweerder die met zijn motorfiets de rij wachtende 
voertuigen aan het voorbijrijden was.

Artikel  12.4  van  het  Wegverkeersreglement  geldt  evenwel  enkel  ten  opzichte  van 
weggebruikers  die  zelf  geen  manoeuvre  uitvoeren.  De  onderlinge  verplichtingen  van 
bestuurders die elk een manoeuvre uitvoeren worden geregeld door andere bepalingen van 
het Wegverkeersreglement. Bovendien is het in de hypothese van twee bestuurders die 
gelijktijdig een manoeuvre uitvoeren onverschillig wie van beiden het eerst met de uitvoe-
ring van zijn manoeuvre begon.

De  appelrechters  oordelen  impliciet  doch  zeker  dat  de  verweerder  een  manoeuvre 
uitvoerde door de rij stilstaande voertuigen voorbij te rijden.

Hieruit volgt dat de appelrechters niet zonder de in het middel aangehaalde wetsbepa-
lingen te schenden konden oordelen dat de eiser op grond van deze wetsbepalingen als 
voorrangsplichtige bestuurder voorrang diende te verlenen aan de verweerder die voor-
meld manoeuvre aan het uitvoeren was.
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De door de appelrechters aangenomen aansprakelijkheid van de eiser voor het ongeval 
kan dan ook geenszins worden gesteund op de artikelen 12.4 en 12.5 van het Wegver-
keersreglement.

Door de eiser verantwoordelijk te verklaren voor het ongeval en hem te veroordelen om 
aan de verweerder een provisionele schadevergoeding van 1 euro te betalen en tevens de 
vordering van de eiser tegen de verweerder  ongegrond te verklaren verantwoorden de 
appelrechters hun beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 12.4 en 12.5 van 
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement over de politie 
van het wegverkeer).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het voorschrift  van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement , volgens 

welk de bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren voorrang moet verlenen aan 
de andere weggebruikers, geldt enkel ten opzichte van andere weggebruikers die 
zelf geen manoeuvre uitvoeren, onverschillig wie het eerst met de uitvoering van 
zijn manoeuvre begon.

De onderlinge verplichtingen van bestuurders die elk een manoeuvre uitvoeren 
worden geregeld door andere bepalingen van het Wegverkeersreglement.

2. Het vonnis stelt vast dat de eiser een manoeuvre uitvoerde op het ogenblik 
van de aanrijding. Het stelt ook vast dat de verweerder een rij wachtende voer-
tuigen aan het inhalen was en dus eveneens een manoeuvre uitvoerde.

3. Het vonnis dat oordeelt dat de eiser uitsluitend verantwoordelijk is voor het 
ongeval schendt de in het middel aangewezen wetsbepalingen.

4. Het middel is gegrond.
5.  De vernietiging  van de beslissing waarbij  de eiser  tot  schadevergoeding 

wordt  veroordeeld  strekt  zich  uit  tot  de hiermede nauw verbonden beslissing 
waarbij  de vordering van de eiser lastens de verweerder als ongegrond wordt 
afgewezen.

Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,

Vernietigt  het  bestreden  vonnis  behalve  in  zoverre  dit  het  hoger  beroep 
ontvankelijk verklaart.

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

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te 
Brussel, zetelend in hoger beroep.

21 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de  h.  Londers–  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Cornelis,  advocaat-generaal  met 
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opdracht – Advocaat: mr.Verbist.

Nr. 232

3° KAMER - 24 april 2006

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEKENTENIS - BEGRIP - ZAKEN - WET - 
VERBOD TE BESCHIKKEN - VERBOD EEN DADING AAN TE GAAN - TOEPASSING VAN EEN WET VAN 
OPENBARE ORDE

2º OPENBARE ORDE - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - DEELTIJDSE WERKNEMERS - 
R.S.Z.-WET - VERMOEDENS NEERGELEGD IN ARTIKEL 22TER - AARD

3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - DEELTIJDSE WERKNEMERS - R.S.Z.-
WET - VERMOEDENS NEERGELEGD IN ARTIKEL 22TER - AARD

4º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - DEELTIJDSE WERKNEMERS - R.S.Z.-
WET - VERMOEDENS NEERGELEGD IN ARTIKEL 22TER - FEITELIJKE ELEMENTEN WAAROP DEZE 
VERMOEDENS STEUNEN - BEWIJS - BEKENTENIS

1º Een bekentenis kan niet slaan op zaken waarover de wet niet toelaat te beschikken of  
waarover  geen dading  mag worden aangegaan;  de bekentenis  van een feit  dat  een 
beslissend  gegeven  uitmaakt  voor  de  al  dan  niet  toepasselijkheid  van  een  wet  van 
openbare orde mag dienvolgens niet worden aangenomen door de rechter1.  (Art. 1354, 
B.W.)

2º  en  3°  De  wettelijke  vermoedens  volgens  dewelke  deeltijdse  werknemers  worden 
vermoed  hun  prestaties  te  hebben  uitgevoerd  volgens  de  openbaar  gemaakte 
werkroosters, of bij ontstentenis daarvan, arbeid te hebben verricht in het kader van een  
arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, belangen de openbare orde aan.. (Art. 22ter, 
R.S.Z.-Wet)

4º De feitelijke elementen waarop de toepassing van de vermoedens neergelegd in artikel 
22  ter  R.S.Z.-Wet  gegrond  is,  kunnen  niet  bewezen  worden  door  middel  van  een 
bekentenis2. (Art. 1354, B.W.; Art. 22ter, R.S.Z.-Wet)

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID T. V.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs :
Voorwerp van het geschil en de bestreden beslissing

1 Onderhavige betwisting betreft de problematiek van de bekentenis als bewijsmiddel 
in materies die de openbare orde raken. 

Eiser  vorderde  van  verweerder  de  betaling  van  achterstallige  bijdragen  wegens  het 
ambtshalve in aanmerking nemen als voltijdse prestaties van de deeltijdse prestaties van 
zeven werknemers. Hij steunde zijn vordering op het vermoeden van artikel 22ter van de 
R.S.Z.-wet:  bij  ontstentenis  van  openbaarmaking  van  de  werkroosters,  worden  de 
deeltijdse  werknemers  vermoed  arbeid  te  hebben  verricht  in  het  kader  van  een 
arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid.

Zoals het arbeidshof terechtstelt, kan eiser slechts gebruik maken van dit vermoeden, 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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op  voorwaarde  dat  hij  aantoont  dat  de  werkroosters  niet  openbaar  werden  gemaakt 
conform de artikelen 157-159 van de programmawet van 22 december 1989.

Eiser  haalt  voor  de  feitenrechter  een  aantal  elementen  aan  die  daarvan  het  bewijs 
moeten leveren. Hij beroept zich o.m. op een verklaring die verweerder heeft afgelegd op 
23 oktober 1995 aan een adjunct-inspecteur bij de sociale inspectie, en waarin verweerder 
erkent vóór oktober 1994 geen werkroosters te hebben bijgehouden.

Het arbeidshof oordeelt dat deze verklaring een rechtsgeldige bekentenis inhoudt, maar 
dat deze niet  is  toegelaten als bewijs,  daar de materie van artikel  22ter R.S.Z.-wet  de 
openbare orde raakt. Het arbeidshof beslist vervolgens dat deze verklaring, die niet als een 
bekentenis in aanmerking mag worden genomen, geen volwaardig bewijs vormt. Na te 
hebben vastgesteld dat  er ook geen andere dienstige  bewijsmiddelen  voorhanden zijn, 
besluit het arbeidshof dat de voorwaarde tot de toepassing van artikel 22ter R.S.Z.-wet, 
namelijk de ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters, niet is vervuld voor de 
periode  die  eiser  in  rekening  brengt.  De  vordering  wordt  dan  ook  als  ongegrond 
afgewezen.

Het middel
2.Eiser voert tegen deze beslissing als eerste kritiek aan dat het principiële verbod om 

in zaken van openbare orde een bekentenis als bewijsmiddel  te aanvaarden,  niet geldt 
wanneer de bekentenis een feitelijk gegeven tot voorwerp heeft waarbij de auteur van de 
bekentenis, zonder hierbij afstand te doen van enig recht, het bestaan of de werkelijkheid 
erkent van een feit dat voor hem nadelig is (nadelig in die zin dat de bekentenis van dat 
feit tot gevolg heeft dat een wet van openbare orde van toepassing wordt).

Volgens eiser is de bekentenis, in materies die de openbare orde raken, toegelaten als 
bewijs, wanneer zij betrekking heeft op een feit en de erkenning van dit feit geen afstand 
inhoudt van een recht dat de openbare orde raakt, noch ertoe strekt om een bepaling van 
openbare orde te omzeilen. De verklaring van verweerder is een dergelijke bekentenis, 
aangezien zij de erkenning inhoudt van een feitelijk gegeven (nl. de niet-openbaarmaking 
van de werkroosters) en leidt tot het werkzaam worden van een regel van openbare orde 
(nl. art. 22ter van de R.S.Z.-wet).

Volgens eiser  heeft  het  bestreden arrest  de verklaring  van verweerder  dan ook niet 
wettig als buitengerechtelijke bekentenis kunnen weren louter omwille van het openbare 
orde karakter van artikel 22ter van de R.S.Z.-wet.

3.Als  tweede kritiek, voert eiser aan dat de appelrechters, in zoverre zij de verklaring 
van verweerder van 23 oktober 1995 niet als een “gewoon” bewijselement aanvaarden en 
vereisen dat deze verklaring moet gepaard gaan met andere bewijselementen om te komen 
tot een volwaardig bewijs, hun beslissing niet naar recht verantwoorden nu zij zodoende, 
ten onrechte, aan de bedoelde verklaring de bewijswaarde van een feitelijk vermoeden 
ontzeggen.

Beoordeling
DE BEKENTENIS: BEGRIP EN BEWIJSWAARDE. 
4.Een bekentenis houdt in dat een partij een betwist feit erkent, ofschoon zij er belang 

bij heeft dit te ontkennen3. De bekentenis waarop men zich tegen een partij beroept, is 
ofwel buitengerechtelijk ofwel gerechtelijk (art. 1354 B.W.). De gerechtelijke bekentenis 
levert een volledig bewijs op tegen hem die de bekentenis gedaan heeft (art. 1356, tweede 
lid, B.W.). M.b.t. de buitengerechtelijke bekentenis, dient de rechter na te gaan of zij in 
zodanige  omstandigheden  werd  afgelegd,  dat  zij  als  geloofwaardig  voorkomt.  Als  de 
rechter dat aanneemt, dan heeft de buitengerechtelijke bekentenis dezelfde bewijswaarde 

3 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 2001, 436. 
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als de gerechtelijke bekentenis.4

HET VOORWERP VAN DE BEKENTENIS. 
5.Naar vaste cassatierechtspraak5 wordt aangenomen dat de bekentenis niet kan slaan 

op  de oplossing  die,  in  rechte,  aan het  geschil  moet  worden  gegeven.  Zij  kan  alleen 
betrekking hebben op een feit, hetzij een louter materieel feit, hetzij een rechtsfeit.6

TOELAATBAARHEID VAN DE BEKENTENIS. 
6.In beginsel is het bewijs door middel van een bekentenis mogelijk in alle materies, 

zelfs wanneer het bewijs door getuigen of vermoedens niet is toegelaten.7Hierop bestaan 
echter  een aantal  beperkingen.  Zo wordt,  eveneens  volgens vaste  cassatierechtspraak8, 
aangenomen dat een bekentenis niet is toegelaten in aangelegenheden die de openbare 
orde raken, aangezien een bekentenis niet kan slaan op zaken waarover de wet niet toelaat 
te beschikken of betreffende welke het verboden is een dading aan te gaan.9

Een verklaring voor het verbod om een bekentenis af te leggen in aangelegenheden die 
de  openbare  orde raken,  wordt  in  de  rechtspraak  of  rechtsleer  niet  gegeven.  Bedoeld 
verbod stoelt wellicht op het fundamentele belang van regels van openbare orde waarvan 
de toepassing niet louter kan afhangen van een verklaring van één van de partijen, doch 
moet steunen op objectieve vaststellingen.

7.  Het  middel  stelt  dat  de  ontoelaatbaarheid  van  de  bekentenis  in  materies  die  de 
openbare  orde  raken  dient  genuanceerd  te  worden.  Eiser  verwijst  daarbij  naar  “vaste 
cassatierechtspraak  in  het  kader  van  de  arbeidsongevallenwetgeving  (…)  waarbij  de 
bekentenis wel als bewijsmiddel wordt aanvaard voor zover de bekentenis een feitelijk 
gegeven tot voorwerp heeft” (zie de toelichting, blz. 10 van de voorziening).

Een analyse van de relevante arresten, wijst m.i. evenwel uit dat eiser een verkeerde 
uitlegging geeft van de rechtspraak van het Hof.

GEEN BEKENTENIS IN ZAKEN VAN OPENBARE ORDE. 
8.Het Hof houdt tot op heden in zijn rechtspraak vast aan het principe dat een beken-

tenis niet kan slaan op zaken waarover de wet niet toelaat te beschikken en betreffende 
dewelke  het  verboden  is  een dading aan te  gaan,  zoals  zaken  van  openbare  orde.  Zo 
besliste het Hof nog in een  arrest van 13 november 200010 dat de wettelijke bepalingen 
met betrekking tot de sociale verkiezingen en de oprichting van een ondernemingsraad en 
het comité voor preventie en bescherming de openbare orde aanbelangen, zodat in geval 
van betwisting over het bestaan van een technische bedrijfseenheid de rechter de criteria 
voor de objectieve vaststelling van een technische bedrijfseenheid dient te onderzoeken. 
Dit houdt in dat de rechter in geval van betwisting geen rekening mag houden met een 
vroeger akkoord of beweerde bekentenis omtrent het bestaan en de omschrijving van een 
technische bedrijfseenheid. Een bekentenis kan immers niet slaan op zaken van openbare 
orde waarover de wet niet toelaat te beschikken en betreffende dewelke het verboden is 
een dading aan te gaan.

In  andere  arresten heeft  het  Hof  de  bekentenis  als  bewijsmiddel  uitgesloten  inzake 
arbeidsongevallen.  Het  ging  in  deze  arresten  telkens  om  een  geval  waarin  de 

4 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. III, 1967, nr. 1024; W. VAN GERVEN en S. 
COVEMAEKER, o.c., 437-438.
5 O.a. Cass. 7 februari 1997, A.C. 1997, nr. 71; Cass. 24 juni 1999, A.C. 1999, nr. 394.
6 H. DE PAGE, o.c., nr. 1016; R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, Brussel, Larcier, 1997, 
243.
7 R. MOUGENOT, o.c., 249.
8 Zie de rechtspraak besproken in randnr. 8.
9 H. DE PAGE, o.c., nr. 1015; R. MOUGENOT, o.c., 249; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, o.c., 437; N. 
VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Brussel, Larcier, 1991, 330.
10 A.C. 2000, nr. 616.
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arbeidsongevallenverzekeraar het bestaan van (één van) de toepassingsvoorwaarden van 
de arbeidsongevallenwetgeving had erkend. 

Het  arrest van 26 februari 197511 heeft  betrekking op een geval waarin er tussen de 
partijen geen betwisting bestond nopens het ongeval zelf en iedereen akkoord ging dat het 
als een arbeidsongeval diende te worden beschouwd indien het bestaan van een arbeids-
overeenkomst bewezen was. Het arbeidshof had het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
afgeleid uit een brief vanwege de arbeidsongevallenverzekeraar, die het arbeidshof als een 
buitengerechtelijke bekentenis beschouwde. Het Hof verbreekt deze beslissing: de bepa-
lingen  betreffende  het  toepassingsgebied  van  de  arbeidsongevallenwetgeving  raken  de 
openbare orde. Hieruit volgt dat het arbeidshof het bestaan van een arbeidsovereenkomst, 
voorwaarde voor de toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving, niet kan afleiden uit 
een bekentenis. 

In arresten van 14 mei 197912 en 3 oktober 198813 besliste het Hof dat de buitengerech-
telijke  bekentenis  van  de arbeidsongevallenverzekeraar  dat het  om een arbeidsongeval 
gaat – bekentenis die werd afgeleid uit de vrijwillige betaling gedurende een bepaalde 
periode -, nietig is, gelet op het openbare orde-karakter van de bepalingen die de vereisten 
voor het bestaan van een arbeidsongeval aanduiden.

Het Hof herhaalde zijn standpunt nogmaals in een arrest van  18 oktober 199914. Het 
arbeidshof  had  zijn  beslissing  dat  het  ongeval  een  arbeidsongeval  is,  gegrond  op  de 
gerechtelijke  bekentenissen  van  de  arbeidsongevallenverzekeraar.  Het  Hof  overweegt 
opnieuw dat  de  bekentenis  niet  kan  slaan  op  zaken  waarover  de  wet  niet  toelaat  te 
beschikken of waarover geen dading mag worden aangegaan, en dat de artikelen van de 
wet van 10 april 1971 waarin de voorwaarden worden bepaald voor het bestaan van een 
arbeidsongeval de openbare orde raken. Het arrest dat zijn beslissing grondt op de beken-
tenissen van de arbeidsongevallenverzekeraar, is dan ook niet naar recht verantwoord.

9.Uit  deze  rechtspraak  blijkt  alvast  dat  het  bewijs  door  een  bekentenis  niet  enkel 
uitgesloten is wanneer zij een afstand inhoudt van een recht dat de openbare orde raakt. 
Anders dan eiser voorhoudt, is de bekentenis eveneens uitgesloten wanneer zij leidt tot het 
werkzaam worden van een regel van openbare orde (die nadelig is voor de betrokkene, 
b.v. omdat ze hem bepaalde verplichtingen oplegt). Dat is met name het geval wanneer de 
arbeidsongevallenverzekeraar d.m.v. een bekentenis het bestaan van een arbeidsongeval 
erkent. Wegens het openbare orde-karakter van de arbeidsongevallenwetgeving, dient de 
rechter de toepasselijkheid van deze wetgeving te beoordelen aan de hand van objectieve 
vaststellingen, en niet op basis van een beweerde bekentenis door een van de partijen. 

Hetzelfde geldt voor de R.S.Z.-wetgeving, i.h.b. de wettelijke vermoedens neergelegd 
in artikel 22ter R.S.Z.-wet. Deze vermoedens zijn ingesteld ten gunste van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, ten behoeve van de inning en de invordering van de verschul-
digde sociale-zekerheidsbijdragen.15 Zij raken derhalve de openbare orde. 

Uit het openbare orde-karakter van artikel 22ter, volgt zodoende dat het bewijs van het 
bestaan  van  de  toepassingsvereisten  van  deze  vermoedens  (zoals  de  ontstentenis  van 
openbaarmaking van de werkroosters),  niet kan worden geleverd door middel van een 
bekentenis uitgaande van de werkgever. 

DE ERKENNING VAN EEN FEITELIJK GEGEVEN: “NUANCERING” VAN DE 
UITSLUITING VAN DE BEKENTENIS IN ZAKEN VAN OPENBARE ORDE? 

10 Ondanks de herhaalde bevestiging door het Hof dat de bekentenis niet toegelaten is 

11 A.C. 1975, 729, concl. Adv.-gen. LENAERTS.
12 A.C. 1978-79, 1090.
13 A.C. 1988-89, 129.
14 A.C. 1999, nr. 539.
15 Cass. 18 februari 2002 (S.01.0093.N en S.01.0133.N).
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voor  zaken  die de openbare orde raken,  is  in de sociaalrechtelijke  literatuur  de vraag 
gerezen naar een mogelijke nuancering van dit principe.16De nuance zou erin bestaan dat 
de bekentenis in zaken die de openbare orde raken toch is toegelaten wanneer ze slaat op 
louter materiële feiten. Deze nuance, die eigenlijk neerkomt op een uitzondering op het 
eerder vermelde principe,  zou blijken uit  een aantal  arresten waarin  het Hof aanvaard 
heeft dat een bekentenis over feitelijke gegevens kan worden afgelegd, ook al raakt de 
arbeidsongevallenwetgeving de openbare orde. 

In  de toelichting bij  het middel wordt  in dat verband verwezen naar arresten van 7 
november 1988 en 22 februari  1999 (die betrekking hebben op de erkenning door de 
arbeidsongevallenverzekeraar van de duur van de arbeidsongeschiktheid), naar een arrest 
van 7 december 1967 (erkenning door de werkgever of zijn verzekeraar van het bestaan 
van een ongeval), en naar arresten van 3 november 1910 en 19 december 1929 (erkenning 
m.b.t. het loon dat het slachtoffer heeft verdiend). 

M.i. hebben deze arresten echter niet de betekenis die eiser eraan geeft. Ik overloop ze 
hierna in chronologische volgorde.

11.In het arrest van 3 november 191017 aanvaardt het Hof dat artikel 8 van de arbeids-
ongevallenwet van 24 december 1903 niet verhindert dat de partijen een overeenkomst 
sluiten over de vaststelling van het basisloon. De rechter kan zich dan ook op dat akkoord 
baseren  om het  bedrag  van  het  loon,  dat  als  basis  dient  voor  de  berekening  van  de 
verschuldigde vergoeding, vast te stellen. 

Het arrest van 19 december 192918 stelt dat elke overeenkomst die hetzij in het voordeel 
van de werknemer, hetzij in het voordeel van de werkgever, afwijkt van de bepalingen 
van de wet van 24 december 1903, nietig is krachtens artikel 23 van die wet. In een noot 
bij het arrest wordt opgemerkt dat, hoewel iedere overeenkomst waarbij wordt afgeweken 
van de wettelijke regels inzake de forfaitaire vergoeding nietig is, de werkgever niettemin 
gebonden is door zijn erkenning van het bedrag van het loon van de werknemer. Deze 
erkenning heeft immers geen betrekking op de toepassing van een rechtsregel, maar op de 
vaststelling van een feit, het bedrag van het betaalde loon, waarop de rechtsregel toege-
past moet worden.19

Het arrest van 7 december 196720 heeft betrekking op de erkenning door de arbeidson-
gevallenverzekeraar van het bestaan van een ongeval. Het bestreden arrest had beslist dat 
de arbeidsongevallenverzekeraar gebonden was door zijn erkenning van de werkelijkheid 
van het ongeval. Het Hof van Cassatie verwierp de voorziening, op grond dat geen enkele 
van de in het middel vermelde wetsbepalingen (nl. de artikelen 21 van de gecoördineerde 
wetten  betreffende  de vergoeding der  schade voortspruitende  uit  arbeidsongevallen  en 
artikel 1 van de besluitwet van 13 december 1945 betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit ongevallen die zich op de weg naar of van het werk voordoen) de 
erkenning, door de werkgever of zijn verzekeraar, van het bestaan van het ongeval waar-
door de werknemer, volgens zijn verklaring, is getroffen, van uitwerking berooft.

Het arrest van 7 november 198821 ligt in dezelfde lijn. Het Hof overwoog hierin dat “de 
duur van de arbeidsongeschiktheid een feitelijk gegeven is, ook al wordt op basis daarvan 
de wettelijk verschuldigde vergoeding vastgesteld”. Derhalve staan “noch de artikelen 6, 

16 Zie hierover: C. PERSYN, R. JANVIER en W. VAN EECKHOUTTE, “Overzicht van rechtspraak, Arbeids-
ongevallen  (1984-1989)”,  T.P.R. 1990,  (1203)  1223-1227;  A.  VAN REGENMORTEL,  “Enkele  beden-
kingen bij de betekenis en de draagwijdte van het begrip openbare orde in het sociaal recht”, T.S.R. 
1997, (3) 38-43.
17 Pas. 1910, I, 476.
18 Pas. 1930, I, 50.
19 P.L. noot onder Cass. 19 december 1929, Pas. 1930, I, 50.
20 A.C. 1968, 501.
21 A.C. 1988-89, 271.
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§3, 23, vierde lid, 2° en 24, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, noch de artikelen 6, 
1131  en  1133  van  het  Burgerlijk  Wetboek  aan  een  verbindende  erkenning  door  de 
arbeidsongevallenverzekeraar ten aanzien van de duur van de arbeidsongeschiktheid in de 
weg”.

Het arrest van 22 februari 199922, tot slot, herneemt bijna woordelijk de overwegingen 
van het arrest van 7 november 1988. 

12.Enkele vaststellingen dringen zich op bij de lectuur van deze arresten. 
Ten  eerste:  in  tegenstelling  tot  de  hoger,  onder  randnr.  8,  besproken  rechtspraak, 

verwijst het Hof in geen van deze arresten naar het openbare orde-karakter van de arbeids-
ongevallenwetgeving.

Ten tweede: in geen van deze arresten spreekt het Hof van een “bekentenis” in de zin 
van de artikelen 1354-1356 B.W. Er is enkel sprake van een “erkenning” van een feitelijk 
gegeven (hetzij door een van de partijen, hetzij door beide partijen in onderling akkoord). 
Ook in de kopjes en samenvattingen voor deze arresten wordt met geen woord gerept over 
een “bekentenis”.  Bovendien werden de artikelen 1354-1356 B.W. niet aangevoerd als 
geschonden bepalingen, behoudens in het arrest van 22 februari 1999.23

We kunnen dan ook voorlopig besluiten dat de genoemde arresten geen uitdrukkelijke 
uitzondering formuleren op de regel dat geen bekentenis mogelijk is in aangelegenheden 
die de openbare orde raken; regel waaraan het Hof, zoals we hebben gezien, ook in zijn 
recentere rechtspraak onverminderd vasthoudt. 

Blijft dan nog de vraag hoe de arresten in verband met de erkenning van een feitelijk 
gegeven inzake arbeidsongevallen te verzoenen vallen met de arresten die een bekentenis 
inzake arbeidsongevallen verbieden.

DE BEKENTENIS  EN DE  ERKENNING  VAN  EEN FEITELIJK  GEGEVEN IN 
FISCALE ZAKEN

13. Een kleine excursie naar het fiscaal recht brengt verduidelijking. Hoewel artikel 340 
van het W.I.B. verwijst naar alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen (met 
uitzondering van de eed), wordt aangenomen dat wegens het openbare orde-karakter van 
het fiscaal recht, het bewijs door bekentenis niet toegelaten is. Deze regel werd bevestigd 
door  het  Hof  in  een  arrest  van  2  december  197624,  waarin  het  Hof  stelde  dat  de 
belastingplichtige, die tijdens het onderzoek van zijn bezwaarschrift, akkoord gaat met het 
bedrag dat de administratie wil belasten, geen bekentenis doet in de zin van de artikelen 
1354 tot 1356 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens T. Afschrift, impliceert dit arrest dat 
“geen enkele erkenning door de belastingplichtige, op welk moment ook, en meer bepaald 
in  zijn  aangifte,  als  een  bekentenis  mag worden  omschreven  in  de  betekenis  van  de 
bovenvermelde artikelen van het Burgerlijk Wetboek. Dit volgt uit het openbare orde-
karakter  van  het  fiscaal  recht  en  uit  het  feit  dat  de  belastingplichtige  niet  met  een 
bekentenis kan afzien van zijn recht om overeenkomstig de wet te worden belast, zoals 
gewaarborgd wordt in artikel 110 van de Grondwet”.25 Deze auteur verduidelijkt verder: 
“Hoewel het klopt dat de administratie zich mag baseren op een erkenning in de aangifte 
of elk ander document dat van de belastingplichtige uitgaat, wordt deze erkenning, zoals 
we eerder hebben uiteengezet, evenwel niet als een bekentenis beschouwd. Het is slechts 

22 A.C. 1999, nr. 100.
23 Of de aan vermelding van de artikelen 1354-1356 B.W. in het arrest van 22 februari 1999 een 
principiële waarde moet worden toegekend (in de zin dat het Hof aldus een uitzondering zou hebben 
willen formuleren op de regel dat een bekentenis niet is toegelaten in zaken van openbare orde) valt 
te betwijfelen. Het arrest neemt immers voor het overige volledig de redenering over van het prece-
dent van 7 november 1988, waarin deze artikelen niet werden genoemd.
24 A.C. 1977, 382.
25 T. AFSCHRIFT, Bewijs in het Fiscaal Recht, Brussel, Larcier, 2002, 157-158. 
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een  loutere  erkenning.  Het  is,  met  andere  woorden,  slechts  een  bekend  feit  dat  als 
grondslag  van  een vermoeden  van  de administratie  kan  dienen.  Dat  vermoeden  heeft 
vanzelfsprekend  een  grotere  geloofwaardigheid,  aangezien  de  verklaring  van  de 
belastingplichtige zelf uitgaat”.26

Wegens het openbare orde-karakter  van het fiscaal recht is een bekentenis derhalve 
uitgesloten.  Wanneer  de  belastingplichtige  een  bepaald  (voor  hem  nadelig)  feitelijk 
gegeven  erkent,  kan  deze  erkenning  dan  ook  niet  gelden  als  een  bekentenis.  Zij  kan 
slechts de waarde hebben van een feitelijk vermoeden,  waarvan de appreciatie aan de 
rechter wordt overgelaten.

14.De hierboven besproken cassatierechtspraak in verband met de erkenning door de 
werkgever  of  de  arbeidsongevallenverzekeraar  van  een  feitelijk  gegeven,  kan  m.i.  op 
dezelfde manier begrepen worden. Het Hof zegt in deze arresten niet dat de werkgever of 
de arbeidsongevallenverzekeraar  een bekentenis  in  de zin van  de artikelen  1354-1356 
B.W. kan afleggen omtrent een feitelijk gegeven. Het aanvaardt enkel dat het mogelijk is 
een feitelijk gegeven, dat relevant is voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet, te 
erkennen. 

Deze  rechtspraak  is  aldus  verzoenbaar  met  de  rechtspraak  volgens  dewelke  een 
bekentenis niet is toegelaten in zaken van openbare orde, voor zover men aanneemt dat de 
“erkenning” van een feitelijk gegeven in zaken van openbare orde niet als een bekentenis 
(en dus als een volledig bewijs) in de zin van de artikelen 1354-1356 B.W. kan worden 
beschouwd, maar slechts de bewijswaarde heeft van een feitelijk vermoeden.

EEN “NUANCE” DIE DE REGEL UITHOLT.
15.Het middel houdt voor dat een bekentenis in materies die de openbare orde raken als 

bewijsmiddel  toegelaten is,  wanneer  die bekentenis  een feitelijk gegeven tot voorwerp 
heeft, waarvan de erkenning voor de auteur nadelig is. Deze “nuance” zou de regel dat 
een bekentenis als bewijs uitgesloten is in zaken van openbare orde volledig uithollen. 
Zoals  hoger  reeds  werd  vermeld,  is  algemeen  aanvaard  dat  een  bekentenis  alleen 
betrekking kan hebben op feitelijke gegevens. Bovendien impliceert een bekentenis, per 
definitie, de erkenning van een gegeven dat voor de auteur van de bekentenis nadelig is. 
De door eiser voorgestelde “nuance” komt er dus eigenlijk op neer dat een bekentenis (in 
de betekenis die daaraan normalerwijze wordt gegeven) zonder meer mogelijk is in zaken 
die de openbare orde raken, hetgeen regelrecht indruist tegen de vaste rechtspraak van het 
Hof.

Tot slot kan nog opgemerkt worden dat het verbod op een bekentenis in aangelegen-
heden van openbare orde door de doctrine traditioneel wordt vermeld zonder toevoeging 
van enige nuance ter zake.27

BESLUIT. 
16.Uit  de  rechtspraak  van  het  Hof  kan  niet  worden  afgeleid  dat  de  bekentenis,  in 

materies die de openbare orde raken, toegelaten is als bewijs wanneer zij betrekking heeft 
op een feit en de erkenning van dit feit leidt tot het werkzaam worden van een regel van 
openbare  orde.  Het  Hof  heeft  integendeel  steeds  vastgehouden  aan  de  regel  dat  een 
bekentenis  (die  volgens  vaste  cassatierechtspraak  alleen  kan  slaan  op  feiten)  niet 
toegelaten is in aangelegenheden die de openbare orde raken. Het Hof heeft deze regel 
ook bevestigd in gevallen waarin de bekentenis zou leiden tot het toepasbaar worden van 
een bepaling van openbare orde (o.a. inzake arbeidsongevallen). De rechtspraak waarin 
het  Hof  aanvaardt  dat  een  partij  een  feitelijk  gegeven,  waarop  een  rechtsregel  van 
openbare orde moet worden toegepast, kan erkennen, doet aan de voornoemde regel geen 

26 Ibid., 158-159.
27 H. DE PAGE, o.c., nr. 1015; R. MOUGENOT, o.c., 249; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, o.c., 437; 
N. VERHEYDEN-JEANMART, o.c., 330.
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afbreuk.  Deze erkenning maakt  immers geen bekentenis uit in de zin van de artikelen 
1354-1356 B.W., maar heeft slechts de bewijswaarde van een feitelijk vermoeden. 

De eerste kritiek in het middel berust dan ook op een onjuiste rechtsopvatting en faalt 
derhalve naar recht. 

De tweede kritiek mist feitelijke grondslag. Het bestreden arrest stelt uitdrukkelijk dat 
de  verklaring  van  verweerder  een  “gewoon”  bewijselement  blijft,  waarvan  de 
feitenrechter de bewijswaarde beoordeelt. Door te oordelen dat deze verklaring op zich 
onvoldoende  is  als  bewijs  en  gepaard  moet  gaan  met  andere  bewijselementen  om te 
komen tot een volwaardig bewijs, ontzegt het arrest geenszins aan de bedoelde verklaring 
de bewijswaarde van een feitelijk vermoeden.

Besluit  :   VERWERPING.

ARREST

(A.R. S.04.0121.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 september 2003 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 

december 1944 betreffende de maatschappelijke  zekerheid der arbeiders, in zijn versie 
vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni 2001;

- de artikelen 157, 158 en 159 van de Programmawet van 22 december 1989, de arti-
kelen 157 en 159 vóór hun wijziging bij wet van 26 juli 1996;

- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 6, 1315, 1349, 1350, 4°, 1353, 1354, 1355 en 1356 van het Burgerlijk 

Wetboek.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest vernietigt, op het hoger beroep van verweerder, het vonnis van de 

eerste rechter en verklaart de vordering van eiser, gestoeld op de toepassing van artikel 
22ter van de R.S.Z.-Wet, ongegrond nu niet door hem werd bewezen dat verweerder in de 
periode van 1 juni tot 30 september 1994 geen werkroosters heeft openbaar gemaakt voor 
zeven, minstens vijf van zijn deeltijdse werknemers.

Nadat het arrest in dit verband besloot dat aan de vaststellingen van 13 juni 1994 door 
de sociale inspectie en de verklaring van verweerder van 13 juni 1994 geen bewijswaarde 
kon toekomen, weigerde het arbeidshof eveneens rekening te houden met een rechtsgel-
dige, buitengerechtelijke bekentenis van verweerder, afgelegd op 23 oktober 1995 tegen-
over  F.S.,  adjunct-inspecteur  bij  de  sociale  inspectie,  om reden  dat  omwille  van  het 
karakter  van  openbare  orde van  artikel  22ter  van  de R.S.Z.-Wet  geen  bekentenis  kan 
worden toegelaten in deze materie.

"Op 23 oktober 1995 verklaart (verweerder) aan F.S., adjunct-inspecteur bij de sociale 
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inspectie : 'Ik toon u de werkroosters en de contracten van de deeltijdse werknemers. Deze 
werknemers werken volgens variabele uren. Vóór oktober 1994 heb ik geen werkroosters 
bijgehouden. Na 13 juni 1994, datum van de controle van uw diensten, heb ik mij geïnfor-
meerd inzake deeltijdse tewerkstelling bij de boekhouder en het sociale secretariaat, na 
wat u en uw collega mij  in verband met deeltijdse arbeid en de verplichtingen inzake 
bijhouden van de documenten hadden verteld. Ik ben pas begonnen met werkroosters bij 
te houden in oktober 1994, daarvóór zijn er nooit opgesteld voor het personeel, omdat ik 
pas dan alle gegevens en informatie bekomen had. Ik vind het onterecht dat u mij vraagt 
werkroosters voor te leggen voor de periode juni 1994 tot september 1994. Als ik niet 
eerlijk was geweest en ik had gezegd dat ik die werkroosters had weggegooid maar wel 
opgemaakt  was er niets aan de hand geweest.  Ik  vind een bijkomende R.S.Z.-aangifte 
voor de periode 13 juni 1994 tot september 1994 (dat de deeltijdse werknemers dus als 
voltijdsen worden aangegeven) dus onterecht';

(...)
Aldus is voldaan aan alle juridische voorwaarden om te spreken over een buitengerech-

telijke bekentenis;
(...)
Stelt  zich vervolgens  de vraag of een bekentenis  mogelijk  is met  betrekking tot  de 

toepassing van artikel 22ter van de R.S.Z.-wet ?
Het (arbeids)hof is van oordeel dat omwille van het openbare karakter van artikel 22ter 

van de R.S.Z.-Wet de bekentenis in deze materie niet is toegelaten (H. De Page, Traité 
élémentaire de Droit civil Belge, derde uitgave, Brussel, 1967, deel 3, blz. 1068, nr. 1008 
- B en Arbh. Mons, 7 april 1995, JTT 1996, 32).

De conclusie is dan ook dat,  ondanks de rechtsgeldige  bekentenis  van (verweerder) 
(eiser) niet ontheven is van de op hem rustende bewijslast;

Blijft  als enig bewijselement  over  :  de verklaring van  (verweerder)  van 23 oktober 
1995,  waarvan  hoger  sprake,  ditmaal  niet  te  beoordelen  als  bekentenis,  maar  wel  als 
bewijselement;

(...)
De verklaring blijft dus een 'gewoon' bewijselement, waarvan de feitenrechter in casu 

het (arbeids)hof, de bewijswaarde beoordeelt;
Deze  bewijswaarde  moet  worden  beoordeeld  op  het  terrein  van  de  openbare  orde, 

waartoe de R.S.Z.-materie behoort;
Vermits geoordeeld werd dat op dit terrein diegene die het bewijs moet aanbrengen, 

zich niet  kan bedienen van een bekentenis  als bekentenis in de juridische zin van het 
woord, t.t.z. als een ontslag tot verder bewijs, kan diezelfde bekentenis moeilijk aange-
nomen worden als een volwaardig bewijs zelf;

Het afhouden van de bekentenis in het kader van de bewijsvoering op het terrein van de 
openbare orde laat zich goed begrijpen in de situatie waarin een regel van openbare orde 
zou kunnen worden omzeild door een wel doordachte bekentenis;

De keerzijde van deze medaille is dat men even voorzichtig met een bekentenis moet 
omspringen in de situatie waarbij de rechtsonderhorige door te bekennen zich al te snel de 
gevolgen van de regel van openbare orde op de hals haalt;

De bekentenis  wordt  dus op het  terrein van  de openbare  orde weggehouden  zowel 
wanneer het gemeenschappelijk belang erdoor wordt tegengewerkt als wanneer de beken-
tenis dit gemeenschappelijk belang dienstig is;

Nu er voorzichtigheid geboden is rond de bewijswaarde van de eigen verklaring van de 
rechtsonderhorige (verweerder) in dit geval, is dergelijke verklaring op zich onvoldoende 
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als bewijs;
Het hof oordeelt dat dergelijke verklaring moet gepaard gaan met andere bewijsele-

menten om te komen tot een volwaardig bewijs;
Dit  is  ook  logisch  aangezien  anders  het  geen  zin  heeft  om de  bekentenis  niet  als 

dusdanig in aanmerking te nemen op het terrein van de openbare orde;
Het hof stelde hogerop in dit arrest al vast dat er geen andere dienstige bewijselementen 

meer voorhanden zijn;
Het hof is dan ook van oordeel dat de verklaring van 23 oktober 1995 op zich, zonder te 

zijn gesteund door andere bewijselementen, niet volstaat om als vaststaand aan te tonen 
dat er in de periode 1 juni -  30 september  1994 door (verweerder)  geen werkroosters 
werden openbaar gemaakt, voor zeven, minstens vijf werknemers dan nog;

De conclusie uit het geheel is dat (eiser) aan de hand van de gedane vaststellingen door 
de sociaal inspecteurs en aan de hand van de afgelegde verklaringen onvoldoende naar 
recht bewijst dat de voorwaarde tot het werkzaam maken van artikel 22ter van de R.S.Z.-
Wet,  namelijk  de  ontstentenis  van  openbaarmaking  van  de  werkroosters,  ter  zake  is 
vervuld voor de periode die hij in rekening brengt;

Bij gebrek aan dit bewijs, kan artikel 22ter van de R.S.Z.-Wet niet worden toegepast en 
is  er  geen  aanleiding  om R.S.Z.-bijdragen  aan  te  rekenen  gesteund  op  arbeid,  die  is 
verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid;

Aangezien  de  oorspronkelijke  vordering  precies  het  aanrekenen  van  dergelijke 
bijdragen tot voorwerp had, is deze vordering ongegrond". (arrest, p. 9 t.e.m.12). 

Grieven
Overeenkomstig artikel 22ter, eerste zin, van de R.S.Z.-Wet van 27 juni 1969, worden, 

behoudens bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt aangebracht, de deel-
tijdse werknemers vermoed, bij ontstentenis van inschrijving in de documenten bedoeld 
bij de artikelen 160, 162, 163 en 165 van de Programmawet van 22 december 1989 of bij 
gebrek aan gebruik van de apparaten bedoeld bij artikel 164 van dezelfde wet, hun presta-
ties te hebben uitgevoerd volgens de werkroosters die werden openbaar gemaakt zoals 
bepaald in de artikelen 157 tot 159 van dezelfde wet. Bij ontstentenis van openbaarma-
king van de werkroosters, worden de deeltijdse werknemers krachtens de tweede zin van 
artikel 22ter, vermoed arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst 
voor voltijdse arbeid, behoudens bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt 
aangebracht.

De ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters, kan door eiser - ten gunste 
van wie voormelde vermoedens zijn ingesteld - bewezen worden met alle middelen van 
recht, met inbegrip van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke bekentenis.

Een bekentenis kan zowel betrekking hebben op materiële feiten als op rechtsfeiten, 
doch kan nooit slaan op de oplossing die, in rechte, aan het geschil moet worden gegeven.

Een bekentenis  kan  bovendien  niet  slaan op zaken  waarover  de wet  niet  toelaat  te 
beschikken of waarover geen dading mag worden aangegaan zodat in aangelegenheden 
die de openbare orde raken bijgevolg,  in beginsel,  geen bekentenis kan worden aange-
wend.

Het principiële verbod om in zaken van openbare orde een bekentenis als bewijsmiddel 
te aanvaarden, geldt evenwel niet wanneer de bekentenis een feitelijk gegeven tot voor-
werp heeft waarbij de auteur van de bekentenis, zonder hierbij afstand te doen van enig 
recht, het bestaan of de werkelijkheid erkent van een feit dat voor hem nadelig is.

Deze bekentenis is voor de auteur ervan in die zin nadelig, niet omdat de bekentenis tot 
gevolg heeft dat een wet die van openbare orde is geen toepassing vindt, maar, integen-
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deel, dat tengevolge van deze bekentenis deze wet wél van toepassing wordt.
De verklaring van verweerder van 23 oktober 1995 dat hij vóór oktober 1994 nooit 

werkroosters heeft opgesteld voor zijn deeltijdse werknemers maakt een feitelijk gegeven 
uit waarover verweerder een bekentenis in voormelde zin kon afleggen.

De erkenning van dit feit houdt in hoofde van verweerder immers geen afstand in van 
een recht dat de openbare orde raakt, noch strekt deze erkenning ertoe om een bepaling 
van openbare orde te omzeilen.

Ofschoon de rechter aan dit feit juridische gevolgen kan verbinden en deze bekentenis 
bijgevolg aanleiding zal geven tot de toepassing van bepaalde rechtsregels van openbare 
orde, inzonderheid het werkzaam worden van artikel 22ter van de R.S.Z.-Wet, stond het 
de verweerder bijgevolg vrij om zich over dit feit uit te spreken op een wijze die hem 
bindt (artikel 1356 van het Burgerlijk Wetboek).

Door vast te stellen dat hij vóór oktober 1994 nooit werkroosters heeft opgesteld voor 
zijn deeltijdse werknemers spreekt verweerder zich bovendien niet uit over een rechts-
vraag, noch over de oplossing die aan het geschil, in rechte, moet worden gegeven maar 
beaamt hij enkel de juistheid van een feit, weze dit een juridisch dan wel een materieel 
feit.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig de verklaring van verweerder van 23 
oktober 1995 als (buitengerechtelijke) bekentenis heeft kunnen weren louter omwille van 
het openbare orde karakter van artikel 22ter van de R.S.Z.-Wet, en bijgevolg niet wettig 
de vordering van eiser heeft kunnen afwijzen bij gebrek aan bewijs van de ontstentenis 
van openbaarmaking van de werkroosters van de deeltijdse werknemers (schending van 
alle in de aanhef van het middel aangevoerde bepalingen, de artikelen 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek uitgezonderd).

In zoverre het bestreden arrest verweerders verklaring van 23 oktober 1995 niet als een 
"gewoon" bewijselement aanvaardt en vereist dat dergelijke verklaring gepaard moet gaan 
met andere bewijselementen om te komen tot een volwaardig bewijs, verantwoorden de 
appèlrechters  de  afwijzing  van  eisers  vordering  evenmin  naar  recht  nu  de  rechter 
zodoende,  ten onrechte,  aan de bedoelde verklaring de bewijswaarde  van een feitelijk 
vermoeden  ontzegt  (schending van de artikelen  870 van  het  Gerechtelijk Wetboek en 
1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel  22ter,  eerste  zin,  van de R.S.Z.-Wet van 27 juni 

1969, zoals te dezen van toepassing, worden, behoudens bewijs van het tegen-
deel  dat  door de werkgever  wordt  aangebracht,  de deeltijdse werknemers,  bij 
ontstentenis van inschrijving in de documenten bedoeld bij de artikelen 160, 162, 
163 en 165 van de Programmawet  van 22 december  1989 of  bij  gebrek  aan 
gebruik van de apparaten bedoeld bij artikel 164 van dezelfde wet, vermoed hun 
prestaties  te hebben uitgevoerd  volgens  de werkroosters  die openbaar  werden 
gemaakt zoals bepaald in de artikelen 157 tot 159 van dezelfde wet.

Overeenkomstig de tweede zin van artikel 22ter, worden de deeltijdse werkne-
mers, bij ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters, vermoed arbeid 
te  hebben  verricht  in  het  kader  van  een  arbeidsovereenkomst  voor  voltijdse 
arbeid.

2. De vermoedens, neergelegd in voormeld artikel 22ter, zijn ingesteld om de 
inning  en  de  invordering  van  de  verschuldigde  socialezekerheidsbijdragen  te 
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verzekeren.
Deze wettelijke vermoedens belangen de openbare orde aan.
3.  Een bekentenis  kan niet  slaan  op zaken waarover  de wet  niet  toelaat  te 

beschikken of waarover geen dading mag worden aangegaan.
De bekentenis van een feit dat een beslissend gegeven uitmaakt voor de al dan 

niet toepasselijkheid van een wet van openbare orde, mag dienvolgens door de 
rechter niet worden aangenomen.

Hieruit  volgt  dat  geen  bekentenis  mogelijk  is  met  betrekking  tot  feitelijke 
elementen waarop de toepassing van de vermoedens neergelegd in artikel 22ter 
gegrond is.

4. Het middel, in zoverre het aanvoert dat de ontstentenis van openbaarmaking 
van de werkroosters door de eiser als feit bewezen kan worden door middel van 
een bekentenis, faalt naar recht.

5.  Het  arrest  oordeelt  dat  de  verklaring  van  23  oktober  1995,  waarin 
verweerder erkent geen werkroosters te hebben bijgehouden vóór oktober 1994, 
een  gewoon  bewijselement  blijft  waarvan  de  feitenrechter  de  bewijswaarde 
beoordeelt.

Het  oordeelt  dat  die  verklaring  bij  gebreke  van  andere  bewijselementen 
"onvoldoende naar recht bewijst dat de voorwaarde tot het werkzaam maken van 
artikel 22ter van de R.S.Z.-Wet" (...) ter zake is vervuld voor de periode van 1 
juni 1994 tot en met 30 september 1994 voor zeven, minstens vijf werknemers.

6. Het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat het bestreden arrest verweerders 
verklaring van 23 oktober 1995 niet als een "gewoon" bewijselement aanvaardt 
en  aan  de  bedoelde  verklaring  de  bewijswaarde  van  een  feitelijk  vermoeden 
ontzegt, berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist mitsdien feitelijke 
grondslag.

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

24 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Thijs,  advocaat-generaal  –  Advocaten:  mrs.  De 
Bruyn en Geinger.

Nr. 233

3° KAMER - 24 april 2006

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
GELDING TEN OPZICHTE VAN DERDEN - DRAAGWIJDTE OP GEBIED VAN SOCIALE ZEKERHEID

2º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG VAN 
GEWIJSDE - GELDING TEN OPZICHTE VAN DERDEN - DRAAGWIJDTE OP GEBIED VAN SOCIALE 
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ZEKERHEID

1º en 2° Het gezag van gewijsde in strafzaken staat er niet aan in de weg dat een partij, in  
een later burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om de elementen te betwisten die uit  
het strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij niet bij het strafgeding was betrokken of er niet  
vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden; dit geldt ook in materies waarop artikel 6.1 
van het E.V.R.M. niet toepasselijk is1. (Art. 4, V.T.Sv.; Art. 6.1, Verdrag Rechten van de 
Mens)

(R.S.Z. T. S..)

ARREST

(A.R. S.05.0075.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 februari 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, §1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 

van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende Voorafgaande Titel bij het Wetboek 

van Strafvordering (V.T.Sv.);
-  het  algemeen  rechtsbeginsel  inzake  het  gezag  erga  omnes  van  het  strafrechtelijk 

gewijsde, zoals dit besloten ligt in artikel 4 V.T.Sv.;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart  het  beperkt  hoger  beroep van eiser ontvankelijk doch 

ongegrond en bevestigt het vonnis van de eerste rechter in zoverre dit de vordering van 
eiser  met  betrekking  tot  de  ambtshalve  regularisatie  van  5  juni  2000  betreffende  de 
tewerkstelling van de heer P.S. als ongegrond afwees.

Het bestreden arrest verklaarde deze vordering ongegrond omwille van het strafrechte-
lijk  gewijsde  dat  kleefde  aan  het  vonnis  van  de  Correctionele  Rechtbank  te  Gent  in 
zoverre was beslist dat niet was bewezen dat er in casu sprake was van prestaties die door 
P.S. krachtens een arbeidsovereenkomst waren geleverd :

"(Eiser) houdt voor dat hij geen partij was in het strafproces en dat de strafzaken en de 
sociale zaken een totaal andere grondslag hebben.

Het Hof van Cassatie neemt met vaststaande rechtspraak aan dat uit het samenlezen van 
artikel  4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering,  en artikel  6, 
eerste lid, van het EVRM, volgt dat het gezag van strafrechtelijk gewijsde er niet aan in de 

1 Zie Cass., 7 okt. 1996, AR S.95.0117.N, nr 872; Cass., 2 okt. 1997, AR C.94.0030.N, nr 381 met 
concl. adv.-gen. DUBRULLE; Cass., 24 juni 2002, AR C.98.0273.N, N.J.W. 2002, 353.
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weg staat dat een partij in een later burgerlijk proces de kans moet hebben de gegevens, 
afgeleid uit het strafgeding, te betwisten in zoverre zij geen partij was in het strafgeding of 
er niet vrij haar belangen kon laten gelden (Cass., 2 oktober 1997, Arr. Cass., 1997, 889; 
Cass., 24 juni 2002, NjW 2002, 353), zoals de eerste rechter en (eiser) in principe, terecht 
stellen.

Deze rechtspraak is te dezen evenwel niet relevant omdat (eiser) zich voor de inge-
stelde vordering niet kan beroepen op artikel 6, eerste lid, van het EVRM.

Aangezien (eiser), blijkens de artikelen 5 en 9, van de Socialezekerheidswet werkne-
mers van 27 juli 1969, een openbare instelling is die door de wet met de inning van de 
bijdragen  voor  sociale  zekerheid  is  belast,  is  een  geschil  tot  invordering  van  sociale 
bijdragen, net als een geschil tot terugbetaling van bijdragen (Cass., 7 oktober 1996, Arr. 
Cass., 1996, 872; R.W. 1996-97, 781; J. T. T. 1997, 166 met noot en Soc. Kron. 1997, 
63), geen geschil over burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van artikel 6.1. van 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

Dit betekent dat (eiser) de toepassing van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag 
erga omnes van het strafrechtelijk gewijsde niet kan betwisten door zich te beroepen op 
artikel 6, eerste lid, van het EVRM (R. Nelissen, Sociaalrechtelijke aspecten omtrent de 
adagia 'Le Criminel tient le civil  en état' en 'Le criminel emporte le civil',  rede uitge-
sproken op de plechtige openingszitting van het Arbeidshof te Antwerpen op 1 september 
2004, weergave op de website van het Arbeidshof te Antwerpen, p. 33 - gedrukt exem-
plaar p. 30).

Het Hof van Cassatie heeft weliswaar gesteld dat de ambtshalve veroordeling van de 
werkgever  tot  betaling aan de R.S.Z.  van achterstallige bijdragen krachtens artikel  35, 
tweede lid, van de R.S.Z.-Wet van 1969, een bijzondere herstelwijze oplegt in het alge-
meen belang van de financiering van de sociale zekerheid, die afwijkt  van het gemeen 
recht, en dat de ambtshalve veroordeling geen straf is maar een burgerlijk karakter heeft 
en niet het gezag van het strafrechtelijk gewijsde heeft dat kleeft aan een strafrechtelijke 
veroordeling (Cass., 21 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 459; J.T.T. 1999-2000, 188; R.W. 
2000-2001, 165 met noot; Soc. Kron. 2000, 481), zodat ook het afwijzen van een derge-
lijke veroordeling dat gewijsde lijkt te ontberen.

Zo kunnen ook bijdrage-opslagen en intresten na een ambtshalve veroordeling tot beta-
ling van de bijdragen bij correctioneel vonnis nog later gevorderd worden bij het arbeids-
gerecht (Arbh. Antwerpen, afdeling Hasselt, 9 maart 1999, J.T.T. 1999, 406).

Maar te dezen heeft de strafrechter definitief en zeker beslist dat P.S. niet verbonden 
was  door  een  arbeidsovereenkomst  tijdens  de  te  dezen  relevante  periode,  beslissing 
waaraan in elk geval wel het strafrechtelijk gezag van gewijsde kleeft.

Het gezag van strafrechtelijk gewijsde dat geldt 'erga omnes' is immers verbonden aan 
'hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist'.

De strafrechter heeft echter wat betreft de feiten die tevens de aanleiding zijn geweest 
tot  de  deelvordering die thans nog in  betwisting is,  niet  geoordeeld over  enig moreel 
bestanddeel van de inbreuk evenmin trouwens als over het materieel bestanddeel ervan.

Het materieel bestanddeel bestaat immers niet uit de tewerkstelling zelf, maar uit het 
niet-inschrijven van een werknemer in het personeelsregister en het niet-aangeven van een 
tewerkstelling van die werknemer.

Te dezen heeft de strafrechter geoordeeld dat niet wordt bewezen dat er sprake is van 
tewerkstelling, dus dat P.S. verbonden was door een arbeidsovereenkomst met (verweer-
ster).

Om die reden werden de aangestelden van (verweerster) vrijgesproken van de ten laste 
gelegde feiten.
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Aangezien  de  strafrechter  definitief  heeft  beslist  dat  P.S.  in  de  te  dezen  relevante 
periode  niet  verbonden  was  door  een  arbeidsovereenkomst  met  (verweerster)  kan  dit 
(arbeidshof), zonder het gezag van het strafrechtelijk gewijsde te schenden, de vordering 
van (eiser) die gesteund is op die beweerde tewerkstelling niet gegrond verklaren (verge-
lijk  in  verband  met  vrijspraak  door  de  strafrechter  t.a.v.  burgerlijke  partij:  Cass.,  16 
december 1991, Soc. Kron. 1992, 285, en voor wie geen partij was in de procedure voor 
de strafrechter: Cass., 24 juni 2002, NjW 2002, 336 geciteerd door I. Boone)".

Grieven
Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel inzake het strafrechtelijk gewijsde, dat in 

artikel  4  van  de  V.T.Sv.  ligt  besloten,  mogen  beslissingen  op  de strafvorderingen,  in 
beginsel,  niet  opnieuw ter sprake worden  gebracht  ter gelegenheid van een navolgend 
burgerlijk of sociaalrechtelijk proces.

De draagwijdte van deze regel wordt evenwel in sterke mate beperkt doordat hij in 
samenhang moet  worden  gelezen  met  het  algemeen  rechtsbeginsel  van  het  recht  van 
verdediging en artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) dat inhoudt dat eenieder het recht heeft 
op een eerlijke behandeling van zijn zaak bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten 
en verplichtingen.

Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde staat er niet aan in de weg dat een partij in 
een later burgerlijk of sociaalrechtelijk proces de kans moet krijgen om de gegevens, afge-
leid uit het strafgeding, te betwisten in zoverre zij geen partij was in het strafgeding of er 
niet vrij haar belangen kon laten gelden.

Deze relativiteit van het beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken vloeit recht-
streeks voort uit artikel 4 van de V.T.Sv. en dient niet noodzakelijk aan artikel 6 van het 
EVRM te worden vastgeknoopt.

Waar eiser, als openbare instelling die door de wet met de inning van de bijdragen voor 
sociale  zekerheid  is  belast  (zie  de  artikelen  5  en  9  van  de  RSZ-wet),  zich  niet  kan 
beroepen op artikel 6.1 van het EVRM om de toepassing van het algemeen rechtsbeginsel 
inzake het gezag van gewijsde in strafzaken te betwisten, nu een geschil tot invordering 
van sociale bijdragen ten aanzien van eiser geen geschil is over burgerlijke rechten en 
verplichtingen in de zin van het voormeld artikel 6.1, kan eiser de beperkte draagwijdte 
van het strafrechtelijk gewijsde bijgevolg steeds inroepen op grond van artikel 4 van de 
V.T.Sv. zelf.

In zoverre eiser geen partij was geweest in de procedure voor de strafrechter die tot de 
vrijspraak van de aangestelden van verweerster heeft geleid, kon het absoluut gezag van 
gewijsde waarmee deze vrijspraak was bekleed derhalve evenmin aan eiser worden tegen-
geworpen en stond het hem vrij om voor het arbeidshof aan te voeren dat de heer P.S., 
anders dan door de strafrechter was beslist, wel in ondergeschikt verband door verweer-
ster werd tewerkgesteld in de relevante periode.

Het  vrijsprekend  vonnis  van  de  strafrechter  kon  bijgevolg  geen  dwingende  reden 
vormen voor het arbeidshof om de vordering van eiser ongegrond te verklaren en kon 
hoogstens  door  het  arbeidshof  in  aanmerking  worden  genomen  als  een  feitelijk 
vermoeden dat een gezagsrelatie ontbrak.

Door te oordelen dat door de strafrechter definitief was beslist dat de Heer P.S. niet 
verbonden was door een arbeidsovereenkomst met verweerster en dat het arbeidshof de 
vordering van eiser niet kon inwilligen, zonder het gezag van het strafrechtelijk gewijsde 
te  schenden,  heeft  het  bestreden  arrest  bijgevolg  de  draagwijdte  van  het  gezag  van 
gewijsde in strafzaken miskend.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig het strafrechtelijk gewijsde van het 
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vonnis van de strafrechter aan eiser heeft tegengeworpen op de enkele grond dat eiser zich 
als openbare instelling, die met de inning van de bijdragen is belast, niet op artikel 6.1 van 
het EVRM kan beroepen waardoor het bestreden arrest aan eiser ten onrechte de moge-
lijkheid heeft ontzegd om de gegevens te betwisten die werden afgeleid uit het strafgeding 
(schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het gezag van gewijsde in strafzaken, zoals dit besloten ligt in artikel 4 van 

de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, staat niet eraan in de 
weg  dat  een  partij  in  een  later  burgerlijk  proces  de  mogelijkheid  krijgt  om 
elementen te betwisten die uit het strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij niet bij 
het strafgeding was betrokken of er niet vrij haar belangen heeft kunnen doen 
gelden.

2. Dit geldt ook in materies waarop artikel 6.1. van het EVRM niet toepasse-
lijk is.

3. Het arrest oordeelt dat:
- de strafrechter bij vonnis van 16 mei 2001 definitief beslist heeft dat P.S. niet 

verbonden was met de verweerster door een arbeidsovereenkomst tijdens de te 
dezen relevante periode;

- aan die beslissing een gezag van strafrechtelijk gewijsde erga omnes kleeft;
- het geschil tot invordering van sociale bijdragen door een openbare instelling 

als de eiser, geen geschil is over burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin 
van artikel 6.1. van het EVRM waardoor de eiser de toepassing van het algemeen 
rechtsbeginsel van het gezag erga omnes van het strafrechtelijk gewijsde niet kan 
betwisten door zich te beroepen op artikel 6.1. van het EVRM.

4. Het arrest beslist op grond daarvan dat het, hoewel de eiser niet in het straf-
geding was betrokken, de vordering van de eiser die steunt op een tewerkstelling 
van P.S. met een arbeidsovereenkomst, niet kan toekennen zonder het gezag van 
strafrechtelijk gewijsde van het vonnis van 16 mei 2001 te schenden.

5. Door aan het gezag van strafrechtelijk gewijsde een dergelijke draagwijdte 
toe te kennen, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht.

6. Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

24 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Waûters– Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advo-
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caten: mrs. De Bruyn en van Eeckhoutte.

Nr. 234

3° KAMER - 24 april 2006

1º SCHULDVERNIEUWING - DELEGATIE VAN SCHULDENAAR - CONVENTIONELE OVERGANG 
VAN ONDERNEMING - WERKGEVERS - SCHULDENAARS - WERKNEMER - SCHULDEISER - ARTIKEL 
1275, B.W. - AARD

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - CONVENTIONELE OVERGANG 
VAN ONDERNEMING - WERKGEVERS - SCHULDENAARS - WERKNEMER - SCHULDEISER - 
SCHULDVERNIEUWING - DELEGATIE VAN SCHULDENAAR - ARTIKEL 1275, B.W. - AARD

3º LOON — RECHT OP LOON - EINDEJAARSPREMIE - AARD - ONTSTAAN - GEVOLG

4º LOON — RECHT OP LOON - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - EINDEJAARSPREMIE - 
PRO RATA - BEREKENING

5º LOON — RECHT OP LOON - ARBEIDSOVEREENKOMST - GROEPSVERZEKERING - 
WERKGEVERSBIJDRAGE - RECHT VAN BETALING - ONTSTAAN

1º en 2° De regel volgens welke de delegatie waarbij een schuldenaar aan de schuldeiser 
een  andere  schuldenaar  geeft  die  zich  tegenover  de  schuldeiser  verbindt,  geen 
schuldvernieuwing teweegbrengt, indien de schuldeiser niet uitdrukkelijk heeft verklaard 
dat hij zijn schuldenaar die de delegatie gedaan heeft, van zijn verbintenis wil ontslaan, is  
niet  van dwingend recht  ten voordele  van de overnemer  in  geval  van overgang van  
onderneming.  (Art. 1275, B.W.; Art. 3.1, tweede lid, Richtlijn 77/187/EEG van de Raad 
van 14 feb. 1977)

3º Een eindejaarspremie is in de regel de tegenprestatie van de arbeid die ter uitvoering 
van  de  arbeidsovereenkomst  wordt  verricht,  zodat  het  recht  erop,  in  beginsel  wordt  
verkregen  naar  gelang  de  arbeid  is  verricht;  de  eindejaarspremie  is  dienvolgens 
splitsbaar1. (Art. 20, 3°, Arbeidsovereenkomstenwet)

4º In geval de arbeidsovereenkomst de toekenning inhoudt van een eindejaarspremie is de 
betaling van deze premie bij ontstentenis van nadere precisering in beginsel verschuldigd 
op het einde van het jaar; bij beëindiging van de overeenkomst vóór het einde van het  
jaar is de betaling pro rata in beginsel verschuldigd voor de in dat jaar tot dat tijdstip  
geleverde arbeid. (Art. 20, 3°, Arbeidsovereenkomstenwet)

5º Wanneer de arbeidsovereenkomst een bepaling inhoudt waarbij de werkgever zich er  
toe verbindt de premies te betalen voor een groepsverzekering, bestaat die verbintenis 
vanaf het sluiten van de arbeidsovereenkomst, maar ontstaat het recht op de betaling 
van  de  premies  op  de  data  waarop  die  premies  komen  te  vervallen.  (Art.  20,  3°, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(DOEDIJNS FLUITRONICS nvT. D. e.a.)

ARREST

(A.R. S.05.0080.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass., 9 mei 1994, AR S.93.0110.N, nr 225.
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Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 14 februari 2005 gewezen 
door het Arbeidshof te Gent.

Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift vijf middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het in het middel bedoelde verweer gaat er van uit dat het beroepen vonnis 

geen veroordeling inhoudt doch enkel het debat heropent teneinde de partijen, 
meer bepaald de verweerders, toe te laten bijkomende bewijzen voor te brengen.

2. De appelrechters stellen vast dat het beroepen vonnis oordeelt dat, anders 
dan door de verweerder voorgehouden,

- de verweerder over geen keuzerecht beschikte om al dan niet in dienst te 
treden van de eiseres doch deze wel de bestaande arbeidsovereenkomst integraal 
moest overnemen, inclusief de bestaande voordelen;

- de nieuwe plaats van tewerkstelling, met een aantal bijkomende kilometers, 
geen reden was om te oordelen dat de eiseres de arbeidsovereenkomst eenzijdig 
zou hebben gewijzigd. 

De appelrechters hebben aldus vastgesteld dat het beroepen vonnis niet enkel 
het debat heeft heropend en zij dienden dan ook niet meer te antwoorden op het 
verweer dat, gelet op hun oordeel, niet meer dienend was.

3. Het middel kan niet worden aangenomen. 
Tweede middel
4. De appelrechters stellen vast dat de verweerder oorspronkelijk was tewerk-

gesteld bij Vickers Systems GmbH die een deel van haar onderneming liet over-
gaan  op de eiseres  en dat  die overgang ten aanzien van de verweerder  op 7 
februari 1996 gevolgen had.

5. De appelrechters  oordelen dat als gevolg van de overgang,  de eiseres  de 
werkgever van de verweerder is geworden.

Zij  oordelen  verder  dat  de  eiseres  de  verweerder  op  18  maart  1996  heeft 
ontslagen door de arbeidsplaats eenzijdig en op belangrijke wijze te wijzigen, 
veroordelen haar tot het betalen van een opzeggingsvergoeding en zeggen dat die 
veroordeling niet slaat op de verweerster op grond dat deze alsdan niet langer de 
werkgever van de verweerder was.

6. Het middel voert aan dat ook de verweerster (rechtsopvolger van Vickers 
Systems  GmbH) tot  betaling  diende  te  worden  veroordeeld  op  grond  dat  de 
verweerder  overeenkomstig artikel  1275 van het Burgerlijk Wetboek, dat  van 
dwingend recht  is,  de  verweerster  niet  uitdrukkelijk  heeft  vrijgesteld  van het 
gehouden zijn tot de schulden na de overgang van onderneming.
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7. Het blijkt niet dat de eiseres dit middel voor de appelrechters heeft aange-
voerd of dat de andere partijen dit in het debat hebben gebracht.

De bepalingen van dit artikel zijn niet van dwingend recht ten voordele van de 
overnemer in geval van overgang van onderneming.

8. Het middel is nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.
Derde Middel
Eerste en tweede subonderdeel van het eerste onderdeel
9. Artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeids-

raad nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de 
werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van onderne-
mingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werkne-
mers  die  overgenomen  worden  bij  overname  van  activa  na  faillissement  of 
gerechtelijk  akkoord  door  boedelafstand,  algemeen  verbindend  verklaard  bij 
koninklijk besluit van 25 juli 1985, ingevoegd bij artikel 1 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 32quater van 19 december 1989, algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 6 maart 1990, met gevolgen vanaf 16 mei 
1989, bepaalt dat de vervreemder en de verkrijger in solidum gehouden zijn tot 
betaling  van  de  op het  tijdstip  van  de  overgang  in  de  zin van  artikel  1,  1°, 
bestaande schulden, die uit de op dat tijdstip bestaande arbeidsovereenkomsten 
voortvloeien,  met  uitzondering  van  de  schulden  uit  hoofde  van  aanvullende 
regimes van sociale voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 4 van deze overeen-
komst. 

10. Met de op het tijdstip van de overgang bestaande schulden zijn de schulden 
bedoeld in de zin van voormeld artikel 1, 1°, met betrekking tot de tot op dat 
ogenblik gepresteerde arbeidsprestaties.

11. De eiseres komt op tegen de beslissing van het arrest dat de verweerster 
niet  met  de  eiseres  in  solidum is  veroordeeld  tot  betaling  van de eindejaars-
premie pro rata voor de periode vanaf de gedeeltelijke overdracht van de onder-
neming op 7 februari 1996 tot de datum van het ontslag op 18 maart 1996.

12. Het arrest oordeelt dat de verweerder krachtens zijn arbeidsovereenkomst 
gerechtigd was op een eindejaarspremie, dat uit niets blijkt dat er geen bereke-
ning pro rata is toegelaten, dat zijn ontslag het recht op de premie deed ontstaan 
en dat  gelet  op de deelbaarheid van de premie en de bepaling van voormeld 
artikel  8, de verweerster  slechts tot  betaling van de eindejaarspremie pro rata 
gehouden is voor de periode van 1 januari 1996 tot de datum van de gedeeltelijke 
overdracht van de onderneming op 7 februari 1996.

Door  aldus  te  beslissen  oordeelt  het  arrest  niet,  zoals  de  eiseres  nochtans 
aanvoert, dat de pro rata eindejaarspremie opeisbaar wordt naargelang de arbeid 
wordt verricht.

13. De subonderdelen missen feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Eerste subonderdeel
14. Een eindejaarspremie is in de regel de tegenprestatie van de arbeid die ter 
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uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt verricht, zodat het recht erop, in 
beginsel wordt verkregen naar gelang de arbeid is verricht. De eindejaars-premie 
is dienvolgens splitsbaar.

15. In  geval  de arbeidsovereenkomst de toekenning inhoudt van een einde-
jaarspremie is de betaling van deze premie bij ontstentenis van nadere precise-
ring in beginsel verschuldigd op het einde van het jaar.

Bij beëindiging van de overeenkomst voor het einde van het jaar is de betaling 
pro rata in beginsel  verschuldigd voor de in dat jaar tot dat tijdstip geleverde 
arbeid. 

Het subonderdeel dat er van uitgaat dat het recht op betaling van zulke einde-
jaarspremie pro rata  reeds  bestaat  voor dat  de arbeidsprestaties  geleverd  zijn, 
faalt naar recht.

Tweede subonderdeel
16. In zoverre dit subonderdeel de schending aanvoert van artikel 1275 van het 

Burgerlijk Wetboek, is het nieuw om dezelfde reden als gesteld in het antwoord 
op het tweede middel, mitsdien niet ontvankelijk.

17. In zoverre dit subonderdeel de schending aanvoert van andere wettelijke 
bepalingen, is het afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van artikel 
1275 van het Burgerlijk Wetboek, mitsdien niet ontvankelijk.

Derde onderdeel
18. Het arrest oordeelt niet dat het recht op de oudejaarspremie reeds ontstaat 

bij het aangaan van de verbintenis tot betaling van die premie.
19. Het onderdeel steunt op een onjuiste lezing van het bestreden arrest en is 

mitsdien niet ontvankelijk.
Vierde onderdeel
Eerste en tweede subonderdeel
20. In zoverre het arrest stelt dat het ontslag van verweerder het recht op de 

eindejaarspremie pro rata deed ontstaan, geeft het arrest te kennen dat het recht 
op de betaling van de eindejaarspremie pro rata bij het ontslag verworven werd.

21. De subonderdelen die er van uitgaan dat het arrest aldus oordeelt dat de 
verweerder  slechts  bij  het  ontslag  de  toekenning  van  de  eindejaarspremie 
verwierf, berust op een verkeerde lezing van het arrest en missen bijgevolg feite-
lijke grondslag.

Vierde middel
Eerste onderdeel
22. Wanneer de arbeidsovereenkomst een bepaling inhoudt waarbij de werk-

gever zich er toe verbindt de premies te betalen voor een groeps-verzekering, 
bestaat  die  verbintenis  vanaf  het  sluiten  van  de  arbeids-overeenkomst,  maar 
ontstaat het recht op de betaling van de premies op de data waarop die premies 
komen te vervallen.

23. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de schuld, bestaande in het betalen 
van de premies van de groepsverzekering reeds bij het aangaan van de verbin-
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tenis tot betaling van die premies bestaat, faalt het naar recht.
24.  Het  arrest  geeft  te  kennen  dat  de  schuld  tot  betaling  van  die  premies 

betrekking heeft op de periode na de overdracht en dat de eiseres in gebreke is 
gebleven deze betalingen te verrichten en daarom schadevergoeding verschul-
digd is. 

25. Door aldus te beslissen schendt het arrest de als geschonden aangewezen 
wettelijke bepalingen niet.

26. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
27. In zoverre dit onderdeel de schending aanvoert van artikel 1275 van het 

Burgerlijk Wetboek, is het nieuw om dezelfde reden als gesteld in het antwoord 
op het tweede middel, mitsdien niet ontvankelijk.

28. In zoverre dit onderdeel de schending aanvoert van andere wettelijke bepa-
lingen, is het afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 1275 
van het Burgerlijk Wetboek, mitsdien niet ontvankelijk.

Vijfde middel
29.  In  zoverre  dit  middel  de  schending  aanvoert  van  artikel  1275 van  het 

Burgerlijk Wetboek, is het nieuw om dezelfde reden als gesteld in het antwoord 
op het tweede middel, mitsdien niet ontvankelijk.

30. In zoverre dit middel de schending aanvoert van andere wettelijke bepa-
lingen, is het afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van artikel 1275 
van het Burgerlijk Wetboek, mitsdien niet ontvankelijk.

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

24 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dhaeyer– Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. van Eeckhoutte, Maes en Kirkpatrick.

Nr. 235

2° KAMER - 25 april 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEOORDELINGSVRIJHEID - GETUIGEN AANGEBRACHT DOOR EEN PARTIJ

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEWIJS - GETUIGEN AANGEBRACHT 
DOOR EEN PARTIJ

1º en 2° Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, staat het de strafrechter  
vrij zonder miskenning van het recht van verdediging zijn overtuiging te gronden op onder  
meer  verklaringen  van  getuigen  die  in  het  aanvankelijk  proces-verbaal  niet  worden 
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vermeld, ook al zijn deze getuigen later aangebracht door een partij. 

(C. T. S.)

ARREST

(A.R. P.05.1571.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Brugge van 19 oktober 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Wanneer de wet zoals hier geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoor-

deelt de rechter in strafzaken onaantastbaar in feite de bewijswaarde van de hem 
regelmatig  overgelegde  feitelijke  gegevens  waarover  de  partijen  tegenspraak 
hebben kunnen voeren.

Het staat hem onder meer vrij zijn overtuiging te gronden op verklaringen van 
getuigen die in het aanvankelijk proces-verbaal niet worden vermeld, ook al zijn 
deze getuigen later aangebracht door een partij.

Anders dan het middel stelt, mag de strafrechter wel een dergelijke verklaring 
als bewijs in aanmerking nemen.

In zoverre faalt het middel naar recht.
2. De eiser vermag geen miskenning van het recht van verdediging af te leiden 

uit de omstandigheid dat de appelrechters hun overtuiging gronden op dergelijke 
verklaringen.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
3.  In  zoverre  het  middel  voor  het  overige  opkomt tegen  die  onaantastbare 

beoordeling van de bewijswaarde van de getuigenverklaring, is het niet ontvan-
kelijk.

Tweede middel
Eerste onderdeel
4.  De  verplichting  van  artikel  149  Grondwet  elk  vonnis  met  redenen  te 

omkleden houdt niet in dat de rechter moet antwoorden op argumenten die tot 
staving van een middel zijn aangevoerd maar geen afzonderlijk middel vormen.

5. De eiser heeft zijn in het onderdeel aangehaalde argumenten enkel aange-
voerd tot staving van zijn middel met betrekking tot het gebrek aan geloofwaar-
digheid van de getuigenverklaring en de miskenning van het recht van verdedi-
ging. Met dit argument heeft hij geen afzonderlijk middel beoogd.

De appelrechters dienden die argumenten niet afzonderlijk te beantwoorden.
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Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
6.  Voor  het  overige,  verwerpen  en  beantwoorden  de  appelrechters  met  de 

redenen die zij vermelden, eisers verweer.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
7. Het is niet tegenstrijdig te stellen, enerzijds, dat de getuige geen der partijen 

kent en met geen van hen in persoonlijk contact is gekomen, en anderzijds, dat 
de identiteit van die getuige door de raadsman van de verweerster aan het parket 
werd medegedeeld.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

25 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-
generaal – Advocaat: mr. M. Olivier, Brugge.

Nr. 236

2° KAMER - 25 april 2006

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - OPSTELLEN VAN EEN GESCHRIFT - 
GEBRUIK VAN VALS STUK DOOR ANDERE PERSOON - BEDRIEGLIJK OPZET OF OOGMERK OM TE 
SCHADEN - STRAFBAARHEID

Nu het misdrijf valsheid in geschrifte en dat van gebruik van valse stukken twee afzonderlijk 
misdrijven  vormen,  kan  het  gebruik  van  een  vals  stuk  strafbaar  zijn  van  zodra  de  
gebruiker kennis heeft van de valsheid ervan, ook al heeft de opsteller het stuk opgesteld 
zonder bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden1. (Artt. 193 en 213, Sw.)

(KBC BANK nv T. A. en  VOSBERG nv)

ARREST

(A.R. P.05.1675.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 november 2005.

1 Cass., 12 maart 1940, Bull. en Pas., 1940, I, 90.
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De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het  misdrijf  valsheid  in  geschrifte  en  dat  van  gebruik  van  valse  stukken 

vormen twee afzonderlijke misdrijven.
De omstandigheid dat op het ogenblik van het opstellen van een geschrift, de 

opsteller  ervan  zich  niet  ervan  bewust  is  dat  dit  geschrift  een  of  meerdere 
onjuiste vermeldingen bevat, heeft niet voor gevolg dat bedoeld geschrift geen 
vervalsing van de waarheid inhoudt.

Het gebruik van een vals stuk kan strafbaar zijn van zodra de gebruiker kennis 
heeft van de valsheid ervan, ook al heeft de opsteller het stuk opgesteld zonder 
bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden.

Het  arrest  oordeelt  dat  de  geschriften,  voorwerp  van  de  telastlegging  A.I, 
"waarvoor er aanwijzingen zijn dat zij door een materiële vergissing zijn aange-
tast, niet met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden werden opge-
steld". Op die grond besluit het arrest dat "deze geschriften derhalve ook niet het 
voorwerp kunnen uitmaken van gebruik van valse stukken".

Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  het  de  verweerders  wegens  het 

misdrijf gebruik van de valse stukken voorwerp van de telastlegging A.I., buiten 
vervolging stelt, en daarbij ook preciseert dat de telastlegging B geen betrekking 
heeft op het gebruik van die valse stukken.

Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten en laat de overige helft ten 
laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer 
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

Begroot de kosten op 131,11 euro waarvan 101,11 verschuldigd en 30 euro 
betaald is.

25 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – 
Advocaat: mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 237
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2° KAMER - 25 april 2006

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - MISDRIJVEN GEPLEEGD VOOR 1 MEI 2000 - 
HERSTELMAATREGELEN

Uit  de  woorden  "kan  in  principe"  in  de  aanhef  van  artikel  149,  §1,  derde  lid,  
Stedenbouwdecreet  1999,  blijkt  dat  voor  de  misdrijven  waarvan  de  eigenaar  kan 
aantonen  dat  ze  werden  gepleegd  voor  1  mei  2000,  in  elk  geval  ook  een  andere  
herstelmaatregel dan de meerwaarde kan worden aangewend1.

(P. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0079.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 7 december 2005.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

25 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal 
– Advocaat: mr. H. Van Campfort, Leuven.

Nr. 238

2° KAMER - 25 april 2006

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - VERZOEKSCHRIFT - MEMORIE - TERMIJN VAN 
NEERLEGGING - INSCHRIJVING VAN DE ZAAK OP DE ALGEMENE ROL - GEVOLG

Niets verhindert de eiser in cassatie zijn cassatiemiddelen in de vormen en termijnen door 
de  wet  voorgeschreven  kenbaar  te  maken,  zelfs  indien  hij  niet  op  de  hoogte  wordt 

1 B.  DE TEMMERMAN, De  herstelmaatregelen  inzake  ruimtelijke  ordening,  in  Milieustraf-  en 
milieustrafprocesrecht, Actuele vraagstukken, blz 358, met verwijzing naar Arbitragehof nr 14/2005, 
19 januari 2005, overweging B.24. 
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gesteld van de inschrijving van de zaak op de algemene rol van het Hof1. (Artt. 420bis en 
422, Sv.)

(D.)

ARREST

(A.R. P.06.0129.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Brussel van 23 december 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie
De eiser in cassatie kan op verscheidene manieren zijn middelen opgeven. Hij 

kan het doen bij de verklaring van zijn beroep in cassatie of in een verzoekschrift 
dat hij moet neerleggen binnen de vijftien dagen op de griffie van het gerecht dat 
de bestreden beslissing heeft gewezen (artikel 422 Wetboek van Strafvordering). 
Hij kan het ook doen in een memorie die hij binnen de twee maanden sedert de 
dag waarop de zaak op de algemene rol is ingeschreven, ter griffie van het Hof 
neerlegt (artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering). Die memorie 
moet wel minstens acht dagen vóór de terechtzitting aan het openbaar ministerie 
zijn meegedeeld (artikel 420bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering).

Zelfs indien de eiser niet op de hoogte wordt gesteld van de inschrijving op de 
rol, dan verhindert niets hem zijn cassatiemiddelen kenbaar te maken. Hij moet 
niet wachten totdat hij een verwittiging krijgt. De eiser in cassatie weet wanneer 
hij cassatieberoep heeft aangetekend. Van dan af weet hij dat hij vijftien dagen 
heeft om een verzoekschrift  met middelen neer te leggen conform artikel 422 
Wetboek van Strafvordering. Hij kan ook bij de griffie van het Hof de nodige 
inlichtingen inwinnen teneinde te weten wanneer de zaak op de algemene rol is 
ingeschreven,  wat hem toelaat  tijdig een memorie met middelen in te dienen 
conform artikel 420bis van hetzelfde wetboek. Hij kan dan ook niet voorhouden 
dat hij is verschalkt omdat hij niet formeel is verwittigd wanneer de zaak op de 
rol is ingeschreven.

De eiser heeft zijn memorie ingediend op 24 april 2006. Dit is buiten alle voor-
melde termijnen. De memorie is dan ook niet ontvankelijk.

De eiser vraagt  het Hof daarover het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen.  Hij  houdt  voor  dat  het  openbaar  ministerie  zich  in  een  bevoorrechte 
positie bevindt. Dit is echter niet zo. Wanneer het openbaar ministerie cassatie-
beroep aantekent, gelden dezelfde voorwaarden en termijnen. 

1 Zie Cass., 15 juni 2004, P.04.0457.N, nr 325.
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Daar de prejudiciële vraag uitgaat  van een onjuiste juridische onderstelling, 
dient het Hof die vraag niet te stellen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

25 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal.

Nr. 239

2° KAMER - 25 april 2006

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
— ALLERLEI - HOGER BEROEP TEGEN ARREST VAN HET HOF VAN CASSATIE

Tegen arresten van het Hof van Cassatie kan geen hoger beroep worden ingesteld1.

(W.)

ARREST

(A.R. P.06.0555.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

25 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal.

Nr. 240

2° KAMER - 26 april 2006

1º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - GERECHT WAARNAAR DE ZAAK IS 
VERWEZEN - PARTIJEN - TOESTAND

1 Cass., 26 okt. 1999, AR P.99.1351.N, nr 566. 
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2º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - VERNIETIGING BEPERKT TOT DE 
STRAF - GERECHT WAARNAAR DE ZAAK IS VERWEZEN - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - 
ONDERZOEK - VERPLICHTING

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VERWIJZING NA CASSATIE - VERNIETIGING BEPERKT TOT DE 
STRAF - GERECHT WAARNAAR DE ZAAK IS VERWEZEN - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - 
ONDERZOEK - VERPLICHTING

1º Wanneer het Hof krachtens de artt. 426 en 427 Sv., een beslissing vernietigt en de zaak  
verwijst naar een hof of naar een rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of de 
rechtbank die het vernietigd arrest of vonnis gewezen heeft, plaatst dit de partijen, binnen 
de perken evenwel van de vernietiging, in de toestand waarin zij zich bevonden voor de  
rechter die deze beslissing heeft gewezen. (Artt. 426 en 427, Sv.)

2º en 3°  Na een vernietiging die beperkt is  tot  de straf, van een beslissing die,  na te  
hebben  verklaard  dat  de  duur  van  de  vervolgingen  de  redelijke  termijn  niet  had 
overschreden, heeft  gezegd dat  de telastleggingen bewezen zijn en de straffen heeft 
bevestigd die de eerste rechter aan de beklaagde heeft opgelegd, moet het gerecht op 
verwijzing  onderzoeken,  voor  het  tijdvak  na  de  beslissing  waarbij  de  telastleggingen 
bewezen zijn verklaard, of de redelijke termijn al dan niet is overschreden en, zo dit het  
geval is, de gevolgen daarvan wat betreft de toepassing van de straf beoordelen.  (Art. 
6.1, E.V.R.M.; Artt. 426 en 427, Sv.)

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0058.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat op 29 november 2005 in 

hoger beroep en op verwijzing is gewezen door de Correctionele Rechtbank te 
Charleroi ten gevolge van het arrest van 6 april 2005 van het Hof.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve aangevoerde middel afgeleid uit de schending van de arti-

kelen 426 en 427 van het Wetboek van Strafvordering:
Wanneer  het  Hof krachtens  de artikelen 426 en 427 van het  Wetboek van 

Strafvordering, een beslissing vernietigt en de zaak verwijst naar een hof of een 
rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of de rechtbank die de vernie-
tigde beslissing heeft gewezen, plaatst dit de partijen, binnen de perken evenwel 
van de vernietiging, in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter die 
deze beslissing heeft gewezen.

Bij  vonnis  van  12  november  2004  heeft  de  Correctionele  Rechtbank  te 
Doornik in hoger beroep, de telastleggingen bewezen verklaard en heeft het de 
straffen die door de eerste rechter aan eiser zijn opgelegd bevestigd. Vooraf had 
de rechtbank in hoger beroep beslist dat de duur van de vervolgingen de redelijke 
termijn niet had overschreden.

Dit vonnis resulteerde in een vernietiging die beperkt is tot de straf wegens 
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gebrek aan motivering van de weigering van een uitstel.
De correctionele rechtbank die op verwijzing uitspraak doet na vernietiging, 

heeft met name in antwoord op de conclusie van eiser beslist "dat er geen grond 
meer is om de kwestie van de redelijke termijn op te werpen". Het diende dit 
nochtans te onderzoeken voor het tijdvak na het vernietigde vonnis en, in het 
geval die termijn werd overschreden, de gevolgen daarvan wat betreft de toepas-
sing van de straf te beoordelen.

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

vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, 

zitting houdende in hoger beroep.

26 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 241

2° KAMER - 26 april 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF 
BESTAANSREDEN - GEMIS AAN BELANG - BESLISSING DIE DE VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING VASTSTELT

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - HOF VAN BEROEP - VERSTEK VAN DE BEKLAAGDE - VEROORDELEND 
ARREST - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER DE GEGRONDHEID VAN 
HET VERZET - STRAFVORDERING VERVALLEN - VERSTEK TE WIJTEN AAN DE OPPOSANT - 
VEROORDELING IN DE DOOR HET VERZET VEROORZAAKTE GERECHTSKOSTEN

3º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - HOF VAN BEROEP - VERSTEK VAN DE BEKLAAGDE - VEROORDELEND 
ARREST - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - ARREST DAT DEFINITIEF UITSPRAAK DOET OVER DE 
STRAFVORDERING EN DE UITSPRAAK OVER DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN AANHOUDT - 
VERSTEK TE WIJTEN AAN DE OPPOSANT - VEROORDELING IN DE DOOR HET VERZET VEROORZAAKTE 
GERECHTSKOSTEN - KOSTEN VAN HET VONNIS OVER DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN

1º Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het cassatieberoep van de beklaagde tegen 
een beslissing die de strafvordering vervallen verklaart door verjaring1.

2º Wanneer het hof van beroep uitspraak doet over de gegrondheid van het verzet van de  
beklaagde,  moet  het  hem veroordelen  in  de  gerechtskosten  die  door  dat  verzet  zijn 
veroorzaakt, inbegrepen de kosten van de uitgifte en van betekening van de bij verstek  

1 Cass., 8 nov. 1978, (A.C., 1978-1979, p. 284). 
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gewezen beslissing, zelfs indien het de strafvordering vervallen verklaart, wanneer het  
vaststelt dat het verstek aan de opposant te wijten is. (Art. 50, Sw.; Artt. 187, zesde lid, 
en 211, Sv.)

3º  De  kosten  van  het  verzet  van  de  beklaagde tegen  een  bij  verstek  gewezen  arrest 
hebben  betrekking  op  de  beslissing  over  de  strafvordering;  aangezien  het  arrest  op  
verzet definitief daarover uitspraak doet terwijl het beslist om de uitspraak aan te houden 
over  de  burgerlijke  rechtsvorderingen,  veroordeelt  het  de  beklaagde  rechtens  tot  de 
kosten van het verzet, wanneer het vaststelt dat het verstek aan hem te wijten is, terwijl 
het de kosten van de beslissing over de burgerlijke rechtsvorderingen aanhoudt. (Art. 50, 
Sw.; Artt. 187, zesde lid, en 211, Sv.)

(D. T. L.. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0214.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  een  arrest,  op  22  december  2005 

gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
Eiser voert  twee middelen aan in een memorie en een derde middel  in een 

aanvullende  memorie.  Van  die  memories  is  een  voor  eensluidend  verklaard 
afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het eerste middel :
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de vereffening van de gerechtskosten 

en dus een onderzoek van feiten vereist waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het 
niet ontvankelijk.

Voor  het  overige  bekritiseert  eiser  zijn  veroordeling  in  de  kosten  van  het 
verzet  met  de  overweging  dat  "de  vereffende  kosten  moeten  worden  aange-
houden".

Uit  de  artikelen  50  van  het  Strafwetboek,  187,  zesde  lid,  en  211  van  het 
Wetboek van Strafvordering volgt dat wanneer het hof van beroep uitspraak doet 
over de gegrondheid van het verzet van beklaagde, het hem moet veroordelen in 
de kosten en uitgaven die door dat verzet zijn veroorzaakt, inbegrepen de kosten 
van de uitgifte  en de betekening van de bij  verstek gewezen beslissing, zelfs 
indien het  de strafvordering vervallen verklaart,  wanneer  het  vaststelt  dat  het 
verstek aan de opposant te wijten is.

Hoewel ze verschillen van de andere kosten in beide instanties die het arrest 
ten laste van de Staat laat, hebben die verzetskosten betrekking op de beslissing 
over  de  strafvordering.  Aangezien  het  arrest  op  verzet  definitief  daarover 
uitspraak doet terwijl het beslist om de uitspraak aan te houden over de burger-
lijke rechtsvorderingen, veroordeelt het beklaagde rechtens tot de kosten van het 
verzet, wanneer het vaststelt dat het verstek aan hem te wijten is, terwijl het de 
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kosten van de beslissing over de burgerlijke rechtsvorderingen aanhoudt.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt eiser in de kosten.

26 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. J-M. Flagothier, Brussel. 

Nr. 242

2° KAMER - 26 april 2006

1º VREEMDELINGEN - KANDIDAAT POLITIEK-VLUCHTELING - VERKLARING VAN DE KANDIDAAT - 
TAAL VAN HET ONDERZOEK - BESLISSING - DAAROPVOLGENDE BESLISSINGEN - MAATREGEL VAN 
VRIJHEIDSBEROVING - ANDERE TAAL - GEVOLG

2º TAALGEBRUIK — BESTUURSZAKEN - DIENST VREEMDELINGENZAKEN - KANDIDAAT 
POLITIEK-VLUCHTELING - VERKLARING VAN DE KANDIDAAT - TAAL VAN HET ONDERZOEK - 
BESLISSING - DAAROPVOLGENDE BESLISSINGEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - ANDERE 
TAAL - GEVOLG

1º en 2° Krachtens art.  51-4,  §1,  tweede lid,  Vreemdelingenwet,  moet  de taal  van het  
onderzoek van de verklaring van de kandidaat politiek-vluchteling tevens de taal van de 
beslissing  zijn  waartoe  het  aanleiding  geeft  alsmede  die  van  de  eventuele  
daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied; uit die bepaling volgt  
evenwel niet dat het niet-gebruik van die taal in de vrijheidsbenemende maatregel de 
nietigheid van die maatregel meebrengt1. (Art. 51-4, §1, tweede lid, Vreemdelingenwet)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0417.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiseres voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

1 Zie Cass., 24 dec. 2003, AR P.03.1567.F, nr 671; G.-F. RANERI, noot onder Cass., 11 feb. 2004, 
Rev. dr. pén., 2004, p. 733. 
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verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Met toepassing van artikel 74-5, §1, 2°, van de Wet van 15 december 1980 

betreffende  de  toegang  tot  het  grondgebied,  het  verblijf,  de  vestiging  en  de 
verwijdering van vreemdelingen, maakte eiseres, op 13 februari 2006, het voor-
werp uit  van een beslissing tot  vasthouding in  een welbepaalde  plaats  in het 
grensgebied. Die maatregel werd gerechtvaardigd door de omstandigheid dat zij 
gepoogd heeft het Rijk binnen te komen zonder te voldoen aan de voorwaarden 
die bij artikel 2 van de voormelde wet zijn bepaald.

Het bestreden arrest beslist om de beslissing van vrijheidsbeneming te hand-
haven. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het  middel  voert  enerzijds  aan  dat  de  beslissing  van  vrijheidsbeneming 

onwettig is in zoverre zij niet door de minister van Binnenlandse Zaken of zijn 
afgevaardigde  werd  ondertekend,  doch  door  de  directeur  van  het  gesloten 
centrum waar zij verblijft.

Uit de voormelde beslissing blijkt dat de directeur van het centrum heeft gete-
kend onder de voorgedrukte vermelding "de afgevaardigde van de minister van 
Binnenlandse zaken".

In zoverre het middel aanvoert dat die directeur niet de hoedanigheid heeft die 
in dit geschrift  wordt vermeld,  kan dit niet voor de eerste maal voor het  Hof 
worden aangevoerd en is het niet ontvankelijk.

Het middel voert anderzijds aan dat de voormelde beslissing, die in het Frans 
gebeurde, in het Nederlands had moeten zijn genomen, aangezien de administra-
tieve procedure met betrekking tot het verkrijgen van het vluchtelingenstatuut in 
het Nederlands werd gevoerd.

In zoverre het middel een schending van artikel 74-5, §1, 2°, van de Wet van 
15 december 1980 aanvoert, dat geen verband houdt met het gebruik der talen in 
bestuurszaken, faalt het naar recht.

Krachtens artikel 51-4, §1, tweede lid, van de voormelde wet, moet de taal van 
het onderzoek van de verklaring van de kandidaat politiek-vluchteling tevens de 
taal van de beslissing zijn waartoe het aanleiding geeft alsmede die van de even-
tuele daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied.

Uit die bepaling volgt evenwel niet dat het niet-gebruik van die taal in de vrij-
heidsbenemende maatregel de nietigheid van die maatregel meebrengt.

In zoverre faalt het middel eveneens naar recht.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten. 

26 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. G. Mundere Cikonza, Brussel. 

Nr. 243

1° KAMER - 27 april 2006

1º VERBINTENIS - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - KENNISGEVING - VOORWAARDEN

2º VERBINTENIS - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - SCHULDENAAR - MIDDELEN - 
GRENZEN

1º  Aan  de  gecedeerde  schuldenaar  dient  enkel  het  feit  van  de  overdracht  van  de  
schuldvordering ter  kennis te worden gebracht1;  die kennisgeving kan zowel  door  de 
overdrager als de overnemer gebeuren. (Art. 1690, tweede lid, B.W.)

2º Wanneer de kennisgeving van de overdracht van schuldvordering enkel uitgaat van de 
overnemer  mag de gecedeerde schuldenaar  zich tegenover  de overnemer  uitsluitend 
beroepen op middelen die het feit van de overdracht betreffen en niet op middelen die  
berusten  op de geldigheid  of  de  inhoud van de onderliggende overeenkomst  tussen 
overdrager  en  overnemer,  noch  op  deze  die  berusten  op  de  nakoming  van  die 
overeenkomst. (Art. 1690, tweede lid, B.W.)

(FORTIS COMMERCIAL FINANCE nv T. PARIS EXPRESS SERVICE nv)

ARREST

(A.R. C.04.0093.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen 
- de artikelen 1121, 1165, 1689, 1690 en 1691 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 30 juni 2003 verklaart het Hof van Beroep te Brussel het 

hoger beroep van verweerster ontvankelijk en gegrond, verklaart het incidenteel beroep en 
de nieuwe vordering van  eiseres ontvankelijk  doch ongegrond  en wijst  haar  ervan  af, 
bevestigt het beroepen vonnis in de mate dat het oorspronkelijke vordering van eiseres 
ontvankelijk  verklaarde  en de kosten  had begroot,  doet  het  beroepen vonnis  voor  het 

1 Zie Cass., 28 okt. 1994, AR C.93.0047.N, nr 459.
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overige teniet en opnieuw rechtsprekend verklaart de vordering van eiseres, strekkende tot 
de  veroordeling  van  verweerster  tot  betaling  van  een  bedrag  van  4.877.474  BEF,  te 
vermeerderen met de gerechtelijke interesten, ongegrond en wijst haar van haar vordering 
af.

Deze beslissing is gestoeld op volgende gronden:
"2.  De NV Paris Express  verwijst  naar de overeenkomst  van factoring die gesloten 

werd tussen de BVBA F1 Courier en de NV Belgo-Factors en beroept zich op de bepaling 
van  artikel  1  van  de algemene  voorwaarden  van  deze overeenkomst  volgens  dewelke 
schuldvorderingen op schuldenaars die eveneens als schuldeiser tussenkomen, niet aan de 
factoringsmaatschappij kunnen worden overgedragen.

De NV Paris  Express  leidt  hieruit  af  dat  de  litigieuze  facturen  door  de BVBA F1 
Courier aan de NV Paris Express niet geldig werden overgedragen aangezien zijzelf en de 
BVBA F1 Courier wederzijds schuldeiser en schuldenaar waren.

De  NV Paris  Express  legt  fotokopieën  neer  van  17  facturen  die  zij  voor  dezelfde 
periode als de litigieuze facturen uitschreef op naam van de BVBA F1 Courier.

De door de BVBA F1 Courier en de NV Paris Express op elkaars naam uitgeschreven 
facturen betroffen  prestaties  van dezelfde aard,  namelijk  het  uitvoeren van  vervoerop-
drachten.

De NV Paris Express stelt derhalve terecht dat zijzelf en de BVBA F1 Courier jegens 
elkaar zowel schuldeiser als schuldenaar waren.

De NV Fortis, voorheen de NV Belgo-Factors, werpt op dat zij er niet toe gehouden 
was de factoringovereenkomst zelf aan de NV Paris Express mede te delen, dat zij enkel 
het feit  van de overdracht  ter kennis  van deze laatste moest  brengen,  en dat voor  het 
overige met betrekking tot deze overeenkomst enkel toepassing kan worden gemaakt van 
artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen betekent dat de factoringovereenkomst 
enkel gevolgen heeft tussen de contracterende partijen, en dat de wijze waarop deze over-
eenkomst werd uitgevoerd, door derden dient te worden erkend.

Artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat overeenkomsten alleen gevolgen 
teweegbrengen  tussen  de  contracterende  partijen  en  dat  zij  aan  derden  geen  nadeel 
toebrengen en hen slechts tot voordeel strekken in het geval voorzien bij artikel 1121 van 
het Burgerlijk Wetboek.

Dit belet echter niet dat de NV Paris Express zich niet slechts op het bestaan van deze 
overeenkomst,  maar  ook op de gevolgen  ervan tussen de contracterende partijen mag 
beroepen als  verweermiddel  tegen de vordering van  de NV Fortis  -  voorheen  de NV 
Belgo-Factors.

Zo een derde, buiten het geval van beding te zijnen gunste, de tenuitvoerlegging in zijn 
voordeel niet mag vorderen van de verbintenissen die uit een overeenkomst voortvloeien, 
belet  artikel  1165 van  het  Burgerlijk  Wetboek integendeel  niet  dat  een derde bij  een 
contract zich niet slechts op het bestaan van dit contract maar ook op de gevolgen welke 
het tussen de contracterende partijen heeft, mag beroepen, hetzij om de gegrondheid te 
staven van de vordering die hij tegen een van die partijen instelt, hetzij als verweermiddel 
tegen de vordering die een van die partijen tegen hem instelt (zie: Cass., 22 april 1997, 
Arr. Cass., 1997, bladzijde 868-873).

Dit betekent ter zake dat de NV Paris Express zich voor haar verweer tegen de vorde-
ring van de NV Fortis, voorheen de NV Belgo-Factors, op het beding van de overeen-
komst mag beroepen volgens hetwelk schuldvorderingen op schuldenaars die eveneens als 
schuldeiser  tussenkomen,  niet  aan  de  factoringmaatschappij  kunnen  worden  overge-
dragen.

Aangezien de NV Paris Express op afdoende wijze aantoont dat zijzelf en de BVBA F1 
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Courier wederzijds schuldeiser en schuldenaar waren, dient te worden vastgesteld dat de 
facturen die het voorwerp uitmaken  van de vordering van de NV Fortis,  niet  door de 
BVBA F1 Courier aan de NV Belgo-Factors konden worden overgedragen.

Hieruit volgt dat de NV Fortis zich niet op een cessie kan beroepen om zich tegen de 
NV Paris Express te richten, zodat haar vordering ongegrond voorkomt.

De omstandigheid dat de NV Belgo-Factors niet verplicht was de overeenkomst van 
factoring aan de NV Paris Express mede te delen, is niet relevant daar dit niet als gevolg 
heeft dat de NV Paris Express zich niet op het bestaan noch op de gevolgen van deze 
overeenkomst zou kunnen beroepen als verweermiddel tegen de vordering.

De vordering van de NV Fortis, voorheen de NV Belgo-Factors, wordt bijgevolg als 
ongegrond afgewezen.

3. Nu het hoger beroep van de NV Paris Express gegrond is, is de vordering van de NV 
Fortis strekkende tot het bekomen van een schadevergoeding wegens tergend en roeke-
loos beroep bijgevolg niet gegrond, evenmin als haar incidenteel beroep.

Grieven
Overeenkomstig  artikel  1689 van  het  Burgerlijk  Wetboek  wordt  de  overdracht  van 

schuldvordering tussen partijen evenals ten aanzien van derden door de loutere wilsover-
eenstemming voltrokken, met dien verstande dat artikel 1690, tweede lid, van het Burger-
lijk  Wetboek uitdrukkelijk  bepaalt  dat  de  overdracht  tegen de gecedeerde schuldenaar 
slechts kan worden ingeroepen vanaf het ogenblik dat zij aan de gecedeerde schuldenaar 
werd ter kennis gebracht of door hem werd erkend.

Uit laatstgenoemde wetsbepaling volgt dat aan de gecedeerde schuldenaar enkel het feit 
van de overdracht, met uitsluiting van de inhoud van de overeenkomst van overdracht, 
moet worden ter kennis gebracht.

De schuldenaar is immers een derde ten aanzien van deze overeenkomst, waarvan de 
inhoud hem niet aanbelangt.

Zo  de  schuldenaar  zich ten aanzien  van  de  overnemer  zal  kunnen  beroepen  op  de 
excepties die bestonden op het tijdstip van de kennisgeving van de overdracht der schuld-
vordering, nu de overdracht van schuldvordering de situatie van de schuldenaar niet kan 
verzwaren en de schuldvordering zodoende, behoudens afwijkend akkoord van de schul-
denaar, wordt overgedragen in de toestand waarin zij zich bevindt op het ogenblik van de 
cessie, zal hij dan ook geen exceptie kunnen putten uit de dekkingsovereenkomst, anders 
gezegd, uit de overeenkomst gesloten tussen de oorspronkelijke schuldeiser en de over-
nemer, welke voor hem een 'res inter alios acta is',  om aan de betaling van de overge-
dragen schuldvordering in handen van de cessionaris te ontkomen.

Luidens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek brengen overeenkomsten bovendien 
enkel  gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen; zij brengen aan derden geen 
nadeel toe en strekken hun slechts tot voordeel in het geval voorzien bij artikel 1121.

Buiten het geval van een beding te zijnen gunste mag een derde zodoende in zijn voor-
deel  niet  de  tenuitvoerlegging  vorderen  van  verbintenissen  die  uit  een  overeenkomst 
voortvloeien; evenmin kan hij, om zijn plichten ten aanzien van één van de contractanten 
te beperken, een overeenkomst, waarbij hij geen partij is, als bindend inroepen. Ten slotte 
zal hij ook het feit van de niet-uitvoering van die overeenkomst dienen te erkennen.

Uit het voorgaande volgt dat, zodra de overdracht van de schuldvorderingen ter kennis 
werd gebracht van de schuldenaar, deze zich nog enkel zal kunnen bevrijden in handen 
van de cessionaris, een en ander onder voorbehoud van de excepties die hij put uit de 
rechtsverhouding die aan de overgedragen schuldvordering ten grondslag ligt.

Te dezen blijkt uit de overwegingen van het bestreden arrest dat de schuldvorderingen, 
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waarvan door de eiseres betaling werd gevorderd, aan eiseres werden overgedragen, met 
dien verstande dat verweerster betwistte dat zij rechtsgeldig werden overgedragen, gelet 
op de inhoud van de factoringovereenkomst (pagina 6, derde alinea, van het bestreden 
arrest), en dat er door eiseres acht specifieke kennisgevingen van overdracht met vraag tot 
betaling aan verweerster werden verstuurd, waarbij zij telkens vermeldde dat de betrokken 
factuur haar door de BVBA F1 Courrier overgedragen werd.

Bovendien voerde eiseres in haar beroepsconclusie expliciet  aan op pagina 3 onder 
randnummer 4 dat de cessie van alle facturen, dus inclusief de litigieuze facturen, meteen 
tegenstelbaar werd gemaakt  aan verweerster  overeenkomstig de bepalingen van artikel 
1690, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, door het aanbrengen op de voorzijde van 
iedere factuur van een groene zelfklever,  waarop melding werd gemaakt  van de over-
dracht, alsmede van het feit dat alleen betaling in handen van eiseres als bevrijdend kon 
beschouwd worden, zodat de cessie van alle facturen tegenwerpelijk was aan de bestem-
meling der facturen en dat bijkomend verweerster enkele dagen na de facturen nog een 
afzonderlijk cessiebericht per factuur vanwege eiseres ontving met onderaan dit document 
een  voorgedrukt  overschrijvingsformulier  om de  debiteur  toe  te  laten  deze  factuur  te 
regelen door storting op de bankrekening van eiseres (randnummer 5).

Besluit
Het hof van beroep kon op grond van de gedane vaststellingen, waaruit enerzijds blijkt 

dat de litigieuze facturen door de oorspronkelijke schuldeiser aan eiseres werden overge-
dragen en anderzijds blijkt dat de kennisgeving van bedoelde overdrachten aan verweer-
ster  daadwerkelijk  plaatsvond,  niet  wettig  besluiten  dat  verweerster  zich  voor  haar 
verweer tegen eiseres' vordering vermocht te beroepen op een beding, geput uit de facto-
ringovereenkomst,  totstandgekomen  tussen  de  oorspronkelijke  schuldeiser  en  eiseres, 
volgens hetwelk schuldvorderingen op schuldenaars die eveneens als schuldeiser tussen-
komen niet aan de factoringmaatschappij konden worden overgedragen, aldus vooreerst 
de relatieve kracht van de factoringovereenkomst miskennende (schending van de arti-
kelen 1121, 1165, 1689 en 1690 van het Burgerlijk Wetboek), voorts de rechtsgevolgen, 
verbonden  aan  de  kennisgeving  van  de  overdracht  der  factuur  aan  de  schuldenaar, 
miskennende (schending van de artikelen 1690, tweede lid, en 1691 van het Burgerlijk 
Wetboek) en ten slotte uitspraak doende in miskenning van de regel dat de schuldenaar 
zich ten aanzien van de cessionaris enkel vermag te beroepen op de excepties, die hij put 
uit de aan de overgedragen schuldvordering ten grondslag liggende overeenkomst, voor-
zover deze reeds bestonden ten tijde van de kennisgeving van de overdracht, met uitslui-
ting van deze die de onderlinge verhouding tussen de oorspronkelijke schuldeiser-over-
drager en de overnemer betreffen (schending van de artikelen 1165, 1689, 1690 en 1691 
van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Volgens artikel 1690, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, kan de over-

dracht  van  schuldvordering  tegen  de  gecedeerde  schuldenaar  slechts  worden 
ingeroepen vanaf het ogenblik dat zij hem werd ter kennis gebracht of door hem 
werd aanvaard. Aan de gecedeerde schuldenaar dient enkel het feit van de over-
dracht ter kennis te worden gebracht. 

2. De kennisgeving kan zowel door de overdrager als de overnemer gebeuren.
3.  Wanneer  de kennisgeving  van  de  overdracht  enkel  uitgaat  van  de over-

nemer, mag de gecedeerde schuldenaar zich tegenover de overnemer uitsluitend 
beroepen op middelen die het feit zelf van de overdracht betreffen. Hij mag zich 
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niet beroepen op middelen die berusten op de geldigheid of de inhoud van de 
onderliggende overeenkomst tussen overdrager en overnemer, noch op deze die 
berusten op de nakoming van die overeenkomst.

4.  De appelrechters  die  na  te  hebben  vastgesteld  dat  de  schuldvorderingen 
waren overgedragen, oordelen dat de verweerster als gecedeerde schuldenaar het 
verweer mag voeren dat de schuldvorderingen krachtens de cessieovereenkomst 
niet konden worden overgedragen, schenden aldus de in het middel aangevoerde 
wetsbepalingen.

5. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

27 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix –  Andersluidende conclusie2 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Geinger. 

Nr. 244

1° KAMER - 27 april 2006

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - NIEUWE 
STEUNMAATREGELEN - INVOERING - COMMISSIE - AANMELDINGSPLICHT - MISKENNING - 
REGELMATIGHEID

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - 
STEUNMAATREGELEN - WIJZIGINGEN - AANMELDINGSPLICHT - BEGRIP

3º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERPLICHTING VOOR HET 
HOF VAN CASSATIE - EERDERE UITLEGGING DOOR HET HOF VAN JUSTITIE

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE - EERDERE UITLEGGING DOOR HET HOF VAN JUSTITIE

5º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - 
STEUNMAATREGELEN - AANMELDINGSPLICHT - MISKENNING - BELASTINGEN - BIJDRAGEN - 
NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES - VERPLICHTING

2 Het O.M. concludeerde in de zin van de r.o.1 en 2, alsook zoals in de eerste volzin van de r.o.3, 
doch verder dat de schuldenaar als louter feit de exceptie mocht opwerpen dat de schuldvordering 
niet in de overdracht begrepen wa, wat een verwerping impliceerde.
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6º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - 
STEUNMAATREGELEN - COMMISSIE - NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES - BEVOEGDHEID

7º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - 
GEMEENSCHAPSRECHT - HEFFINGEN - STRIJDIGHEID - TERUGBETALING - VOORWAARDEN - BEWIJS 
- BEVOEGDHEID VAN EEN LID-STAAT

8º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - 
STEUNMAATREGELEN - STRIJDIGE HEFFINGEN - TERUGBETALING - AFWENTELING OP DERDEN - 
BEWIJSLAST

9º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPALINGEN - 
STEUNMAATREGELEN - STRIJDIGE HEFFINGEN - TERUGBETALING - AFWENTELING OP DERDEN - 
BEWIJSLAST

10º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - 
GEMEENSCHAPSRECHT - HEFFINGEN - NATIONALE BEPALINGEN - TERUGBETALING - UITSLUITING - 
NIET-AFWENTELING - VERMOEDEN - WEERLEGGING - VERENIGBAARHEID

1º Geen nieuwe steunmaatregel kan geacht worden regelmatig te zijn ingevoerd als de EG-
Commissie niet tijdig door de voorafgaande procedure van het voornemen van een Lid-
Staat  om hem in  te  voeren  op de hoogte  werd  gebracht1.  (Art.  88,  derde  lid,  E.G.-
Verdrag)

2º De aanmeldingsplicht voor een steunmaatregel geldt niet enkel voor zijn invoering maar  
ook  voor  zijn  wijziging;  die  verplichting  geldt  ook  als,  nadat  de  EG-Commissie  heeft  
geoordeeld dat  een steunmaatregel  geheel of  ten dele niet  verenigbaar was met het 
Europees recht, een Lid-Staat de vroegere steunmaatregel wijzigt en vervangt door een  
nieuw steunstelsel2. (Art. 88, derde lid, E.G.-Verdrag)

3º en 4°  Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen wanneer het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen reeds krachtens artikel 234 Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschappen een in dat artikel vermelde bepaling 
heeft uitgelegd en het Hof van cassatie zich door deze uitleg voldoende ingelicht acht3.
(Art. 234, E.G.-Verdrag)

5º Wanneer een steunmaatregel met miskenning van de aanmeldingsplicht ten uitvoer is 
gelegd, zijn de nationale rechterlijke instanties in beginsel verplicht de terugbetaling te 
gelasten  van  de  specifiek  ter  financiering  van  de  tot  steun  geheven  belastingen  of  
bijdragen4. (Art. 88, derde lid, E.G.-Verdrag)

6º Het staat aan de Commissie te beoordelen of de steunmaatregelen verenigbaar zijn met 
de  gemeenschappelijke  markt,  maar  die  bevoegdheid  staat  los  van  deze  van  de 
nationale  rechterlijke  instanties  toe  te  zien  op  de  vrijwaring  van  de  rechten  van  de 
justitiabelen in geval van schending van de aanmeldingsplicht5.  (Art. 88, derde lid, E.G.-
Verdrag)

7º Het gemeenschapsrecht staat eraan in de weg dat een Lid-Staat aan de terugbetaling 
van met dat recht strijdige heffingen een voorwaarde verbindt, zoals dat die heffingen niet  
of niet volledig op derden zijn afgewenteld, waarbij het bewijs dat aan die voorwaarde is  

1 Cass., 11 maart 2005, AR C.02.133.N, nr 152
2 H.v.J., 17 juni 1999, nr C-285/97, Jur. H.v.J., 1998, I-4895; Cass., 19 jan. 2001, AR C.96.0091.N, 
nr 41, met concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER.
3 Cass., 29 april 2003, AR P.02.1459.N-P.02.1578.N, nr 268.
4 Cass., 11 maart 2005, AR C.02.0133.N, nr 152.
5 Ibid.
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voldaan door de verzoeker moet geleverd worden6. (Art. 88, derde lid, E.G.-Verdrag)

8º en 9° Heffingen worden niet vermoed op derden te zijn afgewenteld; hij die de heffingen  
heeft  betaald  kan  niet  verplicht  worden  te  bewijzen  dat  de  onverschuldigd  betaalde 
heffingen niet op derden zijn afgewenteld7. (Art. 88, derde lid, E.G.-Verdrag)

10º Het gemeenschapsrecht staat er niet aan in de weg dat nationale wettelijke bepalingen  
de  terugbetaling  van  in  strijd  met  dat  recht  toegepaste  heffingen  uitsluiten,  wanneer 
vaststaat  dat  hij  die  ze  heeft  moeten  betalen  ze  daadwerkelijk  op  anderen  heeft  
afgewenteld,  dat  het  vermoeden  van  niet-afwenteling  dus  kan  weerlegd  worden  en 
terugbetaling  door  de  voornoemde kan worden gevorderd8.  (Art.  88,  derde lid,  E.G.-
Verdrag)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid T. VANDEN AVENNE-OOIGEM nv)

ARREST

(A.R. C.04.0461.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel (1999/AR/1914).
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
1. Verweerster is een veevoederbedrijf dat ook varkens vetmest. Als zodanig 

heeft zij bijdragen betaald aan het Fonds voor de gezondheid en productie van 
dieren, in toepassing van artikel 32, §2, van de Dierengezondheidswet van 24 
maart  1987 en het  koninklijk  besluit  van  11 december  1987.  Deze  bijdragen 
werden  door  slachthuizen,  vleeshandelaars  en  varkenshandelaars  bij  deze 
vetmesters  geïnd.  Voor  de  uitgevoerde  dieren,  betaalden  de  vetmesters  de 
bijdragen rechtstreeks aan het Fonds.

Deze regeling werd niet bij de Europese Commissie (hierna de "Commissie") 
aangemeld.

2. Bij beschikking van 7 mei 1991 (Pb. 1991, L294/43) heeft de Commissie 
beslist dat de steun die uit de verplichte bijdragen als bedoeld in het koninklijk 
besluit  van  11  december  1987  wordt  gefinancierd,  onverenigbaar  is  met  de 
gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 92 (thans artikel 87) van het EG-
Verdrag en moet worden afgeschaft  voor zover de verplichte bijdragen in het 
slachtstadium ook de uit andere lidstaten ingevoerde producten belasten.

3. Artikel 32, §2, van de Dierengezondheidswet werd gewijzigd door de wet 
van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen. Ten gevolge van 
deze bepaling werd het koninklijk besluit van 11 december 1987 opgeheven met 
uitzondering van haar toepassing op de "nationale dieren". Voor de "ingevoerde 
dieren" werd bepaald dat de bijdragen die sedert 1 januari 1988 werden betaald, 

6 Cass., 19 jan. 2001, AR C.96.0091.N, nr 41.
7 H.v.J., 9 feb. 1999, nr C-343/96, Jur. H.v.J., 1999, I-579; Cass., 19 jan 2001, AR C.96.0091.N, nr 
41
8 Zie H.v.J., 9 feb. 1999, nr C-343/96, Jur. H.v.J., 1999, I-579. 
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zouden terugbetaald worden. Deze wijziging werd niet bij de Commissie aange-
meld.

4.  Bij  brieven  van 7 december  1995 en 20 mei  1996 heeft  het  Koninkrijk 
België een wetsontwerp tot intrekking van de regeling van 1987 en tot vervan-
ging ervan door een nieuwe regeling aan de Commissie gemeld. Bij beschikking 
van 30 juli 1996, die aan de Belgische Staat werd meegedeeld op 9 augustus 
1996,  heeft  de  Commissie  de  steunmaatregel  verenigbaar  verklaard  met  de 
gemeenschappelijke markt.

Hierop werd  de wet  van 23 maart  1998 betreffende  de oprichting van een 
Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke 
producten  aangenomen.  Die  wet  schafte  de  regeling van  1987 met  terugwer-
kende kracht af, en verving deze door een nieuw stelsel van verplichte bijdragen 
aan het Begrotingsfonds, met toepassing vanaf 1 januari 1988. In de regeling van 
1998 worden de ingevoerde dieren niet meer geviseerd, en worden de bijdragen 
voor de uitgevoerde dieren afgeschaft vanaf 1 januari 1997.

5. Inmiddels had verweerster op 9 oktober 1997 de Belgische Staat gedagvaard 
tot terugbetaling van de bijdragen die zij beweerd betaald te hebben in uitvoering 
van deze regeling. Zij vorderde 2.249.151 BEF als som van de bijdragen die zij 
in de periode van 1 januari 1988 tot 31 maart 1992 heeft betaald. De eiser stelde 
een  tegenvordering  in  ten  belope  van  2.249.151  BEF onder  voorbehoud  van 
verhoging in de loop van het geding.

Bij vonnis van 11 mei 1999 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
de hoofdvordering gegrond verklaard en de tegenvordering afgewezen.

De eiser stelde hiertegen hoger beroep in en vroeg de oorspronkelijke vorde-
ring ongegrond te verklaren.  Daarnaast  vroeg de Belgische Staat  het  hof van 
beroep hem akte te verlenen van zijn voorbehoud om alle bijdragen die Unica 
Barda als onwettige steun genoten had, terug te vorderen. Het Hof van Beroep te 
Brussel besliste in zijn arrest van 26 april 2004 zowel de hoofdvordering als de 
tegenvordering principieel gegrond te verklaren, en stelde een deskundige aan 
teneinde de som te berekenen van de door de eiser aan de verweerster verleende 
steun.

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift vier middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
-  artikel  88,  tweede  en derde lid,  van  het  Verdrag tot  oprichting van  de Europese 

Gemeenschap, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957 (oud artikel 93, vernummerd 
krachtens artikel 12 van het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie,  de Verdragen tot  oprichting van de Europese Gemeen-
schappen en sommige bijbehorende akten, goedgekeurd bij wet van 10 augustus 1998); 

- artikel 185 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep maakt volgende vaststellingen: 
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- "Bij  de Dierengezondheidswet van 24 maart  1987 (...) werd een regeling ingesteld 
voor de financiering van prestaties met betrekking tot de bestrijding van dierenziekten en 
de verbetering van de hygiëne,  de  gezondheid en de kwaliteit  van  dieren en dierlijke 
producten. (...)

Artikel 32, §2, van de wet van 1987 bepaalt:
"Bij het Ministerie van Landbouw wordt (...) (het Fonds van 1987) ingesteld (...). Het 

Fonds heeft tot doel tussen te komen in de financiering van vergoedingen, toelagen en 
andere prestaties met betrekking tot de bestrijding van dierenziekten en de verbetering van 
de hygiëne, de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en dierlijke producten. Het Fonds 
wordt gestijfd door:

1º de verplichte bijdragen ten laste van de natuurlijke en rechtspersonen die dieren (...) 
voortbrengen, verwerken, vervoeren, bewerken, verkopen of verhandelen; (...)" (...).

Bij de wet van 1987 werd de Koning gemachtigd om het bedrag van deze verplichte 
bijdrage en de regels voor de inning ervan bij besluit vast te leggen. Bij koninklijk besluit 
van 11 december 1987 (...) werd met ingang van 1 januari 1988 aan de slachthuizen en 
uitvoerders een bijdrage opgelegd van 105 BEF per geslacht of uitgevoerd rund, kalf of 
varken. De wet en het koninklijk besluit van 1987 werden vervolgens herhaaldelijk gewij-
zigd. Deze teksten werden niet overeenkomstig artikel 93, derde lid, van het Verdrag bij 
de Commissie aangemeld" (pagina 4-5).

- "Overeenkomstig de procedure van artikel 93, tweede lid, van het Verdrag heeft de 
Commissie bij beschikking 91/538/EEG van 7 mei 1991 (...) betreffende het Belgische 
Fonds voor de gezondheid en productie van de dieren (...) vastgesteld dat de regeling van 
1987 - met betrekking tot elk geslacht en uitgevoerd dier (...) - onverenigbaar was met de 
gemeenschappelijke  markt  in  de  zin  van  artikel  92  EG-Verdrag  (thans,  na  wijziging: 
artikel  87 EG) en bijgevolg  niet  meer  kon  worden  toegepast  voorzover  de verplichte 
bijdragen  in  het  slachtstadium  ook  over  uit  andere  lidstaten  ingevoerde  dieren  en 
producten werden geheven" (pagina 5-6).

-  "De wet  van 21 december 1994 houdende sociale en diverse  bepalingen wijzigde 
artikel 32, §2, van de Dierengezondheidswet en bepaalde onder meer (artikel 185) dat de 
koninklijke besluiten betreffende de verplichte bijdragen worden opgeheven wanneer zij 
door de wetgever niet werden bekrachtigd in het jaar volgend op dat van de bekendma-
king in het Belgisch Staatsblad. Dezelfde wettelijke bepaling bekrachtigt het koninklijk 
besluit van 11 december 1987 (zoals gewijzigd) met ingang van 1 januari 1988 wat betreft 
de 'nationale dieren'. Wat de 'ingevoerde dieren' betreft wordt het koninklijk besluit van 
11 december 1987 niet bekrachtigd en wordt bepaald dat de verplichte bijdragen die met 
ingang van 1 januari 1988 werden betaald, terugbetaald worden (...)" (pagina 5), 

Het hof van beroep beslist dat de Belgische Staat gehouden is tot de terugbetaling van 
de bijdragen aan verweerster en dat verweerster gehouden is tot terugbetaling van de uit 
het voormelde Fonds ontvangen subsidie, op grond van volgende motieven:

"Vanaf 7 mei 1991 was het systeem door de Commissie geldig verklaard in de mate dat 
de  verplichte  bijdragen uitsluitend de binnenlandse producten betroffen  alsmede in  de 
mate dat er steun werd verleend. Volgens artikel 2 van de beschikking van 7 mei 1991 
diende België de Commissie binnen de twee maanden na kennisgeving van de beschik-
king mede te delen welke maatregelen zijn genomen om aan de beschikking gevolg te 
geven.

Nu de nieuwe regeling die in de wet van 1994 zou worden voorzien, evenmin werd 
aangemeld, kan er geen rekening worden aangehouden met deze nieuwe regeling wegens 
ongeldigheid, bij toepassing van artikel 93, §3, laatste volzin.

Tijdens die periode heeft de Belgische Staat geen gevolg gegeven aan de beschikking 
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van  7 mei  1991,  zoals  gevraagd  in  artikel  2  ervan,  zodat  het  systeem in haar  geheel 
onwettig was (...).

In die omstandigheden kan geen rechtskracht gegeven worden aan het ganse systeem 
van 1 januari 1988 tot 7 augustus 1996.

Dit vloeit voort uit het in artikel 93, derde lid, laatste volzin, EEG-Verdrag rechtstreeks 
werkende verbod op de tenuitvoerlegging van steunmaatregelen totdat de procedure tot 
een  eindbeslissing  heeft  geleid,  wat  niet  geschiedde  voor  9  augustus  1996"  (pagina 
12-13).

Grieven
Eerste onderdeel
Het in artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag neergelegd uitvoeringsverbod beoogt 

te waarborgen dat de steunregeling geen gevolgen heeft voordat de Commissie de vere-
nigbaarheid  van  de  voorgenomen  maatregel  met  de  gemeenschappelijke  markt  nauw-
keurig heeft onderzocht en tot een eindbeslissing over dit punt is gekomen volgens de in 
artikel 88, tweede lid, van het EG-Verdrag voorgeschreven procedure.

De naleving van deze verplichting wordt verzekerd door het optreden van de nationale 
gerechtelijke  instanties  op grond  van  de rechtstreekse  werking  van de laatste  zin  van 
artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag.

De bevoegdheden van de nationale gerechtelijke instanties bestaan er evenwel slechts 
in  de  rechten  van  de  justitiabelen  te  vrijwaren  hangende  de  eindbeslissing  van  de 
Commissie.

Het hof van beroep oordeelt dat "vanaf 7 mei 1991 (...) het systeem door de Commissie 
geldig verklaard (was) in de mate dat de verplichte bijdragen uitsluitend de binnenlandse 
producten betroffen alsmede in de mate dat er steun werd verleend" (pagina 12 onderaan), 
en stelt derhalve vast dat de beschikking van de Commissie van 7 mei 1991 een eindbe-
slissing is.

Het bestreden arrest stelt vast dat de wet van 24 maart 1987 en het koninklijk besluit 
van 11 december  1987 niet  overeenkomstig artikel  93,  derde lid, van het EG-Verdrag 
(huidig artikel 88, derde lid) bij de Commissie werden aangemeld (pagina 5, bovenaan).

Volgens artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag moet de Commissie de procedure 
bepaald in het tweede lid inleiden zodra zij van mening is dat een aangemelde steunmaat-
regel onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Zolang de Commissie niet op 
basis van deze procedure tot een eindbeslissing is gekomen, mag de lidstaat de betrokken 
maatregel niet uitvoeren.

De procedures uit artikel  88, tweede lid, van het EG-Verdrag geldt echter voor alle 
steunmaatregelen, en bevat noch een beperking tot steunmaatregelen die aangemeld zijn 
overeenkomstig artikel  88,  derde lid,  van het EG-Verdrag noch de voorwaarde dat de 
maatregel vooraf aangemeld moet worden vooraleer de Commissie uitspraak kan doen 
over de verenigbaarheid ervan met de gemeenschappelijke markt.

Eenmaal de Commissie zich over de verenigbaarheid van de staatssteun heeft  uitge-
sproken overeenkomstig de in artikel 88, tweede lid, van het EG-Verdrag voorgeschreven 
procedure, geldt de verplichting neergelegd in artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag 
niet meer en wordt de rechtspositie van de justitiabelen beheerst door de eindbeslissing 
van de Commissie en kan het oorspronkelijk gebrek van aanmelding niet tot de onrecht-
matigheid voor de toekomst  leiden, van de in deze beschikking verenigbaar bevonden 
steun.

Uit  een  en ander  volgt  dat,  te  dezen,  de  rechtspositie  van  de justitiabelen  voor  de 
toekomst uitsluitend beheerst wordt door de beschikking die de Commissie op 7 mei 1991 
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heeft genomen op grond van voormeld artikel 88, tweede lid, waarin is beslist dat de steun 
onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt en moet worden afgeschaft voor zover 
de  verplichte  bijdragen  in  het  slachtstadium  ook  de  uit  andere  lidstaten  ingevoerde 
producten belasten, zodat de nationale rechter vanaf dat ogenblik niet meer bevoegd was 
om  de  steunmaatregelen  en  de  bijdragen  tot  financiering  daarvan  onrechtmatig  te 
verklaren in zoverre deze betrekking hebben op nationale producten.

Door te beslissen dat alleen beschikkingen die de Commissie neemt op aanmelding van 
een lidstaat, eindebeslissingen zijn als bedoeld in voormeld artikel 88, derde lid, laatste 
volzin, voegt het hof van beroep aan het tweede en derde lid van dit artikel een voor-
waarde toe die het niet bevat.

Door zich aldus bevoegd te verklaren om uitspraak te doen over de rechtmatigheid van 
alle bijdragen die na 7 mei 1991 werden gestort, hoewel het vaststelt dat de Commissie 
het  stelsel  op  die  datum gedeeltelijk  verenigbaar  had  verklaard,  en  de  vordering  van 
verweerster tot terugbetaling van die bedragen in te willigen, zonder onderscheid naar de 
oorsprong van de producten, schendt het hof van beroep derhalve artikel 88, tweede en 
derde lid, van het EG-Verdrag.

In subsidiaire orde en in zoverre het Hof van oordeel zou zijn dat het middel een inter-
pretatie  behoeft  van  het  begrip  "eindbeslissing"  in  artikel  88  van  het  EG-Verdrag, 
verzoekt eiser het Hof om op grond van artikel 234, laatste lid, van het EG-Verdrag de 
volgende prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie :

"1. Verzet artikel 88 van het EG-Verdrag zich ertegen dat een steunmaatregel als wettig 
beschouwd kan worden nadat ze door de Commissie verenigbaar met de gemeenschappe-
lijke  markt  is  verklaard  enkel  en  alleen  omdat  de  Commissie  tot  deze  bevinding  is 
gekomen  na  een  ambtshalve  onderzoek  en  niet  na  een  formele  aanmelding  door  de 
betrokken Lidstaat?

2. Legt artikel 88 van het EG-Verdrag de verplichting op om na een eindbeslissing van 
de Commissie over een niet-aangemelde steunmaatregel opnieuw tot aanmelding over te 
gaan met betrekking tot het gedeelte van de steunmaatregel dan in de eindbeslissing vere-
nigbaar werd verklaard"?

Tweede onderdeel
Artikel 185 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen 

beperkt er zich toe, bij loutere uitvoering van de Commissiebeschikking van 1991, de in 
deze beschikking verenigbaar verklaarde en goedgekeurde steunmaatregelen te bekrach-
tigen en de onverenigbaar verklaarde steunmaatregelen af te schaffen. Het steunregime 
zelf werd aldus niet veranderd, zodat deze wet niet beschouwd kan worden als een wijzi-
ging van het steunregime waarvoor een nieuwe aanmelding op grond van artikel 88, derde 
lid, van het EG-Verdrag vereist is.

In zoverre het bestreden arrest beslist dat verweerster recht heeft op terugvordering van 
alle betaalde bijdragen, met inbegrip van de bijdragen betaald na 7 mei 1991, omdat de 
nieuwe regeling die in de wet van 1994 werd voorzien, niet werd aangemeld, schenden de 
appelrechters artikel 88, derde lid van het EG-Verdrag en kennen ze een verkeerde draag-
wijdte toe aan artikel 185 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse 
bepalingen, zodat zij hun beslissing niet naar recht verantwoorden.

In subsidiaire orde, indien het Hof van oordeel zou zijn dat het begrip "wijziging" in het 
artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag niet duidelijk genoeg is om te kunnen oordelen 
over dit middel, verzoekt eiser het Hof de volgende prejudiciële vraag aan het Hof van 
Justitie te stellen op grond van artikel 234, derde lid, van het EG-Verdrag:

"Legt artikel 88 van het EG-Verdrag de verplichting op om na een eindbeslissing van 
de Commissie over een niet-aangemelde steunmaatregel de afschaffing van een gedeelte 
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van  de  steunmaatregel  dat  in  de  eindbeslissing  onverenigbaar  is  verklaard,  aan  te 
melden" ?

2.3. Derde onderdeel
Indien de Commissie vaststelt dat een steunmaatregel volgens artikel 87 van het EG-

Verdrag  niet  verenigbaar  is  met  de  gemeenschappelijke  markt,  bepaalt  zij  dat  de 
betrokken lidstaat de steunmaatregel moet opheffen of wijzigen binnen de door haar vast 
te stellen termijn (artikel 88, tweede lid, eerste alinea, van het EG-Verdrag).

Indien  deze  lidstaat  dat  besluit  binnen  de  gestelde  termijn  niet  nakomt,  kan  de 
Commissie of iedere andere belanghebbende staat zich in afwijking van de artikelen 226 
en 227  van  het  EG-Verdrag  rechtstreeks  tot  het  Hof van  Justitie  wenden  (artikel  88, 
tweede lid, tweede alinea, van het EG-Verdrag).

Het EG-Verdrag bevat aldus een uitdrukkelijke en exclusieve sanctieregeling voor het 
geval  dat de lidstaat  een Commissiebeschikking die een steunmaatregel  onverenigbaar 
verklaart met de gemeenschappelijke markt, miskent.

De  overtreding  door  de  Belgische  Staat  van  artikel  2  van  de  beschikking  van  de 
Commissie van 7 mei 1991, kan derhalve door de nationale rechter niet worden gesanctio-
neerd door,  op basis van artikel  88,  derde lid,  laatste volzin,  van het EG-Verdrag,  de 
onrechtmatigheid  uit  te  spreken  van  het  systeem dat door de beschikking verenigbaar 
werd verklaard.

In zoverre het bestreden arrest beslist dat de verweerster recht heeft op terugvordering 
van alle betaalde bijdragen, met inbegrip van de bijdragen betaald vanaf 7 mei 1991, om 
reden dat de Belgische Staat artikel 2 van de beschikking van de Commissie van 7 mei 
1991 niet heeft nageleefd, schenden de appelrechters artikel 88, tweede lid, van het EG-
Verdrag.

(...)
Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1315 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 87 en 88 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 

goedgekeurd  bij  wet  van 2 december  1957 (de oude artikelen  92 en 93,  vernummerd 
krachtens artikel 12 van het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie,  de Verdragen tot  oprichting van de Europese Gemeen-
schappen en sommige bijbehorende akten, goedgekeurd bij wet van 10 augustus 1998).

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep, na vastgesteld te hebben dat verweerster zich bezig houdt met het 

vetmesten van varkens,  en in dat kader bijdragen heeft  betaald aan het Fonds voor de 
gezondheid en productie van dieren, en dat deze bijdragen enerzijds, voor wat de uitge-
voerde dieren betreft, rechtstreeks door haar aan dat Fonds werden betaald, en anderzijds, 
voor  de andere  dieren,  aan haar  werden  doorgerekend  door  de varkenshandelaars,  de 
slachthuizen en de vleeshandelaars, zegt voor recht dat eiser alle heffingen onwettig door 
verweerster betaald, moet terugbetalen, en oordeelt dat verweerster niet hoeft te bewijzen 
dat zij de bedragen waarvan zij de terugbetaling eist, werkelijk heeft betaald, aan wie en 
op welk tijdstip, op grond van volgende overwegingen:

"Wat betreft de doorberekening van de bijdragen, bepaalt artikel 32, §2, derde laatste 
lid, van de Dierengezondheidswet: 'Indien de verplichte bijdrage werd geïnd bij personen 
die dieren of dierlijke producten verwerken, vervoeren, bewerken, verkopen of verhan-
delen, wordt zij doorberekend bij elke verkoopstransactie tot en met het stadium van de 
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producent'.
Artikel 4 van het koninklijk besluit van 11 december 1987: 'De verplichte bijdragen 

opgelegd aan de slachthuizen en aan de uitvoerders worden door hen doorgerekend aan de 
leverancier van de dieren die deze in voorkomend geval doorrekent aan de verkoper tot en 
met de producent'.

Terecht merkt Unica Barda dat het uiteindelijk de producent is die de heffing betaalt, 
zoals ook wordt aangenomen in het Nygard-arrest van het Hof van Justitie van 23 april 
2002  dat  overweegt  (32).  'Redelijkerwijze  kan  worden  aangenomen  dat,  wanneer  de 
exporteur niet tevens de producent is, in de economische werkelijkheid het bedrag van de 
heffing zal worden in aanmerking genomen bij de vaststelling van de aankoopprijs van de 
dieren bij de producent en dus op hem zal worden afgewenteld' en (33) 'erkend moet dus 
worden dat de in het hoofdgeding bedoelde heffing op de primaire producent drukt, onge-
acht de eventuele verschillen op administratief vlak met betrekking tot de marktdeelnemer 
die belast is met de inning en de betaling ervan aan het Fonds'.

Nu de NV Unica Barda de producent is, heeft zij de last van de bijdragen gedragen en 
heeft zij recht op de terugbetaling ervan. Het feit dat andere marktdeelnemers zijn tussen-
gekomen, doet daar geen afbreuk aan. Degene die de heffingen uiteindelijk heeft moeten 
dragen en ook betaald heeft kan niet verplicht worden te bewijzen dat de onverschuldigd 
betaalde heffingen al dan niet op derden zijn afgewenteld. Deze bewijsregeling is niet 
onverenigbaar met voornoemd Nygard-arrest.

De Belgische Staat vreest tweemaal te moeten terugbetalen, doch toont niet aan dat hij 
reeds een eerste maal betaalde. Zijn verweer is ongegrond" (pagina 13-14).

Het hof van beroep oordeelt tevens dat: 
"de door Unica Barda berekende sommen op grond van een verslag van de door haar 

aangezochte  bedrijfsrevisor  kunnen  aanvaard  worden,  nu de techniek van  controle  bij 
wijze van steekproeven een erkende werkmethode is" (pagina 14).

Grieven
De bijdrageregeling van artikel  32,  §2,  van de Dierengezondheidswet  van 24 maart 

1987 bepaalde dat de verplichte bijdragen die werden geïnd bij personen die dieren of 
dierlijke producten verwerken, vervoeren, bewerken, verkopen of verhandelen, moesten 
worden doorgerekend bij elke verkoopstransactie tot en met het stadium van de produ-
cent.

Het gemeenschapsrecht staat er enerzijds aan in de weg dat een lidstaat aan de terugbe-
taling van met het gemeenschapsrecht strijdige heffingen de voorwaarde verbindt dat de 
heffingen niet of niet volledig op derden zijn afgewenteld, waarbij het bewijs dat aan die 
voorwaarde is voldaan, moet worden geleverd door degene die de terugbetaling vordert. 

Heffingen worden dus niet vermoed op derden te zijn afgewenteld, en de tussenpersoon 
(zoals  een  slachthuis)  die  de  heffingen  heeft  betaald,  kan  niet  verplicht  worden  te 
bewijzen dat de onverschuldigd betaalde heffingen niet op derden (zoals de producenten) 
zijn afgewenteld.

Anderzijds,  stelt  het  bestreden  arrest  te  dezen  vast  dat  redelijkerwijze  kan  worden 
aangenomen dat, in de economische werkelijkheid het bedrag van de heffing zal worden 
in  aanmerking  genomen  bij  de  vaststelling  van  de  aankoopprijs  van  de  dieren bij  de 
producent, en dus op hem zal worden afgewenteld.

Het bestreden arrest oordeelt dat deze verschillende bewijsregels niet onderling onvere-
nigbaar zijn.

Aldus aanvaardt het hof van beroep enerzijds dat de tussenpersoon vermoed wordt de 
heffingen niet aan de producent te hebben doorgerekend en anderzijds dat de producent 
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vermoed  wordt  de  uiteindelijke  last  te  hebben  gedragen.  Geen  van  beide  moet  dus 
bewijzen dat zij de heffing effectief hebben betaald om hun recht op terugbetaling te laten 
gelden.

Bovendien laat  het  hof van beroep toe dat degene die de heffingen  terugvordert  de 
omvang van deze vordering bewijst aan de hand van steekproeven zonder het bewijs te 
moeten leveren van het bedrag van de effectief betaalde of gedragen heffingen.

Zodoende schendt het arrest de regel dat degene die de terugstorting van onrechtmatig 
betaalde bijdragen vordert het bewijs moet leveren van de omvang van zijn vordering en 
met name dat hij deze bijdragen ook effectief heeft betaald, of althans er de economische 
last van heeft gedragen (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen, met 
uitzondering van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek).

Bovendien  heeft  deze  beslissing  tot  gevolg  dat  de  Staat  het  risico  loopt  eenzelfde 
bijdrage tweemaal terug te betalen, een eerste maal aan de producent en een tweede maal 
aan de tussenpersoon, hetgeen een nieuwe verstoring van de mededinging op de gemeen-
schappelijke markt zou teweegbrengen. Daardoor waarborgt de beslissing van de appèl-
rechters niet dat bij de terugbetaling van de ten onrechte geheven bijdragen het nuttig 
effect van artikel 88 EG-Verdrag wordt gevrijwaard (schending van deze bepaling) en dat 
degene die de terugstorting vordert geen vergoeding bekomt voor schade die hij niet heeft 
geleden (schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
3.  Anders  dan  het  onderdeel  aanvoert,  oordeelt  het  arrest  niet  dat  alleen 

beschikkingen die de Commissie neemt op aanmelding van een lidstaat eindbe-
slissingen zijn.

In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het bestreden arrest 
en mist mitsdien feitelijke grondslag.

4. Krachtens artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag, wordt de Commissie 
van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de 
hoogte gebracht.

Ten aanzien van nieuwe steunmaatregelen die de lidstaten voornemens zijn in 
te voeren,  is een voorafgaande procedure ingesteld zonder welke geen enkele 
steunmaatregel geacht kan worden rechtmatig te zijn ingevoerd.

5. Volgens het arrest van het Hof van Justitie in de zaak C-295/97 van 17 juni 
1999, geldt  de aanmeldingsplicht  niet enkel  voor de invoering van een steun-
maatregel maar ook voor de wijziging ervan.

Die verplichting geldt ook als, nadat de Commissie heeft geoordeeld dat een 
steunmaatregel geheel of ten dele niet verenigbaar was met het Europese recht, 
een  lidstaat  de  vroegere  steunmaatregel  wijzigt  en  vervangt  door  een  nieuw 
steunstelsel.

Indien de gewijzigde regeling, in strijd met de beschikking van de Commissie 
die op 7 mei 1991 de Belgische Staat verplicht had kennis te geven van de maat-
regelen getroffen om aan de beschikking gevolg te geven, opnieuw niet wordt 
aangemeld, wordt de steun opnieuw onrechtmatig.
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6. Het arrest stelt vast dat de nieuwe regeling niet werd aangemeld en verant-
woordt zodoende zonder dat hierbij vereist was een onderscheid te maken naar 
de oorsprong van de producten, zijn beslissing naar recht.

7. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
8. Voor, het overige, is het Hof niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen 

wanneer het Hof van Justitie reeds krachtens artikel 234 Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap een in dat artikel vermelde bepaling heeft uitge-
legd en het Hof zich door deze uitleg voldoende ingelicht acht. 

Tweede onderdeel
9. Bij artikel 185 van de wet van 21 december 1994, werd artikel 32 van de 

wet van 24 maart 1987 gewijzigd inzonderheid wat betreft de financieringsmo-
daliteiten van het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren. Dit 
artikel bekrachtigt de koninklijke besluiten betreffende de verplichte bijdragen 
van 11 december 1987, zoals gewijzigd, met ingang van 1 januari 1988 wat de 
nationale  dieren  betreft  en  beveelt  wat  de  ingevoerde  dieren  betreft,  dat  de 
bijdragen die met ingang van 1 januari 1988 werden betaald onder zekere voor-
waarden worden terugbetaald.

10. Die wetswijziging had weliswaar voor een deel tot doel de regulering in 
overeenstemming  te  brengen  met  de  inhoud  van  de  beschikking  van  de 
Commissie van 7 mei 1991 maar voert tegelijkertijd een nieuwe grondslag in 
voor de heffing en stelt een nieuw stelsel van steun in de plaats.

Zij was aldus kennelijk een wijziging in de zin van artikel 88, derde lid, van 
het EG-Verdrag.

11.  Het  onderdeel,  dat  er  van  uitgaat  dat  artikel  185  van  de  wet  van  21 
december  1994  het  steunregime  zelf  niet  veranderde,  zodat  deze  wet  niet 
beschouwd kan  worden  als  een  wijziging  van  het  steunregime  waarvoor  een 
nieuwe  aanmelding  op  grond  van  artikel  88,  derde  lid,  van  het  EG-Verdrag 
vereist is, kan niet worden aangenomen.

12. Gelet op het hiervoor gegeven antwoord, bestaat er geen aanleiding toe een 
prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen.

Derde onderdeel
13. Wanneer een steunmaatregel met miskenning van de aanmeldingsplicht ten 

uitvoer is gelegd, zijn de nationale rechterlijke instanties in beginsel verplicht de 
terugbetaling  te  gelasten  van  de  specifiek  ter  financiering  van  de  tot  steun 
geheven belastingen of bijdragen. 

Het staat aan de Commissie te beoordelen of de steunmaatregelen verenigbaar 
zijn met de gemeenschappelijke markt, maar die bevoegdheid staat los van de 
bevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties toe te zien op de vrijwaring 
van de rechten van de justitiabelen in geval van schending van de aanmeldings-
plicht.

14.  Het  arrest  stelt  vast  dat  de  oorspronkelijke  steunmaatregel  evenals  de 
wijziging van de oorspronkelijke steunmaatregel niet werden aangemeld aan de 
Commissie.
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15. Het arrest dat beslist dat het gewijzigde stelsel aan de Commissie moest 
worden medegedeeld en dat bij gebrek hiervan de bedragen onrechtmatig werden 
geïnd, schendt de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Vierde middel
19. Het gemeenschapsrecht staat eraan in de weg dat een lidstaat aan de terug-

betaling  van  met  het  gemeenschapsrecht  strijdige  heffingen  een  voorwaarde 
verbindt, zoals dat die heffingen niet of niet volledig op derden zijn afgewenteld, 
waarbij het bewijs dat aan die voorwaarde is voldaan, door de verzoeker moet 
worden geleverd.

20. Heffingen worden niet vermoed op derden te zijn afgewenteld.
Zoals blijkt uit het arrest van 9 februari 1999 van het Hof van Justitie in de 

zaak C-343/96, kan degene die de heffingen heeft betaald niet verplicht worden 
te bewijzen dat de onverschuldigd betaalde heffingen niet op derden zijn afge-
wenteld.  Uit  voornoemd arrest  blijkt  evenwel  tevens  dat  nationale  wettelijke 
bepalingen die de terugbetaling van in strijd met het gemeenschapsrecht toege-
paste belastingen, rechten en heffingen uitsluiten, wanneer vaststaat dat degene 
die ze heeft moeten betalen, ze daadwerkelijk op anderen heeft afgewenteld, in 
beginsel niet strijdig te achten zijn met het gemeenschapsrecht.

21. Hieruit volgt dat het gemeenschapsrecht er niet aan in de weg staat dat het 
vermoeden  van  niet-afwenteling  kan  worden  weerlegd  en  terugbetaling  kan 
worden gevorderd door diegene die de heffing daadwerkelijk heeft betaald.

22.  Het  bestreden  arrest  overweegt  enerzijds,  dat  diegene  die  de heffingen 
uiteindelijk  moet  dragen  en  ook  betaald  heeft  niet  verplicht  kan  worden  te 
bewijzen dat de onverschuldigd betaalde heffingen al  dan niet op derden zijn 
afgewenteld.

De appelrechters komen anderzijds, inzake tot het besluit dat de heffing werd 
afgewenteld op de verweerster die als producent de last van de bijdrage heeft 
gedragen en dat niet bewezen is dat de Staat reeds een eerste maal betaalde.

23. Het arrest kon derhalve zonder schending van de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen beslissen dat de verweerster recht heeft op terugbetaling van de 
bijdrage.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
24. Het middel gaat er verder van uit, dat de appelrechters aanvaarden dat de 

totaliteit  van  de  door  de verweerster  onverschuldigd  betaalde  heffingen  werd 
berekend aan de hand van steekproeven zonder dat zij het bewijs moet leveren 
van het bedrag van de effectief betaalde of gedragen heffingen.

25. De appelrechters oordelen met de overweging dat "de door Unica Barda 
berekende  sommen op grond  van  een  verslag  van de  door  haar  aangezochte 
bedrijfsrevisor aanvaard kunnen worden, nu de techniek van controle bij wijze 
van steekproeven een erkende werkmethode is", dat zij de door de bedrijfsrevisor 
berekende som als bewezen aanvaarden, waarbij de techniek van controle wordt 
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erkend.  Zij  stellen  niet  vast  dat  de  totaliteit  van  het  teruggevorderde  bedrag 
berust op steekproeven.

26. Het middel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest en mist 
mitsdien in zoverre feitelijke grondslag.

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

27 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
–  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  –  Advocaten:  mrs. 
Geinger en Nelissen Grade. 
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1° KAMER - 27 april 2006

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - RETENTIERECHT - BEGRIP - VEREISTE

2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - RETENTIERECHT - GOEDEREN - SCHULDVORDERING - VERBAND - 
BEOORDELING

3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
RETENTIERECHT - GOEDEREN - SCHULDVORDERING - VERBAND

4º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
T.A.V. DERDEN - RETENTIERECHT - TEGENWERPELIJKHEID - EIGENAAR - VOORWAARDE

5º EIGENDOM - RETENTIERECHT - TEGENWERPELIJKHEID

6º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - RETENTIERECHT - GOEDEREN - SCHULDEISER - GOEDE TROUW - 
BEGRIP

7º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
T.A.V. DERDEN - RETENTIERECHT - TEGENWERPELIJKHEID - GEVOLG

8º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
T.A.V. DERDEN - RETENTIERECHT - EIGENDOM - GEVOLG

9º EIGENDOM - RETENTIERECHT - GEVOLG

10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI - AANVULLEND PROTOCOL - RETENTIERECHT - EIGENDOM - GEVOLG

1º, 2° en 3°  Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om een zaak die hem  
door zijn schuldenaar werd overhandigd te behouden zolang zijn schuldvordering niet is  
voldaan.  Het  vereist  een  samenhang  tussen  de  teruggehouden  goederen  en  de  
schuldvordering  waarvan  de  betaling  wordt  geëist.  De  feitenrechter  oordeelt  op 
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onaantastbare wijze over het bestaan van het verband1.

4º  en  5°   Het  retentierecht  is,  met  betrekking  tot  roerende  lichamelijke  zaken,  ook 
tegenwerpelijk aan de eigenaar van de teruggehouden goederen die niet de schuldenaar  
is, op voorwaarde van de goede trouw van de schuldeiser2.

6º De schuldeiser is te goeder trouw wanneer hij bij de inontvangstname van de goederen  
mocht  aannemen dat  zijn  schuldenaar  de  eigenaar van de goederen was of  althans 
bevoegd was om ter zake van die goederen overeenkomsten te sluiten die aanleiding 
kunnen geven tot de uitoefenig van het retentierecht op deze goederen. 

7º De tegenwerpelijkheid van het retentierecht aan een derde heeft niet tot gevolg dat deze 
derde schuldenaar wordt van de schuldvorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst 
gesloten tussen de retentor en diens schuldenaar. 

8º,  9°  en  10°  De  rechtmatige  uitoefening  van  het  retentierecht  op  goederen  die  niet 
toebehoren aan de schuldenaar van de retentor levert geen schending op van het recht 
op ongestoord genot van eigendom. (Art. 544, B.W, en art.1, Eerste Aanvullend Protocol 
van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.)

(ARCELOR PROFIL nv T. RIGA NATIE nv)

ARREST

(A.R. C.04.0478.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 maart 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van het Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het Verdrag tot bescher-

ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna het E.V.R.M.) (B. 
St. 19 augustus 1955), gewijzigd bij artikel 2,4 van het protocol nr. 11 van 11 mei 1994, 
bekrachtigd bij wet van 27 november 1996 (B. St. 4 juli 1997);

- de artikelen 16 en 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 544, 1165, 1319, 1320, 1322, 1948 en 2279 van het Burgerlijk Wetboek 

en voor zoveel als nodig de artikelen 867, 1612, 1673, 1749, 2082 en 2087 van hetzelfde 
wetboek;

-  de  artikelen 23,  24,  25,  26,  780,  eerste  lid,  3°  en 1138,  2°,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek;

-  de  artikelen 23,  24,  25,  26,  780,  eerste  lid,  3°  en 1138,  2°,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel, vertrouwensbeginsel genaamd;

1 Zie Cass., 7 okt. 1976, A.C., 1977, 153, met concl. van adv.-gen. KRINGS in Pas. en 5 april 1979, 
A.C., 1978-79, 936. 
2 Zie I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer, ed. 2003, 538, nr 923 en V. 
SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia, 519, nr 554. 
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- het algemeen rechtsbeginsel, genaamd beschikkingsbeginsel, ondermeer neergelegd in 
de artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voor-
schrijft.

Aangevochten beslissingen
De vierde kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart in het bestreden arrest 

van 15 maart 2004 het hoger beroep van verweerster toelaatbaar en gegrond, geeft akte 
aan eiseres van de uitbreiding van haar vordering en verklaart  deze ontvankelijk  doch 
ongegrond. Dienvolgens hervormt het hof van beroep het bestreden vonnis en zegt voor 
recht dat de oorspronkelijke vordering ongegrond is. Tevens verwijst het hof eiseres in de 
kosten van beide aanleggen.

Het hof van beroep grondt deze beslissing op de volgende motieven (zie arrest pp. 4-6):
"B.
De discussie gaat in essentie over de werking van een beweerd conventioneel retentie-

recht, meer bepaald of dit recht kan worden tegengesteld aan de verkoper-eigenaar.
(...)
C.
Het retentierecht verleent een schuldeiser de bevoegdheid de afgifte van de goederen te 

weigeren die aan een ander toebehoort zolang zijn schuldvordering met betrekking tot die 
goederen niet is voldaan.

Er is geen discussie dat Riga Natie over een opeisbare schuldvordering beschikt,  de 
materiële detentie over de goederen heeft,  de debiteur in gebreke bleef,  de retentor te 
goeder trouw was (zie infra E) en een verband bestaat tussen schuldvordering en terugge-
houden zaak. De discussie speelt vooral in verband met dit laatste aspect.

Het is juist, zoals (eiseres) stelt, dat het retentierecht geen zakelijk recht is,  doch in 
doctrine en rechtspraak wordt aan het retentierecht een zakelijke werking toegekend: als 
pressiemiddel gehanteerd, doorstaat het iedere samenloop. 

De vraag is of het retentierecht kon worden uitgebreid en een eventuele uitbreiding 
tegenwerpelijk is aan derden?

D.
Niet betwist  is  dat  (verweerster)  en Steelex regelmatige handelsbetrekkingen  onder-

hielden en Steelex een aanzienlijke betalingsachterstand had opgelopen in verband met de 
behandeling  van  goederen,  waaronder,  en  dit  voor  het  overgrote  gedeelte,  kosten  in 
verband met andere goederen dan de staalbobijnen.

In de contractuele relatie tussen (verweerster) en Steelex gelden de factuurvoorwaarden 
van (verweerster), waaronder het art. 4 dat als volgt luidt: "Wij behouden ons het recht 
voor, in toepassing van art. 1948 B.W., de afgifte te weigeren van de goederen welke ons 
worden  toevertrouwd,  of  welke  door  ons  worden  behandeld  of  vervoerd  worden,  tot 
gehele,  contante betaling van alle ons verschuldigde  bedragen,  zonder dat  deze recht-
streeks betrekking moeten hebben op de ingehouden goederen".

(...)
Uitgangspunt  is,  in  tegenstelling  tot  wat  de  eerste  rechter  stelde,  dat  in  de  relatie 

(verweerster) - Steelex een beding met uitbreiding van het retentierecht rechtsgeldig werd 
bedongen als deeluitmakend van hun overeenkomst.

Een conventioneel beding met uitbreidende werking qua retentierecht kan enkel, zoals 
in  casu,  gezien  worden  in  een  ruimere  economische  samenhang  tussen  vordering  en 
goederen. Goederenbehandeling in een haven en in het kader van regelmatige handelsbe-
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trekkingen - zoals in casu - is een continue bedoening. Goederen worden in de regel vlug 
verhandeld, verscheept, gelost etc. zonder dat de kosten voor behandeling met betrekking 
tot  deze  of  gene  specifieke  goederen  reeds  geregeld  werden.  De  behandelaar  geeft 
goederen uit handen dit terwijl inmiddels nieuwe goederen van dezelfde debiteur behan-
deld en opgeslagen worden.

Aldus zullen de voor behandeling in ontvangst genomen goederen op die manier de 
schuldeiser tot zekerheid dienen niet alleen voor de schuldvordering voortvloeiend uit de 
bewerking/behandeling  met  betrekking  tot  deze  specifieke  goederen,  maar  ook  voor 
vroeger uitgevoerde behandelingen met betrekking tot goederen die reeds werden terugge-
geven. Dit is de zin van het hoger vermelde beding nr. 4 opgenomen in de algemene voor-
waarden van (verweerster). Deze voorwaarde is niet fictief en sluit aan bij de economi-
sche realiteit.

In casu kan nog worden aangestipt dat er een aanzienlijke achterstand in betaling was: 
de achterstand opgelopen door Steelex oversteeg in aanzienlijke mate de waarde van de 
staalbobijnen (...).

In voorkomend geval kan een conventioneel beding met uitbreidende werking van het 
retentierecht wel tegengesteld worden aan derden, ondermeer aan de verkoper, die krach-
tens een beding van eigendomsvoorbehoud stelt eigenaar te zijn gebleven.

Besluit
Het  hoger  beroep  treft  doel.  De  oorspronkelijke  vordering  dient  als  ongegrond  te 

worden afgewezen".
Grieven
Het  hof  van  beroep  stelde,  mede  door  bevestiging  van  het  door  de  eerste  rechter 

gegeven feitenrelaas, (1) dat eiseres goederen verkocht aan de firma Steelex met eigen-
domsvoorbehoud bij niet-betaling, (2) dat deze goederen opgeslagen werden bij verweer-
ster, (3) dat de firma Steelex de gefactureerde goederen niet betaalde net zomin als de 
behandelings- en opslagfacturen van verweerster,  (4) dat de firma Steelex failliet werd 
verklaard, (5) dat de schuldvordering van verweerster in het failliessement van de firma 
Steelex het geheel van de betalingsachterstand van de gefailleerde omvatte en (6) dat in de 
contractuele relatie tussen verweerster en de firma Steelex het in de factuurvoorwaarden 
opgenomen verruimde retentierecht gold tot betaling van alle verschuldigde bedragen.

Het retentierecht, onder meer bevestigd door de artikelen 867, 1612, 1673, 1749, 1948, 
2082 en 2087 van het Burgerlijk Wetboek, is een recht krachtens hetwelk de rechtmatige 
bezitter van andermans zaak,  de retentor,  ertoe gerechtigd  is om deze zaak te houden 
zolang zijn  opeisbare  vordering  in  verband  met  die  zaak niet  is  voldaan,  en waarvan 
aanvaard wordt dat het tegenwerpelijk is aan de eigenaar van de zaak.

(...)
Tweede onderdeel
In zoverre de beslissing van het hof van beroep dat er geen discussie bestond over het 

feit dat er een verband bestaat tussen de schuldvordering waarover verweerster beschikt 
en de teruggehouden  zaak aldus moet  worden  opgevat  dat het  hof van beroep hierbij 
aannam dat er tussen het gedeelte van verweersters schuldvordering dat de kosten voor de 
goederenbehandeling en opslag van de staalbobijnen betrof en de teruggehouden zaak een 
verband  bestond,  minstens  dat  er  tussen de vordering van verweerster  en de terugge-
houden zaak een economische samenhang bestond,  is  de  beslissing dat het  uitgebreid 
retentierecht geldig was en tegenstelbaar aan eiseres, onwettig.

In onderhavig geding erkende eiseres dat het retentierecht van verweerster, voor zover 
niet contractueel uitgebreid, haar tegengesteld kon worden. Eiseres betwistte echter dat 
een  contractuele  uitbreiding  van  het  retentierecht  haar,  als  eigenaar  van  de  goederen 
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waarop het retentierecht haar, als eigenaar van de goederen waarop het retentierecht wordt 
uitgeoefend, tegenstelbaar zou zijn.

Partijen kunnen het retentierecht contractueel uitbreiden. Een contractueel uitgebreid 
retentierecht kan op grond van de vertrouwensleer evenwel niet worden tegengeworpen 
aan de werkelijke  eigenaar.  Overeenkomstig artikel  1165 van het  Burgerlijk  Wetboek 
brengen overeenkomsten alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen. Van 
de debiteur  mag niet  worden  aangenomen dat  hij  de  bevoegdheid  had om andermans 
zaken  tot  zekerheid  aan  te  wenden  voor  schuldvorderingen  die  niet  in  rechtstreeks 
verband staan tot die zaak. Deze bevoegdheid past niet in het normaal beheer van de zaak.

In onderhavig geval wendde de BVBA Steelex de goederen, die zij bij eiseres aankocht 
en die ingevolge een beding van eigendomsvoorbehoud nog steeds de eigendom waren 
van deze laatste, door middel van een conventioneel uitgebreid retentierecht aan tot zeker-
heid van al haar schulden ten aanzien van verweerster.

Eiseres mocht erop vertrouwen dat de staalbobijnen haar eigendom bleven tot op het 
ogenblik van de voldoening van de koopprijs ervan door de BVBA Steelex. Nu verweer-
ster deze goederen aan de eigenaar, zijnde eiseres, niet wilde vrijgeven op grond van een 
conventioneel uitgebreid retentierecht, in uitvoering waarvan deze goederen tot zekerheid 
worden gegeven van schuldvorderingen, die niet in rechtstreeks verband hiermede staan, 
werd het rechtmatig vertrouwen van eiseres geschokt.

Door te oordelen dat, in voorkomend geval, een conventioneel beding met uitbreidende 
werking van het retentierecht wel tegengesteld kon worden aan derden, onder meer aan 
eiseres, die krachtens een beding van eigendomsvoorbehoud eigenaar was gebleven van 
de goederen waarop het retentierecht werd uitgeoefend, schendt het hof van beroep het 
algemeen rechtsbeginsel, vertrouwensbeginsel genaamd.

De  tegenwerpelijkheid  van  het  conventioneel  uitgebreide  retentierecht  doet  tevens 
afbreuk aan het eigendomsrecht.

Overeenkomstig artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek is eigendom het recht om op 
de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, 
mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.

Eiseres voerde aan dat volgens de bewoordingen van dit artikel enkel wetsbepalingen 
de uitoefening van het eigendomsrecht  kunnen beperken,  zodat de uitoefening van het 
eigendomsrecht niet kan worden beperkt door een tussen derden gesloten overeenkomst.

Bovendien  wordt  het  eigendomsrecht  beschermd door  artikel  1  van  het  Aanvullend 
Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M., gewijzigd bij artikel 2,4 van het Protocol nr. 
11 van 11 mei 1994, bekrachtigd bij wet van 27 november 1996, dat aan alle rechtssub-
jecten het recht op ongestoord genot van hun eigendom garandeert.  Deze bescherming 
werd tevens opgenomen in artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet, naar luid waarvan 
niemand van zijn eigendom kan worden ontzet dan ten algemene nutte, in de gevallen en 
op de wijze bij de wet bepaald en tegen een billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

Enkel de wetgever heeft de bevoegdheid om het eigendomsrecht te beperken. De wette-
lijke  uitzonderingen gelden  voor  alle  eigenaars  en worden  ingevoerd  in  het  algemeen 
belang. De wetgever voorzag inderdaad dat het retentierecht afbreuk kan doen aan het 
eigendomsrecht, maar dan wel slecht in te dezen niet toepasselijke specifieke gevallen, 
zoals onder meer in de artikelen 867,  1612,  1673,  1749,  1948,  2082 en 2087 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Aldus stelt artikel 1948 van het Burgerlijk Wetboek dat de bewaarnemer van een in 
bewaring gegeven zaak deze kan terughouden tot de gehele voldoening van hetgeen hem 
wegens de bewaargeving verschuldigd is.

Voor  het  conventioneel  uitgebreide  retentierecht  werd  dergelijke  wetsbepaling  niet 
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voorzien. Verweerster en de BVBA Steelex konden door het opnemen van een conventio-
neel uitgebreid retentierecht dan ook geen afbreuk doen aan het eigendomsrecht dat een 
derde, in casu eiseres, bezit op de goederen waarop het retentierecht wordt uitgeoefend.

Het bij artikel 2279, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bezit van roerende 
goederen geldt niet als titel van eigendom ten aanzien van hem die voor anderen bezit en 
dus niet als eigenaar bezit.

Het hof van beroep kon bijgevolg niet wettig oordelen dat het conventioneel beding 
met uitbreidende werking van het retentierecht van de tussen verweerster en de BVBA 
Steelex gesloten overeenkomst wel tegengesteld kon worden aan eiseres, die nochtans de 
eigenaar was van de goederen waarop het retentierecht werd uitgeoefend (schending van 
de artikelen 1 van het Aanvullend Protocol van 20 maart  1952 bij  het  E.V.R.M.,  van 
kracht en gewijzigd zoals aangegeven in de aanhef van het middel, 16 van de gecoördi-
neerde Grondwet en 544, 1948 en 2279 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als 
nodig,  van  de  artikelen  867,  1612,  1673,  1749,  2082  en  2087  van  het  Burgerlijk 
Wetboek).

Luidens  artikel  1165  van  het  Burgerlijk  Wetboek  brengen  overeenkomsten  alleen 
gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen en brengen zij aan derden geen nadeel 
toe. Overeenkomsten hebben derhalve een relatief karakter.

Eiseres concludeerde dat het tegenstelbaar verklaren van de conventionele uitbreiding 
van het  retentierecht  aan de eigenaar  van de goederen  waarop  het retentierecht  wordt 
uitgeoefend, een miskenning uitmaakt van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek. 

Derden, met name al degenen die geen partij waren bij de overeenkomst, kunnen op de 
afdwingbaarheid van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen geen beroep 
doen en kunnen evenmin tot nakoming van de verbintenissen, waarbij zij geen partij zijn, 
worden verplicht.

Een contractpartij heeft bijgevolg niet het recht om de uitvoering van een overeenkomst 
aan een derde op te leggen. Overeenkomsten kunnen immers geen verbintenissen ten laste 
van derden leggen.

De gevolgen  van  de overeenkomst,  inzonderheid van  het  conventioneel  uitgebreide 
retentierecht, die tussen de BVBA Steelex en verweerster bestond, konden dan ook geen 
nadeel berokkenen ten aanzien van derden, waaronder eiseres.

Ingevolge  het  conventioneel  uitgebreide  retentierecht  hield  verweerster  de  staalbo-
bijnen in haar bezit, en dit tot op het ogenblik dat de betalingsachterstand in verband met 
prestaties die betrekking hadden op voorheen behandelde goederen van de BVBA Steelex 
volledig zou zijn aangezuiverd.

Hierdoor  werd  eiseres  verhinderd  de  staalbobijnen,  die  nog  steeds  haar  eigendom 
waren, terug te nemen en leed zij een nadeel.

Door evenwel te oordelen dat de conventionele uitbreiding van het retentierecht toch 
aan eiseres kon worden tegengeworpen, schendt het hof van beroep aldus ook artikel 1165 
van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste onderdeel
4. Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om een zaak die hem 

door zijn schuldenaar werd overhandigd, te behouden zolang zijn schuldvorde-
ring niet is voldaan. Dit retentierecht vereist een samenhang tussen de terugge-
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houden goederen en de schuldvordering waarvan de betaling wordt geëist. De 
feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over het bestaan van dit verband.

5. De appelrechters stellen vast dat:
-  een  partij  staalbobijnen door de  eiseres  onder  eigendomsvoorbehoud was 

verkocht aan de BVBA Steelex;
- de goederen door de BVBA Steelex werden opgeslagen in de magazijnen van 

de verweerster, goederenbehandelaar in de haven van Antwerpen;
- tussen de BVBA Steelex en de verweerster regelmatige handelsbetrekkingen 

bestaan;
- de verweerster op de BVBA Steelex een schuldvordering heeft voor de stoc-

keringskosten  van  zowel  de  partij  staalbobijnen  als  voorheen  behandelde 
goederen;

- de BVBA Steelex failliet werd verklaard;
-  de verweerster  haar  retentierecht  uitoefent  op de goederen  van de eiseres 

voor het totale bedrag van de schuldvordering op de BVBA Steelex;
- niet betwist wordt dat de verweerster te goeder trouw was;
- in de overeenkomst tussen de verweerster en de BVBA Steelex is bedongen 

(artikel 4) dat de verweerster over een retentierecht beschikt op al de goederen 
overhandigd door de opdrachtgever "tot algehele, contante betaling van alle ons 
verschuldigde bedragen, zonder dat deze rechtstreeks betrekking moeten hebben 
op de ingehouden goederen".

6.  De  appelrechters  oordelen  dat  het  retentierecht  van  de  verweerster  als 
goederenbehandelaar in de haven beantwoordt aan de noodzaak van continuïteit 
in de transacties  en dat  zulks "niet  fictief is  en (aan)sluit  bij de economische 
realiteit".

7.  Op  grond  van  deze  vaststellingen  en  die  beoordeling  verantwoorden  de 
appelrechters naar recht hun beslissing dat de verweerster haar retentierecht kan 
uitoefenen voor de volledige schuldvordering die zij op de BVBA Steelex heeft. 

8. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
9. Gelet op het antwoord op het eerste onderdeel, kan het onderdeel, in zoverre 

het ervan uitgaat dat de appèlrechters niet wettig hebben kunnen besluiten tot een 
retentierecht tussen de teruggehouden goederen en de totaliteit van de schuldvor-
dering van de verweerster op de BVBA Steelex, niet worden aangenomen.

10. Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om een zaak die hem 
door zijn schuldenaar werd overhandigd, te behouden zolang zijn schuldvorde-
ring niet is voldaan. Dit retentierecht is, met betrekking tot roerende lichamelijke 
zaken, ook tegenwerpelijk aan de eigenaar van de teruggehouden goederen die 
niet de schuldenaar is, op voorwaarde van de goede trouw van de schuldeiser.

11. De schuldeiser is te goeder trouw wanneer hij bij de inontvangstname van 
de goederen mocht aannemen dat zijn schuldenaar de eigenaar van de goederen 
was of althans bevoegd was om ter zake van die goederen overeenkomsten te 
sluiten die aanleiding kunnen geven tot de uitoefening van het retentierecht op 



Nr. 245 - 27.4.06 HOF VAN CASSATIE 993 

deze goederen.
12. De tegenwerpelijkheid van het retentierecht aan een derde, heeft niet tot 

gevolg dat deze derde schuldenaar wordt van de schuldvorderingen die voort-
vloeien uit de overeenkomst gesloten tussen de retentor en diens schuldenaar.

13. Het onderdeel, in zoverre het artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek als 
geschonden aanwijst, faalt naar recht.

14.  De  rechtmatige  uitoefening  van  het  retentierecht  op  goederen  die  niet 
toebehoren  aan de schuldenaar  van de retentor  levert  geen  schending op van 
artikel  544  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  noch  van  artikel  1  van  het  Eerste 
Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het EVRM.

15. Het onderdeel dat uitgaat van andere rechtsopvattingen, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

27 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advo-
caten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 246

1° KAMER - 27 april 2006

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - KOOP - VOORKEURRECHT - MISKENNING - GEVOLG

2º KOOP - VOORKEURRECHT - MISKENNING - GEVOLG

1º en 2°  Het niet nakomen van een voorkeurrecht door de verkoper heeft in beginsel niet 
de nietigheid tot gevolg van de koopovereenkomst die in weerwil van dit voorkeurrecht 
werd  gesloten.  Indien  de  koper  aansprakelijkheid  oploopt  wegens  derde-
medeplichtigheid aan de contractbreuk van de verkoper, kan de rechter, wanneer ook de 
verkoper in het geding is betrokken, de nietigheid van de overeenkomst uitspreken als  
vorm van herstel van de schade van de begunstigde van het voorkeurrecht ten gevolge  
van deze derde-medeplichtigheid  aan de contractbreuk van de verkoper1.  (Art.  1234, 
B.W.)

(WOLUWE CORNER PROPERTY nv T. MULTIMAS nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0591.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 13 januari  2004 gewezen 

1 Zie Cass., 30 januari 1965, Pas., 1965, I, 538.
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door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
4.  Het  niet  nakomen  van  een  voorkeurrecht  door  de  verkoper,  heeft  in 

beginsel, niet de nietigheid tot gevolg van de koopovereenkomst die in weerwil 
van dit voorkeurrecht werd gesloten. Indien de koper aansprakelijkheid oploopt 
wegens derde-medeplichtigheid aan de contractbreuk van de verkoper,  kan de 
rechter wanneer ook de verkoper in het geding is betrokken de nietigheid van de 
overeenkomst uitspreken als vorm van herstel van de schade van de begunstigde 
van  het  voorkeurrecht  ten  gevolge  van  deze  derde-medeplichtigheid  aan  de 
contractbreuk van de verkoper.

5. De appelrechters stellen vast dat:
- de tweede verweerster bij onderhandse overeenkomst van 8 april 1997 een 

complex van onroerende goederen gelegen te Vilvoorde,  waaronder een lot 2, 
verkocht aan de NV Robelco die optrad voor rekening van de eiseres;

- de tweede verweerster in een akte van 5 januari 1982 aan de NV Delacre met 
betrekking tot dit lot 2 een recht van voorkeur had verleend;

- de eerste verweerster in het voorkeurrecht van de NV Delacre werd gesubro-
geerd;

- de partijen bij de overeenkomst van 8 april 1997 kennis hadden van het voor-
keurrecht van de eerste verweerster;

- de tweede verweerster en de eiseres hebben afgesproken om het lot 2 tegen 
een  "niet  realistische  en  fel  overdreven  prijs"  aan  te  bieden  aan  de  eerste 
verweerster  "in  de  hoop  en  zelfs  de  wetenschap  dat  (de  eerste  verweerster) 
hierop niet zou ingaan".

De appelrechters  oordelen dat de tweede verweerster het voorkeurrecht  van 
eerste verweerster "op schuldige wijze heeft miskend, dat (eiseres) op de hoogte 
was en moest zijn van het bestaan van dit recht, en dat deze laatste aan de schen-
ding  ervan  heeft  deelgenomen  of  minstens  actief  meegewerkt".  Zij  oordelen 
verder dat de vordering tot nietigverklaring van de overeenkomst ertoe strekt om 
eerste verweerster "in de gelegenheid (te stellen) om haar voorkeurrecht voor-
alsnog in natura te kunnen uitoefenen" en dat aangezien er tussen de eiseres en 
de tweede verweerster geen afzonderlijke koop van lot 2 werd gesloten, noch een 
prijs werd bepaald, de nietigheid noodzakelijk moet worden uitgesproken "van 
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de integrale verkoopovereenkomst zoals zij werd opgenomen in voormelde nota-
riële verkoopakte".

Door aldus te oordelen stellen de appelrechters de rechtsgrond vast waarop zij 
de vernietiging van de verkoopovereenkomst laten steunen, waardoor het Hof de 
wettigheid van de beslissing kan toetsen en verantwoorden  zij  hun beslissing 
naar recht.

6. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

27 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advo-
caten: mrs. De Gryse en Nelissen Grade.

Nr. 247

1° KAMER - 28 april 2006

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - SCHADEVERGOEDING GEGROND OP 
ARTIKEL 29BIS, W.A.M.-WET - VERPLICHTING TOT SCHADEVERGOEDING - VERANTWOORDELIJK 
SLACHTOFFER - TOEPASSELIJKHEID

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - VERZEKERING - SCHADEVERGOEDING GEGROND OP ARTIKEL 29BIS, W.A.M.-
WET - VERANTWOORDELIJK SLACHTOFFER - TOEPASSELIJKHEID

1º en 2°  Artikel 29bis, W.A.M.-wet, dat afwijkt van het in artikel 3 van die wet vervatte  
beginsel van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde personen, sluit  
het  slachtoffer  dat,  zonder  het  ongeval  en  de  gevolgen  ervan  te  hebben  gewild, 
verantwoordelijk is voor de door hem geleden schade, niet uit van de schadevergoeding 
waarin het voorziet1. (Art. 29bis, W.A.M.-wet 1989)

(B. T. ETHIAS, vereniging van onderlinge verzekering)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0569.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen het vonnis, dat op 2 juni 2004 in hoger 

beroep is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers.
Raadsheer Daniël Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.247.
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II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert een middel aan. Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
Artikel 29bis, §§1 en 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat de knie van eiser ontwricht was geraakt bij het uitstappen 

uit  de stilstaande bus waarvan hij  bestuurder was;  dat  eiser van verweerster,  W.A.M.-
verzekeraar van de bus waarvan hij bestuurder was, de vergoeding vordert van zijn schade 
op [grond] van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 "betreffende de bescher-
ming van de zwakke weggebruikers",

en  na,  onder  meer  met  verwijzing  naar  de  motivering  van  het  beroepen vonnis,  te 
hebben beslist, 1°) dat eiser slachtoffer is geworden van een "verkeersongeval", "aange-
zien (hij)  zich verplaatste  om een bus te verlaten";  2°)  dat de autobus in dat ongeval  
betrokken  is,  aangezien  "de  aanwezigheid  van  het  voertuig  een  noodzakelijke  en 
voldoende verklaring vormt voor het ongeval; het uitstappen uit de bus te dezen de reden 
was waarom (eiser) geblesseerd raakte; het derhalve niet kan worden betwist dat de bus 
een essentiële rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het ongeval"; 3°) dat eiser "de hoeda-
nigheid van zwakke weggebruiker heeft in de zin van artikel 29bis", aangezien hij, na zijn 
bus tot stilstand te hebben gebracht en de bestuurderszitplaats te hebben verlaten, "niet 
meer de bestuurder ervan was" toen hij uitstapte,

verwerpt  het  bestreden vonnis  eisers vordering tot  schadevergoeding  en veroordeelt 
hem in de kosten van beide instanties.

Het bestreden vonnis baseert zich hiervoor op de volgende gronden :
"Als men [van oordeel is] dat (eiser), die een zwak weggebruiker is geworden toen hij 

uit de bus stapte, een rechtsvordering kan instellen tegen de W.A.M.-verzekeraar van die 
bus, wordt  het uiteindelijk mogelijk dat een persoon een rechtsvordering kan instellen 
tegen zijn eigen verzekeraar, wat uitgesloten is, aangezien 'een en dezelfde persoon niet 
zowel aansprakelijk, dat wil zeggen vergoedingsplichtig (ook al is die aansprakelijkheid 
objectief) als slachtoffer kan zijn, dat wil zeggen de nakoming van dezelfde verplichting 
kan eisen' (...), behalve als wordt aangenomen dat de bij artikel 29bis ingevoerde regeling 
geen  regeling inzake aansprakelijkheidsverzekering  maar  een verzekeringsregeling  van 
vergoedende aard is. Laatstgenoemde oplossing wordt verworpen door B. Dubuisson, die 
van mening is dat twee tekstargumenten pleiten ten gunste van een aansprakelijkheidsver-
zekering : enerzijds bepaalt artikel 29bis, §1, achtste lid, dat de vergoedingsplicht wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke  bepalingen betreffende de aansprakelijkheids-
verzekering;  anderzijds heeft  genoemde paragraaf betrekking op de verzekeraar  die de 
aansprakelijkheid dekt  van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het betrokken 
voertuig. Wanneer de stelling wordt toegepast dat artikel 29bis een regeling bevat die past 
in een aansprakelijkheids-verzekering die dus impliceert dat de veroorzaker van de schade 
niet dezelfde persoon is als het slachtoffer, kan verweerster derhalve niet op grond van die 
wettelijke bepaling gehouden zijn tot vergoeding van eiser" (redenen van de eerste rechter 
die de rechtbank van eerste aanleg overneemt);

"Het staat vast dat (eiser) zowel slachtoffer als veroorzaker van zijn eigen schade is. 
Ten onrechte verwijt (eiser) aan de eerste rechter dat hij de in de wet van 21 november 
1989 vastgelegde regels inzake de vergoeding van de zwakke weggebruikers  verkeerd 
heeft geïnterpreteerd, doordat hij overwogen heeft dat dit soort rechtsvordering past in een 
regeling van aansprakelijkheidsverzekering en daarom enkel kan slagen voor zover het 
beginsel  dat  de veroorzaker  van de schade niet  dezelfde persoon is als het slachtoffer 
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wordt geëerbiedigd. Terecht heeft de eerste rechter zich op dat punt aangesloten bij de 
opinie van professor B. Dubuisson, wiens gedachtengang niet wordt ontkracht door de 
argumenten  waarin  (eiser)  zich  ertoe  beperkt  het  bestreden  vonnis  te  bekritiseren,  in 
zoverre de gedachtengang ervan, tot zijn uiterste consequenties doorgevoerd, uiteindelijk 
ieder persoon die op een gegeven ogenblik in het verleden,  al  was het maar  eenmaal, 
bestuurder is geweest  van het in het ongeval betrokken voertuig waarvoor  vergoeding 
wordt gevorderd, zou uitsluiten van het voordeel van artikel 29bis. (Eiser) geeft evenwel 
een  verkeerde  voorstelling  van  het  probleem,  aangezien  het  in  werkelijkheid  niet  de 
bedoeling  is  dat  eenieder  die  op  een  gegeven  ogenblik  gereden  heeft  met  het  in  het 
ongeval betrokken voertuig, zonder meer van vergoeding wordt uitgesloten, maar dat in 
concreto, van geval tot geval wordt nagegaan of die bestuurder, wanneer hij inzittende of 
zwakke  weggebruiker  is  geworden,  al  dan niet  verantwoordelijk  is  voor  de door hem 
geleden schade waarvoor hij vergoeding vordert. Terecht onderstreept (verweerster) dat 
de begrippen verzekerde en verantwoordelijke van geval tot geval moeten worden beoor-
deeld met inachtneming van de omstandigheden, eigen aan de schadegevallen en niet met 
inachtneming van het verleden. Derhalve heeft de eerste rechter terecht in het licht van de 
objectieve en ondubbelzinnige gegevens, zoals die blijken uit de dossiers van de partijen, 
geoordeeld dat het vanzelfsprekend lijkt  dat de bescherming van artikel  29bis niet (op 
eiser) kan worden toegepast, aangezien hij de enige veroorzaker is van zijn eigen schade" 
(eigen redenen van het bestreden vonnis).

Grieven
Artikel  29bis,  §1,  eerste  lid,  van  de  wet  van  21  november  1989  betreffende  de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen luidt  als volgt:  "Bij  een 
verkeers-ongeval  waarbij  een  of  meer  motorrijtuigen  betrokken  zijn,  op  de  plaatsen 
bedoeld in artikel 2, §1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade 
geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden 
door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of 
het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars 
die de aansprakelijkheid van de eigenaar,  de bestuurder of de houder van de motorrij-
tuigen overeenkomstig deze wet dekken. Deze bepaling is ook van toepassing indien de 
schade opzettelijk werd veroorzaakt door de bestuurder".

Artikel 29bis, §1, zesde lid, is in de volgende bewoordingen gesteld : "slachtoffers die 
ouder zijn dan 14 jaar en het ongeval en zijn gevolgen hebben gewild, kunnen zich niet 
beroepen op de bepalingen van het eerste lid".

Artikel 29bis, §1, zevende lid, luidt als volgt : "Deze vergoedingsplicht wordt uitge-
voerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de aansprakelijkheidsverzeke-
ring in het algemeen en de aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in het 
bijzonder voorzover daarvan in dit artikel niet wordt afgeweken".

Volgens artikel 29bis, §2, "kunnen de bestuurder van een motorrijtuig en zijn recht-
hebbenden zich niet  op de bepalingen van dit artikel  1 beroepen, tenzij de bestuurder 
optreedt als rechthebbende van een slachtoffer dat geen bestuurder was en op voorwaarde 
dat hij de schade niet opzettelijk heeft veroorzaakt".

Mits het verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn zich heeft 
voorgedaan op een plaats als bedoeld in artikel 2, §1, van de wet, zijn de verzekeraars die 
de aansprakelijkheid voor de betrokken voertuigen dekken, derhalve gehouden de schade 
te dekken die voortvloeit uit lichamelijke letsels van alle verkeersslachtoffers, met uitzon-
dering van  de schade  die  de  bestuurders  van  elk,  bij  het  ongeval  betrokken  voertuig 
geleden hebben (tenzij die bestuurders optreden als rechthebbenden van een slachtoffer 
dat geen bestuurder was) en met uitzondering van de schade van de slachtoffers die ouder 
zijn dan 14 jaar en het ongeval en zijn gevolgen hebben gewild.
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Van het  voordeel  van  artikel  29bis,  §1,  eerste  lid,  zijn  niet  uitgesloten  de  overige 
personen die lichamelijke letsels hebben opgelopen en niet vallen onder die twee gevallen 
van uitsluiting, zelfs als hun letsels door hun eigen fout of hun eigen gedrag zijn veroor-
zaakt. Voor de schadevergoeding dienen enkel de volgende voorwaarden vervuld te zijn: 
de  lichamelijke  letsels  zijn  het  gevolg  van  een  verkeersongeval  waarbij  een  of  meer 
motorrijtuigen betrokken zijn. Het is niet daarenboven vereist dat de veroorzaker van de 
schade niet dezelfde persoon is als het slachtoffer.

Door te bepalen dat de lichamelijke letsels van de niet uitgesloten slachtoffers worden 
vergoed, wijkt artikel 29bis, §1, eerste lid, immers af van de regels van de burgerrechte-
lijke aansprakelijkheidsverzekering van gemeen recht. Enkel "voor zover (artikel 29bis) 
daarvan niet afwijkt" wordt de vergoedingsplicht "uitgevoerd overeenkomstig de wette-
lijke bepalingen betreffende de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen" (artikel 
29bis, §1, zevende lid).

Te dezen erkent het bestreden vonnis dat eiser "de hoedanigheid van zwakke wegge-
bruiker" heeft, daar hij niet meer met de autobus reed op het ogenblik dat hij uitstapte en 
zich aan de knie  verwondde,  en dat hij  het  slachtoffer  werd  van een verkeersongeval 
waarbij een autobus, dus een motorrijtuig, betrokken was. Het vonnis kent echter aan eiser 
geen vergoeding toe voor zijn lichamelijke letsels op grond dat artikel 29bis van de wet 
van  21  november  1989  past  in  een  aansprakelijkheidsverzekering  die  inhoudt  dat  de 
veroorzaker van de schade niet dezelfde persoon is als het slachtoffer en dat eiser te dezen 
zowel slachtoffer als veroorzaker is van zijn eigen schade.

Het bestreden vonnis schendt aldus artikel 29bis, §1, eerste, zesde en zevende lid, en 
§2.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Grond van niet-ontvankelijkheid tegen het middel opgeworpen door verweer-

ster volgens welke het middel geen belang heeft:
In strijd met wat verweerster verklaart, bekritiseert het middel niet uitsluitend 

de reden volgens welke "artikel 29bis [van de wet van 21 november 1989] (...) 
past in een aansprakelijkheidsverzekering die inhoudt dat de veroorzaker van de 
schade niet dezelfde persoon is als het slachtoffer", maar het geheel van de over-
wegingen die het weergeeft en die ten grondslag liggen aan de beslissing waarbij 
eiser de vergoeding van zijn schade wordt ontzegd.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel :
Uit  het  geheel  van  de  bepalingen  van  artikel  29bis  van  de  wet  van  21 

november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrij-tuigen, zoals het middel ze weergeeft, blijkt dat, wanneer een verkeers-
ongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, zich voordoet op een 
plaats bedoeld in artikel 2, §1, van die wet, de verzekeraars die de aansprakelijk-
heid voor die voertuigen dekken, gehouden zijn tot vergoeding van de schade 
van  alle  slachtoffers  van  het  ongeval,  met  uitsluiting  van  de  schade,  die  is 
geleden door de bestuurders van die voertuigen en door de slachtoffers die ouder 
zijn dan veertien jaar en het ongeval en zijn gevolgen hebben gewild.

Artikel  29bis,  dat  afwijkt  van  het  in  artikel  3  van  dezelfde  wet  vervatte 
beginsel van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde personen, 
sluit  het  slachtoffer  dat,  zonder  het  ongeval  en  de gevolgen  ervan  te  hebben 
gewild, verantwoordelijk is voor de door hem geleden schade, niet uit van de 
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schade-vergoeding waarin het voorziet.
Door geen schadevergoeding aan eiser toe te kennen,  op grond dat  hij  niet 

alleen het slachtoffer maar ook de veroorzaker is van zijn eigen schade en dat 
beide  hoedanigheden  elkaar  uitsluiten,  schendt  het  bestreden  vonnis  derhalve 
voormeld artikel 29bis.

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

vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst  de  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Luik,  zitting 

houdende in hoger beroep.

28 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h.  Plas  –   Gelijkluidende conclusie  van de h.  Genicot,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Gérard en Kirkpatrick.

Nr. 248

1° KAMER - 28 april 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
OPENBAAR DOMEIN - TELECOMMUNICATIENET - KABELS - OPERATOR - PLAN - ONDERWERPING - 
VERPLICHTING - TEKORTKOMING - PERSOON DIE WERKEN UITVOERT OF LAAT UITVOEREN - 
VERPLICHTING

2º TELEGRAAF EN TELEFOON - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - 
TELECOMMUNICATIENET - OPENBAAR DOMEIN - KABELS - OPERATOR - PLAN - ONDERWERPING - 
VERPLICHTING - TEKORTKOMING - PERSOON DIE WERKEN UITVOERT OF LAAT UITVOEREN - 
VERPLICHTING

3º OPENBARE WERKEN - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - 
TELECOMMUNICATIENET - OPENBAAR DOMEIN - KABELS - OPERATOR - PLAN - ONDERWERPING - 
VERPLICHTING - TEKORTKOMING - PERSOON DIE WERKEN UITVOERT OF LAAT UITVOEREN - 
VERPLICHTING

1º, 2° en 3°  De tekortkoming van de operator van een openbaar telecommunicatienet aan 
zijn verplichting om, vooraleer kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen 
aan  te  leggen  op  het  openbaar  domein,  het  plan  van  de  plaats  van  aanleg  en  de 
bijzonderheden ervan te onderwerpen aan de goedkeuring van de overheid van wie het  
openbaar domein afhangt, ontslaat de persoon die deze inlichting niet gekregen heeft en  
die  de  werken  uitvoert  of  laat  uitvoeren  waardoor  de  infrastructuur  kan  worden 
beschadigd of waardoor de werking ervan in gevaar kan komen, niet van de verplichting  
om de operator van het telecommunicatienet daarvan vooraf in te lichten. (Art. 98, §1 en 
114,  §1,  Wet  21  maart  1991  betreffende  de  hervorming  van  sommige  economische 
overheidsbedrijven)
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(WAALS GEWEST T. BELGACOM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0199.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert het volgende middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1832 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. 
- de artikelen 98, §1, en 114, §§1 en 2, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 

hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, welke artikelen respectieve-
lijk zijn gewijzigd bij de artikelen 49 en 85 van de wet van 19 december 1997;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist dat de eiser een fout heeft begaan waardoor hij drie vierde 

van de schade van de verweerster moet dragen, bevestigt derhalve het bestreden vonnis, 
met de verbetering dat de eiser wordt veroordeeld om aan de verweerster een bedrag van 
3.976,29  euro  te  betalen,  verhoogd  met  de  interest  tegen  de wettelijke  rentevoet  met 
ingang van 29 oktober 1998, en verrekent de kosten van het hoger beroep. 

Het bestreden arrest steunt die beslissingen op de volgende gronden:
1° Wat betreft het feit dat Belgacom geen toestemming bezat voor graafwerken
De [eiser] betoogt dat [de verweerster] geen toestemming heeft gekregen om een kabel 

op die plaats in te graven en dat die tussentijds opgetreden juridische oorzaak het oorzake-
lijk verband tussen fout en schade heeft verbroken.

Artikel 98 van de wet van 21 maart 1991 omschrijft de verplichting voor de operator 
van het openbaar telecommunicatienet om het plan van de plaats van aanleg en de bijzon-
derheden met betrekking tot de aanleg van zijn kabels te onderwerpen aan de goedkeuring 
van de overheid van wie het openbaar domein afhangt.

Artikel  114 preciseert  dat  de persoon die van plan is werkzaamheden uit  te voeren 
waardoor  de  infrastructuur  kan  worden  beschadigd  of  waardoor  de  werking  ervan  in 
gevaar kan komen, behalve in geval van overmacht, de verplichting heeft ten minste acht 
dagen vooraf de operator van een openbaar telecommunicatienet in te lichten.

De [eiser] betoogt evenwel ten onrechte dat het gebrek aan bewijs van het verkrijgen 
van de toestemming hem ontsloeg van de verplichting om bij [de verweerster] navraag te 
doen  naar  de  aanwezigheid  van  een  kabel.  Beide  wettelijke  verplichtingen  zijn  even 
belangrijk en kunnen ongevallen voorkomen. Aldus is er geen sprake van de tussenkomst 
van een juridische oorzaak,  eigen aan de verweerster,  maar  van een wederzijdse  niet- 
nakoming door beide partijen van hun wettelijke verplichtingen, zodat de schade zich niet 
zou hebben voorgedaan, indien zij waren nagekomen. De [eiser] zou in zijn documentatie 
immers van meet af aan weet hebben gehad van de aanwezigheid van de kabel, indien 
hem de toestemming voor het ingraven ervan was gevraagd, en hij zou ongetwijfeld met 
meer omzichtigheid te werk zijn gegaan. De kabel zou bovendien terstond gevonden zijn, 
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indien [de eiser] alleen maar de moeite gedaan had inlichtingen daaromtrent in te winnen 
bij [de verweerster], zoals hij het regelmatig doet voor andere werken, zoals blijkt uit de 
talrijke verzoeken, die [de verweerster] heeft overgelegd in haar dossier van de stukken.

De aldus niet nagekomen verplichtingen zijn fouten, die in direct oorzakelijk verband 
staan met de schade, aangezien zij precies door de wet zijn ingevoerd om dat soort schade 
te voorkomen.

2° Wat betreft  de  diepte  waarop  de kabels  volgens  de regels  van  de kunst  moeten 
worden ingegraven

Te dezen blijft de diepte waarop de kabel in de sleuf is ingegraven onbekend. Uit de 
vaststelling in der minne kan niet worden opgemaakt of de kabel was ingegraven op een 
diepte van 0,80 m onder de grond dan wel onder de bodem van de sleuf. Het werk van de 
aannemer bestond erin de sleuf uit te diepen, wat betekent dat hij deze niet alleen diende 
leeg te maken, maar ook de bedding ervan diende uit te diepen (...).

Het staat bovendien vast dat de kabel zichtbaar was en zelfs op verschillende plaatsen 
aan  de  oppervlakte  kwam  zodat  hij  gemakkelijk  kon  worden  opgespoord  tijdens  de 
uitvoering van de werkzaamheden die enkel ten gevolge van het ongeval werden onder-
broken (...).

Nergens is voorgeschreven hoe diep telefoonkabels ingegraven moeten zijn, zodat er 
geen fout of oorzakelijk verband tussen die zogezegde tekortkoming en de schade bestaat. 
De omstandigheid dat de kabel aan de oppervlakte komt kan trouwens, zoals [de verweer-
ster] pertinent suggereert,  het  gevolg zijn van het feit  dat die sleuf herhaaldelijk moet 
worden uitgebaggerd wegens het veelvuldig onderlopen van de rijbaan.

3° Wat betreft de verplichting van [de eiser] om met spoed te handelen
De [eiser] toont niet aan dat hij met zo'n spoed diende te handelen dat hij de werken 

had moeten uitvoeren zonder voorafgaand overleg met [de verweerster] en zonder inzage 
van haar plannen. Voor dat soort, met spoed uitgevoerde werken wordt zeer vaak de fax 
gebruikt en zijn betoog mist op dat punt overtuigingskracht.

4° Wat betreft de verdeling van de aansprakelijkheid
De fout van [de verweerster], die niet aantoont aan [de eiser] de toestemming te hebben 

gevraagd of die van hem te hebben gekregen om een kabel op die plaats aan te leggen, 
staat in oorzakelijk verband met de schade. Zij is evenwel zeer licht in verhouding tot de 
fout van de aannemer van [de eiser] die erin bestaat zijn elementaire verplichtingen om 
plannen op te vragen en vooraf boringen te verrichten, niet te zijn nagekomen. De [eiser] 
moet derhalve drie vierde van de schade van [de verweerster] dragen".

Grieven
...
Tweede onderdeel
Het in het middel vermelde artikel 114, §1, bepaalt dat met een geldboete wordt gestraft 

de persoon die, behalve in geval van overmacht, zonder de betrokken operator van een 
openbaar telecommunicatienet  ten minste  acht dagen vooraf  bij  ter  post  aangetekende 
brief in te lichten, eender welk werk uitvoert of laat uitvoeren waardoor de infrastructuur 
kan worden beschadigd of waardoor de werking ervan in gevaar kan komen.

Op die bepaling zijn straffen gesteld en zij moet bijgevolg op beperkende wijze worden 
uitgelegd.

Zij kon bijgevolg niet worden toegepast op de eiser, die een overheid is van wie het 
openbaar domein afhangt, aangezien het plan van de plaats van aanleg en de bijzonder-
heden ervan hem niet waren voorgelegd door de operator, ofschoon deze daartoe krach-
tens artikel 98, §1, van dezelfde wet van 21 maart 1991 gehouden was alvorens de kabels 
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aan te leggen. 
Bij ontstentenis van die voorafgaande mededeling, die op straffe van een strafrechte-

lijke sanctie was voorgeschreven (artikel 114, §2, als bedoeld in het middel), had de eiser 
immers het recht ervan uit te gaan dat geen enkele kabel was aangelegd in de sleuf die hij 
dringend diende uit te baggeren.

Artikel 114, §1, van de wet van 21 maart 1991 was derhalve niet van toepassing, daar 
de aldaar voorgeschreven kennisgeving geen reden van bestaan had.

Daaruit  volgt  dat  het  bestreden arrest,  door  te  beslissen dat  de eiser een fout  heeft  
begaan, die bestond in een schending van voornoemd artikel 114, §1, terwijl dat artikel, in 
samenhang met artikel 98, §1, van de wet van 21 maart 1991, te dezen niet op hem van 
toepassing was, voornoemde artikelen 114, §1, en 98, §1, alsook, bijgevolg, de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt.

... 
III. BESLISSING VAN HET HOF
...
Tweede onderdeel:
Artikel 98, §1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 

sommige  economische  overheidsbedrijven,  bepaalt  dat  elke  operator  van  een 
openbaar telecommunicatienet, vooraleer kabels, bovengrondse lijnen en bijbe-
horende  uitrustingen  aan te  leggen  op het  openbaar  domein,  het  plan van de 
plaats van aanleg en de bijzonderheden ervan onderwerpt  aan de goedkeuring 
van de overheid van wie het openbaar domein afhangt; artikel 114, §1, van die 
wet bepaalt dat met een geldboete wordt gestraft de persoon die, behalve in geval 
van overmacht, zonder de betrokken operator van een openbaar telecommunica-
tienet ten minste acht dagen vooraf bij ter post aangetekende brief in te lichten, 
eender  welk  werk  uitvoert  of  laat  uitvoeren  waardoor  de  infrastructuur  kan 
worden beschadigd of waardoor de werking ervan in gevaar kan komen.

Uit  die  bepalingen  kan  niet  worden  afgeleid  dat  artikel  114,  §1,  niet  van 
toepassing is  op de  persoon die voormelde  werken  uitvoert  of  laat  uitvoeren 
wanneer  deze van de betrokken operator  van het telecommunicatienet  niet de 
inlichtingen heeft gekregen die worden bedoeld in voormeld artikel 98, §1.

Het middel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
...
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

28 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Batselé–  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Simont en De Gryse.
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Nr. 249

1° KAMER - 28 april 2006

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - 
BURGERLIJKE ZAKEN - UITBREIDING VAN BEVOEGDHEID - BETWISTING VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE 
AANGEZOCHTE RECHTER - TIJDSTIP

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - UITBREIDING VAN BEVOEGDHEID - BETWISTING VAN DE 
BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTBANK - TIJDSTIP

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERWEERDER - DESKUNDIGENONDERZOEK - AKKOORD - DEBAT TEN 
GRONDE - UITBREIDING VAN BEVOEGDHEID - UITWERKING

1º  en 2° De betwisting van de internationale bevoegdheid van de aangezochte rechter kan,  
zo zij al niet voorafgaat aan elk verweer ten gronde, in geen geval nog plaatsvinden na 
het tijdstip van de stellingname die naar nationaal procesrecht als het eerste voor de 
aangezochte rechter voorgedragen verweer is te beschouwen1.  (Art. 18, E.E.G.-Verdrag 
van 27 sept. 1968)

3º Door vast te stellen dat verweerder op de terechtzitting waarop de zaak werd ingeleid,  
zonder  de  bevoegdheid  van  de  aangezochte  rechter  vooraf  te  betwisten,  mondeling 
geconcludeerd  heeft  om  zijn  principieel  akkoord  te  betuigen  met  een  
deskundigenonderzoek, en door te overwegen dat verweerder een debat ten gronde is 
aangegaan, verantwoordt het arrest de beslissing naar recht om de uitbreiding van de  
internationale bevoegdheid van die rechter toe te passen.  (Art. 18, E.E.G.-Verdrag van 
27 sept. 1968; Art. 854, Ger.W.)

(PRO-PAK INTERNATIONAL bv, vennootschap naar Nederlands recht . T. LIECOPOTATOES, nv in vereffening)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0460.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, die op 12 mei 2003 en 2 mei 

2005 zijn gewezen door het Hof van Beroep te Bergen.
Bij  arrest  van  24  maart  2006  heeft  het  Hof  de  heropening  van  het  debat 

bevolen en het onderzoek van de zaak is op de terechtzitting van die dag ab initio 
hervat.

Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 18 van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoer-

legging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Brussel op 27 
september 1968 en goedgekeurd bij de wet van 13 januari 1971 en bij de wet van 31 juli  
1986;

- De artikelen 19 en 854 van het Gerechtelijk Wetboek. 

1 H.v.J., Elefanten Schuh GmbH, C-150/80, 24 juni 1981, Rechtspr. H.v.J., 1981, I-1686.
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Aangevochten beslissingen
Het  hof  van  beroep beslist  dat  de  Belgische  rechtbanken  bevoegd zijn  om van  het 

geschil kennis te nemen op de volgende gronden : 
"1. De betwisting van de internationaal rechtelijke bevoegdheid
[Eiseres] voert aan dat zij in limine litis, wat [verweerster] betwist omdat volgens haar 

de exceptie laattijdig is, een op de artikelen 5 en 17 van het Verdrag van Brussel van 27 
september 1968 gegronde exceptie heeft opgeworpen volgens welke de Belgische recht-
banken  internationaalrechtelijk  onbevoegd  zijn  om  van  het  geschil  kennis  te  nemen, 
omdat de voorwaarden 'Metaal-Unie' die van toepassing zijn, de Nederlandse rechtbanken 
bevoegd maken en bepalen dat het Nederlandse recht van toepassing is, en dat derhalve de 
eerste rechters zich onbevoegd hadden moeten verklaren;

Het  Verdrag van  Brussel  voorziet  in  een algemene  principiële  bevoegdheid  van  de 
rechtscolleges van de Staat waarin verweerder zijn woonplaats heeft (artikel 2), in bijzon-
dere bevoegdheden (artikelen 5 en 6), in bijzondere bevoegdheden in verzekeringszaken 
en inzake door de consumenten gesloten overeenkomsten (artikelen 7 tot 15) en in exclu-
sieve bevoegdheden die verbonden zijn met het voorwerp van het geschil (artikel 16);

Het breidt tevens de bevoegde rechtbanken van de verdragsluitende Staten uit, en doet 
dit 

- ofwel op grond van een krachtens artikel 17 gedane keuze van de rechter die, binnen 
bepaalde  perken,  die  te  dezen  geen  invloed  hebben,  tot  gevolg  heeft  dat  zowel  de 
bevoegdheid, zoals ze is bepaald volgens het in artikel 2 vastgelegde algemeen beginsel 
als de bijzondere bevoegdheden worden uitgesloten,

- ofwel met toepassing van artikel 18, volgens hetwelk, wanneer verweerder voor een 
rechter verschijnt, laatstgenoemde in de regel bevoegd is en er op die regel slechts twee 
uitzonderingen bestaan, namelijk ingeval de verschijning tot doel heeft de bevoegdheid te 
betwisten of ingeval er voor de betrokken aangelegenheid een rechtscollege bestaat dat bij 
uitsluiting bevoegd is krachtens artikel 16, dat in casu niet van toepassing is;

De stilzwijgende uitbreiding van de bevoegdheid door verschijning heeft voorrang op 
de aanwijzing krachtens artikel 17 en geldt zelfs als er een bevoegdheidsbeding is;

Verweerder kan ten ondergeschikte titel ten gronde verweer voeren op hetzelfde ogen-
blik als hij de exceptie van onbevoegdheid opwerpt, op voorwaarde dat het bevoegdheids-
geschil, dat bij de aanvang van het proces moet worden opgeworpen, 'niet plaatsvindt na 
het  tijdstip  van  de  stellingname  die  naar  nationaal  procesrecht  als  het  eerste  voor  de 
aangezochte rechter voorgedragen verweer is te beschouwen' (H.v.J., zaak 150/80, 24 juni 
1981, Elefanten Schuh, Verzameling, 1981, blz. 1686; zaak 48/84, 7 maart 1985, Spitzley/
Sommer Exploitation, Verzameling, 1985, blz. 794 );

Het begrip 'eerste verweer ten gronde' dient derhalve in casu te worden omschreven in 
het  licht  van  de  procesregels  van  de  aangezochte  rechter,  te  dezen  het  Gerechtelijk 
Wetboek;

[Eiseres] was voor de eerste rechter vertegenwoordigd op de terechtzitting waarop de 
zaak werd ingeleid en zij heeft, bij monde van haar raadsman, zonder de bevoegdheid van 
de rechtbank vooraf te betwisten, mondeling geconcludeerd om zich principieel akkoord 
te verklaren met een deskundigenonderzoek; 

Zij heeft aanvaard dat het gerechtelijk debat werd aangevat voor de eerste rechters en 
dat het deskundigenonderzoek een afdoend bewijsmiddel was. Aldus heeft zij haar wil te 
kennen gegeven om het geschil te doen beslechten door de Rechtbank van Koophandel te 
Bergen; 

Door aan de eerste rechters te vragen een onderzoeksmaatregel te bevelen, die geen 
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verband hield met de bevoegdheidskwestie, maar daarentegen ertoe strekte hen in staat te 
stellen achteraf uitspraak te doen over de grond van het geschil, is zij immers het debat 
ten gronde aangegaan en heeft zij aldus impliciet doch onmiskenbaar hen bevoegd geacht 
om ervan kennis te nemen; 

Het feit dat eiseres haar instemming heeft betuigd met een deskundigenonderzoek dat 
trouwens is uitgevoerd en waaraan zij heeft meegewerkt, impliceerde 'la volonté certaine 
(de la demanderesse)  de poser  d'abord  le  problème sur un autre plan que celui  de  la 
compétence' (H. Born en M. Fallon, Chronique de jurisprudence, Droit judiciaire interna-
tional, J.T., 1992, p. 78), zodat de uitbreiding van bevoegdheid, bedoeld in artikel 18, wel 
degelijk van toepassing was;

Ten overvloede hebben de eerste rechters die hun bevoegdheid vooraf dienden na te 
gaan,  door  de  hun  door  de  partijen  gevraagde  onderzoeksmaatregel  te  bevelen,  zelfs 
'onder voorbehoud van en onverkort alle rechten van de partijen', zich impliciet bevoegd 
geacht om kennis te nemen van het hun voorgelegde geschil;

Aldus hebben zij ten onrechte geoordeeld achteraf uitspraak te kunnen doen over de 
exceptie van onbevoegdheid van [eiseres] en te kunnen zeggen dat zij in limine litis was 
opgeworpen, ofschoon zij volgens de bewoordingen van een vonnis waarvan het hof [van 
beroep] geen kennis had genomen, hun rechtsmacht op dat punt hadden uitgeput;

Het incidenteel hoger beroep is derhalve gegrond".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 18 van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegd-

heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken bepaalt dat, 
buiten de  gevallen  waarin  zijn  bevoegdheid  voortvloeit  uit  andere  bepalingen  van  dit 
Verdrag, de rechter van een verdragsluitende Staat, voor wie de verweerder verschijnt, 
bevoegd  is.  Die  regel  is  niet  van  toepassing indien  de  verschijning  tot  doel  heeft  de 
bevoegdheid te betwisten.

De betwisting van de bevoegdheid heeft het door artikel 18 daaraan verbonden gevolg 
enkel  indien de eisende partij  en de aangezochte  rechter  reeds bij  het  eerste  verweer 
kunnen begrijpen dat de verweerder beoogt de bevoegdheid van de rechter te betwisten.

De betwisting van de bevoegdheid, zo zij al niet voorafgaat aan elk verweer ten gronde, 
kan derhalve in geen geval nog plaatsvinden na het tijdstip van de stellingname die naar 
het nationaal procesrecht van de verdragsluitende Staat van de aangezochte rechter is te 
beschouwen als het eerste voor de aangezochte rechter voorgedragen verweer.

Artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de onbevoegdheid van de rechter 
voor wie de zaak aanhangig is voor alle exceptie of verweer moet worden voorgedragen 
behalve wanneer zij van openbare orde is.

Volgens  artikel  19  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  is  het  vonnis  een  eindvonnis  in 
zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behou-
dens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald. De rechter kan, alvorens recht te doen, een 
voorafgaande maatregel bevelen om de vordering te onderzoeken of de toestand van de 
partijen voorlopig te regelen.

Geen eindbeslissing in de zin van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek is de beslis-
sing waarbij een tussenkomst waarvan de ontvankelijkheid niet werd betwist, ontvankelijk 
verklaard wordt, en waarbij de rechter, alvorens over de zaak zelf uitspraak te doen, een 
onderzoeksmaatregel  beveelt.  Evenmin  een  eindbeslissing  is  die  waarbij  de  rechter 
bevoegd verklaard wordt om van de zaak kennis te nemen, indien de bevoegdheid niet is 
betwist, en waarbij, voor elke uitspraak over de zaak zelf, een onderzoeksmaatregel wordt 
bevolen.
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Het feit alleen dat een partij akkoord gaat met een deskundigenonderzoek is bijgevolg 
geen verweer ten gronde of een exceptie in de zin van de artikelen 19 en 854 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 18 van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rech-
terlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handels-
zaken.

Wanneer een partij voor de rechter haar instemming heeft betuigd met een deskundi-
genonderzoek, kan zij derhalve achteraf de bevoegdheid van de rechter betwisten, mits dat 
gebeurt  voor  alle exceptie  of verweer.  Daaruit  volgt  dat  het  hof van beroep,  daar het 
beslist  dat  eiseres,  door  aan  de  eerste  rechters  te  vragen  een  onderzoeksmaatregel  te 
bevelen  die  geen  verband  hield  met  de  bevoegdheidskwestie,  maar  daarentegen  ertoe 
strekte hen in staat te stellen achteraf uitspraak te doen over de grond van het geschil zelf,  
het debat ten gronde is aangegaan, en hen aldus impliciet doch onmiskenbaar bevoegd 
geacht heeft om ervan kennis te nemen, de artikelen 18 van het Verdrag van 27 september 
1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken, alsook de artikelen 19 en 854 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt.

Tweede onderdeel
Artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de onbevoegdheid van de rechter 

voor wie de zaak aanhangig is, moet worden voorgedragen voor alle exceptie of verweer 
behalve wanneer zij van openbare orde is.

Volgens  artikel  19  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  is  het  vonnis  een  eindvonnis  in 
zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behou-
dens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.

Alvorens  recht  te doen,  kan  de rechter een voorafgaande  maatregel  bevelen om de 
vordering te onderzoeken of de toestand van de partijen voorlopig te regelen.

Geen eindbeslissing in de zin van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek is de beslis-
sing waarbij een tussenkomst, waarvan de ontvankelijkheid niet werd betwist, ontvanke-
lijk verklaard wordt en waarbij de rechter, alvorens over de zaak zelf uitspraak te doen, 
een onderzoeksmaatregel beveelt.  Evenmin een eindbeslissing is die waarbij  de rechter 
bevoegd verklaard wordt om kennis te nemen van de zaak, indien de bevoegdheid niet is 
betwist, en waarbij, voor elke uitspraak over de zaak zelf, een onderzoeksmaatregel wordt 
bevolen.

Derhalve kan de rechter uitspraak doen over zijn bevoegdheid na een deskundigenon-
derzoek te hebben bevolen, indien zijn bevoegdheid niet was betwist  vooraleer hij het 
deskundigenonderzoek beval.

Daar het hof van beroep beslist dat de eerste rechter, door de onderzoeksmaatregel te 
bevelen,  zonder  dat  zijn  bevoegdheid  tevoren  was  betwist,  zijn  rechtsmacht  over  de 
bevoegdheidskwestie had uitgeput, schendt het de artikelen 19 en 854 van het Gerechte-
lijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel :
Artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek waarvan de schending wordt aange-

voerd, houdt geen verband met de door het middel aangevoerde grief.
Krachtens artikel 18 van het op 27 september 1968 tussen de Lid-Staten van de 

Europese Economische Gemeenschap te Brussel  ondertekende Verdrag betref-
fende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken waarvan het hof van beroep toepassing maakt, is de 
rechter van een verdragsluitende Staat voor wie verweerder verschijnt bevoegd, 
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maar die regel  is niet van toepassing indien de verschijning tot doel heeft  de 
bevoegdheid te betwisten of,  wat hier  niet  het  geval  is,  indien er  een  andere 
rechter is die bij uitsluiting bevoegd is krachtens artikel 16.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in de zaak nr. 
150/80, Elefanten Schuh GmbH t. Pierre Jacqmain in een arrest van 24 juni 1981 
waarin het uitspraak deed over een prejudiciële vraag, vermeld dat "uit de doel-
stelling van artikel 18 volgt dat de betwisting van de bevoegdheid, zo zij al niet 
voorafgaat aan elk verweer ten gronde, in geen geval nog plaats kan vinden na 
het tijdstip van de stellingname die naar nationaal procesrecht als het eerste voor 
de aangezochte rechter voorgedragen verweer is te beschouwen".

Krachtens artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek moet de onbevoegdheid 
van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, in de regel, voor alle exceptie of 
verweer worden voorgedragen.

Na te hebben vastgesteld dat eiseres "voor de eerste rechters  was vertegen-
woordigd op de terechtzitting waarop de zaak werd ingeleid en dat zij, bij monde 
van haar raadsman, zonder de bevoegdheid van de rechtbank vooraf te betwisten, 
mondeling geconcludeerd heeft om haar principieel akkoord te betuigen met een 
deskundigenonderzoek", beslist het bestreden arrest van 12 mei 2003 dat :

1. eiseres "heeft erkend dat het gerechtelijk debat werd gevoerd voor de eerste 
rechters en dat het deskundigenonderzoek een afdoend bewijsmiddel was, en dat 
zij  aldus haar wil te kennen heeft  gegeven om het geschil  te doen beslechten 
door de Rechtbank van Koophandel te Bergen";

2. "eiseres, door aan de eerste rechters te vragen een onderzoeksmaatregel te 
bevelen, die geen verband hield met de bevoegdheidskwestie, maar daarentegen 
ertoe strekte hen in staat te stellen achteraf uitspraak te doen over het geschil 
zelf, het debat ten gronde is aangegaan";

3. "het feit dat eiseres haar instemming heeft betuigd met een deskundigenon-
derzoek dat trouwens is uitgevoerd en waaraan zij heeft meegewerkt 'de ondub-
belzinnige wil  van [eiseres]  inhield om het  probleem eerst  vanuit  een andere 
invalshoek te benaderen dan vanuit dat van de bevoegdheid'".

Door op die gronden te beslissen dat eiseres het debat ten gronde is aangegaan, 
verantwoordt het arrest naar recht de beslissing om de aanwijzing van bevoegd-
heid toe te passen, bedoeld in artikel 18 van het Verdrag van Brussel.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel :
Daar het onderdeel  gericht  is tegen een overtollige reden van het bestreden 

arrest van 12 mei 2003, heeft het geen belang en is het derhalve niet ontvanke-
lijk.

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

28 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Fettweis–  Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Verbist en T'Kint.
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Nr. 250

2° KAMER - 2 mei 2006

STEDENBOUW — SANCTIES - STRAFSANCTIE VOOR HET INSTANDHOUDEN VAN INBREUKEN - 
AGRARISCH GEBIED MET EEN BIJZONDERE WAARDE

De wijziging van artikel 145bis, §1, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999, door het decreet  
van  22 april  2005,  waarbij  de  "agrarische  gebieden  met  bijzondere  waarde"  werden 
geschrapt  uit  de  lijst  van  de  in  deze  bepaling  gegeven  opsomming  van  ruimtelijk  
kwetsbare gebieden, is niet relevant voor het gelijkluidend begrip in artikel 146, vierde lid,  
Stedenbouwdecreet  1999;  een "landschappelijk  waardevol  agrarisch gebied"  blijft  dus 
ook na deze wijziging een "agrarisch gebied met bijzondere waarde" in de zin van artikel  
146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 19991. (Artt. 145bis, §1, vierde lid, en 146, vierde lid, 
Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

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

ARREST

(A.R. P.05.1649.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 8 november 2005.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Eerste middel
1. De eisers voeren aan dat landschappelijk waardevol agrarisch gebied niet 

behoort tot het bestemmingsgebied "agrarisch gebied met bijzondere waarde" zo-
als bepaald in artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999, om de reden dat: 

- dit laatste bestemmingsgebied, dat zijn oorsprong vindt in het decreet van 21 
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud in het natuurlijk milieu, zoals alle 
overige in artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999, opgesomde bestem-
mingsgebieden, als ruimtelijk kwetsbaar gebied uitsluitend gericht is op het be-
houd van de natuur, en niet van de landschapswaarden;

- bij de toepassing van artikel 145bis, §1, Stedenbouwdecreet 1999, waarin 
vóór de wijziging bij decreet van 22 april 2005 hetzelfde begrip "agrarisch ge-
bied met bijzondere waarde" voorkwam, dit niet het landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied omvatte. Immers, ondanks het verbod bepaald in het laatste lid 
van deze paragraaf voor de ruimtelijk kwetsbare gebieden, waaronder bedoelde 

1 Zie Cass., 22 feb. 2005, A.R. P.04.1346.N, nr. 109, met concl. van proc.-gen. DE SWAEF; Cass., 13 
sept. 2005, A.R. P.05.0479.N, nr. 428.
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agrarische gebieden met bijzondere waarde, kon en kan nog steeds overeenkom-
stig het eerste lid van voormeld artikel, bij wijze van uitzondering, voor werken 
in landschappelijk waardevol agrarisch gebied een stedenbouwkundige vergun-
ning worden verleend die strijdig is met de bestemmingsvoorschriften van het 
geldende gewestplan of algemeen plan van aanleg;

- het begrip "agrarisch gebied met bijzondere waarde" in artikel 146, vierde 
lid, Stedenbouwdecreet 1999 is overgenomen van artikel 145bis, §1, vierde lid, 
Stedenbouwdecreet 1999 vóór deze laatste bepaling bij decreet van 22 april 2005 
werd gewijzigd, en het heeft bijgevolg dezelfde betekenis behouden;

- ook de voorbereidende werken van artikel 146, vierde lid, Stedenbouwde-
creet 1999 zoals gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003, bevestigen het inzicht van 
de decreetgever om het instandhoudingsmisdrijf in landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied af te schaffen.

2. Het begrip landschappelijk waardevol agrarisch gebied wordt omschreven 
in het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen. Krachtens artikel 
15 van dit koninklijk besluit is het begrip "landschappelijk waardevolle gebie-
den" een nadere aanwijzing binnen de categorie "landelijke gebieden". Het be-
treft bijgevolg niet noodzakelijk agrarische gebieden, al heeft die aanwijzing wel 
vooral betrekking op agrarische gebieden.

Dit artikel 15 omschrijft "landschappelijk waardevolle gebieden" als "gebieden 
waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te bescher-
men of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle hande-
lingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur 
aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het land-
schap niet in gevaar brengen". 

Het landschappelijk waardevolle heeft bijgevolg betrekking op de schoon-
heidswaarde van het landschap. Een vergunningsaanvraag wordt niet alleen ge-
toetst aan een planologisch criterium (de bestemming) maar ook aan een esthe-
tisch criterium: kunnen de beoogde handelingen en werken worden overeenge-
bracht met de eisen van vrijwaring van het landschap? De voorwaarden die in 
een landschappelijk waardevol agrarisch gebied kunnen worden opgelegd, mo-
gen niet van die aard zijn dat handelingen of werken die overeenstemmen met de 
agrarische bestemming, rechtstreeks of onrechtstreeks zouden worden verboden. 
De voorwaarden kunnen wel betrekking hebben op landschapsinkleding, ge-
bruikte materialen, bouwhoogte, bouwvolume en plaats van inplanting. 

Aldus blijkt dat het statuut van landschappelijk waardevol agrarisch gebied es-
sentieel wordt bepaald door de bestemming agrarisch gebied. Het karakter van 
landschappelijk waardevol gebied betreft de uitvoeringswijze van de werken. 
Vanuit dat oogpunt valt te begrijpen dat voor de toepassing van de regels inzake 
zonevreemde constructies geen onderscheid wordt gemaakt tussen gewone agra-
rische gebieden en landschappelijk waardevolle gebieden. 

3. In artikel 146, derde en vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 gaat het even-
wel niet om het vergunnen van zonevreemde constructies in landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied, maar om het wel of niet verder strafbaar stellen van 
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werken, handelingen of wijzigingen die zonder vergunning of in strijd met de 
vergunning worden in stand gehouden en waardoor de schoonheidswaarde van 
het landschap wordt aangetast. 

Indien men het landschappelijk waardevol agrarisch gebied vergelijkt met de 
bijzondere bestemmingsgebieden "agrarisch gebied met ecologisch belang" of 
"vallei- en brongebieden", valt het op dat voor die laatste gebieden beperkingen 
inzake werken en handelingen worden opgelegd, niet alleen met het oog op het 
specifiek natuurlijk milieu van planten en dieren maar ook om de landschappelij-
ke waarde niet te schaden. Voor de opsomming van artikel 146, vierde lid, Ste-
denbouwdecreet 1999 is de bescherming van het specifiek natuurlijk milieu al-
dus niet het enige criterium. Voor de bescherming en handhaving van de schoon-
heidswaarde van het landschap komt ook het landschappelijk waardevol agra-
risch gebied onder de noemer "agrarisch gebied met bijzondere waarde" in aan-
merking.

4. Het decreet van 22 april 2005 wijzigt artikel 145bis, §1, vierde lid, Steden-
bouwdecreet 1999 door de "agrarische gebieden met bijzondere waarde" te 
schrappen uit de lijst van de in deze bepaling gegeven opsomming van ruimtelijk 
kwetsbare gebieden. Deze schrapping steunt op de door de rechtspraak gegeven 
interpretatie van artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 dat ook het 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied als "agrarisch gebied met bijzondere 
waarde" moet worden beschouwd. De decreetgever heeft daarbij beklemtoond 
dat de "verduidelijkende wijziging" in artikel 145bis Stedenbouwdecreet 1999 
niets uit te staan heeft met het begrip ruimtelijk kwetsbare gebieden in artikel 
146 Stedenbouwdecreet 1999 welke gebieden in het kader van de handhaving af-
zonderlijk moeten worden beschouwd. Bijgevolg is de interpretatie van het be-
grip "ruimtelijk kwetsbaar gebied" in artikel 145bis Stedenbouwdecreet 1999 
voortaan evenmin nuttig voor het gelijkluidend begrip in artikel 146, vierde lid, 
Stedenbouwdecreet 1999.

5. De appelrechters oordelen bijgevolg wettig "dat de omschrijving van artikel 
146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 en 145bis Stedenbouwdecreet 1999 niet 
dezelfde is, hetgeen bevestigt dat de decreetgever aan deze bepalingen een ande-
re reikwijdte wilde verlenen; dat de omschrijving landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied duidelijk aangeeft dat dat gebied een bijzondere waarde heeft".

6. Met hun motivering beantwoorden de appelrechters het verweer van de ei-
sers, en leggen zij uit waarom zij aansluiten bij de rechtspraak van het Hof. 
Daarmee geven zij aan die rechtspraak geen algemene en als regel geldende 
draagwijdte. 

7. Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

2 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
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de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. W. Mertens, Hasselt en A. Vermote, Brussel.

Nr. 251

2° KAMER - 2 mei 2006

1º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND 
MISDRIJF - STEDENBOUW - ONROEREND BEBOUWD GOED - HOOFDFUNCTIE - NIET-VERGUNDE 
VERGUNNINGSPLICHTIGE FUNCTIEWIJZIGING - PERMANENTE BEWONING - AARD

2º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - ONROEREND BEBOUWD GOED - 
HOOFDFUNCTIE - NIET-VERGUNDE VERGUNNINGSPLICHTIGE FUNCTIEWIJZIGING - PERMANENTE 
BEWONING - MISDRIJF - OGENBLIK VAN VOLTREKKING

3º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND 
MISDRIJF - STEDENBOUW - ONROEREND BEBOUWD GOED - HOOFDFUNCTIE - NIET-VERGUNDE 
VERGUNNINGSPLICHTIGE FUNCTIEWIJZIGING - PERMANENTE BEWONING - INSTANDHOUDINGSMISDRIJF 
- AARD

4º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - ONROEREND BEBOUWD GOED - 
HOOFDFUNCTIE - NIET-VERGUNDE VERGUNNINGSPLICHTIGE FUNCTIEWIJZIGING - PERMANENTE 
BEWONING - INSTANDHOUDINGSMISDRIJF - AARD

5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGELEN - AARD

6º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - INSTANDHOUDINGSMISDRIJF - STRAFBAAR 
KARAKTER - OPHEFFING - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - GEVOLGEN - HERSTELVORDERING

1º  en  2º  Het  misdrijf  van  uitvoering  van  een  niet-vergunde  maar  vergunningsplichtige  
gehele of gedeeltelijke wijziging van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed  
wordt voltrokken door het geven, zonder de vereiste voorafgaande vergunning, van een  
in artikel 99, §1, eerste lid, 6°, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde nieuwe functie; de 
omstandigheid dat de hoofdfunctie wonen een zekere continuïteit veronderstelt, staat niet  
in  de  weg  dat  de  wijziging  van  de  functie  van  een  onroerend  bebouwd  goed  van 
verblijfsrecreatie naar wonen, zich op een welbepaald ogenblik voordoet.  (Artt. 99, §1, 
eerste lid, 6°, en 146, Decr. Vl. R. 18 mei 1999).

3º en 4º Het misdrijf van instandhouding van een niet-vergunde maar vergunningsplichtige 
functiewijziging  bestaat  in  het  schuldig  verzuim  om  aan  het  bestaan  van  de  aldus 
wederrechtelijk doorgevoerde functiewijziging een einde te maken, wat inzonderheid blijkt  
uit  het  verdere  gebruik  van  het  onroerend  bebouwd  goed  overeenkomstig  de  niet-
vergunde gewijzigde functie; als voortdurend misdrijf, dit is een misdrijf dat bestaat in een  
ononderbroken en door de dader bestendigde wederrechtelijke toestand, onderscheidt  
het zich van de wederrechtelijke functiewijziging doordat het noodzakelijk daarop volgt.  
(Artt. 99, §1, eerste lid, 6°, en 146, Decr. Vl. R. 18 mei 1999).

5º De in artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstelmaatregelen  
hebben een civielrechtelijk karakter; als bijzondere vorm van vergoeding of teruggave 
strekken zij ertoe een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het  
misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad1 (Art. 44, Sw.; Art. 

1 Cass., 13 dec. 2005, A.R. P.05.0693.N, met concl. van proc.-gen. DE SWAEF.
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161, Sv.; Art. 149, §1, eerste lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999).

6º De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding heeft alleen  
het  verval  van de op dat  misdrijf  gesteunde strafvordering  tot  gevolg;  deze wijziging  
brengt evenwel niet mee dat de instandhouding, die strafbaar was in de periode waarin 
zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken van een herstelvordering, noch dat 
de  strafrechter  voor  wie  de  herstelvordering  werd  ingesteld  op  het  ogenblik  dat  de  
instandhouding  nog strafbaar  was,  daardoor  zijn  bevoegdheid  verliest2 (Art.  149,  §1, 
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999).

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

ARREST

(A.R. P.06.0100.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 1 december 2005.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee midde-

len aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Voorgaande rechtspleging
De verweerders worden vervolgd om bij inbreuk op de artikelen 99, §1, 6° en 

artikel 146, eerste lid, 1°, derde en vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999, zonder 
voorafgaande vergunning de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed ge-
heel of gedeeltelijk te hebben gewijzigd van de functiecategorie verblijfsrecreatie 
naar de functiecategorie wonen. Deze functiewijziging is vergunningsplichtig ge-
steld door artikel 2, §1, van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 
2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de wer-
ken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning 
nodig is.

De appelrechters preciseren dat deze telastlegging "vanaf 1 mei 2000 tot en 
met 7 februari 2003" en als "het instandhouden van de (...) wederrechtelijke toe-
stand" moet worden bepaald. Daar het gebouw niet gelegen is in een ruimtelijk 
kwetsbaar gebied, wordt de strafvordering en de erop geënte herstelvordering 
met toepassing van artikel 146, derde lid, van voormeld decreet, in de mate dat 
het niet vernietigd werd door het Arbitragehof (arrest nummer 14/2005 van 19 
januari 2005), niet langer ontvankelijk verklaard.

III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat de telastlegging niet het voortdurend misdrijf van 

instandhouding maar een voortgezet misdrijf van ongeoorloofde functiewijziging 
inhoudt, waarvoor de strafsanctie bedoeld in artikel 146, eerste lid, Stedenbouw-

2 Ibid.
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decreet 1999 ook in niet ruimtelijk kwetsbare gebieden nog steeds geldt.
2. Artikel 146, eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet 1999 stelt strafbaar zowel de 

uitvoering, de voortzetting als de instandhouding van de bij artikelen 99 tot 101 
bepaalde handelingen, werken of wijzigingen zonder of in strijd met de vooraf-
gaande vergunning,

Krachtens artikel 99, §1, eerste lid, 6°, Stedenbouwdecreet 1999 mag niemand 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning de hoofdfunctie van een 
onroerend bebouwd goed geheel of gedeeltelijk wijzigen met het oog op een 
nieuwe functie zoals in die bepaling bedoeld.

3. Door het geven, zonder de vereiste voorafgaande vergunning, van een in die 
bepaling bedoelde nieuwe functie aan het onroerend bebouwd goed, wordt het 
misdrijf van uitvoering van een niet-vergunde maar vergunningsplichtige func-
tiewijziging voltrokken.

De omstandigheid dat de hoofdfunctie wonen - wat, bij ontstentenis van een 
wettelijke omschrijving overeenkomstig het gewone taalgebruik moet worden 
begrepen als "gehuisvest zijn" - een zekere continuïteit veronderstelt, staat niet 
eraan in de weg dat de wijziging van de functie van een onroerend bebouwd 
goed van verblijfsrecreatie naar wonen, zich op een welbepaald ogenblik voor-
doet.

4. Het misdrijf van instandhouding van deze niet-vergunde maar vergunnings-
plichtige functiewijziging bestaat in het schuldig verzuim om aan het bestaan van 
de aldus wederrechtelijk doorgevoerde functiewijziging een einde te maken, wat 
inzonderheid blijkt uit het verdere gebruik van het onroerend bebouwd goed 
overeenkomstig de niet-vergunde gewijzigde functie.

Als voortdurend misdrijf, dit is een misdrijf dat bestaat in een ononderbroken 
en door de dader bestendigde wederrechtelijke toestand, onderscheidt het zich 
van de wederrechtelijke functiewijziging doordat het noodzakelijk daarop volgt.

De permanente bewoning maakt aldus geen constitutief deel uit van het mis-
drijf van uitvoering van de in deze zaak aan de orde zijnde vergunningsplichtige 
functiewijziging. De permanente bewoning is de wederrechtelijke toestand die 
volgt op dit misdrijf. Uit de permanente bewoning kan alleen worden afgeleid 
dat het misdrijf van uitvoering van de bedoelde functiewijziging heeft plaats ge-
vonden.

5. Het staat aan de rechter om in feite te oordelen wanneer de wederrechtelijke 
functiewijziging werd uitgevoerd en bijgevolg vanaf wanneer de wederrechtelij-
ke functiewijziging werd in stand gehouden.

Het Hof gaat alleen na of de rechter uit zijn vaststellingen gevolgen afleidt die 
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verant-
woord.

6. Te dezen stellen de appelrechters vast: "waar de beide [verweerders] zelf 
verklaarden dat zij sinds 22 december 1998 ononderbroken wonen op het adres 
(...) en geen andere verblijf- of woonplaats hebben, werd het misdrijf van het niet 
vergund wijzigen van de hoofdfunctie van het onroerend goed, voor zover het 
bewezen zou zijn, gepleegd op 22 december 1998. Het openbaar ministerie heeft 
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echter enkel vervolging ingesteld voor de periode vanaf 1 mei 2000 tot en met 7 
februari 2003 - periode tijdens dewelke (...) de wederrechtelijke toestand door de 
beide [verweerders] werd in stand gehouden - zodat het hof (van beroep) hier en 
nu niet te oordelen heeft over het misdrijf van het uitvoeren van de niet vergunde 
bestemmingswijziging".

Deze beslissing is naar recht verantwoord.
7. Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
8. Het middel voert aan dat, ongeacht de opheffing van de strafbaarstelling van 

de instandhouding, de appelrechters de tijdig voor hen aangebrachte herstelvor-
dering moeten beoordelen.

9. De in artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstel-
maatregelen hebben een civielrechtelijk karakter. Als bijzondere vorm van ver-
goeding of teruggave strekken zij ertoe een einde te maken aan de met de wet 
strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen be-
lang wordt geschaad.

De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding 
heeft alleen het verval van de op dat misdrijf gesteunde strafvordering tot gevolg. 
Deze wijziging brengt evenwel niet mee dat de instandhouding, die strafbaar was 
in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken van 
een herstelvordering, noch dat de strafrechter voor wie de herstelvordering werd 
ingesteld op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, daardoor zijn 
bevoegdheid verliest.

Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, wat de beslissing over de herstelvordering be-

treft.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders tot de helft van de kosten van het cassatieberoep; 

laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

2 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal.
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Nr. 252

2° KAMER - 2 mei 2006

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - VERSCHEIDENE 
MISDRIJVEN - GEVOLGEN - VERJARING - AANVANG - LAATSTE STRAFBAAR FEIT - VOORWAARDEN

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - 
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - EENHEID VAN OPZET - AANVANG - LAATSTE STRAFBAAR FEIT - 
VOORWAARDEN

3º MISDRIJF — ALLERLEI - FEITEN GEPLEEGD GEDURENDE VERSCHILLENDE PERIODES - 
GEEN PRECISERING VAN DATUM - GEVOLGEN - VERJARING

4º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - 
FEITEN GEPLEEGD GEDURENDE VERSCHILLENDE PERIODES - GEEN PRECISERING VAN DATUM - 
GEVOLGEN

5º MISDRIJF — ALLERLEI - MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN NIET BEPAALD TIJDSTIP TUSSEN 
TWEE DATA - VERJARING - TOETSING DOOR HET HOF - ONMOGELIJKHEID - GEVOLGEN

6º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - 
VEROORDELENDE BESLISSING - MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN NIET BEPAALD TIJDSTIP TUSSEN TWEE 
DATA - TOETSING DOOR HET HOF - ONMOGELIJKHEID - GEVOLGEN

7º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - 
VEROORDELENDE BESLISSING - MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN NIET BEPAALD TIJDSTIP TUSSEN TWEE 
DATA - VERJARING - TOETSING DOOR HET HOF - ONMOGELIJKHEID - GEVOLGEN

1º en 2º Wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering zijn van éénzelfde misdadig opzet,  
vangt  de  verjaring  van  de  strafvordering  aan  vanaf  het  laatste  strafbare  feit,  op  
voorwaarde dat, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, geen van de vroegere  
feiten  van  het  daaropvolgende  feit  gescheiden  is  door  een  langere  termijn  dan  de 
verjaringstermijn1. (Art. 65, Sw.; Artt. 21 tot 24, V.T.Sv.)

3º  en  4º  De  rechter  die  een  aantal  feiten  bewezen  verklaart  als  gepleegd  gedurende 
verschillende periodes en die verder geen datum preciseert, moet bij de controle of de 
strafvordering wel of niet door verjaring vervallen is, rekening houden met de volledige  
tijdspanne  binnen  dewelke  die  feiten  zijn  gepleegd;  indien  aldus  geen  precieze 
aanvangsdatum van de verjaring kan worden vastgesteld, dient de rechter rekening te 
houden met de voor beklaagde meest gunstige datum2. (Artt. 21 tot 24, V.T.Sv.)

5º, 6º en 7º Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt met de vermelding  
dat hij de feiten heeft gepleegd op een niet bepaald tijdstip tussen twee data, en het Hof  
aan de hand van de processtukken waarop het vermag acht te slaan, niet kan nagaan of  
de strafvordering al dan niet verjaard was, vernietigt het Hof de veroordelende beslissing  
met verwijzing3. (Art. 149, Ger.W.; Artt. 21 tot 24, V.T.Sv.)

(L. e.a. T. S. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0125.N)

1 Cass., 31 mai 2005, A.R. P.05.0536.N, nr. 305.
2 Zie R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, p. 134, nr. 216.
3 Cass., 10 dec. 1997, A.R. P.97.0729.F, nr. 546; zie Cass., 7 nov. 2000, A.R. P.99.0048.N, nr. 604.
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I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 14 december 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes middelen aan.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht vijf middelen aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
(...)
Eerste middel van L. G.
3. Wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering zijn van eenzelfde misdadig 

opzet, vangt de verjaring van de strafvordering aan vanaf het laatste strafbare 
feit, op voorwaarde dat, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, geen 
van de vroegere feiten van het daaropvolgende feit gescheiden is door een lange-
re termijn dan de verjaringstermijn.

Wanneer de rechter in dergelijk geval een aantal feiten bewezen verklaart als 
gepleegd gedurende verschillende periodes en hij verder geen datum preciseert, 
houdt dat de mogelijkheid in dat die feiten gepleegd zijn op elk ogenblik binnen 
de aangewezen periodes.

Dat betekent eveneens dat de rechter bij de controle of de strafvordering wel of 
niet door verjaring vervallen is, rekening moet houden met de volledige tijdspan-
ne binnen dewelke die feiten zijn gepleegd. Indien aldus geen precieze aanvangs-
datum van de verjaringstermijn kan worden bepaald, dient de rechter rekening te 
houden met de voor de beklaagde meest gunstige datum.

4. Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt met de vermel-
ding dat hij de feiten heeft gepleegd op een niet bepaald tijdstip tussen twee da-
tums, moet het Hof aan de hand van de processtukken waarop het vermag acht te 
slaan, kunnen nagaan of de strafvordering al dan niet verjaard was.

5. De appelrechters "(stellen) vast dat de feiten van de telastlegging A.a.2, zich 
vereenzelvigen met de feiten van de telastlegging A.a.1".

Voorts veroordelen de rechters de eiser met toepassing van artikel 65 Strafwet-
boek, wegens de vermengde 25 feiten van de telastlegging A.a.1, tot één enkele 
straf. Die telastlegging vermeldt dat de feiten meermaals gepleegd zijn op niet 
nader bepaalde tijdstippen, gedurende telkens verschillende periodes waarvan de 
begindatum en de einddatum zijn vermeld. Het arrest preciseert evenwel niet op 
welke datum of datums die feiten zijn gepleegd.

Met het oog op de controle van de verjaring van de strafvordering wegens de 
telastlegging A.a.1, oordelen de appelrechters dat de feiten 1 tot 10 en 13 tot 25, 
"zo bewezen, de uiting zijn van eenzelfde misdadig opzet, zonder dat tussen de 
feiten onderling een termijn gelijk aan of langer dan de geldende verjaringster-
mijn van drie jaar is verlopen, zodat de verjaring van de strafvordering slechts 
begint te lopen vanaf de datum van het laatste feit, namelijk 2 september 1992".
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De appelrechters laten dat oordeel uitsluitend steunen op de aanvangsdatum 
van elke tijdspanne binnen dewelke de opeenvolgende feiten zijn gepleegd.

6. Noch uit het arrest, noch uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt enige nuttige stuiting of schorsing van de verjaring die voor alle feiten van 
de telastlegging kan gelden.

Het Hof kan niet nagaan of de strafvordering voor het geheel van de feiten die 
de appelrechters bewezen verklaren en die zij bij de bepaling van de strafmaat in 
aanmerking nemen, wel of niet was verjaard op de dag waarop het arrest is uitge-
sproken.

Het middel is gegrond.
(...)
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van L. G. in zoverre dat 

betrekking heeft op de vrijspraak voor de feiten van de telastlegging A,b.
Vernietigt het bestreden arrest voor het overige.
Zegt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-

telijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel;

2 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. L. Kools en I. Van hoogenbemt, Mechelen en G. Van Gassen, Brussel.

Nr. 253

2° KAMER - 3 mei 2006

CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VERSCHILLENDE 
MISDRIJVEN - VEROORDELING TOT ÉÉN STRAF - ONWETTIGHEID VAN DE SCHULDIGVERKLARING 
WEGENS EEN TELASTLEGGING - UITWERKINGEN

Wanneer het Hof vaststelt dat de bestreden beslissing de schuldigverklaring aan één van 
de telastleggingen, noch bijgevolg, de straf voor het geheel van de telastleggingen, naar  
recht verantwoordt,  vernietigt  het de bestreden beslissing in zoverre zij  de beklaagde  
schuldig verklaart aan deze telastlegging en in zoverre zij uitspraak doet over de gehele 
straf1.

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1508.F)

1 Zie Cass., 30 mei 2000, A.R. P.98.0405.N, nr. 329.
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I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 7 oktober 2005 door de 

Correctionele Rechtbank te Luik in hoger beroep is gewezen. 
Eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Over het ambtshalve aangevoerde middel afgeleid uit de schending van de arti-

kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek:
Het bestreden vonnis legt eiser een geldboete van 100 euro op, gebracht op 

550 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 15 dagen en een verval van 
het recht tot sturen gedurende een maand wegens verschillende vermengde te-
lastleggingen, inzonderheid het in het verkeer brengen van een voertuig op de 
openbare weg, op 1 oktober 2004, zonder dat de aansprakelijkheid waartoe dit 
aanleiding kon geven door een verzekering was gedekt (telastlegging C).

Het vonnis vermeldt dat, "op 1 oktober 2004, om 20 uur 40, wordt [eiser] door 
de politie gecontroleerd aan het stuur van een voertuig BMW 325tds met blauwe 
kleur. Hij geeft toe niet verzekerd te zijn noch over een inschrijvingsbewijs te 
beschikken, het inschrijvingsbewijs is sinds 1 augustus 2004 vervallen. A poste-
riori zal hij het bewijs leveren dat hij het voertuig voor de periode na 1 oktober 
2004 heeft verzekerd".

Eiser heeft op 7 oktober 2004, in het kader van het strafonderzoek, een interna-
tionale verzekeringskaart neergelegd van het voormelde voertuig met als geldig-
heidsduur: "01.10.2004 tot 14.10.2004, beide data inbegrepen".

In de laatste zin van de voormelde considerans, geeft het bestreden vonnis aan 
dit stuk een interpretatie die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en 
schendt het bijgevolg de bewijskracht ervan.

Het verantwoordt aldus de schuldigverklaring van eiser aan de telastlegging C 
niet naar recht, noch, bijgevolg, de straf die voor het geheel van de telastleggin-
gen is opgelegd.

Wat de overige telastleggingen betreft die door de appelrechters bewezen zijn 
verklaard, werden de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewe-
zen.

Er is geen grond tot onderzoek van het middel dat door eiser is aangevoerd en 
dat niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing kan leiden.

Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser schuldig verklaart aan te-

lastlegging C en in zoverre het uitspraak doet over het geheel van de straf.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis.

Veroordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de 
andere helft ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zit-
ting houdende in hoger beroep.

3 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. R. Swennen, Luik.

Nr. 254

2° KAMER - 3 mei 2006

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - ZAKEN WELKE 
GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - VOORWAARDE VAN EIGENDOM

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MENSENHANDEL 
- HUISJESMELKERS - ZAKEN WELKE GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - 
VOORWAARDE VAN EIGENDOM - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING

3º VREEMDELINGEN - MENSENHANDEL - HUISJESMELKERS - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - ZAKEN WELKE GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - 
VOORWAARDE VAN EIGENDOM - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING

4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MENSENHANDEL 
- HUISJESMELKERS - ZAKEN WELKE GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - 
VOORWAARDE VAN EIGENDOM - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING

5º VREEMDELINGEN - MENSENHANDEL - HUISJESMELKERS - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - ZAKEN WELKE GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - 
VOORWAARDE VAN EIGENDOM - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING

6º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - AARD

7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 16 - STRAF 
VAN VERBEURDVERKLARING - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - AARD

8º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MENSENHANDEL 
- HUISJESMELKERS - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING - VOORWAARDEN

9º VREEMDELINGEN - MENSENHANDEL - HUISJESMELKERS - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING - VOORWAARDEN

10º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - ZAKEN WELKE 
GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - ARTIKEL 1, AANVULLEND PROTOCOL 
E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE

11º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI - ARTIKEL 1, AANVULLEND PROTOCOL E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - ZAKEN WELKE GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF
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12º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - BEGRIP

13º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - BEGRIP

1º De artt. 42, 1°, en 43, Sw. maken de verplichte verbeurdverklaring van zaken welke  
gediend hebben tot  het plegen van de misdaad of het wanbedrijf,  afhankelijk  van de  
voorwaarde dat zij eigendom van de veroordeelde zijn1.

2º en 3º Het vroegere art. 77bis, §5, Vreemdelingenwet, dat de rechter de mogelijkheid gaf  
om de zaken welke gediend hadden tot het plegen van het misdrijf verbeurd te verklaren, 
inzonderheid de onroerende goederen bedoeld in §1bis van het voormelde artikel, als  
deze  niet  het  eigendom  van  de  veroordeelde  zijn,  had  niet  tot  gevolg  dat  de 
verbeurdverklaring  van  die  zaken  facultatief  werd  wanneer  zij  het  eigendom van  de  
veroordeelde waren2.

4º en 5º Het art. 433terdecies Sw., dat art. 77bis, §5, Wet Voorlopige Hechtenis vervangt,  
bepaalt dat zelfs ingeval de zaken waarop zij betrekking heeft niet het eigendom van de 
veroordeelde zijn, de bijzondere verbeurdverklaring die bij art. 42, 1°, van het voormelde  
wetboek  is  voorgeschreven  toepasselijk  is  op  diegenen  die  misbruik  maken  van 
andermans  bijzonder  kwetsbare  positie  door  de  verkoop,  verhuur  of  
terbeschikkingstelling van goederen met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren;  
die bepaling heeft alleen de verplichting om de voormelde straf van verbeurdverklaring uit  
te  spreken  uitgebreid  tot  de  zaken  die  niet  het  eigendom zijn  van  de veroordeelde,  
zonder afbreuk te doen aan de rechten van derden3.

6º  en  7º  De  verbeurdverklaring  is  een  straf  en  geen  maatregel  van  onteigening  ten  
algemenen nutte; zij treft de veroordeelde zonder schadeloosstelling. (Art. 16, Gw. 1994)

8º en 9º Wanneer de rechter de verplichte verbeurdverklaring oplegt die bij de artt. 42, 1°,  
en 433terdecies Sw. is voorgeschreven nadat hij heeft vastgesteld dat de voorwaarden  
die door die bepalingen zijn vastgesteld vervuld zijn, moet noch mag hij de oplegging van  
die  straf  verbinden  aan  een  afweging  van  de  eigendomsbelangen  tegenover  de  
noodwendigheden van openbaar nut. 

10º en 11º Art. 1, Aanvullend protocol E.V.R.M., verbiedt de verplichte verbeurdverklaring 
niet, die krachtens de wet wordt uitgesproken, van de zaken welke gediend hebben tot  
het plegen van misdaden of wanbedrijven. 

12º  en  13º  Wanneer  de  vraag gegrond is  op  grondwettelijke  regels  die  geen verband  
houden  met  de  beslissing  die  in  het  geding  wordt  bekritiseerd,  of  verwijst  naar  een 
toestand die niet deze van de eiser is, is zij niet prejudicieel in de zin van Hoofdstuk II,  
Titel I, Bijzondere Wet Arbitragehof. 

(T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0220.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 januari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
Eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2006, nr. 254.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Eerste onderdeel:
De artikelen 42, 1°, en 43 van het Strafwetboek maken de verplichte verbeurd-

verklaring van zaken welke gediend hebben tot het plegen van de misdaad of het 
wanbedrijf, afhankelijk van de voorwaarde dat zij eigendom van de veroordeelde 
zijn.

Het vroegere artikel 77bis, §5, van de Wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, schafte de voorwaarde van eigendom af. Dit artikel gaf de rech-
ter immers de mogelijkheid om de zaken welke gediend hadden tot het plegen 
van het misdrijf, verbeurd te verklaren, inzonderheid de onroerende goederen be-
doeld in artikel 1bis van het voormelde artikel wanneer deze niet het eigendom 
van de veroordeelde waren.

De voormelde wettelijke bepalingen hadden niet tot gevolg dat de verbeurd-
verklaring van die zaken facultatief wordt, met inbegrip van de voormelde on-
roerende goederen, die aangezien zij eigendom van de veroordeelde zijn, hadden 
gediend voor het plegen van een misdaad of een wanbedrijf.

De verbeurdverklaring van die onroerende goederen was dus enkel facultatief 
als zij de veroordeelde niet toebehoorden.

Het artikel 433terdecies van het Strafwetboek, dat artikel 77bis, §5, van de 
Wet betreffende de Voorlopige Hechtenis vervangt, bepaalt dat zelfs ingeval de 
zaken waarop zij betrekking heeft niet het eigendom van de veroordeelde zijn, de 
bijzondere verbeurdverklaring die bij artikel 42, 1°, van het voormelde wetboek 
is voorgeschreven toepasselijk is op diegenen die misbruik maken van ander-
mans bijzonder kwetsbare positie door de verkoop, verhuur of terbeschikking-
stelling van goederen met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren. Arti-
kel 433terdecies voegt daaraan toe dat zij in dezelfde omstandigheden ook moet 
worden toegepast op het roerend of onroerend goed dat wordt gekocht, verhuurd 
of ter beschikking gesteld in omstandigheden die bij wet strafbaar zijn .

In de conclusie die hij voor de appelrechters heeft neergelegd en waarvan hij 
op de bladzijden 5 en 6 van zijn memorie een uittreksel overneemt, heeft eiser 
aangegeven dat hij, samen met zijn echtgenote, eigenaar was van de onroerende 
goederen bestemd voor de activiteit die het voorwerp van de vervolgingen uit-
maakt.

Het middel berust dus op de bewering dat het voormelde artikel 433terdecies 
de facultatieve verbeurdverklaring van zaken die de veroordeelde toebehoren, 
heeft vervangen door een verplichte verbeurdverklaring.

Zoals hierboven aangegeven was de verbeurdverklaring van die zaken reeds 
verplicht onder de oude wet, waarbij de nieuwe zich ertoe heeft beperkt om de 
verplichting om de voormelde straf uit te spreken uit te breiden tot de zaken die 
de veroordeelde niet toebehoren, zonder afbreuk te doen aan de rechten van der-
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den.
Het middel dat van een verkeerde juridische veronderstelling uitgaat, faalt naar 

recht.
Tweede onderdeel :
Eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij in hoofdzaak aanvoert dat de 

verbeurdverklaring van de onroerende goederen die in de vorderingen zijn be-
doeld in een onevenredige straf zou resulteren, inzonderheid omdat een gedeelte 
van die gebouwen niet voor de tenlastegelegde activiteit was bestemd.

Het arrest beantwoordt die kritiek door in de plaats van de ongenuanceerde 
verbeurdverklaring die door de eerste rechter is uitgesproken, een verbeurdver-
klaring te stellen die beperkt is "tot de kamers en andere lokalen die aan de 
vreemdelingen zijn gegeven die in het onderzoeksdossier staan genoteerd".

De rechters dienden daarenboven niet te antwoorden op de bewering dat een 
dergelijke beperking "absurd zou zijn".

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel :
Naar luid van artikel 16 van de Grondwet, kan niemand van zijn eigendom 

worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet 
bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

De verbeurdverklaring is een straf en geen maatregel van onteigening ten alge-
menen nutte. Zij treft de misdadiger zonder schadeloosstelling.

De rechter legt de verplichte verbeurdverklaring die bij de artikelen 42, 1°, en 
433terdecies van het Strafwetboek zijn voorgeschreven op nadat hij heeft vastge-
steld dat de voorwaarden die door die bepalingen zijn vastgesteld vervuld zijn. 
Hij moet noch mag de oplegging van die straf verbinden aan een afweging van 
de eigendomsbelangen tegenover de noodwendigheden van openbaar nut.

Artikel 1 van het Aanvullend protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden verbiedt overigens niet de 
verplichte verbeurdverklaring, krachtens de wet, van de zaken welke gediend 
hebben tot het plegen van misdaden of wanbedrijven.

In zoverre het onderdeel de schending van de voormelde grondwettelijke en 
verdragsbepalingen aanvoert, faalt het naar recht.

Eiser bevestigt overigens dat de appelrechters, door de verbeurdverklaring te 
bevelen van de kamers en lokalen bestemd voor de activiteit waaraan hij schul-
dig werd verklaard, hem ernstig mentaal leed hebben berokkend, waardoor zij de 
artikelen 3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden en 7 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrech-
ten en Politieke Rechten schenden.

Voor de appelrechters heeft eiser een conclusie neergelegd waarin hij de ver-
beurdverklaring van zijn onroerende goederen aanvecht die door de eerste rech-
ter is bevolen. Met aanvoering van artikel 1 van het voormelde Aanvullend Pro-
tocol, heeft hij opgeworpen dat die straf een sanctie is die niet in verhouding 
staat tot de openbare orde die hij zogezegd zou hebben verstoord.
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Hij heeft daarentegen niet aangevoerd dat die straf ten aanzien van hemzelf 
een onmenselijke of vernederende behandeling zou betekenen.

In zoverre het onderdeel niet voor de eerste maal voor het Hof kan worden 
aangevoerd, is het niet ontvankelijk.

In subsidiaire orde vraagt eiser dat een prejudiciële vraag zou gesteld worden 
aan het Arbitragehof over de conformiteit van de artikelen 42, 1°, en 433terde-
cies van het Strafwetboek, met de artikelen 16 en 17 van de Grondwet.

Zoals hierboven vermeld, is artikel 16 van de Grondwet niet van toepassing op 
de straf van verbeurdverklaring.

Artikel 17 van de Grondwet betreft alleen de algemene verbeurdverklaring van 
goederen. Het verbiedt een straf die, als ze op het volledige vermogen slaat, geen 
individueel karakter meer zou hebben en de familie van de misdadiger zou tref-
fen.

Eiser voert niet aan dat de norm die hij aan grondwettelijk toezicht wil onder-
werpen, een dergelijke straf zou willen invoeren.

Overigens, als met de norm die moet worden onderzocht alleen bedoeld wordt 
in hoeverre de facultatieve verbeurdverklaring van zaken die de veroordeelde 
niet toebehoren vervangen wordt door hun verplichte verbeurdverklaring, beoogt 
de vraag een toestand die geen verband houdt met die van eiser aangezien die 
verklaart eigenaar van de verbeurdverklaarde goederen te zijn.

Wanneer de vraag gegrond is op grondwettelijke regels die geen verband hou-
den met de beslissing die in het geding wordt bekritiseerd, of verwijst naar een 
toestand die niet deze van eiser is, is zij niet prejudicieel in de zin van Hoofdstuk 
II, Titel I, van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof. Er is bijgevolg geen grond 
om haar die vraag te stellen. 

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten. 

3 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h.. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 255

2° KAMER - 3 mei 2006

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTINGEN - GESLOTEN DEUREN - BESLISSING - VORM
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2º AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING - VONNISGERECHT - 
OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTINGEN - GESLOTEN DEUREN - BESLISSING - VORM

3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTINGEN - VERWERPING VAN HET VERZOEK TOT BEHANDELING VAN DE ZAAK MET 
GESLOTEN DEUREN - VORM

4º AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING - VONNISGERECHT - 
OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTINGEN - VERWERPING VAN HET VERZOEK TOT BEHANDELING 
VAN DE ZAAK MET GESLOTEN DEUREN - VORM

1º en 2º Wanneer het vonnisgerecht met toepassing van art. 190, eerste lid, Sv., beveelt  
dat  de zaak met  gesloten deuren wordt  behandeld indien een van de partijen of het  
slachtoffer  het vraagt,  namelijk  met het  oog op de bescherming van zijn  persoonlijke  
levenssfeer, kan die beslissing zowel uit het proces-verbaal van de terechtzitting als uit  
de beslissing op de strafvordering blijken en moet ze dus geen afzonderlijk vonnis of  
arrest uitmaken1.

3º en 4º Wanneer het vonnisgerecht, gelast met vervolgingen gegrond op de artt. 372 tot  
378 Sw., een verzoek tot behandeling met gesloten deuren verwerpt en beslist dat de  
terechtzitting  openbaar  blijft,  moet  zijn  desbetreffende  beslissing  geen vonnis  of  een  
arrest uitmaken. (Art. 190, eerste lid, Sv.)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0299.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 januari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
Eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Over de beide middelen samen:
Enerzijds moeten de vonnisgerechten, krachtens artikel 148, eerste lid, van de 

Grondwet, wanneer de openbaarheid van de terechtzitting gevaar oplevert voor 
de openbare orde of de goede zeden, bij vonnis of arrest verklaren dat zij bevelen 
dat de zaak met gesloten deuren wordt behandeld.

Anderzijds, naar luid van artikel 190, tweede lid, van het Wetboek van Straf-
vordering, dat bij artikel 211 van datzelfde wetboek van toepassing is gemaakt 
op het hof van beroep, wanneer de vervolgingen op de artikelen 372 tot 378 van 
het Strafwetboek zijn gegrond, kan het vonnisgerecht bevelen dat de zaak met 
gesloten deuren wordt behandeld, indien een van de partijen of het slachtoffer 
het vraagt, namelijk met het oog op de bescherming van zijn persoonlijke levens-
sfeer. In dat geval kan de beslissing om de zaak met gesloten deuren te behande-

1 Zie Cass., 18 jan. 2000, A.R. P.99.0379.F, nr. 38.
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len zowel blijken uit het proces-verbaal van de terechtzitting als uit de beslissing 
op de strafvordering en moet ze dus geen afzonderlijk vonnis of arrest uitmaken. 

Uit die bepalingen noch uit enige andere bepaling volgt dat wanneer het von-
nisgerecht, waarbij de vervolgingen die op de artikelen 372 tot 378 van het Straf-
wetboek zijn gegrond zijn aanhangig gemaakt, een verzoek tot behandeling met 
gesloten deuren verwerpt en beslist dat de terechtzitting openbaar blijft, zijn des-
betreffende beslissing geen vonnis of arrest moet uitmaken.

Voor het overige hebben de rechters, aangezien de openbaarheid van de debat-
ten de regel is, door in het proces-verbaal van de terechtzitting te vermelden dat 
na de opschorting van de terechtzitting, het hof van beroep "verklaart dat er geen 
grond is om te bevelen dat de terechtzitting met gesloten deuren wordt gehou-
den", de vraag zoals zij in de conclusie was gesteld, beantwoord.

De middelen kunnen niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

3 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. D. Glorieux, Doornik.

Nr. 256

2° KAMER - 3 mei 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS NA UITLEVERING - REDELIJKE 
TERMIJN - BEOORDELING

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — VONNISGERECHT - UITGEWEZEN VEROORDEELDE 
DIE VERZET HEEFT GEDAAN - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - ARTIKEL 5.3 E.V.R.M. - 
REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING

3º UITLEVERING - UITGEWEZEN VEROORDEELDE DIE VERZET HEEFT GEDAAN - VOORLOPIGE 
HECHTENIS NA UITLEVERING - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - ARTIKEL 5.3 E.V.R.M. - 
REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TOEPASSINGSGEBIED - ONDERZOEKSGERECHT DAT UITSPRAAK 
DOET OVER EEN VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — VONNISGERECHT - ONDERZOEKSGERECHT DAT 
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UITSPRAAK DOET OVER EEN VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - 
TOEPASSELIJKHEID

6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3 - 
TOEPASSINGSGEBIED - ONDERZOEKSGERECHT DAT UITSPRAAK DOET OVER EEN VERZOEK TOT 
INVRIJHEIDSTELLING

7º VOORLOPIGE HECHTENIS — VONNISGERECHT - ONDERZOEKSGERECHT DAT 
UITSPRAAK DOET OVER EEN VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - ARTIKEL 14.3, E.V.R.M. - 
TOEPASSELIJKHEID

8º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - EERBIEDIGING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - 
BESTAAN

9º VOORLOPIGE HECHTENIS — ALGEMEEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - 
EERBIEDIGING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - BESTAAN

10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING - HOUDING VAN DE 
OPGESLOTEN PERSOON

11º VOORLOPIGE HECHTENIS — VONNISGERECHT - VERZOEK TOT 
INVRIJHEIDSTELLING - ARTIKEL 5.3 E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING - HOUDING 
VAN DE OPGESLOTEN PERSOON

12º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - OPDRACHT VAN HET GERECHT OP 
VERWIJZING - ANTWOORD OP HET CASSATIEARREST - VERPLICHTING

13º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - VERNIETIGING MET VERWIJZING - 
GEVOLGEN

1º,  2º  en  3º  Het  rechtscollege  waarbij  een  verzoek  tot  invrijheidstelling  aanhangig  is  
gemaakt dat is neergelegd door een uitgewezen veroordeelde die verzet doet tegen zijn  
veroordeling, kan de eerbiediging van de redelijke termijn die bij  art.  5.3,  E.V.R.M. is 
bepaald alleen toetsen aan de hechtenis die op Belgisch grondgebied is ondergaan sinds 
de aflevering van de titel waarop zij is gegrond; bijgevolg dient het alleen acht te slaan op  
de rechtspleging waarop de hechtenis van de beklaagde of de beschuldigde is gegrond 
en die volgt op zijn veroordeling1.  (Art. 5.3, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 27, §§1 
en 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

4º, 5º, 6º en 7º De artt. 6.1, E.V.R.M. en 14.3, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de  
onderzoeksgerechten  die  uitspraak  doen  over  een  verzoek  tot  voorlopige  
invrijheidstelling2.  (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 14.3, I.V.B.P.R.; Art. 27, 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

8º en 9º Er bestaat geen "algemeen rechtsbeginsel van het recht op eerbiediging van de 
redelijke termijn". 

10º en 11º De rechter die beslist dat de redelijke termijn als bepaald in art. 5.3, E.V.R.M.,  
niet is overschreden, moet daarbij niet noodzakelijk uitspraak doen over "de houding" van  
de opgesloten persoon. 

12º Het gerecht op verwijzing moet niet antwoorden op het cassatiearrest dat de zaak bij  
hem aanhangig maakt. 

1 Cass., 2 jan. 2002, A.R. P.01.1740.F, nr. 1; Cass., 8 maart 2006, A.R. P.06.0341.F, nr. 138.
2 Zie Cass., 28 jan. 1992, A.R. 6302, nr. 278; Cass., 20 juli 1992, A.R. 131, nr. 577; Cass., 16 okt. 
1996, A.R. P.96.1278.F, nr. 385; Cass., 23 maart 2005, A.R. P.05.0332.F, nr. 182. 



1028 HOF VAN CASSATIE 3.5.06 - Nr. 256 

13º Wanneer het Hof een beslissing vernietigt en de zaak verwijst naar een hof of naar een  
rechtbank van dezelfde hoedanigheid  als  het  hof  of  de  rechtbank die de  vernietigde  
beslissing heeft gewezen, plaatst dit de partijen, binnen de perken van de vernietiging, in  
de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter die deze beslissing heeft gewezen3.  
(Artt. 426 en 427, Sv.)

(X.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0607.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 april 2006 op verwijzing 

gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, 
ten gevolge van een arrest van 5 april 2006 van het Hof. 

Eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
In zoverre het middel een schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Be-

scherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele vrijheden aanvoert 
en van artikel 14.3 van het Internationaal Verdrag betreffende Burgerrechten en 
Politieke Rechten, die niet van toepassing zijn op de onderzoeksgerechten die 
uitspraak doen over een verzoek tot invrijheidstelling, door aan te voeren dat ei-
ser "het recht heeft dat zijn zaak binnen een redelijke termijn of zonder buiten-
sporige vertraging wordt gehoord", faalt het naar recht.

Het faalt eveneens naar recht in zoverre het een schending aanvoert van een 
"algemeen rechtsbeginsel van eerbiediging van de redelijke termijn" dat niet be-
staat.

Zoals het bestreden arrest vermeldt kon het hof van beroep, waarbij een ver-
zoek tot invrijheidstelling is aanhangig gemaakt dat is neergelegd door een uitge-
leverde veroordeelde is die verzet doet tegen zijn veroordeling, "de eerbiediging 
van de redelijke termijn die bij artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden is bepaald alleen toetsen 
aan de hechtenis die op Belgisch grondgebied is ondergaan sinds de aflevering 
van de titel waarop zij is gegrond". In zoverre het middel oordeelt dat het aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling stond om "de chronologie van het onderzoek 
en van de vervolgingen te onderzoeken" evenals "de teneur van de feiten en van 
het onderzoek" faalt het eveneens naar recht, vermits de kamer van inbeschuldi-
gingstelling alleen acht mocht slaan op de rechtspleging waarop de hechtenis van 
eiser is gegrond en die volgt op zijn veroordeling.

In zoverre het middel kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de kamer 

3 Cass., 26 april 2006, A.R. P.06.0058.F, nr. 240.



Nr. 256 - 3.5.06 HOF VAN CASSATIE 1029 

van inbeschuldigingstelling met betrekking tot "de complexiteit van de zaak" en 
in zoverre het aanvoert "dat verschillende dossiers waarvan de rechtspleging is 
geregeld na de aankomst van [eiser] op het Belgisch grondgebied, het voorwerp 
hebben uitgemaakt van een vaststelling op een eerdere sessie dan die van 18 sep-
tember", zou het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke gegevens verei-
sen, waarvoor het Hof van Cassatie niet bevoegd is, zodat het niet ontvankelijk 
is.

In zoverre het middel de miskenning van het algemene beginsel van eerbiedi-
ging van het recht van verdediging aanvoert, is het onduidelijk en, bijgevolg, 
eveneens niet ontvankelijk.

Voor het overige heeft de kamer van inbeschuldigingstelling, door rekening te 
houden met de complexiteit van de zaak doch ook met "de specificiteit van de 
rechtspleging voor het hof van assisen", inzonderheid het feit dat dit rechtscolle-
ge per sessie zetelt en dat de wet termijnen oplegt voor de samenstelling van de 
bijzondere lijst van de gezworenen en hun oproeping, naar recht kunnen beslis-
sen dat de redelijke termijn die in het voormelde artikel 5.3 is bedoeld niet was 
overschreden. 

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. 
Over het tweede middel:
In zoverre het middel gegrond is op artikel 97 van de Grondwet teneinde een 

gebrek aan motivering aan te voeren en in zoverre dit het arrest verwijt de eerder 
neergelegde conclusie voor de anders samengestelde kamer van inbeschuldiging-
stelling niet te beantwoorden, waarnaar eiser alleen maar verwees zonder ze over 
te nemen, faalt het naar recht.

In zoverre het middel oordeelt dat het gerecht op verwijzing moet antwoorden 
op het cassatiearrest dat de zaak aldaar aanhangig maakt, faalt het eveneens naar 
recht.

De rechter die beslist dat de redelijke termijn als bepaald in artikel 5.3 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden, niet is overschreden, moet daarbij niet noodzakelijk uitspraak doen over 
"de houding" van de opgesloten persoon. In zoverre het middel het tegendeel 
aanvoert, faalt het eveneens naar recht. 

Wanneer het Hof krachtens de artikelen 426 en 427 van het Wetboek van 
Strafvordering, een beslissing vernietigt en de zaak verwijst naar een hof of naar 
een rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of de rechtbank die het ver-
nietigd arrest of vonnis heeft gewezen, plaatst dit de partijen, binnen de perken 
evenwel van de vernietiging, in de toestand waarin zij zich bevonden voor de 
rechter die deze beslissing heeft gewezen.

In zoverre het middel oordeelt dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op 
verwijzing, niet kon beslissen dat de redelijke termijn niet is overschreden op an-
dere gronden dan die van het eerder verbroken arrest, faalt het eveneens naar 
recht.

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

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

3 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. D. Paci, C. Couquelet en A. Tempels, Brussel.

Nr. 257

1° KAMER - 5 mei 2006

1º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING - 
DRAAGWIJDTE - TECHNISCH RAADSMAN - KOSTEN - OPNEMING - WETTIGHEID

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 16 - BILLIJKE 
SCHADELOOSSTELLING - DRAAGWIJDTE - TECHNISCH RAADSMAN - KOSTEN - OPNEMING - 
WETTIGHEID

3º GERECHTSKOSTEN — ALGEMEEN - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - 
TECHNISCH RAADSMAN - KOSTEN - TERUGVORDERBAARHEID

1º,  2º en 3º Het  arrest  dat de kosten van een technisch raadsman niet  beschouwt als  
gerechtskosten en het noodzakelijke oorzakelijk verband vaststelt tussen de onteigening  
ten algemenen nutte en de voornoemde kosten die door de onteigende zijn gemaakt,  
verantwoordt zijn beslissing naar recht dat die kosten opgenomen moeten worden in de  
billijke schadeloosstelling die aan de onteigende wordt toegekend123. (Art. 16, Gw. 1994)

(S.C. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'EXPLOITATION DU CIRCUIT DE SPA - FRANCORCHAMPS T. T. et 
crts)

Aanvullende conclusie van advocaat-generaal A. HENKES (vertaling):
(...)
II. VERHAALBAARHEID ALS SCHADEVERGOEDING
(samenvatting hoofdconclusie)
3. Totnogtoe weigert het Hof de "verhaalbaarheid" van die kosten inzake onteigening 

ten algemenen nutte, met een verplicht beroep op het gerechtelijk deskundigenonderzoek, 
op grond dat "het beroep op de medewerking van een technisch adviseur een maatregel is 
die de verweerders zelf nuttig achtten, buiten de maatregelen waarin de wet voorziet; dat 
zij door hun toedoen de uit de onteigening voortvloeiende schade niet ten laste van de 
onteigenende overheid konden verzwaren".

1 Zie Cass., 2 sept. 2004, A.R. C.01.0186.F, nr. 375 met concl. O.M. in Pas., 2004.
2 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 257. 
3 Het niet-gepubliceerde deel van de aanvullende conclusie omvat een verklarende inleiding over de 
opportuniteit ervan en hun plan. Voor de volledige - Franse - tekst, zie J.T. 2006, p. 339 e.v. 
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Die regel, die voor het eerst is vermeld in een arrest van 7 juni 19564(1), wordt 
bevestigd in twee arresten van 30 april 19595(2) en 14 juni 19906(3).

4. Blijft die regel nog van toepassing na het heel belangrijk arrest van 2 september 2004 
dat aanneemt dat het honorarium en de kosten van een advocaat of technisch raadsman 
teruggevorderd kunnen worden als schade in de zin van artikel 1151 van het Burgerlijk 
Wetboek wanneer ze het noodzakelijke gevolg zijn van de wanuitvoering van de 
overeenkomst?

A priori zou dat arrest hier geen rol kunnen spelen, aangezien de expertisekosten, die 
ten persoonlijken titel door de onteigende partij zijn gedragen, buiten de kosten vallen die 
de wet verplicht te maken (inzonderheid ook in het belang van die partij) om haar een 
billijke schadeloosstelling te waarborgen, geen schade zijn die het noodzakelijke gevolg 
kan zijn van de onrechtmatige wanuitvoering van een burgerrechtelijke contractuele 
verbintenis, die in deze aangelegenheid per definitie onbestaande is.

5. We herinneren eraan dat het arrest van 2 september 2004, dat op de verhaalbaarheid 
van de verdedigingskosten (advocatenhonorarium en kosten van een technisch raadsman) 
de beginselen toepast van het burgerrechtelijke vergoeding van een onrechtmatig 
veroorzaakte schade, beslist dat a) de verdedigingskosten een schade zijn b) wanneer ze 
noodzakelijk zijn c) om herstel te krijgen voor een andere door een contractuele fout 
veroorzaakte schade.

6. Die regel vertoont drie bijzondere kenmerken.
Enerzijds vormen, in dit herstelscenario, de kosten van een advocaat, van een technisch 

deskundige, die een rechtzoekende heeft gemaakt om zijn recht te verdedigen een 
aantasting van zijn gewettigde belangen, hetgeen een onontbeerlijke theoretische 
voorwaarde is om die kosten als herstelbare schade naar het 
burgerlijkeaansprakelijkheidsrecht te beschouwen.

Anderzijds heeft de tweede schade (de verdedigingskosten) een onderscheiden oorzaak 
van de eerste schade (de contractuele fout) en is zij aan de omstandigheden gebonden.

Met toepassing van de theorie van de gelijkwaardigheid van de voorwaarden die de 
basis vormt van het burgerrechtelijke vergoeding, zou er gesteld kunnen worden dat de 
schade die bestaat in de verdedigingkosten er niet zou zijn zonder de schade voor het 
herstel waarvan die kosten zijn gemaakt. De tweede schade, nl. de verdedigingskosten, 
zou dus haar oorzaak vinden in die welke de te vergoeden schade veroorzaakte, aangezien 
er zonder die oorspronkelijke oorzaak (en dito schade) geen tweede schade zou zijn. De 
verdedigingskosten zouden dus, in concreto, een noodzakelijk gevolg van de contractuele 
fout zijn, en ze zouden vergoed worden als bestanddeel van de daardoor veroorzaakte 
schade zodra er een geschil ontstaat.

Het Hof redeneert blijkbaar anders. Het beslist dat de oorzaak van de tweede schade 
(nl. de verdedigingskosten) niet de oorzaak is van de schade voor het herstel waarvan ze 
werden gemaakt (de contractuele fout), maar de noodzaak, de behoefte, om ze te maken 
teneinde dat herstel te verkrijgen. In se is de contractuele fout dus noodzakelijk maar 
onvoldoende als oorzaak van de tweede schade.

Met andere woorden, de te herstellen schadegevallen, namelijk het eerste (dat 
voorvloeit uit de onrechtmatige wanuitvoering) en het tweede (de verdedigingskosten) 
hebben onderscheiden oorzaken en de eigen oorzaak van de tweede schade is de 
noodzaak, de behoefte om die kosten te maken, zonder welke ze niet verhaald kunnen 
worden.

4 Cass., 7 juni 1956, A.C., 1956, 838.
5 Cass., 30 april 1959, A.C., 1959, 686.
6 Cass., 14 juni 1990, A.R. 8556, nr. 594.
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Aldus voegt het Hof een variante toe aan het begrip noodzakelijk oorzakelijk verband 
uit het gemeen recht inzake burgerrechtelijke vergoeding, namelijk de "oorzakelijke 
noodzaak".

Ten slotte is de "ideologische" grondslag van die nieuwe regel ingebed in de 
hedendaagse opvatting van de noodzakelijke voorwaarden om daadwerkelijk zijn rechten 
te genieten en om ze, indien nodig, te verdedigen.

Het materieel en procedureel recht is zo complex dat een rechtzoekende bijna 
systematisch een beroep moet doen op een raadsman om zijn rechten te doen gelden, 
zodat ze bijna altijd een noodzakelijkheid zijn. Technische bijstand wordt in zekere zin 
een onontbeerlijke voorwaarde om daadwerkelijk zijn rechten te kunnen genieten.

Aangezien voor die bijstand betaald moet worden, moet deze gedekt worden teneinde 
dat genot daadwerkelijk te waarborgen.

Aldus ligt de oorzaak van die kosten in de noodzakelijkheid om zijn recht te doen 
gelden.

7. Die theoretische grondslag die aan de basis ligt van de in het arrest van 2 september 
2004 vermelde regel van de verhaalbaarheid, net als het begrip van de oorzakelijke 
noodzaak, rechtvaardigen in deze zaak dat de verdedigingskosten verhaald kunnen 
worden.

Inzake onteigening ten algemenen nutte doet die eigendomsontneming immers schade 
ontstaan waarvoor de Grondwet in een billijke schadeloosstelling voorziet.

Die schadeloosstelling moet de door de onteigende geleden schade in haar geheel 
dekken.

De kosten van een (technisch) raadsman die de onteigende gemaakt heeft in het raam 
van een dergelijke procedure ter verdediging van zijn recht om een billijke 
schadeloosstelling te krijgen, vormen een schade die samengaat met die van de 
eigendomsontneming. In dat opzicht moet zij eveneens gedekt worden door de billijke 
schadeloosstelling.

8. Zoals eerder gezegd, berust de bestreden beslissing, in hoofdzaak, op de overweging 
dat de onteigende die een billijke schadeloosstelling wil krijgen, dezelfde wapens moet 
hebben als de onteigenende overheid en recht heeft op een billijk proces, hetgeen de 
bijstand van een technisch raadsman vereist, waarvan de kosten een schade vormen die 
het noodzakelijke gevolg is van, in concreto, de onteigening.

Die beslissing, die noch op de artikelen 1017, 1022 en 1023 van het Gerechtelijk 
Wetboek doelt, noch op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en die 
zegt dat de kosten van een technisch raadsman een schadepost van de onteigening zijn die 
gedekt moet worden door de "billijke en voorafgaande schadeloosstelling" is naar recht 
verantwoord gelet op de in het arrest van 2 september 2004 onthulde regel van de 
vergoeding van de verdedigingskosten, althans zoals ik die heb menen te begrijpen en 
hierboven heb weergegeven.

Bijgevolg kan het middel, dat het bestreden arrest verwijt dat het de onteigende een 
vergoeding toekent die de kosten dekt van zijn verdediging door een technisch raadsman, 
en dat het aldus de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt, niet worden 
aangenomen.

III.- VERHAALBAARHEID OP GROND VAN ARTIKEL 6.1. E.V.R.M..(Arrest van 
het Arbitragehof van 19 april 2006)

9. Voornoemd arrest van het Arbitragehof van 19 april 2006 is een nieuw juridisch 
gegeven dat we niet alleen horen te vermelden, maar waarmee we ook rekening moeten 
houden bij het onderzoek van deze zaak.
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In hoofdzaak wilde de prejudiciële vraag van de Correctionele Rechtbank te Leuven, 
het Hof van Beroep te Luik en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven een antwoord 
krijgen op de vraag of de artikelen 1149, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, eventueel in samenhang gelezen met 
artikel 6.1 E.V.R.M., doordat de beklaagde of de verwerende partij, in tegenstelling tot 
een burgerlijke partij of een eiser inzake delictuele of contractuele aansprakelijkheid, hun 
advocatenkosten en -honorarium niet kunnen terugvorderen.

Het Arbitragehof heeft daarop ontkennend geantwoord en voor recht gezegd:
- "De ontstentenis van wettelijke bepalingen die toelaten het honorarium en de kosten 

van een advocaat ten laste te leggen van de eisende partij of van de burgerlijke partij, die 
in het ongelijk worden gesteld bij een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering, schendt de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens".

- "De discriminatie vindt haar oorsprong niet in de artikelen 1149, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek".

10. Volgens het Arbitragehof berust het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de 
artikelen 1149, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek op een objectief relevant 
criterium: "indien de aansprakelijkheidsvordering gegrond wordt verklaard, staat het 
juridisch vast dat de verweerder of de beklaagde een fout hebben begaan, terwijl bij een 
beslissing waarbij de eiser of de burgerlijke partij worden afgewezen, niet wordt 
aangetoond dat zij een fout zouden hebben begaan"7. 

Dat verschil in behandeling is dus gerechtvaardigd in het licht van de regels van de 
burgerlijke aansprakelijkheid.

Dat verschil in behandeling is evenwel discriminatoir. Het probleem dat de verwerende 
partij voor de rechter haar verdedigingskosten niet mag terugvorderen, overschrijdt 
immers het domein van de burgerlijke aansprakelijkheid, aangezien het uiteindelijk zowel 
betrekking heeft op de vrijheid om in rechte te treden als op de vrijheid om zich te 
verdedigen. (considerans B.4.1.)

Krachtens artikel 6.1 E.V.R.M. kan het recht op een eerlijk proces de bijstand van een 
raadsman impliceren, wanneer uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat het zeer 
onwaarschijnlijk is dat de betrokken persoon zijn eigen zaak naar behoren kan 
verdedigen8.

En "het recht op toegang tot de rechter en het beginsel van de wapengelijkheid houden 
ook de verplichting in om een evenwicht tussen de procespartijen te waarborgen en om 
aan elke partij de mogelijkheid te bieden haar argumenten te doen gelden in 
omstandigheden die haar niet kennelijk benadelen ten aanzien van de tegenpartij"9.

De mogelijke kostprijs van een gerechtelijke procedure kan zowel de beslissing 
beïnvloeden om een vordering in te stellen, als de beslissing om zich tegen een eis of een 
betichting te verweren (considerans B.4.6.).

Bijgevolg, aldus het Arbitragehof, voldoen de regels van het Belgisch positief recht 
waarbij de procespartijen hun verdedigingskosten slechts vergoed kunnen krijgen op 
grond van een onverantwoorde verschillende behandeling van eiser en verweerder, niet 
aan de vereisten van een eerlijk proces aangezien de partijen op ongelijke wijze het risico 
van een proces dragen (consideransen B.5.1.en B.7.).

7 Arbitragehof, op. cit., B. 3.3, p. 8.
8 Hof  Mensenrechten,  Airey t/  Ierland,  9  okt.  1979,  vermeld  door  het  Arbitragehof,  op.  cit., 
considerans B.4.2.
9 Hof Mensenrechten, Dombo t/ Nederland, 22 sept. 1993; Öçalan t/ Turkije, 12 maart 2003; Yvon t/ 
Frankrijk, 24 april 2003, vermeld door het Arbitragehof, op. cit., considerans B.4.3.
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Het is, me dunkt, niet zonder belang erop te wijzen dat het Arbitragehof, m.b.t. artikel 
1023 van het Gerechtelijk Wetboek en de uitlegging die uw Hof ervan geeft10, zegt dat 
"het honorarium en de kosten van een advocaat, volgens de wil van de wetgever, niet 
behoren tot de gerechtskosten die van de in het ongelijk gestelde partij kunnen worden 
gevorderd" (considerans B.1.2.).

11. Dat discriminatoire verschil in behandeling dat niet voortvloeit uit de voornoemde 
artikelen van het Burgerlijk Wetboek is, volgens het Arbitragehof, te wijten aan het feit 
dat er geen bepalingen bestaan die de rechter in staat stellen de verdedigingskosten ten 
laste te leggen van de verliezende partij.

En, aldus het Arbitragehof, "het staat aan de wetgever om een concrete draagwijdte te 
geven aan de algemene beginselen, zoals de toegang tot een rechter en de wapengelijkheid 
en te bepalen in welke mate de verhaalbaarheid van het honorarium en de kosten van een 
advocaat daartoe moet bijdragen" (considerans B.4.4.).

"Om een einde te maken aan die discriminatie, staat het (dus) aan de wetgever te 
oordelen op welke wijze en in welke mate de verhaalbaarheid van het honorarium en van 
de kosten van een advocaat dient te worden georganiseerd" (considerans B.6.).

Het Arbitragehof wijst nog op een ander belangrijk gevolg van het alleenrecht van de 
wetgever: "Het behoort echter tot de bevoegdheid van het Hof, zonder dat het zich in de 
plaats kan stellen van de wetgever, om te onderzoeken of de verschillende in het geding 
zijnde partijen op discriminerende wijze worden behandeld" (considerans B.4.4.).

12. De rechtsleer noemt dit soort arresten van het Arbitragehof een "leemtearrest" in de 
strikte zin van het woord11.

In die arresten komt het Arbitragehof tot de slotsom dat de Grondwet niet wordt 
geschonden door de normen die het gevraagd wordt te toetsen, maar oordeelt het echter 
wel dat er een schending is van de Grondwet (in de praktijk een miskenning van het 
gelijkheidsbeginsel) wegens een leemte in de wetgeving die enkel de wetgever kan 
verhelpen12.

Het gaat om een ander geval dan dit waar het Arbitragehof zegt dat de norm die het 
toetst de Grondwet schendt omdat hij onvolledig is en doordat hij niet van toepassing is 
op de desbetreffende zaak en een "gewone" uitlegging ontoereikend is om dat juridisch 
vacuüm aan te vullen13.

13. Het verschil tussen een grondwetsschending die voortvloeit uit een leemte in de 
wetgeving, ongeacht de grondwettigheid van de te toetsen norm, en die ten gevolge van 
een juridisch vacuüm in die norm is bepalend voor de grenzen van de daaropvolgende 
"correctie"bevoegdheid van de verwijzende rechter.

In geval van "delokalisering"14 van de ongrondwettigheid (d.w.z. het geval van een 
leemte in de wetgeving) doen zowel de bewoordingen van de "leemtearresten" m.b.t. tot 

10 Cass., 7 april 1995, A.R. C.93.0220.N, nr. 191.
11 Over dat  begrip, zie.  J.-CL.  SCHOLSEM,  “La Cour d'arbitrage et  les lacunes législatives” in  De 
verhouding tussen het Arbitragehof, de Rechterlijke Macht en de Raad van State, Brugge/Brussel, die 
Keure/la Charte, 2006, p. 213 e.v., en inzonderheid de zeer talrijke referenties in voetnoot nr. 50, p. 
225; wij verwijzen de geïnteresseerde lezer er graag naar.
12 Voor  een  overzicht  van  dat  soort  arresten,  zie  C.  ROSOUX en  F.  TULKENS,  “Considérations 
théoriques et pratiques sur la portée des arrêts de la Cour d'arbitrage”, in la Cour d'arbitrage: un juge 
comme les autres?, Ed. du jeune barreau de Liège, 2004, noot 151, p.131.
13 Voor een overzicht van die, vrij talrijke, gevallen, zie J.-CL. SCHOLSEM, op. cit., voetnoten 46 en 47, 
p. 223.
14 C. HOREVOETS en P. BOUCQUEY, “La détermination des normes constitutionnelles et les questions 
préjudicielles à la Cour d'arbitrage”, A.P.T., 1998, p. 52 tot 53; G. DE LEVAL, C. HOREVOETS en M.F. 
RIGAUX, “La pertinence de la question préjudicielle et l'usage de la réponse par le juge a quo”, in De 
verhouding (...), op. cit. p. 271.
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de bevoegdheid van het Arbitragehof dat onderstreept dat enkel de wetgever die leemte 
kan aanvullen15 en aldus een einde maken aan de ongrondwettigheid van de bewuste 
juridische regeling, als een ruime, ja zelfs volstrekte, meerderheid in de rechtsleer die de 
daaropvolgende bevoegdheid van de verwijzende rechter heeft bestudeerd, vermoeden dat 
de rechter niet bevoegd is om die leemte aan te vullen, aangezien de getoetste norm 
grondwettig is16.

In het geval van het "juridisch vacuüm" daarentegen "il ressort des arrêts de la Cour 
[d'arbitrage] que le juge pourrait lui-même combler le vide juridique constaté en accordant 
au justiciable le bénéfice du traitement plus favorable qui est accordé à la catégorie à 
laquelle le justiciable est comparé"17.

14. In deze zaak heeft het Arbitragehof beslist dat de artikelen 1149, 1382 en 1383 van 
het Gerechtelijk Wetboek (lees: Burgerlijk Wetboek) de Grondwet niet schenden, omdat 
de verschillende behandeling van eiser en verweerder, m.b.t. de terugbetaling van hun 
verdedigingskosten, die het gevolg is van de toepassing van die bepalingen, 
gerechtvaardigd is in het licht van de regels betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid.

De schending van de Grondwet ligt elders, namelijk in de omstandigheid dat de 
wetgever verzuimd heeft het beginsel van de gelijke behandeling van de procespartijen 
naar het Belgisch recht om te zetten door regels die, volgens het Arbitragehof, opgelegd 
zijn door artikel 6.1. E.V.R.M., en met name dus de mogelijkheid om de 
verdedigingskosten terug de vorderen van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

Aldus verlaat het Arbitragehof het materieel recht van de burgerrechtelijke vergoeding 
en plaatst het de leemte in de wetgeving veeleer in de procedureregels die niet stroken met 
de vereisten van een billijk proces.

15. Als we die leer toepassen, moeten we voor ogen houden wat de juiste draagwijdte 
ervan is.

Het voornoemde arrest van het Arbitragehof legt weliswaar een verband tussen het in 
artikel 6.1. E.V.R.M. opgelegde vereiste van een billijk proces en de verhaalbaarheid van 
het honorarium en de kosten voor een advocaat. Het grondwettelijk hof beklemtoont 
echter dat het aan de wetgever staat a) te bepalen in welke mate de verhaalbaarheid een 
concrete invulling moet kunnen geven van de algemene beginselen van de toegang tot de 
rechter en de wapengelijkheid die neergelegd zijn in artikel 6.1. E.V.R.M. en b) een einde 
te maken aan de discriminatie van de partij die in het ongelijk is gesteld, door te oordelen 
hoe en in welke mate de verhaalbaarheid moet worden geregeld.

Kan men uit die overwegingen van het Arbitragehof afleiden dat de verhaalbaarheid 
uiteindelijk een automatisch gevolg is, dat rechtstreeks van toepassing is in intern 

15 Zie hoger noot 19 (considerans B.4.4. van het arrest van het Arbitragehof van 19 april 2006).
16 C. HOREVOETS en P. BOUCQUEY, op. cit., p. 284 en 285; G. DE LEVAL, C. HOREVOETS en F. RIGAUX, op. 
cit., p.273 en de referenties in noot 140; in die zin, J.-CL. SCHOLSEM, op. cit., p. 225-226.
17 C. HOREVOETS en P. BOUCQUEY, op.cit., p. 285, noot 593. Die werkwijze roept evenwel vragen op 
over de legitimiteit ervan t.a.v. de wetgever; zie J.-CL. SCHOLSEM, op. cit., p. 221 tot 224, die eveneens 
tot de slotsom komt dat het Arbitragehof in dat geval bevoegd is de verwijzende rechter toe te staan 
het  gebrek ongedaan te maken. Voor een recent  toepassingsgeval,  zie Arbrb.Brusel, 8 feb. 2006, 
J.L.M.B. 2006/15, p. 631 e.v. en aanmerkingen van B. RENAULD, “Lacune législative et devoir de 
juger”, p. 635 e.v.; zie ook D. MOUGENOT, “Assistance d'un médecin-conseil et procès équitable”, J.T., 
p.103; over de kiese grens tussen "leemte" in de wetgeving" en "juridisch vacuüm", zie H. BOULARBAH 
en J. ENGLEBERT, “Questions d'actualité en procédure civile”, in G.  DE LEVAL (coörd.),  Actualité en 
droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2005, inzonderheid p.110. De correctie van de ongrondwettigheid 
lijkt  wel  uitgesloten  in  strafzaken (ja  zelfs  in  belastingzaken)  waar  de  toepassing  naar  analogie 
verboden is, zowel op het niveau van het grondwettelijk hof als van de verwijzende rechter. (Cass., 
29 juni 2005, A.R. P.04.0482.F, www.cass.be en Arbitragehof, arrest nr. 68/2005 van 13 april 2005; 
zie ook Arbitragehof, arresten nr. 116/99 van 10 nov. 1999 en nr. 136/99 van 22 dec. 1999).
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(procedureel) recht, van de noodzakelijke naleving van artikel 6.1. E.V.R.M.? Momenteel 
ben ik daar niet van overtuigd.

Ik ben er ook niet volledig van overtuigd dat men uit dat arrest van 19 april 2006 zou 
kunnen afleiden dat de onmogelijkheid om verdedigingskosten te verhalen op de 
verliezende partij, wat het Arbitragehof als de wil van de wetgever beschouwt en 
weerspiegeld ziet in artikel 1023 van het Gerechtelijk Wetboek, gecompenseerd zou 
kunnen worden door een pretoriaanse toepassing door de rechter van artikel 6.1. E.V.R.M. 
in die zin dat genoemd artikel, onder de bestanddelen van het billijk proces, ook de 
verhaalbaarheid voor iedereen van het honorarium en de kosten voor een advocaat zou 
omvatten.

Het Arbitragehof oordeelt dat het niet bevoegd is om in de opvulling van die leemte te 
voorzien. Dat is immers een exclusief voorrecht van de wetgever. De rechtsleer is wel vrij 
unaniem van oordeel dat de verwijzende rechter daar evenmin toe bevoegd is.

Hoewel het Hof in deze zaak eigenlijk geen verwijzende rechter is, verschilt zijn 
rechterlijke taak, namelijk de uitlegging van de wetsbepalingen die het moet toetsen, niet 
van die van de verwijzende rechter.

Ik zie dus geen mogelijkheid voor het Hof om bij wijze van uitzondering een creatieve 
wetgevende oplossing te vinden18, hoewel de gewone rechter, en met hem het Hof, onder 
geen enkel voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van 
de wet, mogen weigeren recht te spreken. Dit zou namelijk neerkomen op rechtsweigering 
die verboden wordt door artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek, in onderling verband 
gelezen met artikel 1140 van dat Wetboek19. Dat betekent onder meer dat de gewone 
rechter, ondanks een evidente "leemte" in de wet (stilzwijgen of onvolledigheid?), 
uitspraak zal moeten doen, maar op grond en binnen de perken van de toepasselijke 
wetsbepalingen.

16. Kortom, wat is, gelet op het bovenstaande, de weerslag van dat arrest in deze zaak? 
Zij brengt de verhaalbaarheid van de verdedigingskosten ten voordele van een eiser die 

in het gelijk wordt gesteld aan de orde. Volgens uw Hof is die verhaalbaarheid 
gerechtvaardigd in het recht van de burgerrechtelijke vergoeding. Aan de zijde van die 
eiser is er geen enkele discriminatie op grond van artikel 6.1 E.V.R.M.. Ik denk bijgevolg 
dat precies daarom het eerste middel geen ander antwoord behoeft dan datgene dat 
hierboven werd voorgesteld en herhaald.

Bovendien heeft de bodemrechter geoordeeld dat de billijke schadeloosstelling de 
volledige schade moet dekken die voortvloeit uit de bewuste onteigening en dat de 
verdedigingskosten (deskundige) die zijn gemaakt om die vergoeding te verkrijgen, deel 
uitmaken van die schade, en zulks om de redenen die hij vermeldt.

Aldus situeert hij zijn antwoord in het kader van het materieel recht van de vergoeding 
van een schadegeval.

Als hij refereert aan het bij artikel 6.1 E.V.R.M. gewaarborgde recht op een billijk 
proces, dan doet hij dat omdat hij van oordeel is dat de vereisten die hij meent eruit te 

18 W. VAN GERVEN, "Creatieve rechtspraak",  R.W. 1997-1998, p. 209-223; ADAMS, "Law is as I've 
told you before. Over de zwaartekracht van rechterlijke uitspraken in België", T.P.R., 1997, p.1329-
1397; B. BOUCKAERT, "Hoe gemotiveerd is cassatie? Pleidooi voor een waarachtig precedentenhof en 
hernieuwde  motiveringscultuur",  Gandaius-Thorbecke,  21,  Antwerpen,  Kluwer 
Rechtswetenschappen België, 1997.
19 Zie ook Cass., 14 juni 1956, A.C. 1956, 865 en concl. adv.-gen. GANSHOF VAN DER MEERSCH in Bull. 
en Pas., I, 1956, 1113. Evenmin mag hij, dient het in deze context nog te worden herhaald, "in de 
zaken die aan zijn oordeel onderworpen zijn, uitspraak doen bij wege van algemene en als regel 
geldende beschikking" (art. 6, Ger.W.) want dat zijn krachtlijnen van het recht die aan de wetgever 
zijn voorbehouden.
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kunnen afleiden een voorwaarde, een onontbeerlijke manier zijn voor de onteigende om 
een billijke schadeloosstelling te kunnen krijgen.

In de motivering van de bestreden beslissing is het respect van een billijk proces geen 
doel op zich, maar een middel om een ander doel te bereiken, het herstel van de schade 
door een billijke schadeloosstelling. De gegrondheid van de verhaalbaarheid lijkt hier niet 
echt voort te vloeien uit het vereiste van een billijk proces, maar veeleer een gevolg te zijn 
van het bewerkstelligen ervan, dat hier wegens de omstandigheden noodzakelijk is, en 
bijkomende kosten veroorzaakt die vergoed moeten worden.

Het lijkt mij bijgevolg niet geoorloofd het aldus door de bestreden beslissing begrensde 
kader te verlaten en op het eerste middel een antwoord te geven dat verder gaat dan 
hetgeen hierboven voorgesteld en herhaald is en past binnen het kader van het materieel 
recht van de burgerlijke vergoeding, en dat zou steunen op een blijvende algemene regel 
die afgeleid is uit de verplichte toepassing van artikel 6.1. E.V.R.M.

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0068.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 juni 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
Eiser voert in zijn memorie drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 16 van de Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1018, 1022 en 1023 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 4, 12, 13, 14 en 16 van de wet betreffende de rechtspleging bij 

hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, zoals 
deze werd afgekondigd bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de 
onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de auto-
snelwegen;

- de artikelen 2 en 3 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 6 mei 
1988 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte vervolgd of gemachtigd 
door de Waalse Gewestexecutieve;

- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1952, en goedge-
keurd bij de wet van 13 mei 1955.

Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat dienaangaande de beslissing van de eerste rechter wijzigt, kent 

de verweerders een bijkomende onteigeningsvergoeding van 10.041,89 euro 
(405.089 BEF) toe in hoofdsom, vermeerderd met gerechtelijke en moratoire in-
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terest, die het honorarium en de kosten van de technisch raadgever vormen die 
de verweerders hebben gemaakt, zulks op grond dat "(de verweerders) terecht 
erop wijzen dat onteigening een eigen regeling heeft, aangezien de Grondwet de 
onteigening slechts om een welbepaalde reden toestaat, namelijk het algemeen 
nut, en mits de onteigende eigenaar op voorhand een billijke schadeloosstelling 
ontvangt. De wet voorziet in een specifieke rechtspleging voor de vrederechter 
en in een vordering tot herziening teneinde een maximale bescherming te bieden 
aan de onteigende eigenaar wiens eigendomsrecht wordt ontnomen. In die optiek 
worden de onteigende eigenaars geconfronteerd met de specifieke kenmerken 
van de procedure tot raming van de billijke schadeloosstelling en met een ontei-
genende overheid die gratis een beroep kan doen op de deskundige ambtenaren 
van het Aankoopcomité. De eigenaars daarentegen, zoals hier blijkt uit de dag-
vaarding van 9 juni 1992 voor de Vrederechter te Stavelot, zijn niet bijzonder be-
slagen inzake vastgoed (twee gepensioneerden, een hoofdbestuurder, een arts, 
een technisch ingenieur, een bediende en iemand zonder beroep) en konden, ten-
einde met gelijke wapens te kunnen strijden tegen de onteigenende overheid en 
een eerlijk proces te kunnen genieten, zoals dit hun wordt gewaarborgd door arti-
kel 6 van het E.V.R.M., niets anders dan een beroep doen op een persoonlijke 
technische raadsman teneinde na afloop van de gerechtelijke procedures, de bil-
lijke schadeloosstelling waarin de Grondwet voorziet, zeker te ontvangen. Hier 
hebben de onteigenden dankzij de bijstand van hun technisch raadsman de ra-
ming van een billijke schadeloosstelling kunnen verkrijgen, aangezien het hof 
[van beroep] de gerechtelijk deskundige in verschillende posten van de voorge-
stelde raming niet was gevolgd (verkoopwaarde van het onteigende gebouw en 
van de gronden, vergoeding voor aansluitings- en herinrichtingskosten ...). Bo-
vendien werden de onteigende eigenaars door hun technisch raadsman tijdens de 
bezichtiging bijgestaan, zodat zij op omstandige wijze konden antwoorden op de 
nota met doorslaggevende feiten die de onteigenende overheid aan de gerechts-
deskundige had gestuurd, wat zij niet op die wijze hadden kunnen doen zonder 
de assistentie van een technisch raadsman. Indien de onteigende eigenaars bo-
vendien de kosten van de technisch raadsman in een zo'n ingewikkeld geval als 
hetgeen aan het hof van [beroep] is voorgelegd, niet terugbetaald zouden krijgen, 
zou er een niet te verantwoorden financiële ongelijkheid bestaan tussen de ontei-
genende overheid en de onteigenden. De met die bedoeling gedane uitgave be-
hoort, in deze zaak, tot de schade die de onteigende eigenaars hebben geleden en 
is, concreet gezien, het noodzakelijke gevolg van de onteigening".

Grieven 
Volgens artikel 16 van de Grondwet is het noodzakelijk dat er een oorzakelijk 

verband bestaat (en bewezen is) tussen de onteigening en elke schade die door de 
onteigende wordt aangevoerd, zo niet kan die schade niet worden gevoegd bij de 
billijke en voorafgaande schadeloosstelling waarin voornoemde bepaling voor-
ziet.

Inzake onteigening ten algemenen nutte, net zoals in gemeen recht, moet het 
oorzakelijk verband tussen het feit en de schade een kenmerk van noodzakelijk-
heid vertonen.

De bij de wet van 26 juli 1962 opgelegde vormvereisten, inzonderheid die wel-
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ke verband houden met het deskundigenonderzoek en bedoeld zijn in de artike-
len 4, 12, 13, 14 en 16 van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringen-
de omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, zijn, in het oogmerk 
van de wetgever, de enige maatregelen die noodzakelijk zijn om de rechten van 
de onteigende te vrijwaren.

Wanneer de onteigende eigenaar een beroep doet op een technisch of juridisch 
raadsman, doet hij dit in de regel om hem te laten bijstaan in de vordering tot 
toekenning van de onteigeningsvergoeding, los van de maatregelen tot vrijwa-
ring van diens rechten waarin de wet voorziet en die de bodemrechter, indien no-
dig, moet opleggen.

Aangezien het beroep op de bijstand van een technisch raadsman een maatre-
gel is die de onteigende eigenaar persoonlijk nuttig achtte, naast die waarin de 
wet voorziet, mag hij, door zijn daad, het uit die onteigening voortvloeiende na-
deel ten laste van de onteigenende niet verzwaren en mag hij hem geen bijko-
mende last opleggen van een technische bijstand waarin de wet niet voorziet, 
aangezien deze ervan uitgaat dat de verdediging van de belangen van de ontei-
gende voldoende verzekerd is door de vormvereisten die zij oplegt, waarbij de 
kosten van het door de vrederechter bevolen deskundigenonderzoek in alle om-
standigheden ten laste vallen van de onteigenende overheid, terwijl de rechter, in 
het raam van de vordering tot herziening, een deskundigenonderzoek kan beve-
len waarvan de kosten, overeenkomstig de regels van het gemene procesrecht, 
ten laste worden gelegd van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

En, hoewel de rechter in feite en, bijgevolg, op onaantastbare wijze, binnen de 
perken van de conclusie van de partijen, het bestaan en de omvang van de door 
de onteigenden geleden schade beoordeelt, kunnen de kosten van het beroep op 
een technisch raadsman, omdat de onteigende zich tengevolge van die onteige-
ning heeft moeten laten bijstaan door technische of juridische raadslieden, omdat 
de complexiteit van de zaak dat beroep noodzakelijk had gemaakt waardoor de 
schadeloosstelling werd herzien aangezien het hof van beroep in verschillende 
posten was afgeweken van de raming van de gerechtelijk deskundige, niet ten 
laste worden gelegd van de onteigenende overheid, want het gaat hier immers 
louter om prestaties betreffende de bijstand van de getroffene in de verdediging 
van zijn belangen die geen grond voor schadeloosstelling kunnen opleveren.

Overigens zijn het honorarium en de kosten van de technische raadslieden (en 
van advocaten) evenmin kosten en uitgaven in de zin van de artikelen 1017 en 
1022 van het Gerechtelijk Wetboek en kunnen ze, bijgevolg, niet ten laste wor-
den gelegd van de partij die in het ongelijk is gesteld, aangezien artikel 1023 van 
dat wetboek trouwens elke "overeenkomst" verbiedt die de schuld van de ver-
weerder zou verhogen ingeval deze in rechte zou worden geëist, en bijgevolg 
ook de verplichting voor laatstgenoemde om in te staan voor de kosten en het ho-
norarium van technische en juridische raadslieden, waarop de eiser meent een 
beroep te moeten doen, en artikel 1023 van het Gerechtelijk Wetboek van open-
bare orde is.

Bovendien kan het beginsel van de wapengelijkheid, zoals het kan worden af-
geleid uit artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, 
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geen grondslag vormen om de onteigenende overheid te veroordelen tot terugbe-
taling van de kosten en het honorarium voor persoonlijke bijstand die door de 
onteigende zijn naar voor gebracht, omdat, enerzijds, de bescherming van zijn 
belangen, luidens de artikelen 4, 12, 13, 14 en 16 van de wet betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algeme-
nen nutte, geacht wordt verzekerd te zijn door de vormvereisten waarin die wet 
voorziet m.b.t. het deskundigenonderzoek, en, anderzijds, dat beginsel enkel 
voorschrijft dat elke partij een redelijke mogelijkheid moet hebben om zijn zaak 
voor de rechtbank te verdedigen in omstandigheden die hem niet aanmerkelijk 
benadelen t.a.v. de tegenpartij, waarbij die gelijkheid niet mathematisch is aan-
gezien het gebrek aan evenwicht tussen de partijen slechts kan worden aangeno-
men indien de partij die het aanvoert aantoont dat zij onmogelijk haar belangen 
nuttig kon verdedigen, waarbij een eventueel financieel evenwichtsgebrek tussen 
de gedingpartijen geen grond is om aan te nemen dat het beginsel van de wapen-
gelijkheid geschonden is.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door eiseres te veroordelen tot terugbeta-
ling van de door de verweerders gedragen kosten van technische bijstand, aan 
laatstgenoemde een vergoeding heeft toegekend die de grenzen te boven gaat van 
de "billijke" vergoeding waarin artikel 16 van de Grondwet voorziet (schending 
van die bepaling), de regels heeft miskend die de onteigende de medewerking 
verzekeren van een door de rechter aangewezen deskundige (schending van de 
artikelen 4, 12, 13, 14 en 16 van de wet betreffende de rechtspleging bij hoog-
dringende omstandigheden) en tevens de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-
lijk Wetboek, 1017, 1022 en 1023 van het Gerechtelijk Wetboek en 6 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den heeft geschonden.

(...)
III. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1. Het arrest beschouwt de kosten van de technisch raadsman die door de ver-

weerders zijn gemaakt, niet als uitgaven en kosten in de zin van de artikelen 
1017, 1022 en 1023 van het Gerechtelijk Wetboek en maakt geen toepassing van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Artikel 16 van de Grondwet bepaalt dat iemand slechts tegen een billijke en 
voorafgaande schadeloosstelling ten algemenen nutte van zijn eigendom kan 
worden ontzet.

Die schadeloosstelling moet alle schadeposten omvatten die de onteigende 
heeft geleden en in oorzakelijk verband staan met de onteigening.

3. Het arrest overweegt dat de verweerders, die "niet bijzonder beslagen zijn 
inzake vastgoed [...] en, teneinde met gelijke wapens te kunnen strijden tegen de 
onteigenende overheid en een eerlijk proces te kunnen genieten, zoals dit hun 
wordt gewaarborgd door artikel 6 van het E.V.R.M., niets anders konden dan een 
beroep te doen op een persoonlijke technische raadsman teneinde, na afloop van 
de gerechtelijke procedures, de billijke schadeloosstelling waarin de Grondwet 
voorziet zeker te ontvangen. Te dezen hebben de [verweerders] dankzij de bij-
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stand van hun technisch raadsman de raming van een billijke schadeloosstelling 
kunnen verkrijgen, aangezien het hof [van beroep] de gerechtelijk deskundige in 
verschillende posten van de voorgestelde raming niet had gevolgd".

4. Op grond van die overwegingen kon het arrest, dat het noodzakelijke oorza-
kelijk verband vaststelt tussen de onteigening en de kosten van een technisch 
raadsman die de verweerders hebben moeten maken, naar recht beslissen die 
kosten op te nemen in de billijke schadeloosstelling die het hun toekent.

5. Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

5 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. T'Kint en De Bruyn.

Nr. 258

1° KAMER - 5 mei 2006

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) — ALGEMEEN - TERMIJN - BEGIN - EVENREDIGE VERDELING - 
VONNIS - KENNISGEVING

De kennisgeving van het vonnis of  arrest gewezen inzake evenredige verdeling, die de  
griffier  bij  gerechtsbrief  aan de  partijen  moet  doen,  strekt  ertoe  de  termijn  voor  alle  
rechtsmiddelen te doen ingaan1. (Artt. 1634, 1635 en 1636, Ger.W.)

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES T. G. et crts)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0036.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 januari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
Eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Betreffende het cassatieberoep, zie Cass., 3 sept. 1999, A.R. C.97.0262.N, nr. 434.
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De artikelen 50, inzonderheid, tweede lid, 792, inzonderheid tweede en derde 
lid, 1051, 1635 en 1636 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest neemt kennis van eisers hoger beroep, ingesteld bij een op 

14 september 2001 ter griffie van het Hof van Beroep te Luik neergelegd ver-
zoekschrift, tegen een door de beslagrechter van de Rechtbank van Eerste Aan-
leg te Namen gewezen vonnis van 20 juli 2001, dat uitspraak deed over tegen-
spraken die ingesteld waren tegen het ontwerp van verdeling dat was opgemaakt 
door gerechtsdeurwaarder Annick Blocquiaux te Jambes, tot uitvoering van de in 
de artikelen 1627 tot 1638 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde procedure van 
evenredige verdeling; het bestreden arrest verklaart dat hoger beroep niet-ont-
vankelijk op grond "dat (de zevende verweerster) aanvoert dat het beroepen von-
nis, dat op 20 juli 2001 is uitgesproken, op 23 juli 2001 ter kennis van de partijen 
is gebracht, overeenkomstig artikel 1635 van het Gerechtelijk Wetboek zodat het 
hoger beroep dat ingesteld is bij verzoekschrift van 14 september 2001 niet ont-
vankelijk zou zijn, aangezien de in artikel 50 van het Gerechtelijk Wetboek be-
doelde verlenging wanneer de termijn van hoger beroep binnen de gerechtelijke 
vakantie begint te lopen en ook verstrijkt, in deze zaak niet van toepassing is 
aangezien die verlenging slechts betrekking heeft op de termijnen bedoeld in de 
artikelen 1048, 1051 et 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek;

dat noch artikel 1048 van het Gerechtelijk Wetboek, dat betrekking heeft op 
verzet tegen een vonnis, noch artikel 1253quater, dat betrekking heeft op de vor-
deringen die ingesteld zijn op grond van de artikelen 214, 215, 216, 221, 223, 
1420, 1421, 1442, 1463 en 1469 van het Burgerlijk Wetboek, verband houden 
met dit geschil;

dat artikel 1051 m.b.t. het hoger beroep zegt dat de appèltermijn één maand 
bedraagt te rekenen van de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan 
overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, dat verwijst naar de zaken die 
worden genoemd in artikel 704, eerste lid, en geen verband houdt met dit ge-
schil;

dat hieruit volgt dat het hoger beroep niet ontvankelijk is, aangezien de in arti-
kel 50 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijnverlenging in deze zaak 
niet geldt, aangezien dat geschil niet voorkomt binnen het bestek van rechtsmid-
delen die in dat artikel op beperkende wijze worden opgesomd;

dat uit het feit dat de wet op het faillissement en het gerechtelijk akkoord be-
paalde termijnverlengingen uitsluit, niet kan worden besloten dat de in artikel 50, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde verlenging automatisch geldt 
in alle gevallen waar zij niet uitdrukkelijk is uitgesloten, aangezien dat artikel 
een beperkende opsomming geeft van de gevallen waarin zij geldt".

Grieven 
1. Eerste onderdeel
Luidens artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek is de termijn om hoger be-

roep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of 
de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van het 
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Gerechtelijk Wetboek.
Hieruit volgt dat de termijn om hoger beroep in te stellen tegen een vonnis dat 

uitspraak doet over de tegenspraken tegen een ontwerp van proces-verbaal van 
verdeling, overeenkomstig de artikelen 1627 tot 1638 van het Gerechtelijk Wet-
boek, één maand bedraagt te rekenen vanaf de betekening van het vonnis en dat 
de in artikel 1635 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde kennisgeving, bij ge-
brek aan uitdrukkelijke tekst, niet het beginpunt van de termijn is.

Uit de bekritiseerde redenen valt evenwel af te leiden dat het hof van beroep 
hier de termijn doet ingaan vanaf de in dat artikel bedoelde kennisgeving van het 
vonnis, zonder vast te stellen dat het beroepen vonnis aan eiser zou zijn betekend 
en zelfs zonder het bestaan van een dergelijke betekening na te gaan.

Voorts blijkt uit geen enkel van de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan dat een dergelijke betekening zou zijn gebeurd.

En geen enkele der partijen heeft aangevoerd dat zij zou zijn gebeurd.
Hieruit volgt dat het arrest niet naar recht beslist, bijgevolg, dat die termijn 

verstreek op 14 september 2001, zijnde de datum waarop eisers appèlverzoek-
schrift ter griffie van het Hof van Beroep te Luik is neergelegd (schending van 
de artikelen 792, inzonderheid tweede en derde lid, 1051, 1635 en 1636 van het 
Gerechtelijk Wetboek).

(...)
III. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Luidens artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is de termijn om 

hoger beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het 
vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, d.w.z. in de zaken die worden genoemd in ar-
tikel 704, eerste lid, van dat wetboek.

Die opsomming is niet beperkend.
Uit het onderling verband tussen de artikelen 1634, 1635 en 1636 van het Ge-

rechtelijk Wetboek en uit hun finaliteit volgt dat de kennisgeving van het vonnis 
of arrest gewezen inzake evenredige verdeling, die de griffier bij gerechtsbrief 
aan de partijen moet doen, ertoe strekt de termijn voor alle rechtsmiddelen te 
doen ingaan. 

Het onderdeel dat staande houdt dat de in artikel 1635 van het Gerechtelijk 
Wetboek bedoelde kennisgeving niet het begin is van de appèltermijn, faalt naar 
recht.

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

nietigde arrest;
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Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter 
over;

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

5 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
T'Kint.

Nr. 259

3° KAMER - 8 mei 2006

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - DAGVAARDING IN RECHTE - 
STUITENDE KRACHT - GRENZEN - VIRTUEEL DAARIN BEGREPEN VORDERING

2º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — VERJARING - STUITING - 
DAGVAARDING IN RECHTE - STUITENDE KRACHT - GRENZEN - MEDISCHE ZORGEN - 
KINESITHERAPIE - GEDINGINLEIDENDE VORDERING - BIJSLAG WEGENS VERERGERING - VORDERING 
BIJ CONCLUSIE - VIRTUEEL DAARIN BEGREPEN VORDERING

3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - ARBEIDSONGEVAL - 
DAGVAARDING IN RECHTE - STUITENDE KRACHT - GRENZEN - MEDISCHE ZORGEN - 
KINESITHERAPIE - GEDINGINLEIDENDE VORDERING - BIJSLAG WEGENS VERERGERING - VORDERING 
BIJ CONCLUSIE - VIRTUEEL DAARIN BEGREPEN VORDERING

1º Een dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze inleidt en voor de vordering  
die daarin virtueel begrepen is; voor de stuiting van laatstgenoemde vordering is vereist  
dat het voorwerp van die vordering virtueel begrepen is in het voorwerp van de bij de 
dagvaarding ingestelde vordering1. (Art. 2244, B.W.)

2º en 3º De latere vordering om een bijslag wegens verergering te verkrijgen, is niet virtueel  
begrepen in de gedinginleidende vordering op grond waarvan de getroffene van een 
arbeidsongeval het Fonds voor Arbeidsongevallen wil doen veroordelen tot het ten laste 
nemen  van  de  terugbetaling  van  de  dagelijkse  kinesitherapiebehandelingen  die  hij  
wegens  de verergering  van zijn  gezondheidstoestand moet  volgen;  bijgevolg  stuit  de  
dagvaarding de verjaring voor een dergelijke vordering tot toekenning van een bijslag 
wegens verergering niet2 .(Art. 2244, B.W.; Artt. 28bis, 58bis, §1, 2°, 69, eerste lid, en 70, 
Arbeidsongevallenwet; Art. 7, K.B. 21 dec. 1971; Art. 9, K.B. 10 dec. 1987 [III])

(D. T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0005.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 11 september 2003 is ge-

1 Cass., 17 maart 2003, A.R. S.01.0182.N, nr. 170.
2 Zie Cass., 3 juni 1991, A.R. 9090, nr. 510, met concl. O.M. in Bull. en Pas., 1990, I, nr. 510; art. 7, 
K.B. 21 dec. 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het  Fonds voor 
arbeidsongevallen; art. 9, K.B. 10 dec. 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
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wezen door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, §3, 58, §1, 8°, 69, eerste lid, en 70 van de wet van 10 april 

1971 op de arbeidsongevallen;
- artikel 66ter van het koninklijk besluit van 21 december 1971 (I) houdende 

de uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971;

- de artikelen 7 en 15 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 (II) be-
treffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor ar-
beidsongevallen;

- artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bij-
slagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

- artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest erkent dat de vordering tot betaling van een bijslag we-

gens verergering, ingesteld bij de conclusie van 9 januari 1998, ontvankelijk is 
omdat ze gegrond is op een feit of daad die aangevoerd wordt in de dagvaarding 
van 28 december 1994, maar beslist dat die dagvaarding de verjaring slechts ge-
stuit heeft wat betreft de vordering die ertoe strekte de noodzaak te doen erken-
nen om vanaf 1 december 1992 twee dagelijkse kinesitherapiebehandelingen in 
plaats van één te ontvangen, met uitsluiting van de vordering tot betaling van een 
bijslag wegens verergering, op grond van alle redenen die hier als volledig weer-
gegeven zijn beschouwd, en meer bepaald op grond dat:

"Inzake arbeidsongevallen werd (...) geoordeeld dat de verjaringsstuitende 
daad die betrekking heeft op een vordering inzake medische kosten, geen verja-
ringsstuitende uitwerking heeft op de vordering die op een andere grond, zoals 
een vraag tot vergoeding, steunt (...).

Te dezen, en zoals de eerste rechters terecht beslist hebben, kon de vordering 
met toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek worden uitgebreid, 
maar de verjaringsstuitende daad, die bestond in de verjaringsstuitende daad van 
de eerste vordering, kon niet worden uitgebreid tot de tweede.

Het [arbeids]hof sluit zich tevens aan bij (verweerders) stelling dat de verja-
ring in de zin van artikel 70 van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongeval-
len slechts kan ingaan indien de vorderingen op verschillende rechtsgronden ge-
grond zijn doch hetzelfde voorwerp hebben.

Te dezen is de rechtsgrond van beide vorderingen dezelfde maar zijn de voor-
werpen alsook de eisen van de vorderingen verschillend.

Kinesitherapiebehandelingen en bijslagen wegens verergering zijn duidelijk 
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onderscheiden vorderingen. De tussenvordering voor bijslagen wegens vererge-
ring kan geen deel uitmaken van de bij dagvaarding ingestelde vordering tot te-
rugbetaling van kinesitherapiebehandelingen; de verjaringsstuitende uitwerking 
van die dagvaarding is op die tussenvordering dus niet van toepassing.

Het [arbeids]hof kan zich niet bij (eiser) aansluiten wanneer hij oordeelt dat 
het antwoord van de rechter in elk geval moet tegemoetkomen aan de noden van 
de rechtzoekenden.

Hoewel de feitenrechter de door de partijen aangevoerde redenen kan aanvul-
len indien hij geen enkel geschil opwerpt waarvan zij het bestaan in hun conclu-
sie uitgesloten hebben, zijn beslissing uitsluitend op feiten of stukken grondt die 
hem regelmatig zijn voorgelegd en waarover hij op onaantastbare wijze oordeelt, 
en noch het voorwerp noch de rechtsgrond van de vordering wijzigt (...), is dit te 
dezen niet het geval, aangezien het voorwerp van de vordering strikt werd be-
perkt in de inleidende dagvaarding".

Grieven
Krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, stuit de dagvaarding niet 

enkel de verjaring van de vordering die ze inleidt, maar ook die van de vorderin-
gen die daarin virtueel begrepen zijn.

Om te oordelen of een vordering beantwoordt aan die voorwaarde om virtueel 
in de eerste begrepen te zijn, moet rekening gehouden worden met het doel van 
de wetgeving waarop de vorderingen betrekking hebben.

De verjaring van drie jaar die vastgelegd is in artikel 69 van de wet van 10 
april 1971 wordt krachtens artikel 70, in fine, van dezelfde wet, gestuit door een 
rechtsvordering tot betaling die gegrond is op een andere rechtsgrond. Het doel 
van die bepaling, namelijk het beschermen van de getroffene, impliceert dat de 
verjaring gestuit wordt door elke rechtsvordering die het herstel beoogt van de 
schade uit het arbeidsongeval, zoals die schade gedekt wordt door de wet van 10 
april 1971 en door zijn uitvoeringsbesluiten. Daarenboven verplicht artikel 6, §3, 
van dezelfde wet, de rechter om de klacht van de getroffene die hij ontoereikend 
acht, ambtshalve aan te vullen. De artikelen 66ter van het koninklijk besluit van 
21 december 1971 (I) en 15 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 (II) 
gelast verweerder, met toepassing van artikel 58, §1, 8°, van de wet, aan de ge-
troffene bijstand te verlenen met het oog op het vrijwaren van zijn rechten die 
rechtstreeks of onrechtstreeks volgen uit het arbeidsongeval. Uit het geheel van 
die bepalingen kan worden afgeleid dat elke vordering die strekt tot vergoeding 
van de verergering van de gevolgen van een arbeidsongeval een vordering is die 
virtueel begrepen is in de dagvaarding die het bestaan van die verergering aan-
voert.

De dagvaarding van 28 december 1994 heeft uitdrukkelijk betrekking op de 
verergering van eisers gezondheidstoestand, die verband houdt met het arbeids-
ongeval uit 1967. Het bestreden arrest erkent overigens dat de uitbreiding van de 
vordering ontvankelijk is in de zin van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, 
omdat het gegrond is op een in de dagvaarding aangevoerd feit of aangevoerde 
daad. Door niettemin te beslissen dat die vordering verjaard is, schendt het be-
streden arrest de samen gelezen bepalingen van de artikelen 6, §3, 58, §1, 8°, 69, 



Nr. 259 - 8.5.06 HOF VAN CASSATIE 1047 

eerste lid, en 70 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 66ter van het 
koninklijk besluit van 21 december 1971 (I) en 15 van het koninklijk besluit van 
21 december 1971 (II) en artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek. Het bestre-
den arrest ontzegt eiser het recht op de bijslag wegens verergering en schendt bij-
gevolg de artikelen 7 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 (II) en 9 
van het koninklijk besluit van 10 december 1987, waarin dat recht is vastgelegd.

III. Beslissing van het Hof
In de zin van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek strekt een dagvaarding 

voor het gerecht ertoe de verjaring te stuiten van de vordering die ze inleidt en 
van de vorderingen die daarin virtueel begrepen zijn. Om te oordelen of een vor-
dering virtueel begrepen is in de oorspronkelijke vordering, moet tevens reke-
ning worden gehouden met hun voorwerp en niet, zoals eiser betoogt, met het 
doel van de wetgeving waarop de vorderingen betrekking hebben.

De verjaring van drie jaar, bedoeld in artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, kan krachtens artikel 70 met name worden gestuit door een 
rechtsvordering tot betaling wegens het arbeidsongeval, gesteund op een andere 
rechtsgrond. Uit laatstgenoemde bepaling kan niet worden afgeleid dat elke 
rechtsvordering tot betaling die gegrond is op een arbeidsongeval, ongeacht haar 
voorwerp, ertoe zou strekken de verjaring van een vordering met dezelfde rechts-
grond maar met een ander voorwerp te stuiten.

Artikel 6, §3, van die wet, ten slotte, naar luid waarvan de rechter bij uitspraak 
over de rechten van de getroffene en zijn rechthebbenden ambtshalve naziet of 
de bepalingen van deze wet nageleefd worden, machtigt de rechter weliswaar om 
de klacht van de getroffene of van de rechthebbenden ambtshalve aan te vullen 
wanneer deze hem ontoereikend schijnt, maar geeft hem daarom nog niet het 
recht het beschikkingsbeginsel te miskennen, door met name het voorwerp van 
de vordering te wijzigen of door zich een bevoegdheid van bijstand toe te eige-
nen, welke de wet enkel aan verweerder toekent.

Te dezen wou eiser, met zijn dagvaarding van 28 december 1994, verweerder 
doen veroordelen tot het ten laste nemen van de kinesitherapiebehandelingen die 
hij sinds 1 januari 1992 wegens de verergering van zijn gezondheidstoestand 
tweemaal daags moest volgen; in de conclusie die hij op 9 januari 1998 neerleg-
de, heeft eiser zijn vordering uitgebreid om een bijslag wegens verergering te 
verkrijgen.

Het arrest, dat oordeelt dat het voorwerp van beide vorderingen verschillend is, 
dat het voorwerp van de eerste vordering strikt beperkt wordt in de dagvaarding, 
dat de tweede vordering niet in de eerste is begrepen en dat de rechter het voor-
werp van de eerste vordering niet kan wijzigen, verantwoordt zijn beslissing naar 
recht dat de dagvaarding de verjaring van de tweede vordering niet heeft gestuit.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971, veroordeelt verweerder in de 
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kosten.

8 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Draps en Maes.

Nr. 260

3° KAMER - 8 mei 2006

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - UITKERINGEN - ONVERSCHULDIGD 
BETAALDE - TERUGVORDERING - TERMIJN - VERLENGING - VERZEKERINGSINSTELLING - 
SCHULDENAAR - AKKOORD - DIENST VOOR UITKERINGEN - GOEDKEURING - TERMIJN

2º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - UITKERINGEN - 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE - TERUGVORDERING - TERMIJN - VERLENGING - 
VERZEKERINGSINSTELLING - SCHULDENAAR - AKKOORD - DIENST VOOR UITKERINGEN - 
GOEDKEURING - TERMIJN

1º en 2º De ten onrechte uitbetaalde uitkeringen wordt door de Z.I.V.-verzekeringsinstelling 
teruggevorderd binnen een termijn van twee jaar, maar die termijn kan worden verlengd  
door een akkoord tussen die verzekeringsinstelling en de schuldenaar; dat akkoord moet  
goedgekeurd worden door de dienst voor uitkeringen, die belast is met de administratie  
van  de  arbeidsongeschiktheidsverzekering  wanneer  het  ten  onrechte  betaalde 
uitkeringen betreft,  maar die goedkeuring hoeft  niet  binnen de voormelde termijn van 
twee jaar gegeven te worden1. (Art. 326, K.B. 3 juli 1996)

(LANDSBOND VAN DE NEUTRALE ZIEKENFONDSEN T. R.I.Z.I.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0015.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 17 maart 2004 is gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan, waarbij het eerste ge-

steld is als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 325, d), 326 en 327 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot 

uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals deze artikelen 

1 Art. 326, K.B. 3 juli 1996, vóór de wijziging ervan bij K.B. 7 mei 1999.
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van toepassing waren vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 7 
mei 1999.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt de vordering van eiseres om ontslaan te worden van de 

boeking, als administratieve kosten, van het bedrag van 1.898.528 BEF dat niet 
van wijlen G.V. was teruggevorderd, en veroordeelt haar in de kosten, op de 
grond:

"Dat de betwisting betrekking heeft op de boeking, als administratieve kosten, 
van de bedragen die een aangeslotene van [eiseres] ten onrechte ontvangen had 
en die laatstgenoemde niet teruggevorderd had, waarbij [eiseres], in tegenstelling 
[tot verweerder], meende dat zij alle mogelijke middelen had uitgeput om dat on-
verschuldigd betaalde terug te vorderen;

[...] Dat de akte van beroep van [eiseres] enkel steunt op het feit dat de eerste 
rechter volgende stukken uit het oog zou zijn verloren:

1. de brief van 25 maart 1996 van [verweerder];
2. de brief van 30 mei 1997, tevens van [verweerder];
[...] Dat erop gewezen moet worden dat de eerste brief van 25 maart 1996 van 

de dienst voor uitkeringen deel uitmaakte van de inventaris van de stukken, zoals 
die in 1999 was opgemaakt, en dat de tweede brief deel uitmaakte van een aan-
vullende inventaris uit 2000;

Dat de eerste rechter, in tegenstelling tot wat [eiseres] betoogt, die gegevens 
niet uit het oog is verloren;

Dat immers uitdrukkelijk verwezen wordt naar de weigering van 25 maart 
1996 van de dienst voor uitkeringen in de motivering van de beslissing, waarin 
op bladzijde 3, vierde lid, vermeld wordt : '[...] de betrokkene heeft een schuld-
bekentenis ondertekend waarbij hij zich ertoe verbindt 37,18 euro (1.500 BEF) 
per maand terug te betalen; dit voorstel werd geweigerd door de dienst voor uit-
keringen waaraan die schuldbekentenis was voorgelegd overeenkomstig artikel 
326 van het voormelde koninklijk besluit';

Dat de dienst voor uitkeringen immers geoordeeld heeft dat de voorgestelde 
maandelijkse terugbetalingen ontoereikend waren en gevraagd heeft om de 
schuldenaar een nieuwe schuldbekentenis voor te leggen met het voorstel om 
maandelijks ten minste 123,95 euro (5.000 BEF) terug te betalen;

Dat, hoewel [eiseres] dit voorstel daadwerkelijk aan de verzekerde heeft voor-
gelegd, uit het gebrek aan enig antwoord van laatstgenoemde niet kan worden af-
geleid dat de termijn van zes maanden tussen de verzending van het nieuwe 
voorstel en de betekenis van het vonnis voortvloeit uit de wil om een minnelijke 
schikking te treffen;

Dat uit het dossier duidelijk blijkt dat de verzekerde geen akkoord wou berei-
ken maar enkel vertragingsmanoeuvres gebruikte om de gedwongen tenuitvoer-
legging te voorkomen;

Dat, immers, de betrokkene, na geen enkel gevolg te hebben gegeven aan het 
voorstel om 123,95 euro per maand terug te betalen, zich onder druk van de bete-
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kening bij de mutualiteit heeft gemeld met het voorstel om 61,97 euro (2.500 
BEF) per maand terug te betalen;

Dat dit voorstel voor maandelijkse terugbetalingen overeenkwam met de helft 
van de door [verweerder] vastgestelde grens, maar door de mutualiteit niettemin 
aanvaard werd en dat de gerechtsdeurwaarder de gerechtelijke verkoop na een 
eerste storting heeft opgeschort;

Dat dit akkoord evenwel niet vóór 23 april 1997 aan de dienst voor uitkeringen 
is voorgelegd en dus niet geldig was zolang er geen akkoord met laatstgenoemde 
was bereikt overeenkomstig voormeld artikel 326;

Dat, zoals de rechtbank in het beroepen vonnis voorts vermeldde, enkel een 
bedrag van 939,52 euro van het onverschuldigde totaalbedrag van 48.002,80 
euro (1.936.428 BEF) vóór het overlijden van de schuldenaar teruggevorderd 
kon worden;

Dat het akkoord van de dienst voor uitkeringen, dat het bij brief van 30 mei 
1997 gaf, de termijn van de terugvordering, die op de datum van het vonnis van 
2 mei 1995 is ingegaan en tot 2 mei 1997 is blijven lopen, niet heeft kunnen ver-
lengen;

Dat de termijn van twee jaar, op de datum van dat akkoord, dus verstreken was 
en niet meer verlengd kon worden;

Dat dit de reden is waarom de eerste rechter, terecht, geen rekening heeft ge-
houden met die tweede brief van 30 mei 1997;

[...] Dat [eiseres] de terugvordering van de ten onrechte betaalde prestaties niet 
met de vereiste spoed heeft verricht, waarbij spoed omschreven moet worden als 
'de snelheid waarmee een taak wordt uitgevoerd, de haast, de ijver'".

Grieven
Krachtens artikel 326 van het in het middel bedoelde koninklijk besluit van 3 

juli 1996, begint de termijn van twee jaar waarover de verzekeringsinstelling be-
schikt om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen in de bij artikel 325, d), 
van datzelfde koninklijk besluit bepaalde gevallen, te lopen vanaf de kennisna-
me, door de verzekeringsinstelling, van de rechterlijke beslissing waarbij ze een 
terugbetaling toegewezen krijgt, en kan deze verlengd worden wanneer bij een 
akkoord tussen de verzekeringsinstelling en de schuldenaar bepaald is dat de te-
rugbetaling over een langere periode zal lopen.

Wanneer het ten onrechte betaalde uitkeringen betreft, moet dat akkoord welis-
waar door verweerders dienst voor uitkeringen goedgekeurd worden, maar uit de 
tekst van die bepaling blijkt niet dat de goedkeuring binnen de termijn van twee 
jaar gegeven moet worden. Het is noodzakelijk maar voldoende dat de overeen-
komst tussen de verzekeringsinstelling en de schuldenaar van het onverschuldigd 
betaalde gesloten wordt binnen de termijn van twee jaar, dat de verzekeringsin-
stelling binnen die termijn de goedkeuring van de dienst voor uitkeringen ge-
vraagd heeft en dat die goedkeuring gegeven wordt, al gebeurt dit na de termijn 
van twee jaar. In dat geval bekrachtigt die goedkeuring de overeenkomst met te-
rugwerkende kracht op de datum waarop ze werd gesloten en moet met die over-
eenkomst rekening worden gehouden in de beslissing of de verzekeringsinstel-
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ling de niet teruggevorderde, onverschuldigde betalingen al dan niet als admini-
stratiekosten moet boeken.

Het arrest, dat vaststelt dat de termijn van twee jaar liep tot 2 mei 1997, dat er 
tussen eiseres en wijlen G. V. een akkoord over een aanzuiveringsplan was be-
reikt en dat dit akkoord op 23 april 1997 aan de dienst voor uitkeringen is voor-
gelegd en, ten slotte, dat dit is goedgekeurd bij brief van 30 mei 1997, maar be-
slist dat de eerste rechter met die goedkeuring terecht geen rekening gehouden 
heeft, op grond dat deze pas na het verstrijken van de termijn van twee jaar is ge-
geven, schendt de artikelen 325, d), 326 en 327 van het koninklijk besluit van 3 
juli 1996.

III. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Over de door verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvan-

kelijkheid : het middel is nieuw:
Verweerder betoogt dat het middel nieuw is omdat niet eiseres maar hijzelf het 

aan de feitenrechter heeft voorgelegd.
Het middel is niet nieuw aangezien het aan de feitenrechter is voorgelegd door 

een van de partijen, ongeacht welke.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel
In zijn oorspronkelijke versie bepaalde artikel 327 van het koninklijk besluit 

van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in 
het eerste lid, dat de ten onrechte betaalde prestaties die nog niet teruggevorderd 
zijn, bij afloop van de termijnen bepaald in artikel 326 door de verzekeringsin-
stelling afgeschreven dienen te worden door ze te boeken als administratiekos-
ten, en, in het tweede lid, dat laatstgenoemde evenwel van die boeking ontslagen 
is indien de drie, daarin opgesomde voorwaarden vervuld zijn.

In zijn oorspronkelijke versie bepaalde artikel 326, eerste lid, c), van datzelfde 
besluit, dat de terugvordering van de ten onrechte betaalde prestaties door de ver-
zekeringsinstelling gedaan wordt binnen een termijn van twee jaar, met ingang 
van de datum van de uitspraak van de in artikel 325, d), bedoelde eindbeslissing, 
die haar, zoals te dezen, een definitieve of voorlopige terugbetaling of schade-
loosstelling toekent.

Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat die termijn evenwel verlengd kan 
worden wanneer bij een akkoord tussen de verzekeringsinstelling en de schulde-
naar bepaald is dat de terugbetaling over een langere periode zal lopen.

Volgens het derde lid dient het akkoord door de dienst voor uitkeringen goed-
gekeurd te zijn wanneer het ten onrechte uitbetaalde uitkeringen betreft en ver-
strijkt de termijn in dat geval na verloop van de aldus vastgestelde periode.

Die bepalingen schrijven niet voor dat de goedkeuring van de dienst voor uit-
keringen gegeven moet worden binnen de in artikel 326, eerste lid, c), bepaalde 
termijn van twee jaar; indien die goedkeuring, zelfs nog na het verstrijken van 
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die termijn, gegeven wordt, heeft zij de in artikel 326, derde lid, bedoelde gevol-
gen.

Het arrest dat geen rekening wil houden met de goedkeuring die de dienst voor 
uitkeringen op 30 mei 1997 gegeven heeft aan het tussen eiseres en de schulde-
naar gesloten akkoord over het aanzuiveringsplan van de ten onrechte betaalde 
uitkeringen, en dat de vordering van eiseres om haar te ontslaan van de boeking, 
als administratiekosten, van de niet van de schuldenaar teruggevorderde, ten on-
rechte betaalde uitkeringen, bijgevolg verwerpt, door vast te stellen dat "de ter-
mijn voor de terugvordering [...] van [de] onverschuldigd betaalde uitkeringen 
[...] tot 2 mei 1997 is blijven lopen", dat "[het] voorstel van maandelijkse terug-
betalingen [...] [van] de verzekerde [...] [dat] door [eiseres] aanvaard werd, niet 
vóór 23 april 1997 aan de dienst voor uitkeringen is voorgelegd", dat "het ak-
koord van [die] dienst [...] bij brief van 30 mei 1997 [is] gegeven" en oordeelt 
dat "de termijn van twee jaar, op de datum van dat akkoord, dus verstreken was 
en niet meer verlengd kon worden, [...] en dat dit de reden is waarom de eerste 
rechter [er], terecht, geen rekening [mee] heeft gehouden", schendt de voormelde 
artikelen 326 en 327.

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

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.

8 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Draps en van Eeckhoutte.

Nr. 261

3° KAMER - 8 mei 2006

1º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - 
ARBEIDSRECHTBANK - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - GRENZEN - GETROFFENE - 
BEPALINGEN DIE HET STATUUT REGELEN - TOEPASSING

2º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID - 
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - GRENZEN - OVERHEIDSPERSONEEL. 
BIJZONDERE REGELS - GETROFFENE - BEPALINGEN DIE HET STATUUT REGELEN - TOEPASSING

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
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ARBEIDSRECHTBANK - GRENZEN - ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE 
REGELS - GETROFFENE - BEPALINGEN DIE HET STATUUT REGELEN - TOEPASSING

4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL 
PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE 
BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - GRENZEN - ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDSPERSONEEL. 
BIJZONDERE REGELS - GETROFFENE - BEPALINGEN DIE HET STATUUT REGELEN - TOEPASSING

1º,  2º,  3º  en  4º  De  arbeidsrechtbank  neemt  geen  kennis  van  de  geschillen  die  geen  
betrekking hebben op de toepassing van de wet  betreffende de preventie van of de  
schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van 
het werk in de overheidssector, maar die betrekking hebben op de toepassing van de  
bepalingen die  het  statuut  van de getroffene van een van de voormelde ongevallen 
regelt1.  (Art.  19,  Arbeidsongevallenwet  Overheidspersoneel;  Artt.  9,  tweede  lid,  556, 
tweede lid, en 579, 1°, Ger.W.)

(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIË T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0028.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 13 mei 2004 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatieiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de scha-

devergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van 
het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;

- de artikelen 9, 556, 579, 1°, 1042 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest veroordeelt eiseres, met bevestiging van het beroepen 

vonnis, om aan verweerster het verschil tussen de ontvangen wedde en 100 pct. 
van de laatste activiteitswedde voor de periode van 1 september 1993 tot 30 no-
vember 1997 te betalen en om de interest op de achterstallige bezoldigingen te 
betalen, op grond van alle redenen die thans als volledig weergegeven worden 
beschouwd, en meer bepaald op de volgende redenen:

"a) de administratieve gezondheidsdienst heeft op 4 september 1995 een be-
slissing ter kennis gebracht, waarbij de dienst besliste dat (verweerster) niet vol-
deed aan de voorwaarden om wegens gezondheidsredenen tot het vervroegd pen-
sioen te worden toegelaten, maar niet bij machte was om haar functies uit te oe-
fenen en vanaf 4 september 1995 kon worden overgeplaatst naar een andere 
functie die met haar ziekte verenigbaar was. Die functie diende door de arbeids-

1 Cass., 13 dec. 2004, A.R. S.03.0071.F, nr. 608.
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geneeskundige dienst worden bepaald.
b) Op 12 november 1997 heeft de administratieve gezondheidsdienst beslist 

dat (verweerster) definitief op vervroegd pensioen kon worden gesteld. Dat pen-
sioen is op 1 december 1997 ingegaan.

c) Voor zover geen enkele overplaatsing heeft plaatsgevonden of enig ander 
voorstel in die zin is gedaan, meent (verweerster) dat haar afwezigheden na de 
consolidatiedatum het gevolg zijn van het ongeval van 18 september 1990 en 
heeft zij derhalve verzocht om toepassing van artikel 15 van het koninklijk be-
sluit van 1 juni 1964 en heeft zij de ontvangst van 100 pct. van haar wedde ge-
vorderd, aangezien zij met onbeperkt verlof was gegaan.

d) Zij beroept zich eveneens op artikel 15 van het koninklijk besluit van 13 no-
vember 1967, dat bepaalt dat de wegens ziekte of gebrekkigheid in disponibiliteit 
gestelde ambtenaar recht heeft op een wachtgeld dat gelijk is aan het bedrag van 
zijn laatste activiteitswedde indien de kwaal waaraan hij lijdt als een ernstige en 
langdurige ziekte of gebrekkigheid wordt erkend.

e) Ter toepassing van het statuut van het onderwijzend personeel is er op 15 ja-
nuari 1974 een koninklijk besluit genomen dat het probleem van het verlof we-
gens ziekte en gebrekkigheid regelt.

f) Krachtens artikel 15 van dat koninklijk besluit wordt het ziekte- en gebrek-
kigheidsverlof zonder tijdsbeperking toegestaan naar aanleiding van een arbeids-
ongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk of van een beroepsziekte.

g) Het decreet van 4 februari 1997 van (eiseres), dat in het Belgisch Staatsblad 
van 6 februari 1997 bekend is gemaakt, heeft die bepaling vervangen en stelt het 
aantal verlofdagen wegens ziekte en gebrekkigheid voor het definitief benoemde 
personeel vast en heeft dezelfde draagwijdte als het voorgaande koninklijk be-
sluit.

h) Uit het deskundigenverslag volgt dat men het erover eens was geworden dat 
(verweerster) niet bij machte was om haar gewone werk te verrichten maar dat 
haar andere taken konden worden toevertrouwd.

i) Samen met de eerste rechters moet worden erkend dat de afwezigheid van 
(verweerster) wegens ziekte of gebrekkigheid vanaf 1 september 1993 wel dege-
lijk het gevolg is van het arbeidsongeval van 18 september 1990 en als dusdanig 
vergoed moet worden (zie in die zin Arbh. Luik, 8e k., 12 maart 1998, A.R. nr. 
25.330/96).

j) Verweerster heeft bijgevolg recht op het behoud van de laatste activiteits-
wedde voor de periode van 1 september 1993 tot 30 november 1997.

Het vonnis moet wat dat betreft dus bevestigd worden.
(...)
In zoverre het achterstallige bezoldigingen betreft, moeten deze ten laste van 

(eiseres) blijven, zoals de eerste rechters beslist hebben. Dit moet dus eveneens 
worden bevestigd".

Grieven
Krachtens artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 worden alle geschillen met be-
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trekking tot de toepassing van deze wet, ook die over de vaststelling van het per-
centage van blijvende arbeidsongeschiktheid, verwezen naar de rechterlijke over-
heid die bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot 
de vergoedingen, waarin de wetgeving inzake herstel van schade uit arbeidson-
gevallen of uit beroepsziekten voorziet. Krachtens artikel 579, 1°, van het Ge-
rechtelijk Wetboek neemt de arbeidsrechtbank kennis van de vorderingen betref-
fende de vergoeding van schade voortkomende uit arbeidsongevallen, uit onge-
vallen op de weg van en naar het werk en uit beroepsziekten. In hoger beroep 
neemt het arbeidshof hiervan kennis, met toepassing van, met name, de artikelen 
1042 en 1068 van dat wetboek. De sociale gerechten kunnen krachtens de artike-
len 9 en 556 van het Gerechtelijk Wetboek van geen andere geschillen kennisne-
men.

De vordering die strekt tot betaling van achterstallige bezoldigingen en interes-
ten op die bezoldigingen, en die gegrond is op het administratief statuut van ver-
weerster en meer bepaald op de artikelen 15 van het koninklijk besluit van 15 ja-
nuari 1974 dat genomen werd ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk 
besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het be-
stuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het pa-
ramedisch personeel der inrichtingen van kleuter-, lager, gespecialiseerd, middel-
baar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten 
die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die be-
last is met het toezicht op deze inrichtingen, vervolgens 9 van het decreet van de 
Franse Gemeenschap van 4 februari 1997 houdende de regeling inzake verlof en 
disponibiliteit wegens ziekte en gebrekkigheid van sommige leden van het on-
derwijspersoneel, is geen geschil die betrekking heeft op de vergoedingen waarin 
de wetgeving inzake herstel van schade uit arbeidsongevallen of uit beroepsziek-
ten voorziet. De arbeidsrechtbank en het arbeidshof zijn bijgevolg niet bevoegd 
om ervan kennis te nemen.

Het bestreden arrest, dat beslist dat verweerster, met toepassing van artikel 15 
van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 en van het decreet van 4 februari 
1997, recht heeft op het behoud van de laatste activiteitswedde voor de periode 
van 1 september 1993 tot 30 november 1997, en eiseres veroordeelt om achter-
stallige bezoldigingen verhoogd met de interest op die achterstallige bezoldigin-
gen te betalen, schendt bijgevolg de in het middel bedoelde wetsbepalingen.

III. Beslissing van het Hof
Over de door verweerster tegen het middel opgeworpen grond van niet-ont-

vankelijkheid, afgeleid uit artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek:
Het middel, dat het arbeidshof verwijt zich ten onrechte bevoegd te hebben 

verklaard om kennis te nemen van de vordering, hoefde niet te verwijzen naar de 
wetsbepalingen waarop het arbeidshof, zij het ten onrechte, zijn bevoegdheid had 
kunnen gronden.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel
Krachtens artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van 

of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar 
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en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, worden alle ge-
schillen met betrekking tot de toepassing van deze wet, ook die over de vaststel-
ling van het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid, verwezen naar de 
rechterlijke overheid die bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen met 
betrekking tot de vergoedingen, waarin de wetgeving inzake herstel van schade 
uit arbeidsongevallen of uit beroepsziekten voorziet.

Krachtens artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeids-
rechtbank kennis van de vorderingen betreffende de vergoeding van schade 
voortkomende uit arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg van en naar het 
werk en uit beroepsziekten.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het geschil, in 
hoger beroep, betrekking had op de vordering tot veroordeling van eiseres tot be-
taling van achterstallige bezoldigingen en van interesten op die achterstallige be-
zoldigingen, en dat verweerder die vordering grondde op bepalingen die haar ad-
ministratief statuut regelen en niet op de bepalingen van de wet van 3 juli 1967 
of op een andere wetsnorm die de schade uit arbeidsongevallen en beroepsziek-
ten herstelt.

De vordering heeft bijgevolg geen betrekking op de vergoedingen waarin de 
wetgeving inzake herstel van die schade voorziet.

Het arrest, dat eiseres veroordeelt tot betaling van de achterstallige bezoldigin-
gen en van de interest daarop, schendt derhalve de in het middel aangegeven 
wettelijke bepalingen.

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

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

8 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Draps en Kirkpatrick.

Nr. 262

3° KAMER - 8 mei 2006

1º PENSIOEN — WERKNEMERS - BUITENLANDS VOORDEEL - CUMULATIE - 
ONVERSCHULDIGDE BETALING - TERUGVORDERING - VERJARING - AANVANG - KENNISGEVING - 
UITBETALINGSINSTELLING
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2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - AANVANG - PENSIOEN - WERKNEMERS - BUITENLANDS VOORDEEL - 
CUMULATIE - ONVERSCHULDIGDE BETALING - TERUGVORDERING - KENNISGEVING - 
UITBETALINGSINSTELLING

3º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - PENSIOEN - 
WERKNEMERS - BUITENLANDS VOORDEEL - CUMULATIE - ONVERSCHULDIGDE BETALING - 
TERUGVORDERING - VERJARING - AANVANG - KENNISGEVING - UITBETALINGSINSTELLING

1º, 2º en 3º Wanneer de onverschuldigde betaling van het rustpensioen van de werknemer  
haar  oorsprong  vindt  in  een  buitenlands  voordeel,  verjaart  de  rechtsvordering  tot  
terugvordering  van  de  uitbetalingsinstelling,  de  enige  die  bevoegd  is  om  het  
onverschuldigd betaalde terug te vorderen, door verloop van zes maanden te rekenen 
van  de  kennisgeving  aan  de  uitbetalingsinstelling  van  de  beslissing  waarbij  het 
voormelde  voordeel  wordt  toegekend;  opdat  de  verjaringstermijn  van  zes  maanden 
ingaat, moet de instelling waaraan kennis gegeven werd van de beslissing tot toekenning  
van het buitenlands voordeel waaruit het onverschuldigd betaalde voortvloeit, bijgevolg  
de instelling zijn die de betaling heeft verricht die wegens die toekenning onverschuldigd 
is gebleken, en niet de instelling die het buitenlands voordeel heeft uitbetaald1.  (Art. 21, 
§2,  eerste  lid,  en  §3,  tweede  lid,  Wet  13  juni  1966  betreffende  de  rust-  en 
overlevingspensioenen voor arbeiders,  bedienden,  zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden)

(B. T. R.V.P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0092.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 19 april 2005 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Casssatiemiddel
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 21, §2 en 3, eerste, tweede en derde lid, en inzonderheid tweede lid, 

van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor 
arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwil-
lig verzekerden;

- artikelen 1235, eerste lid, en 1376 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt de exceptie van de verjaring die eiser had opgeworpen te-

gen verweerders rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd be-
taalde, en zegt voor recht dat artikel 21, §3, tweede lid, van de wet van 13 juni 
1966 (betreffende het rustpensioen voor arbeiders en bedienden) te dezen niet 
van toepassing is, maar dat enkel de bij het derde lid van de derde paragraaf be-

1 Zie Cass., 14 dec. 1998, A.R. S.98.0002.N, nr. 518; 3 nov. 2003, A.R. S.03.0045.N, nr. 549.
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paalde verjaring eventueel kon worden toegepast, op de volgende gronden:
"Artikel 21, §2, van de wet van 13 juni 1966 bepaalt dat enkel de uitbetalings-

instelling bevoegd is om het onverschuldigde terug te vorderen en dat die instel-
ling haar beslissing aan de gerechtigde moet betekenen;

Artikel 21, §3, eerste lid, van die wet bepaalt dat: 'De terugvordering van de 
ten onrechte uitbetaalde prestaties verjaart door verloop van zes maanden te re-
kenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is gebeurd'. 

Het tweede lid bepaalt dat: 'Wanneer de buitenlandse [lees: onverschuldigde] 
uitbetaling haar oorsprong vindt in de toekenning of de verhoging van een bui-
tenlands voordeel [...], verjaart de terugvordering door verloop van zes maanden 
te rekenen vanaf de datum van de beslissing die de voornoemde voordelen toe-
kent of verhoogt';

Het derde lid, ten slotte, bepaalt dat: 'De in het eerste en in het tweede lid vast-
gestelde termijn wordt op vijf jaar gebracht, wanneer de onverschuldigde som-
men werden verkregen door bedrieglijke handelingen of door valse of welbewust 
onvolledige verklaringen. Dit geldt eveneens ten aanzien van de sommen die ten 
onrechte werden uitbetaald wegens het niet afleggen, door de schuldenaar, van 
een verklaring die is voorgeschreven door een wets- of verordenende bepaling of 
die volgt uit een vroeger aangegane verbintenis;

[...] Opdat de rechtsvordering tot terugvordering ingesteld kan worden, moet 
de betrokkene die het voordeel of de verhoging ervan geniet, en dan vooral de 
uitbetalingsinstelling die een onverschuldigde betaling heeft verricht, op de 
hoogte worden gebracht van de toekenning of de verhoging van een buitenlands 
voordeel. Het is bijgevolg normaal dat de verjaringstermijn van zes maanden in-
gaat vanaf de betekening van die beslissing aan de persoon aan wie dat voordeel 
of die verhoging is toegekend of vanaf de betekening van die beslissing aan de 
uitbetalingsinstelling van die persoon. Het is immers die uitbetalingsinstelling 
die het onverschuldigde zal moeten terugvorderen (cf. Cass., 14 december 1998, 
J.T.T., 1999, 90). Er dient te worden gewezen op het feit dat het oorspronkelijk 
arrest van 14 december 1998 van het Hof van Cassatie vermeldt dat 'de wetgever 
met de termen 'vanaf de datum van de beslissing' bedoeld heeft dat de verjarings-
termijn begint te lopen vanaf de kennisgeving van de beslissing aan de betrokke-
ne en aan het uitbetalend organisme', en het woord "ou" uit de Franse vertaling er 
niet in voorkomt.

In dit geval is de persoon die het buitenlands voordeel geniet, mevrouw V., en 
is [verweerder] niet de instelling die dit voordeel uitbetaalt. Bijgevolg is de in ar-
tikel 21, §2, bedoelde uitbetalingsinstelling niet dezelfde als die welke krachtens 
paragraaf 3, tweede lid, op de hoogte moest worden gebracht van het voordeel of 
van de verhoging ervan. In dit geval werd [verweerder] op de hoogte gebracht 
van het voordeel dat aan mevrouw V. was toegekend. Dit had evenzo goed niet 
het geval kunnen zijn, indien, inzonderheid, mevrouw V. het voordeel van een 
pensioen rechtstreeks had gevorderd van een land dat geen deel uitmaakte van de 
Europese Unie;

[...] Gelet op die gegevens, oordeelt het [arbeids]hof dat de in paragraaf 3, 
tweede lid, bedoelde verjaring geen betrekking heeft op onderhavig geval, waar-
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in de uitbetalingsinstelling die het onverschuldigde moet terugvorderen, niet die 
instelling is welke op de hoogte moet worden gebracht van de toekenning of van 
de verhoging van het buitenlands voordeel en de gerechtigde die het onverschul-
digd betaalde heeft ontvangen, niet de persoon is aan wie het buitenlands voor-
deel was verschuldigd of toegekend. Om de door de wetgever ongewenste inco-
herentie te vermijden, moet de toepassing van paragraaf 3, tweede lid, voor een 
hypothese die daarin niet voorzien is, worden verworpen.

Grieven
Het arrest oordeelt aldus dat de verjaringstermijn van zes maanden, te rekenen 

vanaf de betekening van de beslissing die geen verband houdt met de betrokkene 
en met de uitbetalingsinstelling (artikel 21, §3, tweede lid) niet van toepassing is 
op de door verweerder tegen eiser ingestelde rechtsvordering tot terugvordering, 
aangezien de betrokkene die het buitenlands voordeel geniet, te dezen mevouw 
V., eisers echtgenote, is, en dat verweerder niet de instelling is die dit voordeel 
uitbetaalt.

Met andere woorden, de verjaring bedoeld in paragraaf 3, tweede lid, van arti-
kel 21 van de wet van 13 juni 1966, zou niet van toepassing zijn op verweerders 
rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigde (artikelen 1235, eer-
ste lid, en 1376 van het Burgerlijk Wetboek), aangezien de uitbetalingsinstelling 
die op de hoogte moet worden gebracht van de beslissing die een buitenlands 
voordeel toekent, niet de uitbetalingsinstelling zou zijn die het onverschuldigde 
moet terugvorderen, maar de uitbetalingsinstelling van het buitenlands voordeel 
dat bedoeld wordt in de tweede paragraaf van voormeld artikel 21.

Die overwegingen lijken onjuist. De vermelding in artikel 21, §3, tweede lid, 
dat "wanneer de [onverschuldigde] uitbetaling haar oorsprong vindt in de toeken-
ning of de verhoging van een buitenlands voordeel, de terugvordering door ver-
loop van zes maanden verjaart te rekenen vanaf de [kennisgeving] van de beslis-
sing die de voornoemde voordelen toekent of verhoogt" aan de betrokkene en 
aan de uitbetalingsinstelling, betreft duidelijk niet de in paragraaf 2 bedoelde 
buitenlandse instelling die de voormelde voordelen heeft uitbetaald en die ze niet 
terug hoeft te vorderen, maar de Belgische instelling, te dezen verweerder, die ei-
ser pensioenen heeft uitbetaald en die het recht heeft een rechtsvordering tot te-
rugvordering in te stellen, gelet op de buitenlandse voordelen die hem of zijn 
echtgenote zijn toegekend, waarbij die voordelen, hypothetisch gesproken, niet 
gecumuleerd mogen worden met alle pensioenen of met een gedeelte van de pen-
sioenen die door verweerder zijn uitbetaald.

In die zin is de onverschuldigde uitbetaling die eiser ten gunste van verweerder 
heeft verricht en die aanleiding heeft gegeven tot de in artikel 21, §3, tweede lid, 
bedoelde rechtsvordering tot terugvordering, te wijten aan de voordelen die aan 
eisers echtgenote zijn toegekend en is hij de persoon waarop de rechtsvordering 
van de uitbetalingsinstelling betrekking heeft.

Te dezen stelt het arrest vast dat:
- de Nederlandse instelling die aan mevrouw V., echtgenote van eiser, een pen-

sioen ten laste van Nederland heeft toegekend, beweert zijn beslissing op 2 fe-
bruari 2001 aan eiser te hebben bekendgemaakt, en dat dit met name is aange-
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toond door het feit dat verweerder zijn datumstempel van 20 februari 2001 heeft 
aangebracht op de poststukken van de instelling van Utrecht;

- [verweerder] op 26 november 2001 zijn beslissing aan [eiser] bekend heeft 
gemaakt om vanaf 1 november 2001 het pensioen voor gezinnen te verminderen, 
omdat er aan zijn echtgenote een pensioen ten laste van Nederland was toege-
kend, en hij [eiser en zijn echtgenote] ter kennis heeft gebracht dat zij een te veel 
ontvangen bedrag van 1.374,35 euro dienden terug te betalen,

en dat die beslissingen betwist zullen worden.
Uit de hierboven vermelde overwegingen volgt dat het arrest, dat ontkent dat 

verweerders rechtsvordering tot terugvordering verjaard was wegens het verstrij-
ken van meer dan zes maanden sinds de kennisgeving aan verweerder van de be-
slissing waarbij aan eisers echtgenote een pensioen werd toegekend, op grond 
dat de verjaring van zes maanden, bepaald in artikel 21, tweede lid, §3, van arti-
kel 21 van de wet van 13 juni 1966, te dezen niet van toepassing zou zijn, is niet 
naar recht verantwoord (schending van de in de aanhef van het middel aangege-
ven wetsbepalingen, en meer bepaald van voormeld artikel 21, §3, tweede lid).

III. Beslissing van het Hof
Artikel 21, §2, eerste lid, van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en 

overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische 
vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, bepaalt dat, wanneer een prestatie 
onverschuldigd werd betaald, enkel de uitbetalingsinstelling bevoegd is om het 
onverschuldigde terug te vorderen.

Krachtens artikel 21, §3, tweede lid, van die wet, wanneer de onverschuldigde 
uitbetaling haar oorsprong vindt in de toekenning of de verhoging van een bui-
tenlands voordeel, verjaart de terugvordering door verloop van zes maanden te 
rekenen van de kennisgeving aan de uitbetalingsinstelling van de beslissing die 
de voornoemde voordelen toekent of verhoogt.

Opdat de verjaringstermjn van zes maanden ingaat, moet, in de zin van die be-
palingen, de instelling waaraan kennis gegeven werd van de beslissing tot toe-
kenning of verhoging van het buitenlands voordeel waaruit het onverschuldigd 
betaalde voortvloeit, de instelling zijn die de betaling heeft verricht die wegens 
die toekenning of verhoging onverschuldigd is gebleken, en niet de instelling die 
het buitenlands voordeel heeft uitbetaald.

Het arrest, dat vaststelt dat "[verweerder] op 26 november 2001 [eiser] zijn be-
slissing bekend heeft gemaakt om vanaf 1 november 2001 het pensioen voor ge-
zinnen te verminderen, omdat er aan zijn echtgenote een pensioen ten laste van 
Nederland was toegekend en hij [eiser en zijn echtgenote ter kennis heeft ge-
bracht dat zij een te veel ontvangen bedrag van 1.374,35 euro dienden terug te 
betalen", maar oordeelt dat "de in artikel 21, §2, bedoelde uitbetalingsinstelling 
niet dezelfde is als die welke krachtens paragraaf 3, tweede lid, op de hoogte 
moest worden gebracht van het voordeel of van de verhoging ervan" en dat "de 
uitbetalingsinstelling die het onverschuldigd betaalde moet terugvorderen, niet 
die is welke op de hoogte moest worden gebracht van de toekenning of verho-
ging van het buitenlands voordeel", verantwoordt zijn beslissing dat artikel 21, 
§3, tweede lid, "te dezen niet van toepassing is", niet naar recht.
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Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

8 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 263

2° KAMER - 9 mei 2006

1º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - VOORWERP - GEVOLG

2º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - DELICTOMSCHRIJVING - ARTIKEL 6.3.A, 
E.V.R.M. - ARTIKEL 14.3.A I.V.B.P.R. - VEREISTE - VASTSTELLEN VAN DE BESTANDDELEN - 
GRENZEN - PRECISERING VAN HET BASISMISDRIJF

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.3.A, E.V.R.M. - 
ARTIKEL 14.3.A I.V.B.P.R. - HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - 
DELICTOMSCHRIJVING - VEREISTE - VASTSTELLEN VAN DE BESTANDDELEN - GRENZEN - 
PRECISERING VAN HET BASISMISDRIJF

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.A - RECHT VAN VERDEDIGING - WITWASSEN 
VAN VERMOGENSVOORDELEN - DELICTOMSCHRIJVING - VEREISTE - VASTSTELLEN VAN DE 
BESTANDDELEN - GRENZEN - PRECISERING VAN HET BASISMISDRIJF

5º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3.A I.V.B.P.R. - 
RECHT VAN VERDEDIGING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - DELICTOMSCHRIJVING - 
VEREISTE - VASTSTELLEN VAN DE BESTANDDELEN - GRENZEN - PRECISERING VAN HET 
BASISMISDRIJF

1º, 2º, 3º, 4º en 5º Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek 
heeft tot voorwerp het verhelen van onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen door  
het plegen van een misdrijf en niet dit basismisdrijf zelf. Aan de vereisten van de artikelen  
6.3.a E.V.R.M. en 14.3.a I.V.B.P.R. is voldaan wanneer dit  witwasmisdrijf  nauwkeurig 
wordt omschreven, waaronder de illegale oorsprong van die vermogensvoordelen en de 
kennis  hiervan  door  de  dader,  zonder  dat  het  basismisdrijf  zelf  hoeft  te  worden  
omschreven of zelfs dat opgave ervan moet worden gedaan1.

1 Zie Cass., 9 juni 1999, A.R. P.99.0231.F, nr. 340; 21 juni 2000, A.R. P.99.1285.F, P.00.0351.F en 
P.00.0856.F, nr. 387.
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(B. T. L. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0242.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 3 januari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
(...)
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek heeft 

tot voorwerp het verhelen van onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen door 
het plegen van een misdrijf en niet dit basismisdrijf zelf.

Aan de vereisten van de artikelen 6.3.a EVRM en 14.3.a IVBPR is voldaan 
wanneer nauwkeurig dit witwasmisdrijf wordt omschreven, waaronder de on-
rechtmatige oorsprong van die vermogensvoordelen en de kennis hiervan door 
de dader, zonder dat het basismisdrijf zelf hoeft te worden omschreven of zelfs 
dat opgave ervan moet worden gedaan.

Het onderdeel faalt naar recht. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslager, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 264

2° KAMER - 9 mei 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK GESTEUND OP HET BEWEERD ONWETTIG 
KARAKTER VAN EEN BESLISSING TOT DELEGATIE VAN EEN RECHTER - REDEN DIE HET HOF 
VERPLICHT DE WETTIGHEID VAN DE DELEGATIE TE BEOORDELEN - ONMOGELIJKHEID VOOR HET HOF 



Nr. 264 - 9.5.06 HOF VAN CASSATIE 1063 

OM IN DE PROCEDURE TOT VERWIJZING DE WETTIGHEID VAN DE DELEGATIE TE BEOORDELEN - 
ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEK

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK GESTEUND OP GRIEVEN DIE GEEN 
NAUWKEURIGE EN OBJECTIEVE GEGEVENS INHOUDEN - ONTVANKELIJKHEID

1º Kennelijk niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een hof van beroep naar een 
ander dat aanvoert dat het hof van beroep, waarvan de onttrekking is gevraagd, niet  
meer onpartijdig is omdat de eerste voorzitter met toepassing van artikel 98 Gerechtelijk  
Wetboek onwettig heeft beslist een rechter uit een rechtbank van eerste aanleg uit het 
rechtsgebied van dit  hof van beroep opdracht te geven om tijdelijk  zijn ambt waar te  
nemen in een andere  rechtbank van eerste  aanleg  gelegen binnen dit  rechtsgebied.  
Deze reden verplicht het Hof immers de wettigheid van deze beslissing te beoordelen,  
hoewel het Hof daarover niet kan oordelen in de procedure van verwijzing. (Artt. 542 en 
545, Sv.)

2º Kennelijk  niet  ontvankelijk  is  het verzoek tot  verwijzing van een rechtbank naar een  
andere  dat  gegrond  is  op  grieven  die  geen  nauwkeurige  en  objectieve  gegevens  
inhouden waarvan het Hof de werkelijkheid of de gegrondheid kan nagaan1 (1). (1)  (Artt. 
542 en 545, Sv.)

(A. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0661.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
In een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht vragen de eisers de verwij-

zing van de zaak die, na hogere beroepen tegen het vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Brugge van 28 februari 2006, aanhangig is bij het Hof van Beroep 
te Gent, naar een ander hof van beroep. 

Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Het verzoek tot verwijzing voert hoofdzakelijk aan dat het Hof van Beroep te 

Gent niet meer onpartijdig is omdat zijn eerste voorzitter met toepassing van arti-
kel 98 Gerechtelijk Wetboek onwettig heeft beslist een rechter van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Dendermonde aan te wijzen om "bijkomend en voor de 
duur van het process [zijn ambt] waar te nemen in de Rechtbank van Eerste Aan-
leg te Brugge". Die reden verplicht het Hof de wettigheid van de voornoemde 
beslissing te beoordelen. In deze procedure kan het Hof daarover niet oordelen. 
Voor het overige berusten de redenen op commentaren in de pers en op de inter-
pretatie die de verzoekers daaraan geven. Dit zijn geen nauwkeurige en objectie-
ve gegevens waarvan het Hof de werkelijkheid of de gegrondheid kan nagaan. 
Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.

1 Cass., 7 jan. 1987, A.R. 5495, nr. 266; 24 jan. 2001, A.R. P.01.0048.F, nr. 44.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.

9 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslager, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. J. Fermon, Brussel, R. Jespers, Antwerpen, P. Bekaert, Brugge, T. Prakken, Am-
sterdam en C. Alexander, Brugge.

Nr. 265

2° KAMER - 10 mei 2006

1º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - OPDECIEMEN - VERHOGING VAN DE 
GELDBOETE - BEREKENINGSWIJZE

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - GELDBOETE - 
OPDECIEMEN - ONWETTIGHEID - GEVOLG

3º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - GELDBOETE - OPDECIEMEN - 
ONWETTIGHEID - CASSATIE ZONDER VERWIJZING - VOORWAARDE

1º Het staat aan de hoven en rechtbanken om in hun arresten en vonnissen vast te stellen  
dat de geldboete die tegen de beklaagde wordt uitgesproken, met name met toepassing  
van  het  Strafwetboek,  wordt  verhoogd  met  het  getal  dat  in  de  wet  is  gesteld,  met  
vermelding van het getal dat uit die verhoging resulteert; een decime aan een bedrag 
toevoegen komt neer op het verhogen van die som met een tiende van haar bedrag. (Art. 
1, eerste en tweede lid, Wet 5 maart 1952, gewijzigd bij de Wet 26 juni 2000)

2º en 3º Wanneer het Hof een arrest vernietigt dat onwettig opdeciemen heeft opgelegd,  
wordt  de  vernietiging  beperkt  tot  dat  dictum en gebeurt  zij  zonder  verwijzing  als  de 
toepasselijke  opdeciemen  met  zekerheid  kunnen  worden  bepaald  op  grond  van  de  
vaststellingen van het vernietigde arrest1. (Impliciete oplossing).

(M. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0212.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 januari 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:

1 Cass., 21 maart 2001, A.R. P.00.1626.F, nr. 150.
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Over het ambtshalve aangevoerde middel van schending van artikel 1, eerste 
en tweede lid, van de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de 
strafrechtelijke geldboeten, gewijzigd bij artikel 4 van de Wet van 26 juni 2000 
betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op 
aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet:

Krachtens de voormelde wettelijke bepaling, staat het aan de hoven en recht-
banken om in hun arresten of vonnissen vast te stellen dat de geldboete die tegen 
de beklaagde wordt uitgesproken, met name met toepassing van het Strafwet-
boek, met veertig decimes wordt verhoogd, met vermelding van het getal dat uit 
die verhoging resulteert.

De toevoeging van een decime aan een bedrag komt neer op het verhogen van 
die som met een tiende van haar bedrag. De verhoging met veertig decimes staat 
dus gelijk aan vermenigvuldigen met vijf.

Nadat het arrest de geldboete die aan eiseres wegens een misdrijf dat tussen 30 
september en 11 oktober 2002 is gepleegd, heeft vastgelegd op vierhonderd euro, 
vermeldt het dat die geldboete, verhoogd met veertig decimes, aldus op twintig-
duizend euro wordt gebracht.

De appelrechters hebben dus de geldboete met vierhonderd negentig decimes 
verhoogd en niet met veertig. Zij hebben het oorspronkelijke bedrag ervan niet 
met vijf maar met vijftig vermenigvuldigd, waarbij zij de wettelijke bepaling die 
in het middel is aangewezen miskennen.

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de bur-
gerlijke rechtsvordering van verweerder, uitspraak doet over

1. het beginsel van de aansprakelijkheid van eiseres:
Die voert geen middel aan.
2. de omvang van de schade:
Het arrest kent verweerder een provisionele schadevergoeding toe en bevestigt 

het beroepen vonnis in zoverre het een deskundigenonderzoek heeft bevolen en 
het onderzoek voor verdere behandeling sine die heeft verdaagd. Het arrest ver-
wijst de zaak naar de eerste rechter.

Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eer-
ste lid, van het Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de gevallen die in 
het tweede lid van dat artikel worden bedoeld.

Het cassatieberoep is voortijdig en dus niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het een geldboete oplegt die na ver-

hoging tweeduizend euro overschrijdt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt eiseres in de drie vierden van de kosten van haar cassatieberoep 
en laat het overige vierde ten laste van de Staat.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

10 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 266

2° KAMER - 10 mei 2006

1º TUSSENKOMST - STRAFZAKEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - ONTVANKELIJKHEID - 
VOORWAARDEN

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP 
HET VERLOOP VAN HET ONDERZOEK - VERZOEKSCHRIFT - NIET-ONTVANKELIJKHEID - GEVOLG

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP HET VERLOOP VAN HET ONDERZOEK - VERZOEKSCHRIFT - 
NIET-ONTVANKELIJKHEID - GEVOLG

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE 
- GRENZEN - VRAAG DIE STEUNT OP EEN VERKEERDE HYPOTHESE

5º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN 
CASSATIE - GRENZEN - VRAAG DIE STEUNT OP EEN VERKEERDE HYPOTHESE

1º Behoudens afwijking op grond van een bijzondere wet zijn de bepalingen van het Ger.W.  
betreffende de tussenkomst niet toepasselijk voor de strafrechter;  daar het Sv. en de  
wetten betreffende de strafrechtspleging bepalen welke partijen een vordering kunnen 
instellen  of  tegen wie voor  deze rechters  een vordering  kan worden ingesteld,  is  de 
vrijwillige  of  gedwongen  tussenkomst  van  een  derde  voor  de  strafrechter  enkel  
ontvankelijk op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of dat de  
wet  de  strafrechter  uitzonderlijk  bevoegd maakt  om een veroordeling,  een sanctie  of  
enige andere maatregel tegen een derde uit te spreken1. (Artt. 2 en 812, Ger.W.)

2º en 3º Doet geen uitspraak over de regelmatigheid van het voorbereidend onderzoek of  
over de ontvankelijkheid van de daarmee verbonden strafvordering en is mitsdien niet  
vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep, het arrest dat het verzoek tot toezicht op het 
onderzoek  niet  ontvankelijk  verklaart  omdat  het  niet  werd  ingediend  volgens  de  
bepalingen  van  art.  136  Sv,  en  dat  de  verplichting  voor  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling om dit toezicht uit te oefenen ervan uitgaat dat de zaak regelmatig 
bij haar werd aanhangig gemaakt2. (Artt. 136, 235bis en 416, tweede lid, Sv.)

4º en 5º Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het  

1 Zie Cass., 14 dec. 1983, A.R. 3142, nr. 206; 31 juli 1995, A.R. P.95.0807.F, nr. 352 en 22 jan. 
2003, A.R. P.03.0081.F, nr. 52.
2 Zie Cass., 27 maart 2001, A.R. P.01.0286.N, nr. 171.
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Arbitragehof, wanneer de vraag op een verkeerde hypothese steunt, zoals de bewering 
dat art. 235bis Sv. alleen aan het openbaar ministerie het recht toekent om de kamer van 
inbeschuldigingstelling te verzoeken dat zij de regelmatigheid van de rechtspleging zou  
nagaan en het toestaat dit toezicht aan die voormelde kamer op te leggen nadat het de  
zaak daar onregelmatig heeft aanhangig gemaakt3. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0281.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten, op 23 november 2005 en 

9 januari 2006 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschul-
digingstelling. 

Eiseres voert elf middelen aan in een memorie die op 28 februari 2006 aan de 
griffie van het Hof is overhandigd.

Op de terechtzitting van 26 april 2006 heeft raadsheer Jean de Codt verslag 
uitgebracht, heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd en werd de 
zaak met toepassing van artikel 1107, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in 
voortzetting gesteld op 10 mei 2006.

Ph. C. heeft op 3 mei 2006 op de griffie van het Hof een verzoek tot vrijwillige 
tussenkomst neergelegd.

Op 8 mei 2006 heeft de griffie de nota ontvangen die door eiseres in antwoord 
op de conclusie van het openbaar ministerie is opgemaakt. 

II. Beslissing van het Hof
A. Over het verzoek tot vrijwillige tussenkomst:
Behoudens afwijking op grond van een bijzondere wet, zijn de bepalingen van 

het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tussenkomst niet toepasselijk voor de 
strafrechter.

Het Wetboek van Strafvordering en de wetten betreffende de strafrechtsple-
ging bepalen welke partijen een vordering kunnen instellen of tegen wie voor 
deze rechters een vordering kan worden ingesteld.

Daaruit volgt dat de vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor 
de strafrechter alleen ontvankelijk is op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks 
uitdrukkelijk bepaalt of dat de wet de strafrechter uitzonderlijk bevoegd maakt 
om een veroordeling, sanctie of enige andere maatregel tegen een derde uit te 
spreken.

Dat is hier niet het geval.
Ofschoon hij zich burgerlijke partij heeft gesteld tegen eiseres is verzoeker 

geen partij in de rechtsplegingen die door haar zijn aangebracht en waarop haar 
cassatieberoepen betrekking hebben.

Het verzoek is niet ontvankelijk.

3 Zie Cass., 27 okt. 2004, A.R. P.04.0695.F, nr. 511.
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B. Over het cassatieberoep tegen het arrest van 23 november:
Het bestreden arrest verklaart het verzoek van eiseres tot toezicht op het onder-

zoek, niet ontvankelijk, omdat het niet werd ingediend volgens de bepalingen 
van artikel 136 van het Wetboek van Strafvordering en dat de verplichting voor 
de kamer van inbeschuldigingstelling om dit toezicht uit te oefenen, ervan uit-
gaat dat de zaak regelmatig bij haar werd aanhangig gemaakt.

Een dergelijke beslissing doet geen uitspraak over de regelmatigheid van het 
voorbereidend onderzoek of over de ontvankelijkheid van de daarmee verbonden 
strafvordering en is mitsdien niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op het zevende, achtste en elfde middel in 

zoverre die kritiek oefenen op het arrest van 23 november 2005, aangezien ze 
geen verband houden met de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

Er is evenmin grond om de prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof, 
die eiseres op grond van een verkeerde juridische hypothese formuleert. Immers, 
in tegenstelling tot wat zij opwerpt kent artikel 235bis van het Wetboek van 
Strafvordering het recht om de kamer van inbeschuldigingstelling te verzoeken 
dat zij de regelmatigheid van de rechtspleging zou nagaan niet uitsluitend toe aan 
het openbaar ministerie en staat het niet toe dit toezicht aan de voormelde kamer 
op te leggen nadat het de zaak daar onregelmatig heeft aanhangig gemaakt.

C. Over het Cassatieberoep tegen het arrest van 9 januari 2006 
Het bestreden arrest verklaart het verzet van eiseres tegen het arrest van 23 no-

vember 2005 niet ontvankelijk. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft ge-
oordeeld dat dit rechtsmiddel niet openstond tegen arresten gewezen op een ver-
zoekschrift tot toezicht op het onderzoek.

Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van art. 416, eerste 
lid, van het Wetboek van Strafvordering, en houdt geen verband met de gevallen 
die in het tweede lid van dat artikel zijn bepaald.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op de overige punten van de memorie die 

met de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep geen verband houden. 
Dictum
Het Hof
Verwerpt de cassatieberoepen en het verzoek tot vrijwillige tussenkomst.
Veroordeelt verzoeker in de kosten van zijn verzoek en eiseres in de kosten 

van haar cassatieberoepen.

10 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. S. Moureaux en P. Hubain, Brussel.
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Nr. 267

2° KAMER - 10 mei 2006

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - KEUZE VAN 
WOONPLAATS - STRAFZAKEN - DRAAGWIJDTE

2º WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS - STRAFZAKEN - DRAAGWIJDTE

3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - KEUZE VAN 
WOONPLAATS - STRAFZAKEN - IN EERSTE AANLEG - DRAAGWIJDTE

4º WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS - STRAFZAKEN - IN EERSTE AANLEG - 
DRAAGWIJDTE

5º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - KEUZE VAN 
WOONPLAATS - STRAFZAKEN - IN EERSTE AANLEG - LATERE INSTANTIE - HOGER BEROEP - 
GEVOLG

6º WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS - STRAFZAKEN - IN EERSTE AANLEG - HOGER 
BEROEP - GEVOLG

1º en 2º Keuze van woonplaats gebeurt voor de tenuitvoerlegging van een akte, krachtens  
art. 111 B.W. dat, wat dat betreft, toepasselijk is in strafzaken; zij heeft een specifiek  
karakter en geldt voor alle aan de uitvoering van de akte verbonden gevolgen1. (Art. 111, 
B.W.)

3º en 4º De keuze van woonplaats in een akte van rechtspleging in eerste aanleg geldt  
voor de gehele procedure in eerste aanleg, voor de uitvoering van het vonnis dat erop  
volgt en voor het instellen van het rechtsmiddel dat tegen dit vonnis wordt aangewend;  
wanneer zij in een latere instantie niet is hernomen, geldt zij niet in die instantie2.  (Art. 
111, B.W.)

5º en 6º Wanneer keuze van woonplaats gedaan wordt in een akte van verzet die in eerste 
aanleg is neergelegd en zij niet in hoger beroep wordt herhaald, geldt zij niet voor de  
instantie in hoger beroep3.(Art. 111, B.W.)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0358.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 13 januari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
Eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Feiten
Eiser werd op 10 maart 2003 door de Correctionele Rechtbank te Brussel bij 

1 Zie Cass., 28 mei 1985, A.R. 9469, nr. 590; 30 mei 2003, A.R. C.00.0670.N, nr. 327.
2 Ibid.
3 Ibid.
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verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar.
Bij akte van 27 mei 2003 heeft hij verzet aangetekend tegen dit vonnis met de 

precisering dat hij in Zwitserland was gedomicileerd, chemin de la Troupe, 26, te 
Vandoeuvres, maar dat hij keuze van woonplaats deed in het kabinet van zijn 
raadsman.

Beslissend op tegenspraak over het verzet heeft de rechtbank hem bij vonnis 
van 8 september 2003 tot een gevangenisstraf van zes jaar veroordeeld en heeft 
zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.

Eiser heeft op 17 september 2003 hoger beroep ingesteld tegen die beslissing 
en het openbaar ministerie is hem de volgende dag daarin gevolgd.

Eiser heeft op 1 december 2003 een conclusie neergelegd voor het hof van be-
roep, waarin hij erop heeft gewezen dat hij in Zwitserland was gedomicilieerd, 
op het hierboven gepreciseerde adres, zonder te verwijzen naar de eerdere keuze 
van woonplaats.

Het hof van beroep heeft hem bij verstekarrest van 14 januari 2005 tot een ge-
vangenisstraf van vijf jaar veroordeeld.

Dit arrest werd op 30 maart 2005 aan de Zwitserse woonplaats van eiser bete-
kend, die op 29 april 2005 kennis heeft gekregen van die betekening.

Eiser heeft op 2 en 5 december 2005 verzet aangetekend tegen het arrest van 
14 januari 2005.

Het bestreden arrest verklaart deze verzetten laattijdig en bijgevolg niet ont-
vankelijk.

III. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep van 16 januari 2006:
Over het eerste middel:
Het eerste en derde onderdeel samen:
Het middel voert aan dat de betekening van het verstekarrest van 14 januari 

2005 onregelmatig is aangezien dit niet gebeurde aan de gekozen woonplaats van 
eiser die in de akte van verzet van 27 mei 2003 is vermeld. Hij leidt hieruit af dat 
dit de verzettermijn niet kon doen lopen.

Naar luid van artikel 40, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, is de bete-
kening in het buitenland of aan de procureur des Konings ongedaan indien de 
partij op wiens verzoek ze is verricht, de woonplaats of de verblijfplaats of de 
gekozen woonplaats, in België of, in voorkomend geval in het buitenland, kende.

Keuze van woonplaats gebeurt voor de tenuitvoerlegging van een akte, krach-
tens artikel 111 van het Burgerlijk Wetboek, dat wat dat betreft toepasselijk is in 
strafzaken. De keuze van woonplaats heeft een specifiek karakter en geldt voor 
alle aan de uitvoering van de akte verbonden gevolgen.

De keuze van woonplaats in een akte van rechtspleging in eerste aanleg geldt 
voor de gehele procedure in eerste aanleg, voor de uitvoering van het vonnis dat 
erop volgt en voor het instellen van het rechtsmiddel dat tegen dit vonnis wordt 
aangewend.
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Wanneer zij in een latere instantie niet wordt hernomen, geldt zij niet in die in-
stantie. Wanneer zij bijgevolg gebeurt in een akte van verzet die in eerste aanleg 
is neergelegd en zij in hoger beroep niet wordt herhaald, geldt zij niet voor de in-
stantie in hoger beroep.

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat voor het hof van beroep 
dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen het vonnis op verzet van 8 sep-
tember 2003, eiser op 1 december 2003 een conclusie heeft neergelegd, waarin 
hij deed kennen dat hij gedomicilieerd was in de Chemin de la Troupe, 26 te 
1253 Vandoeuvres, zonder verwijzing naar de vroegere keuze van woonplaats.

Bijgevolg verantwoorden de appelrechters die oordelen "dat terecht voor de 
betekening van het arrest rekening werd gehouden met de woonplaats vermeld in 
de laatste akte van rechtspleging van [eiser], in casu zijn conclusie die op 1 de-
cember 2003 voor het hof van beroep is neergelegd", hun beslissing naar recht.

De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
In zoverre het onderdeel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist waar-

voor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk. 
Voor het overige verwijt het middel het arrest te oordelen "dat terecht voor de 

betekening van het [verstek]arrest, rekening werd gehouden met de woonplaats 
vermeld in de laatste akte van rechtspleging van [eiser], in casu zijn conclusie 
die op 1 december 2003 voor het Hof van Beroep te Brussel is neergelegd", ter-
wijl daarentegen uit de stukken die hij op de terechtzitting van 23 december 2005 
heeft neergelegd blijkt dat hij sinds 26 april 2004 in Marokko was gedomicili-
eerd.

Aangezien de betekening gebeurde op 30 maart 2005, kon men geen rekening 
houden met stukken die op 23 december 2005 zijn neergelegd.

In zoverre kon het onderdeel niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel:
Het onderdeel kan alleen gegrond worden verklaard indien de beslissing vol-

gens welke "terecht voor de betekening van het [verstek]arrest, rekening werd 
gehouden met de woonplaats vermeld in de laatste akte van rechtspleging van 
[eiser], in casu zijn conclusie die op 1 december 2003 voor het Hof van Beroep 
te Brussel is neergelegd", niet naar recht verantwoord was.

Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste en derde onderdeel, kan het onder-
deel, aangezien die beslissing naar recht verantwoord is, niet worden aangeno-
men.

Over het tweede middel:
Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste en derde onderdeel van het eerste 

middel alsook uit de redenen van het bestreden arrest waartegen de onderdelen 
tevergeefs opkomen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing om het ver-
zet niet ontvankelijk te verklaren, naar recht.

Vermits het een overtollige reden van het arrest bekritiseert, is het middel dat, 
ook al zou het gegrond zijn, niet tot cassatie kan leiden, niet ontvankelijk bij ge-
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brek aan belang. 
Ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over het cassatieberoep van 19 januari 2006:
In de regel kan een partij geen tweede maal cassatieberoep instellen tegen de-

zelfde beslissing.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt eiser in de kosten. 

10 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. M. Doutreluingne, Kortrijk.

Nr. 268

2° KAMER - 10 mei 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - 
BESCHIKKING TOT INTERNERING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - OMVANG VAN DE AANHANGIGMAKING

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT 
INTERNERING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - OMVANG VAN DE AANHANGIGMAKING

3º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT 
INTERNERING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - OMVANG VAN DE AANHANGIGMAKING

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT 
INTERNERING - BESCHIKKING DIE EEN VERSCHONINGSGROND AANNEEMT - HOGER BEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWERPING VAN HET VERZOEK - REDENGEVING - STRAFRECHTELIJKE 
OMSCHRIJVING IN HET BEVEL TOT AANHOUDING - WETTIGHEID

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT - 
NEERLEGGING VAN CONCLUSIE - VERPLICHTING OM TE ANTWOORDEN - GRENZEN

6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VOORLOPIGE HECHTENIS - ONDERZOEKSGERECHT - VERPLICHTING OM TE 
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ANTWOORDEN - GRENZEN

7º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - REDELIJKE TERMIJN - 
OVERSCHRIJDING - BEOORDELING

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN - 
OVERSCHRIJDING - BEOORDELING

1º,  2º en 3º  Het  hoger beroep van de inverdenkinggestelde  tegen een beschikking tot  
internering  maakt  zowel  de  regeling  van  de  rechtspleging  als  de  beschikking  tot  
internering  aanhangig  bij  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling;  de  kamer  van  
inbeschuldigingstelling  die  bij  art.  235bis  Sv.,  de  volle  bevoegdheid  bezit  inzake het 
voorbereidend  onderzoek,  is  bevoegd  om,  na  hervorming  van  de  beschikking  tot  
internering, uitspraak te doen over alles wat dit onderzoek betreft; haar bevoegdheid kan, 
wat dat betreft, niet worden beperkt door het ontbreken van het hoger beroep van het 
openbaar ministerie1.

4º Het aannemen van een verschoningsgrond door de raadkamer, in een beschikking tot  
internering waartegen alleen de beklaagde hoger beroep heeft ingesteld, ontneemt de  
kamer van inbeschuldigingstelling het recht niet om te verwijzen naar de strafrechtelijke  
omschrijving in het bevel tot  aanhouding teneinde de verwerping van een verzoek tot  
invrijheidstelling met redenen te omkleden. 

5º en 6º Wanneer op het feit een zwaardere straf dan vijftien jaar dwangarbeid staat, moet  
het  onderzoeksgerecht  dat,  met  vermelding van de feitelijke omstandigheden van de 
zaak en van die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, de  
absolute noodzakelijkheid vaststelt, voor de openbare veiligheid, van de handhaving van  
de voorlopige hechtenis, de conclusie van de inverdenkinggestelde niet beantwoorden 
waarin het risico dat hij zich aan het gerecht zou onttrekken wordt betwist2. (Artt. 16, §1, 
22, zesde lid en 23, 4°, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

7º en 8º Om te beoordelen of de redelijke termijn die bij het voormelde art. 5.3 E.V.R.M. is  
bepaald,  al  dan  niet  is  overschreden,  moet  de  rechter  die  uitspraak  doet  inzake 
voorlopige  hechtenis,  de  duur  van  de  rechtspleging  in  aanmerking  nemen  vanaf  de  
vrijheidsberoving tot op het ogenblik van zijn beslissing3.

(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0644.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 26 april 2006 op verwij-

zing is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-
stelling, ten gevolge van een arrest van 11 april 2006 van het Hof. 

Eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

1 Jules LECLERCQ,  Appel en matière répressive, R.P.D.B., compl. Dl. VIII, Brussel, 1995, p. 14, nrs. 
15, 16 en 17; Raoul DECLERCQ, Onderzoeksgerechten. A.P.R., 1993, p. 365, nr. 926.
2 Zie Cass., 13 maart 1991, A.R. 8947, nr. 364.
3 Zie Cass., 2 jan. 2002, A.R. P.01.1740.F, nr. 1 en 2 juli 2002, A.R. P.02.0959.N, nr. 395.
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II. Feiten
De onderzoeksrechter te Brussel heeft op 18 maart 2005 tegen eiser een bevel 

tot aanhouding wegens doodslag uitgevaardigd.
Bij beschikking van 6 januari 2006 heeft de raadkamer van de rechtbank van 

eerste aanleg van dit rechtscollege de verschoningsgrond aangenomen die bij ar-
tikel 411 van het Strafwetboek is bepaald. Zij heeft vervolgens de internering 
van eiser bevolen wegens doodslag, uitgelokt door zware gewelddaden tegen 
personen.

Alleen eiser heeft bij verklaring van 11 januari 2006 hoger beroep tegen de 
voormelde beschikking ingesteld. Hij heeft vervolgens, op 23 maart 2006 een 
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling ingediend. Het bestreden arrest doet 
hierover uitspraak.

III. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
1. Eiser verwijt het arrest dat het zijn verzoekschrift tot invrijheidstelling ver-

werpt door te oordelen, met name, dat hij van doodslag wordt verdacht, een feit 
dat strafbaar is gesteld met een straf die vijftien jaar opsluiting overschrijdt. Vol-
gens het middel stelt het arrest aldus de aanneming van de verschoningsgrond in 
vraag en schendt het aldus de bewijskracht van de beschikking van de raadka-
mer, het vermoeden van onschuld en de devolutieve werking van het hoger be-
roep dat tegen de voormelde beschikking is gericht.

2. De reden die door eiser wordt bekritiseerd en die betrekking heeft op de om-
schrijving van de feiten die hem worden ten laste gelegd, is gegrond op het bevel 
tot aanhouding en op de aan de kamer van inbeschuldigingstelling voorgelegde 
gegevens van het onderzoek. Die heeft, wat dat betreft, niet verwezen naar de be-
schikking tot internering van de Raadkamer te Brussel van 6 januari 2006. Zij 
heeft dus de bewijskracht van die akte niet kunnen miskennen.

Het arrest beperkt zich ertoe om het bestaan van aanwijzingen van schuld aan 
te wijzen tegen eiser en preciseert dat de overwegingen over de gevolgen van 
zijn gedraging voor de openbare veiligheid alleen geldig zijn "in de veronderstel-
ling dat de feiten bewezen zouden zijn". De appelrechters hebben geen uitspraak 
gedaan over de grond van de telastlegging en miskennen bijgevolg het vermoe-
den van onschuld niet.

Aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling geen uitspraak heeft gedaan 
over het hoger beroep van eiser tegen de beschikking tot internering, heeft zij de 
devolutieve werking ervan niet kunnen miskennen.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
3. Voor het overige maakt het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen 

een beschikking tot internering zowel de regeling van de rechtspleging als de be-
schikking tot internering aanhangig bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

De kamer van inbeschuldigingstelling die, bij artikel 235 van het Wetboek van 
Strafvordering, de volle bevoegdheid bezit inzake het voorbereidend onderzoek, 
is bevoegd om, na hervorming van de beschikking tot internering, uitspraak te 
doen over alles wat dit onderzoek betreft. Haar bevoegdheid kan, wat dat betreft, 
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niet worden beperkt door het ontbreken van het hoger beroep van het openbaar 
ministerie. Aangezien de verwijzing naar het vonnisgerecht geen eindbeslissing 
is, noch over de grond van de telastlegging noch over de geestelijke toestand van 
beklaagde, verzwaart dit diens toestand niet.

Het aannemen van een verschoningsgrond door de raadkamer, in een beschik-
king tot internering waartegen alleen de beklaagde hoger beroep heeft ingesteld, 
ontneemt bijgevolg de kamer van inbeschuldigingstelling het recht niet om te 
verwijzen naar de strafrechtelijke omschrijving in het bevel tot aanhouding ten-
einde de verwerping van een verzoek tot invrijheidstelling met redenen te omkle-
den. 

In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.
Over het tweede middel:
4. De artikelen 149 van de Grondwet en 6.1 van het Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zijn niet toepasselijk 
op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis.

In dat opzicht faalt het middel naar recht.
5. Eiser had voor de kamer van inbeschuldigingstelling een conclusie neerge-

legd waarin hij aanvoert dat de handhaving van de voorlopige hechtenis niet 
meer gerechtvaardigd was, inzonderheid bij gebrek aan gegevens die doen vre-
zen dat hij zich aan het gerecht zal onttrekken.

Het arrest oordeelt niettemin dat het risico op vluchten blijft bestaan.
Het middel oefent kritiek uit op de kamer van inbeschuldigingstelling dat zij 

die overweging niet met redenen heeft omkleed.
Doch het arrest stelt vast dat de titel van voorlopige hechtenis een bevel tot 

aanhouding is, afgeleverd wegens een misdaad waarop meer dan vijftien jaar op-
sluiting staat.

Het risico op vluchten maakt geen deel uit van de voorwaarden waarvan de 
wet de handhaving van de voorlopige hechtenis doet afhangen wanneer het mis-
drijf waarop zij is gegrond bestraft wordt met een straf die het voormelde maxi-
mum overschrijdt.

De kamer van inbeschuldigingstelling diende bijgevolg de conclusie niet te be-
antwoorden waarin het bestaan van dit risico wordt betwist.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
Over het derde middel :
6. Eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert dat de duur van de 

hechtenis die hij heeft ondergaan sinds hij hoger beroep heeft ingesteld tegen de 
beschikking tot internering, de redelijke termijn overschrijdt die bij artikel 5.3 
van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamen-
tele Vrijheden is bepaald. Hij heeft die overschrijding afgeleid uit de omstandig-
heid dat zijn hoger beroep, dat op 11 januari 2006 is ingesteld, nog steeds niet 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling was vastgesteld op het ogenblik dat 
hij aldaar een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig heeft gemaakt.

In antwoord op die conclusie doet het arrest opmerken dat de zaak is vastge-
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steld op de terechtzitting van 17 mei 2006 en dat de tijdspanne tussen die datum 
en die van het hoger beroep niet onredelijk is rekening gehouden met de zwaar-
wichtigheid van de feiten, als ze bewezen worden, met de zorgvuldigheid waar-
mee het onderzoek werd afgewerkt en de noodzaak voor het openbaar ministerie 
bij het hof van beroep om kennis te nemen van de stukken uit het dossier om te 
beslissen over hoe het gaat vorderen.

Om te beoordelen of de redelijke termijn die bij het voormelde artikel 5.3 is 
bepaald, al dan niet overschreden is, moet de rechter die uitspraak doet inzake 
voorlopige hechtenis de duur van de rechtspleging in aanmerking nemen vanaf 
de vrijheidsberoving tot op het ogenblik van zijn beslissing.

Door dit toezicht uit te oefenen op het volledige tijdvak dat wordt bedoeld en 
door het arrest zoals hogervermeld met redenen te omkleden, heeft de raadkamer 
haar beslissing naar recht verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten. 

10 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. A. Château, Brussel.

Nr. 269

1° KAMER - 11 mei 2006

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
AANSLAGTERMIJNEN - BIJZONDERE AANSLAGTERMIJN ARTIKEL 358, §1, 1° W.I.B. 
(1992) - TOEPASSINGSVOORWAARDEN

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
AANSLAGTERMIJNEN - BIJZONDERE AANSLAGTERMIJN ARTIKEL 358, §1, 1° W.I.B. 
(1992) - TOEPASSING VAN DE ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING VAN ARTIKEL 344, §1, W.I.B. 
(1992) - GEVOLGEN

3º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
BEWIJSVOERING — ALLERLEI - ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING VAN ARTIKEL 344, §1, 
W.I.B. (1992) - DRAAGWIJDTE

4º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
AANSLAGTERMIJNEN - TOEPASSING VAN DE ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING VAN ARTIKEL 
344, §1, W.I.B. (1992) - GEVOLGEN
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1º De bijzondere aanslagtermijn waarin artikel 358, §1, 1°, van het W.I.B. (1992) voorziet,  
kan slechts worden toegepast als de belastingplichtige een bepaling van het wetboek van  
de inkomstenbelastingen of van zijn uitvoeringsbesluiten inzake roerende voorheffing of  
bedrijfsvoorheffing heeft overtreden1. (Art. 358, §1, 1°, W.I.B. 1992)

2º  De  bijzondere  aanslagtermijn  van  art.  358,  §1,  1°  van  het  W.I.B.  (1992)  kan  niet  
toegepast worden wanneer het bestuur beroep doet op de anti-rechtsmisbruikbepaling  
waarin artikel  344,  §1,  van dat  wetboek voorziet,  nu de toepassing van deze laatste 
wetsbepaling  losstaat  van de vraag of  de  door  de  akte  of  juridische akten  beoogde  
belastingontwijking al of niet een wetsovertreding inhoudt2.  (Impliciete oplossing).  (Artt. 
344, §1 en 358, §1, 1°, W.I.B. 1992)

3º De toepassing van de anti-rechtsmisbruikbepaling waarin artikel 344, §1, W.I.B. (1992)  
voorziet,  staat  los  van  de  vraag  of  de  door  de  akte  of  juridische  akten  beoogde  
belastingontwijking al of niet een wetsovertreding inhoudt3. (Art. 344, §1, W.I.B. 1992)

4º Een loutere herkwalificatie van een verrichting door de administratie op grond van artikel  
344, §1, W.I.B. (1992) houdt niet in dat de belastingplichtige een bepaling die door het  
wetboek  van  de  inkomstenbelastingen  of  zijn  uitvoeringsbesluiten  is  opgelegd,  heeft  
overtreden waardoor het bestuur gerechtigd zou zijn de bijzondere aanslagtermijnen toe  
te passen waarin dat wetboek in dat geval voorziet4. (Artt. 344, §1, 354, lid 2 en 358, §1, 
1°, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. DO IT-CENTRUM bvba.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. De rechtsvraag waarover het hof van beroep te Antwerpen ten deze uitspraak heeft 

gedaan betreft de vraag of het bestuur dat voornemens is een bijkomende aanslag te 
vestigen op grond van de anti-rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, §1, W.I.B. 1992 
gebruik kan maken van de bijzondere aanslagtermijn van artikel 358, §1, 1°, W.I.B. 1992.

2. In het enig middel tot cassatie verwijt eiser het bestreden arrest voormelde fiscale 
bepalingen te hebben geschonden doordat het beslist dat de toepassing van artikel 344, §1, 
W.I.B. 1992 impliceert dat er sprake is van belastingontwijking doch niet van een 
overtreding van een wettelijke bepaling zodat voormelde vraag ontkennend dient te 
worden beantwoord. Eiser voert inzonderheid aan dat de concrete toepassing van artikel 
344, §1, W.I.B. 1992 impliceert dat de belastingplichtige de bepalingen van het W.I.B. 
1992 of de ter uitvoering ervan genomen besluiten heeft overtreden, zodat er sprake is van 
een inbreuk, en dat bijgevolg de bijzondere aanslagtermijn van artikel 358, §1, 1° en §2, 
1° kan worden toegepast.

3. Krachtens artikel 358, §1, 1°, van het W.I.B. 1992 mag de belasting of de 
aanvullende belasting worden gevestigd, zelfs nadat de in artikel 354 van hetzelfde 
wetboek bepaalde termijn is verstreken, ingeval een controle of een onderzoek in verband 
met de toepassing van de inkomstenbelastingen ten name van een welbepaalde 
belastingplichtige uitwijst, dat die belastingplichtige de bepalingen van dit Wetboek of 
van ter uitvoering ervan genomen besluiten inzake roerende voorheffing of 
bedrijfsvoorheffing heeft overtreden, in de loop van één der vijf jaren voor het jaar van 
vaststelling van de inbreuk. Ingevolge §2, 1°, van dit artikel moet in dat geval de belasting 
of de aanvullende belasting worden gevestigd binnen de twaalf maanden te rekenen vanaf 
de datum waarop de in §1, 1° bedoelde inbreuk werd vastgesteld.

Uit deze bepalingen blijkt dat de bijzondere aanslagtermijn waarin zij voorzien geen 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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fraude of enig bijzonder opzet in hoofde van de belastingplichtige vereist, doch slechts 
een overtreding van de bepalingen inzake roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing5.

4. Voorliggende problematiek moet gezien worden tegen het onderscheid dat er in het 
Belgisch fiscaal recht bestaat tussen de verboden belastingontduiking of simulatie en de 
toegelaten belastingontwijking.

In de conclusie voorafgaand aan het arrest van Uw Hof van 8 juni 2001 in zake 
ASSURHY t/ de BELGISCHE STAAT (A.R. nr. F.99.0111) kreeg ik reeds de 
gelegenheid de aandacht te vestigen op de vaststaande rechtspraak van Uw Hof volgens 
dewelke er geen sprake is van verboden simulatie en derhalve van belastingontduiking 
wanneer de partijen, om de meest voordelige belastingregeling te genieten, gebruik 
makend van de vrijheid van overeenkomst, zonder evenwel enige wettelijke verplichting 
te schenden, handelingen verrichten waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, ook al zijn die 
handelingen niet de meest normale6 en ook al worden zij enkel en alleen verricht om de 
belastingdruk te verminderen7.

Dit laatste cassatiearrest – in de fiscale literatuur bekend onder de benaming Au Vieux 
St.-Martin – schepte, aldus de voorbereidende werken8 uiteindelijk het klimaat dat leidde 
tot de totstandkoming van de anti-rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, §1, van het 
W.I.B. 1992.

Bij de toenmalige staatssecretaris9 en de Minister van Financiën10 groeide de 
overtuiging dat bepaalde juridische constructies die louter om fiscale doeleinden zijn 
opgezet, doch niet in strijd zijn met de Brepols-doctrine, moesten kunnen worden 
bestreden door specifieke wetsbepalingen waardoor deze constructies aan de economische 
werkelijkheid zouden kunnen worden getoetst.

Dit leidde tot de invoering van artikel 344 W.I.B. 1992 door de Wet van 22 juni 1993 
houdende fiscale en financiële bepalingen11.

5. Artikel 344, §1, W.I.B. 1992 strekt er daarom toe maneuvers te bestrijden die erin 
bestaan via rechtsgeldige, niet-gesimuleerde juridische combinaties de belasting te 
ontwijken. Het heeft tot doel dat oneigenlijke kwalificaties – oneigenlijk in de zin dat de 
kwalificatie van één of meer rechtshandelingen die, al zijn ze regelmatig gesteld, er 
uitsluitend toe strekken de belasting te ontwijken – niet aan de Administratie kunnen 
worden tegengeworpen.

“Het is dus slechts bij afwezigheid van enige inbreuk op de wet dat de algemene ont-
wijkingsbepaling zich kan ontplooien”12.

Anders dan het middel voorhoudt, impliceert de “vanuit belastingoogpunt onterechte 
juridische kwalificatie die partijen aan een akte geven om de belastingwet buiten werking 
te stellen (te ontwijken)” geen overtreding van het W.I.B. 1992. De rechtsleer is in die zin 
gevestigd13.

5 DASSESSE M.  en MINNE P.,  Droit  fiscal.  Principes généraux et  impôts  sur les revenus,  Brussel, 
Bruylant, 2001, 230 en 234; KONING F.,  Le redressement fiscal à l’impôt sur les revenus, Brussel, 
Kluwer, 2003, 72, nr. 305; SMET P., Handboek roerende voorheffing, Kalmthout, Biblo, 2003, p. 471, 
nr. 1227.
6 Cass., 6 juni 1961 inzake BREPOLS, Pas., 1961, I. 1082.
7 Cass., 22 maart 1990, A.C., 1989-90, p. 948, nr. 440.
8 Gedr. St., Senaat, 1992-93, nr. 762-1, 2.
9 Gedr. St., Kamer, 1990-91, nr. 1366-6, 16-17; Gedr. St., Kamer, 1990-91, nr. 1641- 10, 55.
10 MAYSTADT Ph., “Pour un civisme fiscal”, J.D.F., 1991, 13.
11 B.S., 26 juli 1993.
12 DELANOTE M., ‘Belastingontduiking en belastingontwijking: het Belgische anti-misbruikconcept in 
Europees perspectief”, T.F.R., september 2004, nr. 266, p. 725.
13 JACOBS F., bespreking van Rb. Brugge, 26 september 2002, Fiscale Koerier, 2003, 274-275; L ION 
P.,  “Artikel  344,  §2 van het  W.I.B.  1992: een papieren tijger”,  A.F.T.,  1995, 341-342;  SMET P., 



Nr. 269 - 11.5.06 HOF VAN CASSATIE 1079 

“Daar artikel 344, §1, W.I.B. geenszins verbiedt een louter fiscaal geïnspireerde juridi-
sche kwalificatie toe te kennen, maar er zich integendeel slechts toe beperkt een dergelijke 
kwalificatie voor niet-tegenstelbaar te houden, lijkt deze bepaling geen wettelijke delicts-
omschrijving in te houden”14.

In zijn cursus ‘Fiscaal strafrecht’ aan de Vlaamse economische Hogeschool  
(Postgraduaat in Tax Management) te Brussel stelde ondergetekende aangaande de 
gevolgen van de anti-rechtsmisbruikbepaling op het vlak van de procedure, ter zake reeds 
het volgende:

“Aangezien bij de ontwijking het materieel element (= de wetsovertreding) ontbreekt,  
moet worden besloten dat de aanslagtermijn binnen dewelke de rechtzettingen op grond 
van artikel 344, §1 van het W.I.B. 1992 moeten worden uitgevoerd, de in artikel 354, 
eerste lid van het W.I.B. 1992 vermelde termijn van drie jaar is. Bij gebreke aan 
overtreding van enige wettelijke bepaling, is het immers niet mogelijk gebruik te maken 
van de in artikel 354, tweede lid, van het W.I.B. 1992 vermelde aanvullende termijn van 
twee jaar.”

Mutatis mutandis verkeerde het bestuur ook ten deze in de onmogelijkheid de bijzonde-
re aanslagtermijn van artikel 358, §1° en §2, 1° van het W.I.B. 1992 toe te passen bij ge-
brek aan overtreding van enige wettelijke bepaling.

6. Zoals verweerster in haar memorie van antwoord terecht opmerkt, is de stelling van 
eiser dat de belastingplichtige op een eventuele toekomstige toepassing van artikel 344, 
§1 W.I.B. 1992 door de fiscale administratie zou moeten anticiperen door de uit die 
toepassing voortvloeiende belastingschuld aan te geven of te betalen, onverenigbaar met 
de tekst van die wetsbepaling en de parlementaire voorbereiding ervan.

De tekst van artikel 344, §1 W.I.B. 1992 somt de toepassingsvoorwaarden op van de 
algemene anti-misbruikbepaling: om die bepaling te kunnen toepassen moet de door de 
belastingplichtige gehanteerde kwalificatie uitsluitend zijn ingegeven met het doel de 
belasting te ontwijken.

De wettekst voorziet ter zake in een verdeling van de bewijslast. Eerst moet de fiscale 
administratie bewijzen dat de gebruikte kwalificatie bedoeld is om belasting te ontwijken, 
vervolgens kan de belastingplichtige bewijzen dat de kwalificatie ook aan rechtmatige 
financiële of economische behoeften beantwoordt15.

In deze context valt niet in te zien hoe en op welke grond van de belastingplichtige zou 
kunnen gevraagd worden een belastingschuld een belastingschuld aan te geven en te 
betalen die gelet op de werkelijk door hem gesloten en, bij wijze van uitgangspunt, niet 
gesimuleerde overeenkomsten niet verschuldigd is. 

Mocht, in de gestelde hypothese, blijken dat het bestuur ondanks de aangifte van 
bedoelde belastingschuld naderhand de anti-misbruikbepaling niet toepast, zou de 
belastingplichtige een vergissing in rechte of in feite dienen te bewijzen om de litigieuze 
bedragen terug te vorderen nu hij ter zake de bewijslast draagt16.

Het feit dat de tekst van artikel 344, §1 W.I.B. 1992 de eerste stap in de bewijslast ten 
laste legt van de fiscale administratie, impliceert dat de belastingschuld die uit de 
eventuele toepassing van dit artikel zal resulteren vooraf niet moet worden aangegeven of 
betaald door de belastingplichtige.

Handboek roerende voorheffing, Kalmthout, Biblo, 2003, 471-472, 1228.
14 FAES P., “De algemene anti-rechtsmisbruikbepaling op het vlak van de inkomstenbelastingen en 
de invloed ervan op het fiscaal strafrecht: zoeken naar spijkers op laag water”, Gent, Mys & Breesch, 
1996, 254, nr. 14.
15 Arbitragehof, 24 november 2004, nr. 188/2004, overweging B.3.2.-B.3.5.
16 LEEUWERCK T.,  Fiscale rechtspraakoverzichten inkomstenbelastingen 1980-98, boek 4, deel VIII, 
“aangifte”, ed. VZW Fikofoon, Larcier, Brussel, 2000, p. 14.
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Eisers standpunt is overigens onverzoenbaar met de parlementaire voorbereiding van de 
wet van 22 juli 1993 waarbij er meermaals op gewezen werd dat artikel 344, §1 W.I.B. 
1992 geen afbreuk doet aan de “keuze van de minst belaste weg”17. 

Indien de belastingplichtige bij het invullen van zijn fiscale aangifte zou dienen te 
anticiperen op de toepassing van artikel 344, §1 W.I.B. 1992, dan kan er van een 
dergelijke keuze echter geen sprake meer zijn, zoals ook verweerster niet blijkt te zijn 
ontgaan18.

Het middel faalt dan ook naar recht.
Besluit: verwerping.

ARREST

(A.R. F.04.0043.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 mei 2004 gewezen door het 

Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Feiten
De feiten kunnen op grond van het bestreden arrest als volgt worden samenge-

vat. De verweerster verhoogde bij beslissing van haar buitengewone algemene 
vergadering van aandeelhouders van 23 november 1994 haar kapitaal met een 
bedrag van 800.000 BEF (19.831,48 euro) tot 1.550.000 BEF (38.423,5 euro), 
door incorporatie van beschikbare reserves (685.970 BEF) (17.004,75 euro) en 
door incorporatie van overgedragen resultaat (114.030 BEF). Op 14 juni 1995 
ging de verweerster vervolgens over tot vermindering van haar maatschappelijk 
kapitaal met een bedrag van 750.000 BEF (18.592,01 euro).

Met een kennisgeving van een aanslag van ambtswege van 22 januari 1998 liet 
de eiser aan de verweerster weten dat de kapitaalvermindering van 750.000 BEF 
(18.592,01 euro) in toepassing van artikel 18, 1°, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992 zou belast worden als een uitkering van dividend waar-
op roerende voorheffing verschuldigd is. 

Volgens de eiser kon de verrichting niet beantwoorden aan regelmatige finan-
ciële en economische behoeften van de verweerster, doch bestond de werkelijke 
bedoeling erin een dividend uit te keren en had de toegepaste constructie slechts 
tot doel de roerende voorheffing te ontwijken.

Ondanks het tijdig niet-akkoord van de verweerster, werd op 29 april 1998 ten 
laste van de verweerster een aanslag in de roerende voorheffing gevestigd voor 
het aanslagjaar 1995.

III. Cassatiemiddel
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Aangevochten beslissingen

17 Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 762-1, p. 2.
18 Memorie van antwoord, p. 18, in fine.
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Het bestreden arrest stelt dat bij toepassing van artikel 358, §1, 1°, WIB (1992) 
de administratie een bijkomende taxatie kan vestigen ingeval een controle of een 
onderzoek inzake de toepassing van de inkomstenbelasting uitwijst dat er een in-
breuk is gepleegd op een wettelijke regel inzake roerende voorheffing of be-
drijfsvoorheffing in de loop van één der vijf jaren voorafgaand aan de vaststel-
ling van de inbreuk.

In dat geval moet de aanvullende belasting worden gevestigd binnen een ter-
mijn van twaalf maanden te rekenen vanaf de datum waarop de inbreuk werd 
vastgesteld (artikel 358, §2, 1°, WIB (1992)). 

Het tijdstip van vaststelling van de beweerde inbreuk is dan ook bepalend voor 
de beoordeling van tijdig karakter van de taxatie omdat de datum van vaststelling 
van de inbreuk de aanvangsdatum vormt van de bijzondere aanslagtermijn.

Krachtens artikel 344, §1, WIB (1992) kan de juridische kwalificatie, door de 
partijen gegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde ver-
richting tot stand brengen, aan de administratie der directe belastingen niet wor-
den tegengeworpen, wanneer de administratie door vermoedens of door andere 
in artikel 340 vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doel 
heeft de belastingen te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die 
kwalificatie aan rechtmatige financiële en economische behoeften beantwoordt.

Om de kwalificatie van een bepaalde verrichting te wijzigen kan artikel 344, 
§1, WIB (1992) slechts toegepast worden in geval van belastingontwijking, het-
zij dus bij afwezigheid van een wetsovertreding.

Te dezen dient de administratie dan ook te bewijzen dat de opeenvolgende ak-
ten van kapitaalsverhoging en kapitaalsvermindering tot doel hadden om de roe-
rende voorheffing te ontwijken.

Opdat artikel 358, §1, WIB (1992) kan toegepast worden, dient de belasting-
plichtige de bepalingen van het wetboek van de inkomstenbelastingen of van ter 
uitvoering ervan genomen besluiten inzake roerende voorheffing of bedrijfsvoor-
heffing overtreden te hebben.

De administratie heeft evenwel toepassing gemaakt van 344 WIB (1992), het-
geen impliceert dat er sprake is van belastingontwijking, doch niet van een over-
treding van enige wettelijke bepaling.

De eerste rechter heeft dan ook terecht geoordeeld dat de bijzondere aanslag-
termijn van artikel 358, §1, 1°, WIB (1992) niet kon toegepast worden en dat de 
betwiste aanslag laattijdig werd gevestigd.

Grieven
Krachtens artikel 344, §1, WIB (1992) kan aan het bestuur niet worden tegen-

geworpen, de juridische kwalificatie door partijen gegeven aan een akte alsook 
aan afzonderlijke akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer het 
bestuur door vermoedens of door andere in artikel 340 WIB (1992) vermelde be-
wijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doel heeft de belasting te ontwij-
ken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die kwalificatie aan rechtmatige fi-
nanciële of economische behoeften beantwoordt.

Het artikel 344, §1, WIB (1992) strekt er dus toe het bestuur in staat te stellen 
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het feitengeheel waaraan de belastingplichtige een bepaalde juridische kwalifica-
tie heeft gegeven met als doel de belasting te ontwijken, wat de toepassing van 
de bepalingen van het WIB (1992) betreft, onder de normale juridische vorm te 
beschouwen teneinde hierop de wettelijk verschuldigde belasting te heffen. Dit is 
de juiste draagwijdte van de niet tegenstelbaarheid waarvan artikel 344, §1, WIB 
(1992) spreekt.

De juridische kwalificatie die aan het feitengeheel werd gegeven om de belas-
ting te ontwijken geldt krachtens de bewoordingen van artikel 344, §1, WIB 
(1992) dus enkel tussen partijen maar niet ten aanzien van het bestuur. De vanuit 
belastingoogpunt onterechte juridische kwalificatie die partijen aan een akte ge-
ven om de belastingwet buiten werking te stellen vormt aldus een overtreding 
van het WIB (1992) zodra het WIB (1992) de normale juridische kwalificatie 
van die verrichting belastbaar stelt.

Hieruit volgt dat wanneer het feitengeheel zonder de juridische constructie om 
de belasting te ontwijken, zoals in casu krachtens de niet tegenstelbaarheid van 
art. 344, §1, WIB (1992) onder toepassing valt van artikel 18, 1°, WIB (1992) en 
bijgevolg onderworpen is aan de verplichting tot aangifte en betaling van roeren-
de voorheffing, het niet-voldoen aan die verplichtingen die van openbare orde 
zijn, een overtreding vormt van de wetsbepalingen van het WIB (1992) die deze 
aangifte en betaling verplicht stelt.

Die overtreding stelt het bestuur in staat de verschuldigde roerende voorhef-
fing te vestigen onder de toepassing van artikel 358, §1, 1° en §2, 1°, WIB 
(1992).

Ten onrechte stellen aldus de appelrechters dat de toepassing van artikel 344, 
§1, WIB (1992) impliceert dat er sprake is van belastingontwijking doch niet van 
een overtreding van een wettelijke bepaling zodat wanneer het bestuur een be-
roep doet op artikel 344, §1, WIB (1992) de bijzondere aanslagtermijn van arti-
kel 358, §1, 1°, WIB (1992) niet kan toegepast worden.

Door aldus te oordelen schendt het bestreden arrest de artikelen 344, §1, en 
358, §1, 1°, WIB (1992).

IV. Beslissing van het Hof
Beoordeling 
1. Krachtens artikel 358, §1, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

(1992) (hierna te noemen: WIB (1992)), mag de belasting of de aanvullende be-
lasting worden gevestigd, zelfs nadat de in artikel 354 van hetzelfde wetboek be-
paalde termijn is verstreken, ingeval een controle of een onderzoek in verband 
met de toepassing van de inkomstenbelastingen ten name van een welbepaalde 
belastingplichtige uitwijst, dat die belastingplichtige de bepalingen van dit wet-
boek of van ter uitvoering ervan genomen besluiten inzake roerende voorheffing 
of bedrijfsvoorheffing heeft overtreden, in de loop van een der vijf jaren voor het 
jaar van vaststelling van de inbreuk.

Krachtens artikel 358, §2, 1°, WIB (1992), moet in dat geval de belasting of de 
aanvullende belasting worden gevestigd binnen twaalf maanden te rekenen vanaf 
de datum waarop de in §1, 1°, bedoelde inbreuk werd vastgesteld.
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2. Uit deze bepalingen volgt dat de hierin vermelde bijzondere aanslagtermijn 
slechts kan worden toegepast als de belastingplichtige een bepaling van het wet-
boek van de inkomstenbelastingen of van zijn uitvoeringsbesluiten inzake roe-
rende voorheffing of bedrijfsvoorheffing heeft overtreden.

3. Artikel 344, §1, WIB (1992) bepaalt dat aan de administratie der directe be-
lastingen niet kan worden tegengeworpen, de juridische kwalificatie door de par-
tijen gegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde verrich-
ting tot stand brengen, wanneer de administratie door vermoedens of door andere 
in artikel 340 vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doel 
heeft de belasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die kwali-
ficatie aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt.

4. De toepassing van deze wetsbepaling staat los van de vraag of de door de 
akte of juridische akten beoogde belastingontwijking al of niet een wetsovertre-
ding inhoudt. 

5. Een loutere herkwalificatie van een verrichting door de administratie op 
grond van artikel 344, §1, WIB (1992) die tot gevolg heeft dat roerende voorhef-
fing verschuldigd is, houdt dus niet in dat de belastingplichtige een bepaling die 
door het wetboek van de inkomstenbelastingen of zijn uitvoeringsbesluiten inza-
ke roerende voorheffing is opgelegd, heeft overtreden. 

6. Het middel faalt naar recht. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

11 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. W. Defoor, Brussel.

Nr. 270

1° KAMER - 12 mei 2006

1º GENEESKUNDE — UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE - GENEESHEER - 
GEBREK AAN VOORLICHTING - PATIËNT - AANSPRAKELIJKHEID - VOORWAARDEN

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - GENEESHEER - GEBREK AAN VOORLICHTING - PATIËNT - VOORWAARDEN

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
GENEESHEER - GEBREK AAN VOORLICHTING - VOORWAARDEN

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - WERKELIJK GELEDEN SCHADE 
- VERLIES VAN EEN KANS - VERENIGBAARHEID
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1º, 2º en 3º Door geen passende voorlichting te verstrekken voor de operatie begaat de  
geneesheer een fout waarvoor hij aansprakelijk is, mits de patiënt het oorzakelijk verband  
tussen die fout en de werkelijk geleden schade aantoont1. (Art. 1382, B.W.)

4º Wanneer de rechter het bestaan van een werkelijk geleden schade vaststelt die zonder 
de fout zou zijn voorkomen, kan hij niet wettig beslissen dat de schade heeft bestaan in 
de derving van een kans om minder schade te lijden2. (Art. 1382, B.W.)

(R. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0021.F)

Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 22 april 2004 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen (het be-

schikkingsbeginsel);
het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
artikel 1142 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest van 22 april 2004 verklaart de vordering, die strekt tot het verkrijgen 

van een vergoeding van 2.475.885 frank, thans 61.375,59 euro, vermeerderd met 
de interesten, slechts ten dele gegrond en het veroordeelt de verweerders in soli-
dum om aan eiser de hoofdsom van alleen 7.500 euro, vermeerderd met de com-
pensatoire en moratoire interesten en een gedeelte van de kosten te betalen, op 
grond dat verweerder een fout had begaan "door (eiser), ondanks de op hem uit-
gevoerde polypectomie, niet te waarschuwen dat hij snel naar het ziekenhuis 
moest gaan ingeval zich problemen zouden voordoen" en dat die fout schade had 
veroorzaakt die in casu bestond in de derving van een kans. Het beslist aldus op 
de volgende gronden : 

enerzijds,
"heeft verweerder, door zijn informatie drastisch te beperken tot de medede-

ling dat de coloscopie enkel van belang was om andere oorzaken van de rectum-
bloedingen dan de aambeien op te sporen, zonder enige aanwijzing over die an-
dere oorzaken te verstrekken, zoals blijkt uit het deskundigenverslag, en a fortio-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 270.
2 Ibid.
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ri zonder enige informatie te verstrekken over de risico's, verbonden aan de weg-
neming van een poliep, en over de grotere risico's van kanker bij niet-wegneming 
van de poliep, heeft [verweerder] een fout begaan door niet vooraf de vrije en 
weloverwogen toestemming van zijn patiënt te krijgen voor de polypectomie die 
hij heeft moeten uitvoeren bij de coloscopie, waarvoor de patiënt wel zijn toe-
stemming had verleend.

In casu, los van elke fout van [verweerder] bij de uitvoering, is het risico opge-
treden dat verbonden is aan de wegneming van een zelfs kleine poliep, terwijl 
[eiser] over het bestaan van dat risico niet was ingelicht".

en, anderzijds,
"b) het oorzakelijk verband
22. [Eiser] betoogt in zijn appelconclusie dat, aangezien [verweerder] niet de 

vrije en geïnformeerde toestemming van eiser voor de polypectomie had gekre-
gen op basis van passende informatie, verweerder derhalve 'de risico's moet dra-
gen die verbonden zijn aan de door hem zonder die toestemming verrichte han-
delingen.

(Eiser) verantwoordt de juridische grondslag niet van de door hem aangevoer-
de 'leer van de risicoverschuiving' die door een minderheid in de Belgische 
rechtsleer aangehangen wordt en waarbij het hof [van beroep] zich niet kan aan-
sluiten (cf. de verwijzingen naar de bedoelde rechtsleer van die minderheid als-
ook de kritiek op die theorie: Th. Vansweevelt, La responsabilité civile du méde-
cin et de l'hôpital, Brylant, 1996, p. 224, nr. 349 en J.L. Fagnart 'Charge de la 
preuve et responsabilité médicale ", in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslag-
he, Bruylant, 200, p. 111, nr. 35). Volgens de in het Belgische recht geldende 
aansprakelijkheidsregels waaromtrent (eiser) niet bewijst dat een afwijking ervan 
verantwoord zou zijn, is immers de omgekeerde regel van toepassing, namelijk 
dat het slachtoffer moest instaan voor de schade, behalve wanneer hij het bestaan 
van de fout van een derde en het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade 
aantoont.

(Eiser) kan op die leer geen beroep doen om te ontkomen aan de noodzaak om 
nog het oorzakelijk verband tussen de hierboven bedoelde fout en de door hem 
geleden schade te bewijzen (Vansweevelt, La responsabilité civile du médecin et 
de l'hôpital, Bruylant, 1996, p. 224 en 225, nr. 350 e.vlg.; J.L. Fagnart, 'Charge 
de la preuve et responsabilité médicale', op. cit. p. 91 en vlg., inz. p. 98, 99, nrs. 
13 tot 16 en p. 108 e. vlg., nrs. 30 tot 35).

Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie (Cass., 17 februari 
1992, A.C, 1991-1992, nr. 313; Cass., 17 september 1981, A.C., 1981-1982, nr. 
47; Cass., 12 december 1980, A.C., 1980-1981, nr. 225), moet het oorzakelijk 
verband vaststaan. 'La seule constatation de la possibilité d'une relation causale 
entre la faute et le dommage ne suffit pas à motiver la condamnation de l'auteur 
de la faute' (J.L. Fagnart, 'Charge de la preuve et responsabilité médicale', op. 
cit., p. 99, nr. 13). De twijfel omtrent het bestaan van het oorzakelijk verband 
heft de aansprakelijkheid op. 

Het staat dus [aan eiser] te bewijzen dat de bedoelde fout die erin bestaat dat 
eiser niet vooraf informatie had gekregen over de polypectomie en de eraan ver-



1086 HOF VAN CASSATIE 12.5.06 - Nr. 270 

bonden risico's, in oorzakelijk verband staat met de door hem geleden schade, 
namelijk een perforatie van de darm, die, zoals hierboven vastgesteld, niet te wij-
ten is aan een fout in de uitvoering van de ingreep, maar aan een bekende maar 
relatief weinig voorkomende complicatie van de polypectomie.

Het staat met andere woorden [aan eiser] met voldoende zekerheid aan te to-
nen dat, indien hij juiste informatie had gekregen en op de hoogte was geweest 
van de risico's op complicaties van de polypectomie die weinig voorkomen ver-
geleken met de risico's op kanker bij niet-wegneming van een poliep - aangezien 
dat de inhoud is van de informatie die hem had moeten worden verstrekt - hij de 
coloscopie of meer bepaald de polypectomie die de oorzaak is geweest van de 
achteraf opgetreden darmperforatie zou hebben geweigerd.

In casu zegt het hof [van beroep] dat dit bewijs ontbreekt, zoals ook de eerste 
rechter terecht beslist heeft. Zoals uit de hierboven vermelde verklaringen volgt, 
was [eiser] [verweerder] immers in alle vertrouwen komen opzoeken op aanbe-
veling van dokter Theunissen en had hij ingestemd met het principe van een co-
loscopisch onderzoek met de bedoeling andere oorzaken voor zijn rectumbloe-
dingen op te sporen, ook al had hij slechts minimale informatie gekregen over 
het belang om in zijn geval een dergelijk onderzoek te doen. 

Gelet op het feit dat uit de door de partijen overgelegde medische literatuur 
blijkt dat de coloscopie een redelijk veilige ingreep is, dat de persoonsstatistie-
ken van de verwikkelingen die optreden bij de door [verweerder], een ervaren 
man van het vak, uitgevoerde ingrepen aan de lage kant liggen, dat de informatie 
die hij normaal aan zijn patiënt had moeten verstrekken niet 'verontrustend' hoef-
de te zijn en evenmin geen detailleerde beschrijving hoefde te bevatten van alle 
mogelijke complicaties van de coloscopie en de polypectomie, dat het hier geen 
ingreep betrof die onder algemene verdoving diende te geschieden, oordeelt het 
hof [van beroep] dat er ernstige twijfel blijft bestaan over de vraag of [eiser] de 
ingreep zou hebben geweigerd, indien hij daarover juist was ingelicht.

De verklaringen die vervolgens zijn afgelegd bij het gerechtelijk deskundigen-
onderzoek (deskundigenverslag, p. 7), volgens welke hij waarschijnlijk het on-
derzoek of de polypectomie zou hebben geweigerd, kunnen niet in aanmerking 
worden genomen in de omstandigheden waaronder en op het tijdstip waarop zij 
door de deskundigen zijn afgenomen.

Daar bijgevolg ernstige twijfel blijft bestaan over de vraag of [eiser] de colo-
scopie of de polypectomie zou hebben geweigerd indien hij de hierboven ver-
melde passende informatie zou hebben ontvangen, staat het oorzakelijk verband 
niet vast en is het dus in casu niet bewezen".

Grieven
Eerste onderdeel
Het in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegde beginsel van 

de autonomie van de procespartijen (het beschikkingsbeginsel) verbiedt de rech-
ter de vordering geheel of ten dele af te wijzen op grond van een ambtshalve op-
geworpen reden die noch de openbare orde raakt noch van dwingend recht is.

Overeenkomstig het algemeen beginsel van het recht van verdediging, dient de 
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rechter de partijen ten minste uit te nodigen om verweer te voeren over een der-
gelijke ambtshalve opgeworpen reden.

Eiser had voor het hof van beroep aangevoerd dat het risico, verbonden aan de 
medische handeling waarvoor geen toestemming was verleend, volledig ten laste 
viel van de geneesheer die de handeling verrichtte en dat de eerste verweerder 
dus gehouden was tot vergoeding van de gehele schade ten gevolge van hande-
lingen die waren verricht zonder de vrije en weloverwogen toestemming van ei-
ser. 

Eiser had immers in zijn appelverzoekschrift het volgende aangevoerd : 
"geheel ten onrechte overigens heeft de eerste rechter, na te hebben vastgesteld 

dat [verweerder] [eiser] niet had ingelicht en dus diens vrije toestemming niet 
had kunnen krijgen, geweigerd daaruit enig rechtsgevolg te trekken onder voor-
wendsel dat het aan de operatie verbonden risico miniem was;

de patiënt heeft zijn vrije en geïnformeerde toestemming al dan niet gegeven;
indien hij dat niet gedaan heeft, zoals de eerste rechter vastgesteld heeft, volgt 

daaruit dat, los van elke overweging in verband met fouten, het risico van de me-
dische handeling waarvoor geen toestemming is verleend, ten laste is van de ge-
neesheer die deze handeling verricht;

alleen al op grond van die overweging diende de vordering van (eiser) dus te 
worden toegewezen";

In zijn conclusie van 13 mei 1997 had eiser het volgende aangevoerd 
"er dient tevens aan te worden herinnerd dat een geneesheer slechts mag raken 

aan de lichamelijke integriteit van zijn patiënt wanneer hij vooraf diens vrije en 
vooral geïnformeerde toestemming gekregen heeft en dat, zo geen informatie 
wordt verstrekt, de geneesheer de risico's moet dragen van de geneeskundige 
handeling of de operatie, zelfs wanneer die risico's zich voordoen buiten elke te-
kortkoming aan de eigenlijke regels van de geneeskunde;

zodra gelijk welke medische handeling verricht wordt zonder de vrije en geïn-
formeerde toestemming van de patiënt, wordt die handeling immers onrechtma-
tig en wordt ze dus een fout door het feit alleen al dat ze wordt verricht en zelfs 
wanneer ze op onberispelijke wijze wordt uitgevoerd [...];

Dalcq leert het volgende :
'Le consentement doit s'interpréter comme une convention et sa portée se situe 

sur le plan contractuel en non pas quasi-délictuel. Le consentement fait partie du 
contrat entre le médecin et le malade. Lorsque le malade consent à l'intervention, 
il prend à sa charge les risques de celle-ci et lorsqu'il n'y consent pas, ceux-ci res-
tent à charge du médecin' (R.O. Dalcq, 'L'évolution de la responsabilité 
médicale', Bull. Ass., 1981, p. 633 e.vlg. en inzonderheid p. 650) [...];

aangezien de patiënt in casu niet heeft ingestemd met die ingreep, ofschoon 
niets belette dat die toestemming werd gevraagd, moet [verweerder] alle risico's 
dragen; 

de gehele schade van (eiser) is te wijten aan het feit dat het aan de coloscopie 
en de polypectomie verbonden risico zich heeft voorgedaan en om die reden al-
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leen valt ze geheel ten laste van [verweerder];
geheel ten onrechte heeft de eerste rechter, na te hebben vastgesteld dat [ver-

weerder] [eiser] niet had ingelicht en dus diens vrije toestemming niet had kun-
nen krijgen, geweigerd daaruit de noodzakelijke juridische gevolgen te trekken 
[...]; 

C. Besluit
uit het bovenstaande volgt dat [verweerder] de gehele schade van (eiser) moet 

vergoeden zowel omdat hij aansprakelijk is voor de door hem begane fouten als 
omdat hij de risico's moet dragen, verbonden aan handelingen die worden ver-
richt zonder de vrije en geïnformeerde toestemming van (eiser)".

De verweerders hadden dat middel van eiser niet betwist; nergens hadden zij 
gezegd dat zij, zelfs als verweerder een fout had begaan door niet vooraf de vrije 
en geïnformeerde toestemming van eiser te krijgen voor de polypectomie, niet de 
gehele schade van eiser zouden moeten vergoeden, daar het risico verbonden aan 
de geneeskundige handeling waarvoor geen toestemming was verleend, niet ten 
laste viel van de geneesheer die de handeling verrichtte.

Het bestreden arrest verwerpt derhalve de vordering tot schadeloosstelling die 
gegrond is op de fout welke erin bestond dat verweerder niet vooraf de toestem-
ming van eiser voor de polypectomie had gekregen, op de ambtshalve aange-
voerde gronden die noch de openbare orde raakten noch van dwingend recht wa-
ren en waarover de partijen geen debat hadden gevoerd, dat de leer van de risico-
verschuiving niet kon worden toegepast en dat in casu het oorzakelijk verband 
tussen die fout en de schade niet bewezen was.

Eiser was door de appelrechters niet aangezocht om verweer te voeren over die 
ambtshalve aangevoerde grond betreffende de leer van de risicoverschuiving en 
betreffende het ontbreken van het bewijs van het oorzakelijk verband tussen de 
aan de zijde van de eerste verweerder vastgestelde fout en de schade.

Het arrest miskent derhalve het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van 
de procespartijen (het beschikkingsbeginsel) en schendt tevens artikel 1138, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek waarin dat beginsel is neergelegd.

Door eiser niet uit te nodigen verweer te voeren over dat ambtshalve aange-
voerde punt, miskent het hof van beroep bovendien het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging.

Tweede onderdeel (subsidiair)
Overeenkomstig artikel 1142 van het Burgerlijk Wetboek wordt iedere verbin-

tenis om iets te doen of niet te doen opgelost in schadevergoeding, ingeval de 
schuldenaar de verbintenis niet nakomt.

Overeenkomstig dat artikel en de in dat artikel vastgelegde risicotheorie dient 
een geneesheer die zijn informatieplicht niet nakomt en die niet vooraf de vrije 
en geïnformeerde toestemming van zijn patiënt heeft gekregen voor een ingreep, 
de risico's te dragen, die verbonden zijn aan de handelingen welke hij zonder die 
toestemming van zijn patiënt heeft verricht en dient hij de gehele, door die han-
delingen van de geneesheer veroorzaakte schade te vergoeden, onverschillig of 
er een oorzakelijk verband bestaat tussen het gebrek aan informatie en de schade.
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Na te hebben vastgesteld dat eisers vordering tot schadeloosstelling gegrond 
was op de leer van de risicoverschuiving, kon het bestreden arrest derhalve die 
vordering niet wettig afwijzen op grond dat er ernstige twijfel bleef bestaan over 
de vraag of eiser de ingreep zou hebben geweigerd indien hij daarover juist was 
ingelicht en op grond dat het oorzakelijk verband tussen het gebrek aan informa-
tie en de schade niet bewezen was.

Het arrest is derhalve niet naar recht verantwoord en schendt artikel 1142 van 
het Burgerlijk Wetboek. 

Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
het algemeen beginsel van de autonomie van de procespartijen (het beschik-

kings-beginsel);
het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest van 22 april 2004 verklaart de vordering die strekt tot het verkrijgen 

van een vergoeding van 2.475.885 frank, thans 61.375,59 euro, vermeerderd met 
de interesten, slechts ten dele gegrond en het veroordeelt de verweerders in soli-
dum om aan eiser de hoofdsom van alleen 7.500 euro, vermeerderd met de com-
pensatoire en de moratoire interesten en een gedeelte van de kosten te betalen op 
de volgende gronden :

"b) het oorzakelijk verband en de schade
25. De fout die erin bestaat dat verweerder zijn patiënt na de uitvoering van 

een polypectomie niet had gewaarschuwd dat hij snel naar het ziekenhuis moest 
gaan ingeval zich problemen zouden voordoen, heeft schade veroorzaakt die in 
casu bestaat in de derving van de kans dat hij sneller geholpen zou zijn geweest 
door de diensten van het ziekenhuis, wat de gevolgen van de perforatie van de 
darm, die zelf het gevolg was van een complicatie van de polypectomie, zou heb-
ben beperkt.

Uit het deskundigenverslag blijkt immers dat [eiser] na de coloscopie het zie-
kenhuis op 23 mei 1986 tegen het eind van de ochtend heeft verlaten. Hij kreeg 
symptomen in het midden van de namiddag, nadat hij een lichte maaltijd geno-
men had. Zijn toestand verergerde en 's avonds nam zijn echtgenote contact op 
met een huisarts die kalmerende middelen voorschreef. Nog later toen de pijnen 
steeds erger werden, nam de echtgenote [van eiser] contact op met een 'bevriend 
geneesheer', dokter Hermanus die zich naar de woonplaats [van eiser] begaf en 
diens onmiddellijke opneming in het ziekenhuis aanraadde (deskundigenverslag, 
p. 10, 11 en 18). [Eiser] werd dezelfde nacht nog in allerijl geopereerd.

Tien uur zijn aldus verstreken vooraleer een geneesheer die op de hoogte was 
van de die ochtend uitgevoerde coloscopie het verband kon leggen tussen die co-
loscopie en de pijnen [van eiser] en hem kon adviseren om zo spoedig mogelijk 
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naar het ziekenhuis te gaan.
26. Ten onrechte heeft het beroepen vonnis geoordeeld dat het niet bewezen 

was dat de fout, namelijk dat niets was gezegd over de maatregelen die moesten 
worden getroffen in geval van eventuele verwikkelingen, niet in oorzakelijk ver-
band stond met de geleden schade en meer bepaald dat het 'niet bewezen was dat 
die fout de gevolgen van de perforatie van de darm waarvan [eiser] het slachtof-
fer werd, aanzienlijk zou hebben verergerd'.

Blijkens de door (eiser) overgelegde medische literatuur schijnt de laparatomie 
de meest aangewezen behandeling te zijn wanneer er veel tijd verlopen is tussen 
het optreden van het letsel aan de darm en de behandeling ervan, gelet op de in 
dat geval hogere risico's op buikvliesontsteking :

'une laparatomie réalisée précocement réduirait la morbidité et la mortalité 
(...). W. en O. (...) ont découvert un taux de mortalité nettement plus élevé 
chaque fois que la chirurgie était retardée de plus de 6 à 12 heures suite à l'appa-
rition de la lésion. De nombreux autres auteurs ont souligné que le retard par rap-
port à la chirurgie influence non seulement l'issue et l'incidence de l'infection du 
péritoine mais également le choix de la méthode chirurgicale (...).

Trois cas de perforation suite à une colonoscopie (...) ont tous été traités avec 
succès par des méthodes agressives incluant une laparatomie, un lavage abon-
dant, une suture primaire et une colostomie de déviation.

La souillure péritonéale est le principal facteur de risque d'infection suite à une 
perforation du côlon (...) Chez certains patients enfin, le diagnostic de la perfora-
tion endoscopique du côlon est tardif de telle sorte que lorsqu'elle est détectée 
pour la première fois, l'infection est déjà bien établie' (Le traitement de la perfo-
ration du côlon lors de la colonoscopie - stuk nr. 14 van het dossier [van eiser]).

Dat is precies de toestand die zich te dezen heeft voorgedaan.
Het geneeskundig verslag van de chirurgen die [eiser] 's nachts hebben geope-

reerd vermeldt onder meer het volgende :
'Gelet op de omvang van de buikvliesontsteking werd tot een laparotomie be-

sloten en werd deze nog dezelfde dag in allerijl uitgevoerd. De exploratie heeft 
de perforatie van de darm aan het linker gedeelte van het colon transversum be-
vestigd. Hoewel de darm van die zieke voorbereid was met het oog op de endo-
scopie, was er reeds zoveel faeces in de buikvliesholte aanwezig dat, enerzijds, 
de perforatie moest worden genaaid, maar, dat anderzijds, een dubbelloopsanus 
moest worden gemaakt teneinde elk gevaar voor fistelvorming te voorkomen. De 
buikholte werd overvloedig gespoeld met een isobetadine-oplossing en een af-
voerbuis werd aangebracht' (verslag van de dokters Lambilliotte en Ansay van 
10 juni 1986 - Bijlage 5 van het deskundigenverslag).

27. Uit die gegevens blijkt dat, indien [eiser] was gewaarschuwd dat hij zeer 
snel naar het ziekenhuis moest gaan ingeval zich problemen zouden voordoen, 
de ontsteking van het buikvlies die door het tijdsverloop verergerd is, minder 
ernstig zou zijn geweest en dat met een voldoende graad van waarschijnlijkheid 
de behandeling had kunnen worden vermeden die in de aangehaalde literatuur als 
agressief bestempeld wordt en die niet alleen bestaat in een laparatomie, maar 
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ook in een colostomie die in casu werd uitgevoerd wegens de ernst van de buik-
vliesontsteking, zoals de chirurgen in hun voormeld verslag hebben gepreciseerd. 

Wat dat betreft vermeldt de door (eiser) overgelegde medische literatuur ande-
re mogelijkheden van niet-heelkundige behandeling bij afwezigheid van een 
'buikvliesverontreiniging' alsook de mogelijkheid om niet systematisch over te 
gaan tot colostomie (stukken 14 en 15 van het dossier [van eiser]).

Daaruit volgt dat het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, die be-
staat in de derving van een kans om sneller en minder ingrijpend behandeld te 
kunnen worden, bewezen is.

28. De derving van de voordelen of van de kans om een minder ingrijpende 
behandeling te kunnen ondergaan indien hij vroeger had kunnen worden behan-
deld levert een vaststaande maar moeilijk in precieze cijfers uit te drukken scha-
de op zodat de schade naar billijkheid moet worden geraamd op een bedrag van 
7.500 euro; dat bedrag vormt een volledige vergoeding voor alle door [eiser] ge-
leden schade; er is derhalve geen reden om de toegekende compensatoire interes-
ten te kapitaliseren;

Daar de schade bestaat in de derving van de hierboven aangegeven kans dient 
voor het overige niet ingegaan te worden op (eisers) verzoek om een deskundi-
genonderzoek en dient evenmin akte te worden verleend van het voorbehoud 
omtrent de gevolgen van een eventuele verergering van de door [eiser] geleden 
subumbilicale eventratio, aangezien het oorzakelijk verband met de acute perito-
nitis of met de colostomie niet blijkt uit enig gegeven van het dossier noch uit het 
deskundigenonderzoek en derhalve niet bewezen is".

Derhalve verklaart het bestreden arrest de vordering slechts ten dele gegrond 
op grond dat de schade van eiser, die was veroorzaakt door de fout van verweer-
der, welke erin bestond dat hij eiser niet gewaarschuwd had dat hij snel naar het 
ziekenhuis moest gaan ingeval zich problemen zouden voordoen, enkel en alleen 
bestond in de derving van een kans.

Grieven
Eerste onderdeel
Door vast te stellen dat de schade van eiser bestond "in de derving van een 

kans om sneller en minder ingrijpend behandeld te worden", antwoordt het arrest 
niet op het verzoekschrift in hoger beroep en op de conclusie waarin eiser aan-
voerde :

"dat het eerste vonnis dienaangaande ten onrechte vermeldt dat het hoe dan 
ook niet bewezen is dat de schade geringer zou zijn geweest indien [eiser] op de 
hoogte was gebracht van de risico's op complicaties, aangezien het nooit werd 
betwist dat, indien [eiser] vroeger naar het ziekenhuis was gegaan, de schade 
minder groot zou zijn geweest en de heelkundige ingreep veel vlotter en veel ef-
ficiënter zou zijn verlopen".

Eiser had derhalve aangevoerd dat het tussen de partijen nooit was betwist dat 
de schade minder groot zou zijn geweest en dat het dus zeker was dat de schade 
minder groot zou zijn geweest indien eiser vroeger naar het ziekenhuis was ge-
gaan.
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Aangezien het bestreden arrest de schade omschrijft als "de derving van een 
kans", slaat het geen acht op het middel waarin eiser aanvoerde dat er tussen de 
partijen geen betwisting bestond over de zekerheid van de vermindering van de 
schade.

Door niet te antwoorden op het aangevoerde middel van eiser, is het arrest niet 
regelmatig met redenen omkleed en schendt het artikel 149 van de gecoördineer-
de Grondwet.

Tweede onderdeel
Het bestreden arrest van 22 april 2004 bevat een tegenstrijdigheid in de moti-

vering betreffende de vaststelling van het al dan niet bestaan van de zekerheid 
dat de zware ingrepen, met name de laparatomie en de colostomie, hadden kun-
nen worden voorkomen indien verweerder de te zijnen laste vastgestelde fout 
niet had begaan door eiser niet op de hoogte te brengen van de noodzaak om snel 
naar het ziekenhuis te gaan ingeval zich problemen zouden voordoen.

Het arrest stelt immers vast, enerzijds, "dat het beroepen vonnis ten onrechte 
heeft beslist dat het (...) 'niet bewezen was dat die fout de gevolgen van de perfo-
ratie van de dikke darm aanzienlijk heeft verergerd (...)' en "dat, indien [eiser] 
was gewaarschuwd dat hij zeer snel naar het ziekenhuis moest komen ingeval 
zich problemen zouden voordoen, de buikvliesontsteking die door het tijdsver-
loop verergerd is, minder zwaar zou zijn geweest waardoor, met een voldoende 
graad van waarschijnlijkheid, de behandeling die in de aangehaalde literatuur als 
invasief omschreven wordt en die niet alleen bestaat in een laparatomie maar ook 
in een colostomie die te dezen werd uitgevoerd wegens de ernst van de buik-
vliesontsteking, zoals de chirurgen in hun voormeld verslag hebben gepreciseerd, 
had kunnen worden voorkomen".

Het arrest stelt aldus vast dat de zware ingrepen, met name de laparatomie en 
de colostomie, zouden zijn voorkomen indien verweerder de ten zijnen laste 
vastgestelde fout niet begaan had. Door gewag te maken van "een voldoende 
graad van waarschijnlijkheid" stelt het arrest derhalve vast dat de zware ingrepen 
(laparatomie, colostomie) met zekerheid zouden zijn voorkomen.

Het arrest stelt anderzijds vast dat de schade van eiser in casu bestaat in de der-
ving van een kans op een snellere en minder ingrijpende behandeling. Aldus ver-
werpt het arrest de zekerheid dat de zware ingrepen zouden zijn voorkomen en 
stelt het vast dat eiser, zonder de fout van verweerder, alleen een kans om geen 
zware ingrepen te ondergaan zou hebben gehad.

Door enerzijds vast te stellen dat de zware ingrepen zonder de fout van ver-
weerder met zekerheid zouden zijn voorkomen, maar door anderzijds diezelfde 
zekerheid te verwerpen en de schade te omschrijven als de derving van een kans, 
berust het arrest op een tegenstrijdige motivering, is het derhalve niet regelmatig 
met redenen omkleed en schendt het dus artikel 149 van de Grondwet.

Derde onderdeel
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is degene 

door wiens schuld aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht die schade 
volledig te vergoeden. 
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Als de gezondheidstoestand van een patiënt wegens de fout van zijn genees-
heer meer ingrijpende behandelingen vereiste en als die meer ingrijpende behan-
delingen zonder de fout van de geneesheer hadden kunnen worden voorkomen, 
bestaat de door de patiënt ten gevolge van de fout van de geneesheer geleden 
schade niet in de derving van een kans om lichtere behandelingen te kunnen on-
dergaan, maar in het verschil tussen zijn werkelijke toestand die is ontstaan door 
de ingrijpende behandelingen en de toestand waarin hij zonder die ingrijpende 
behandelingen zou hebben verkeerd.

Het bestreden arrest stelt vast 
"dat het beroepen vonnis ten onrechte heeft geoordeeld dat het (...) 'niet bewe-

zen was dat die fout de gevolgen van de perforatie van de darm aanzienlijk zou 
hebben verergerd (...)' en "dat, indien [eiser] gewaarschuwd was dat hij zeer snel 
naar het ziekenhuis moest gaan ingeval zich problemen zouden voordoen, de 
ontsteking van het buikvlies die door het tijdsverloop is verergerd minder ernstig 
zou zijn geweest en dat met een voldoende graad van waarschijnlijkheid de be-
handeling had kunnen worden vermeden die in de aangehaalde literatuur als 
agressief bestempeld wordt en die niet alleen bestaat in een laparatomie maar 
ook in een colostomie die in casu werd uitgevoerd wegens de ernst van de buik-
vliesontsteking, zoals de chirurgen in hun voormeld verslag hebben gepreci-
seerd".

Het arrest stelt derhalve vast dat de ingrijpende behandelingen (laparatomie en 
colostomie) zonder de fout van verweerder"met een voldoende graad van waar-
schijnlijkheid" zouden zijn voorkomen. Uit die vaststelling kon het hof van be-
roep niet wettig afleiden dat de schade van eiser enkel bestond in de derving van 
een kans om sneller en minder ingrijpend te kunnen worden behandeld.

Uit die vaststelling volgde immers dat de schade van eiser overeenkomstig de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek bestond in het verschil tus-
sen, enerzijds, zijn werkelijke toestand zoals die is ontstaan ten gevolge van de 
ingrijpende behandelingen en, anderzijds, de toestand waarin hij zonder de in-
grijpende behandelingen zou hebben verkeerd. Aangezien volgens het arrest de 
schade van eiser enkel bestaat in de derving van een kans, is het derhalve niet 
naar recht verantwoord en schendt het derhalve de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek.

Vierde onderdeel
...
Beslissing van het Hof
Eerste middel :
Eerste onderdeel :
Eiser heeft in zijn appelconclusie aangevoerd dat, aangezien verweerder niet 

na passende voorlichting eisers vrije en geïnformeerde toestemming over de uit-
voering van een eventuele polypectomie had verkregen, de verweerders gehou-
den waren de risico's te dragen die verbonden waren aan de naar aanleiding van 
de coloscopie uitgevoerde polypectomie en bijgevolg de gehele, door de perfora-
tie van de darm veroorzaakte schade dienden te vergoeden.
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De verweerders betwistten tot die schadevergoeding gehouden te zijn met het 
argument dat verweerder zijn informatieplicht wel degelijk was nagekomen.

Na te hebben overwogen dat verweerder een fout had begaan door niet vooraf 
de vrije en geïnformeerde toestemming van eiser te verkrijgen voor een eventue-
le polypectomie, besliste het hof van beroep dat "de leer van de risicoverschui-
ving" niet kan worden toegepast op grond dat "volgens de in het Belgische recht 
geldende aansprakelijkheidsregels, de omgekeerde regel van toepassing is, na-
melijk dat het slachtoffer moet instaan voor de schade behalve wanneer hij het 
bestaan van de fout van een derde en het oorzakelijk verband tussen de fout en 
de schade aantoont" en dat dit verband te dezen niet bewezen is.

Het hof van beroep heeft aldus, zoals het daartoe gehouden was, nagegaan of 
de voorwaarden om verweerder aansprakelijk te stellen, met name het bestaan 
van een noodzakelijk verband tussen de fout en de schade, vervuld waren. Door 
dat te onderzoeken na de leer van de risicoverschuiving te hebben verworpen 
heeft het hof van beroep enkel het aan het hof regelmatig voorgelegde geschil 
beslecht zonder een geschil op te werpen waarvan het bestaan in de conclusies 
van de partijen was uitgesloten en zonder het recht van verdediging van eiser te 
schenden.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel :
Wanneer een patiënt aantoont dat een geneesheer een fout heeft begaan door 

op hem een ingreep uit te voeren zonder zijn voorafgaande vrije en geïnformeer-
de toestemming, kan hij slechts vergoeding voor de door die ingreep veroorzaak-
te schade verkrijgen indien hij het bestaan van een oorzakelijk verband tussen 
die fout en die schade aantoont.

Dit onderdeel waarin wordt betoogd dat een geneesheer die zijn informatie-
plicht niet nakomt en die de vrije en geïnformeerde toestemming van zijn patiënt 
niet heeft gekregen voor een ingreep, de risico's moet dragen die verbonden zijn 
aan de zonder die toestemming verrichte handelingen en de gehele schade moet 
vergoeden ongeacht het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de fout en de 
schade, faalt naar recht.

Tweede middel :
Derde onderdeel :
Krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek is degene door wiens 

schuld aan een ander schade wordt veroorzaakt verplicht de werkelijk geleden 
schade te vergoeden.

Het bestreden arrest vermeldt "dat, indien [eiser] [door verweerder] was ge-
waarschuwd dat hij zeer snel naar het ziekenhuis moest gaan ingeval zich proble-
men zouden voordoen, de ontsteking van het buikvlies die door het tijdsverloop 
verergerd is, minder ernstig zou zijn geweest en de behandeling die in de aange-
haalde literatuur als agressief bestempeld wordt en die niet alleen bestaat in een 
laparatomie maar ook in een colostomie die in casu werd uitgevoerd wegens de 
ernst van de buikvliesontsteking, had kunnen worden vermeden".

Na aldus te hebben geoordeeld dat de voornoemde ingrijpende behandelingen 
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zonder de fout van verweerder zouden zijn vermeden, heeft het arrest niet wettig 
kunnen beslissen dat de aan eiser berokkende schade bestond "in de derving van 
een kans op snellere en minder ingrijpende behandelingen".

Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven :
...
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het, met bevestiging van het 

beroepen vonnis, de oorspronkelijke vordering ontvankelijk verklaart en de in 
eerste aanleg gemaakte kosten begroot, en in zoverre het op eigen gronden be-
slist dat verweerder geen fout in de uitvoering heeft begaan en dat de fout die 
erin bestaat dat verweerder de vrije en geïnformeerde toestemming van eiser niet 
gekregen had om een poliep weg te nemen niet in oorzakelijk verband staat met 
de schade;

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige; 
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest; 
Veroordeelt eiser in een derde van de kosten, houdt de uitspraak over het ove-

rige gedeelte aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter; 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

12 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. De Gryse en De Bruyn.

Nr. 271

1° KAMER - 12 mei 2006

1º DWANGSOM - TENUITVOERLEGGING - GESCHIL - BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID - 
GRENZEN

2º BENELUX — PREJUDICIELE GESCHILLEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

3º PREJUDICIEEL GESCHIL - BENELUX - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

1º Wanneer de rechter kennis neemt van een geschil betreffende de tenuitvoerlegging van 
een  dwangsom,  is  hij  niet  bevoegd  de  onmogelijkheid  vast  te  stellen  om  aan  de  
hoofdveroordeling waarvoor een dwangsom is uitgesproken te voldoen en is hij evenmin  
bevoegd de dwangsom te verlagen of op te heffen1. (Artt. 1385quater en 1385quinquies, 
Ger.W.)

2º  en  3º  Het  Hof  van  Cassatie  is  niet  ertoe  verplicht  het  Benelux-Gerechtshof  een  
prejudiciële vraag te stellen die gegrond is op de in rechte verkeerde stelling van het  

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 271.
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cassatiemiddel2. (Impliciete oplossing) (Art. 6, derde en vierde lid, 1°, Verdrag Benelux-
Gerechtshof)

(D. T. ARAD bvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0451.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 14 februari 2005 is gewe-

zen door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 870, 1385bis, 1385quater en 1385quinquies van het Gerechtelijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest oordeelt dat de dwangsom waartoe verweerster was ver-

oordeeld, niet verschuldigd is.
Het verantwoordt die beslissing als volgt:
"La charge de la preuve de la débition de l'astreinte appartient au créancier. Le 

bénéficiaire de la condamnation principale doit prouver que les conditions for-
melles et matérielles pour que l'astreinte soit due ont été réunies " (Dirix, E., Pro-
blèmes posés par l'exécution de l'astreinte, l'huissier de justice, 98/3.704, p. 68, 
nr. 20).

In casu heeft [eiseres] nooit een officiële of tegensprekelijke vaststelling opge-
maakt of doen opmaken waaruit blijkt dat [verweerster] niet heeft voldaan aan de 
veroordeling, die vervat was in het vonnis van de vrederechter van Sint-Jans-
Molenbeek.

[Eiseres] toont helemaal niets aan. Niet alleen wordt niet bewezen dat [ver-
weerster] die de bewijslast niet draagt, verschenen is, maar er wordt evenmin be-
wezen dat zij niet verschenen is. 

Nochtans heeft zij in haar aangetekend schrijven van 9 oktober 2002 aangebo-
den om op tegenspraak een datum vast te stellen voor de verschijning met het 
oog op de tenuitvoerlegging van het vonnis, zoals zij dat ook gedaan heeft in een 
brief van 27 juni 2003 waarin zij [eiseres] vroeg de data te preciseren waarop zij 
beschikbaar was.

[Eiseres] is daarop nooit ingegaan. Behalve wellicht in mei 2004 toen de meu-

2 Zie cass., 5 jan. 2006, A.R. D.05.0005.N, nr. 11.
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bels werden teruggenomen.
Indien zij betwistte dat [verweerster] gekomen was, stond het aan haar om via 

gerechtsdeurwaarder een afspraak te maken en door laatstgenoemde te doen 
vaststellen dat [verweerster] niet kwam opdagen.

Daar zij geen enkel objectief bewijs levert dat de formele en materiële voor-
waarden vervuld waren opdat de dwangsom verschuldigd zou zijn, is de dwang-
som niet verschuldigd".

Grieven
...
Derde onderdeel
Artikel 1385bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: 
"De rechter kan op vordering van één der partijen de wederpartij veroordelen 

tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de 
hoofdveroordeling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoe-
ding indien daartoe gronden zijn. Een dwangsom kan echter niet worden opge-
legd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom, noch ten aan-
zien van de vorderingen ter zake van de nakoming van arbeidsovereenkomsten".

Artikel 1385quater van genoemd wetboek luidt als volgt:
"De dwangsom, eenmaal verbeurd, komt ten volle toe aan de partij die de ver-

oordeling heeft verkregen. Deze partij kan de dwangsom ten uitvoer leggen 
krachtens de titel waarbij zij is vastgesteld".

Uit artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de dwangsom 
opeisbaar is op grond van de rechterlijke beslissing die haar oplegt en dat, wan-
neer na de betekening ervan de voorwaarden die de beslissing preciseert vervuld 
zijn, de dwangsom krachtens die beslissing ten volle verschuldigd is en voor ge-
dwongen tenuitvoerlegging in aanmerking komt zonder dat een nieuw vonnis no-
dig is.

Artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"De rechter die een dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de ver-

oordeelde de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de 
door hem te bepalen termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende 
of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om aan de hoofdveroorde-
ling te voldoen.

Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad, kan 
de rechter haar niet opheffen of verminderen".

Artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt het volgende: 
"In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging kan iedere belanghebbende 

partij zich wenden tot de beslagrechter, evenwel zonder dat het instellen van 
deze vordering schorsende kracht heeft. De beslagrechter beveelt de opheffing 
van het beslag, indien daartoe grond bestaat".

Het vonnis van 18 juni 2002 heeft verweerster veroordeeld om de litigieuze 
meubels binnen achtenveertig uur na de betekening van de beslissing te komen 
terughalen in de woonplaats van eiseres, zulks op straffe van dwangsom. Die be-
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tekening is geschied op 18 september 2002.
Het bestreden arrest stelt vast dat het litigieuze meubilair pas in mei 2004 werd 

teruggenomen. Bijgevolg is de hoofdveroordeling van verweerster niet ten uit-
voer gelegd voor die datum, en met name niet op uiterlijk 21 september 2002. 
Op grond van de hierboven vermelde wetsbepalingen was eiseres dus gehouden 
tot betaling van de haar bij het vonnis van 18 juni 2002 opgelegde dwangsom.

Zo nodig diende verweerster overeenkomstig artikel 1385quinquies van het 
Gerechtelijk Wetboek te bewijzen dat zij in de onmogelijkheid had verkeerd om 
aan de hoofdveroordeling te voldoen. Daartoe diende zij te bewijzen dat zij de 
nodige schikkingen had getroffen om de litigieuze meubels te komen ophalen, 
onder meer door eiseres van haar komst op de hoogte te brengen, en dat die op-
haling niet had kunnen plaatsvinden, in voorkomend geval, wegens de weigering 
van eiseres of wegens de nalatigheid van laatstgenoemde. Bijgevolg diende het 
bestreden arrest vast te stellen dat verweerster het bewijs leverde dat zij in de on-
mogelijkheid verkeerde aan de hoofdveroordeling te voldoen.

Door integendeel te beslissen dat eiseres de bewijslast draagt voor het feit dat 
verweerster, in strijd met wat zij aanvoert, zich wel degelijk met goed gevolg 
aangeboden heeft aan de woonplaats van eiseres en om die reden niet in de on-
mogelijkheid verkeerde om het litigieuze meubilair terug te nemen, schendt het 
bestreden arrest de artikelen 1385bis, 1385quater en 1385quinquies van het Ge-
rechtelijk Wetboek en, voor zoveel nodig, artikel 1315 van het Burgerlijk Wet-
boek en artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

Ingeval het Hof zou beslissen dat dit onderdeel van het middel een uitlegging 
impliceert van de artikelen 1385bis, 1385quater en 1385quinquies van het Ge-
rechtelijk Wetboek die samenvallen met de artikelen 1, 3 en 4 van de bijlage bij 
het Verdrag van 26 november 1973 houdende eenvormige wet betreffende de 
dwangsom, goedgekeurd bij de wet van 31 januari 1980, zal het overeenkomstig 
artikel 6 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het sta-
tuut van een Benelux-gerechtshof, goedgekeurd bij de wet van 18 juli 1969, zijn 
uitspraak opschorten tot het Benelux-gerechtshof zal hebben geantwoord op de 
volgende prejudiciële vraag :

"Wanneer de rechter een dwangsom heeft opgelegd aan verweerder ingeval hij 
niet voldoet aan de hoofdveroordeling die voor hem erin bestaat dat hij binnen de 
door de rechter vastgestelde termijn, een voorwerp moet terugnemen in de woon-
plaats van eiser, moeten dan de artikelen 1, 3 en 4 van de bijlage bij het Verdrag 
van 26 november 1973 houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom (die 
samenvallen met de artikelen 1385bis, 1385quater en 1385quinquies van het Bel-
gische Gerechtelijk Wetboek) worden uitgelegd: 

-ofwel in die zin dat eiser, teneinde het voordeel van de dwangsom te verkrij-
gen, moet bewijzen dat de meubels niet zijn teruggenomen binnen de door de 
rechter vastgestelde termijn en dat verweerder, teneinde de opheffing of de op-
schorting van de dwangsom te verkrijgen, moet bewijzen dat hij zich, om die 
meubels terug te halen, ten huize van eiser aangeboden heeft, na hem daarvan 
vooraf op de hoogte te hebben gebracht, maar is gestuit op de weigering of de 
nalatigheid van eiser en om die reden in de blijvende of tijdelijke onmogelijkheid 
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verkeerde om aan de hoofdveroordeling te voldoen,
- ofwel in die zin dat eiser, teneinde het voordeel van de dwangsom te verkrij-

gen, moet bewijzen dat de meubels niet zijn teruggenomen binnen de door de 
rechter vastgestelde termijn en daarenboven moet bewijzen dat verweerder zich 
niet ten huize van eiser aangeboden heeft om die meubels terug te nemen en niet 
is gestuit op de weigering of de nalatigheid van eiser en om die reden niet in de 
blijvende of tijdelijke onmogelijkheid verkeerde om aan de hoofdveroordeling te 
voldoen?"

III. Beslissing van het Hof
...
Derde onderdeel
Wanneer de rechter krachtens artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek 

kennis neemt van een geschil betreffende de tenuitvoerlegging van een dwang-
som, is hij niet bevoegd toepassing te maken van artikel 1385quinquies van dat 
wetboek.

Het middel dat het tegenovergestelde aanvoert faalt naar recht.
Er bestaan derhalve geen gronden om de prejudiciële vraag te stellen aan het 

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

12 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 272

3° KAMER - 15 mei 2006

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - VERORDENING 
(E.G.) NR 1348/2000 VAN DE RAAD VAN 29 MEI 2000 - UITLEGGING - GERECHTELIJK STUK - 
VERZENDING - BETEKENING - WIJZEN - RANGORDE

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - 
EUROPESE UNIE - VERORDENING (E.G.) NR 1348/2000 VAN DE RAAD VAN 29 MEI 2000 - 
UITLEGGING - GERECHTELIJK STUK - VERZENDING - BETEKENING - WIJZEN - RANGORDE

3º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - VERORDENING 
(E.G.) NR 1348/2000 VAN DE RAAD VAN 29 MEI 2000 - UITLEGGING - GERECHTELIJK STUK - 
VERZENDING - BETEKENING - WIJZE - CUMULATIE - UITGANGSPUNT - PROCESTERMIJN - BEGIN

4º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - 
EUROPESE UNIE - VERORDENING (E.G.) NR 1348/2000 VAN DE RAAD VAN 29 MEI 2000 - 
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UITLEGGING - GERECHTELIJK STUK - VERZENDING - BETEKENING - WIJZE - CUMULATIE - 
UITGANGSPUNT - PROCESTERMIJN - BEGIN

1º en 2º De Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 moet aldus  
worden uitgelegd dat ze geen enkele rangorde vaststelt tussen de wijzen van verzending  
en  betekening  van  een  gerechtelijk  stuk,  door  tussenkomst  van  een  verzendende 
instantie en een ontvangende instantie aangeduid door de lidstaten of aan zich in een  
andere lidstaat bevindende personen rechtstreeks per post, zodat het mogelijk is het op  
een van deze twee wijzen dan wel gelijktijdig op de twee wijzen te betekenen1.  (Artt. 4 
t.e.m. 11 en 14, Verordening Raad E.G. nr. 1348/2000 van 29 mei 2000)

3º en 4º De Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 moet aldus  
worden uitgelegd dat, ingeval van cumulatie van de wijze van verzending en betekening 
van  een  gerechtelijk  stuk,  van  de  eerste  geldig  verrichte  betekening  moet  worden 
uitgegaan om te bepalen wanneer voor de geadresseerde een procestermijn ingevolge  
een betekening begint te lopen2.  (Artt.  4 t.e.m. 11 en 14, Verordening Raad E.G. nr. 
1348/2000 van 29 mei 2000)

(PLUMEX, VENNOOTSCHAP NAAR PORTUGEES RECHT T. YOUNG SPORTS nv)

ARREST

(A.R. C.04.0043.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 september 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Het Hof heeft bij arrest van 22 oktober 20043 twee prejudiciële vragen gesteld 

aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. 
Het Hof van Justitie heeft op 9 februari 2006 bij het arrest C-473/04 die vragen 

beantwoord.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 10 april 2006 verwezen naar 

de derde kamer.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 1°, 4 tot en met 11 en 14, van de Verordening (EG) nr. 

1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisge-
ving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlij-
ke of in handelszaken (hierna: de verordening);

- het gelijkheidsbeginsel en de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 40, eerste lid, 48, 49, 50, eerste lid, 52, 54, 55, inzonderheid 2°, 

1050, eerste lid, en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek.

1 H.v.J. 9 feb. 2006, nr. C-473/04, Jur. H.v.J., 2006, I-1417 - 1439.
2 Ibid.
3 A.C., 2004,nr. 499.
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Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk 

wegens laattijdigheid en veroordeelt eiseres tot de kosten van het hoger beroep 
op grond van volgende redenen:

“(Verweerster) beroept zicht terecht op de laattijdigheid van het hoger beroep.
(Eiseres) is een vennootschap naar Portugees recht, waarvan de maatschappe-

lijke zetel gevestigd is in Portugal, Parque Industrial Manuel da Mota, Lote 1-
CP-3100-354 Pombal.

Uit de overgelegde stukken blijkt dat het beroepen vonnis aan (eiseres) werd 
betekend overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EG) 1348/2000 
van 9 mei 2000. Deze betekening gebeurde op twee van de door de verordening 
voorziene wijzen:

- betekening (lees: verzending) op 12 oktober 2001 aan de Direcçâo-Geral da 
Administraçâo da Justiça, zijnde de door Portugal aangewezen ontvangende in-
stantie. De afgifte van de betekeningsakte gebeurde aan de postdienst op 12 ok-
tober 2001.

Het ontvangstbewijs werd door de ontvangende instantie op 18 oktober 2001 
terugbezorgd. De ontvangende instantie betekende het bestreden vonnis op 6 no-
vember 2001. Dit betreft dus een betekening conform de artikelen 4 tot 7 van de 
verordening;

- betekening op 12 oktober 2001 per post. De afgifte van de betekeningsakte 
gebeurde aan de postdienst op 12 oktober 2001. Het ontvangstbewijs werd door 
(eiseres) op 17 oktober 2001 terugbezorgd. Dit betreft dus een betekening con-
form artikel 14 van de verordening.

Portugal heeft verklaard geen enkel voorbehoud te maken nopens de toepas-
sing van dit artikel.

Niets verzet er zich tegen dat de betekening op verschillende wijzen geschiedt.
Beide betekeningswijzen zijn op een geldige wijze geschied.
Wanneer twee verschillende doch geldige betekeningswijzen zijn aangewend, 

dan is de eerst verrichte betekening bepalend voor de aanvang van de termijn om 
hoger beroep in te stellen. Terzake is dit de betekening die gebeurde conform ar-
tikel 14 van de verordening.

Krachtens artikel 1051, eerste lid, Ger. W. is de termijn om hoger beroep aan 
te tekenen één maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis.

Terzake wordt de betekening geacht te zijn gebeurd door de afgifte van de akte 
aan de postdienst tegen ontvangstbewijs (artikel 40, eerste lid, Ger. W.); dit is op 
12 oktober 2001. Dit is de aanvangsdatum van de termijn (artikel 57, eerste lid, 
Ger. W.).

De termijn wordt verlengd overeenkomstig artikel 55 Ger. W., waarnaar arti-
kel 1051, derde lid, Ger. W. verwijst. Terzake bedraagt de verlenging 30 dagen 
(artikel 55, eerste lid, 2°, Ger. W.).

De termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gere-
kend vanaf de dag na die van de akte of van de gebeurtenis welke hem doet in-
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gaan, en omvat alle dagen, ook zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen (artikel 
52, eerste lid, Ger. W.).

Voor de maanden wordt gerekend van de zoveelste dag tot de dag voor de zo-
veelste (artikel 54 Ger. W.).

De dies a quo wordt niet (artikel 52 Ger. W.), de dies ad quem als vervaldag of 
laatste dag van de termijn wordt wel in de termijn begrepen (artikel 53 Ger. W).

De beroepstermijn nam aldus in deze een aanvang daags na de betekening op 
12 oktober 2001 om te eindigen op de vervaldag van 11 december 2001.

Er is bovendien geen sprake van overmacht of enige ongeldigheid in de bete-
kening.

Nu de appelakte dateert van 17 december 2001, hetzij van na de vervaldag, is 
de termijn van artikel 1051, eerste lid , Ger. W. overschreden en het hoger be-
roep laattijdig.

Nu (eiseres) in het ongelijk blijft gesteld, dient zij in de kosten van deze in-
stantie te worden verwezen" (zie arrest p. 2-5).

Grieven
Eerste onderdeel
1.1. Te dezen wordt niet betwist dat de verordening (EG) nr. 1348/2000 toe-

passelijk is op de litigieuze betekening.
Gezegde verordening voorziet in meerdere mogelijkheden voor de betekening 

(en de kennisgeving) in de ene lidstaat van een gerechtelijk stuk van de andere 
lidstaat in handelszaken (en in burgerlijke zaken).

Enerzijds organiseert zij in haar artikelen 4 tot en met 11 de verzending en be-
tekening (of kennisgeving) van een gerechtelijk stuk door tussenkomst van een 
verzendende instantie en een ontvangende instantie aangeduid door de lidstaten.

Anderzijds staat de verordening in haar artikelen 12 tot en met 15 andere wij-
zen van verzending en betekening (of kennisgeving) van een gerechtelijk stuk 
toe. Een van de andere wijzen is de betekening rechtstreeks per post, zoals be-
paald in artikel 14 van de verordening.

Naar luid van artikel 9, 1°, van de verordening is de datum van betekening (of 
kennisgeving) van artikel 7 (onverminderd artikel 8) de datum waarop beteke-
ning of kennisgeving overeenkomstig het recht van de aangezochte lidstaat is ge-
schied.

Bijgevolg is artikel 40, eerste lid, Ger. W. te dezen niet van toepassing.
1.2. Uit de bedoeling van de Verordening (EG) nr. 1348/2000 volgt dat de wij-

ze bepaald bij voornoemde artikelen 4 tot en met 11 de hoofdwijze van verzen-
ding en betekening is. Daarentegen is de manier van betekening toegestaan bij 
gezegd artikel 14 één van de ondergeschikte wijzen.

Dit wil zeggen dat de rechtstreekse betekening per post slechts toegestaan is in 
buitengewone omstandigheden en in ieder geval ondergeschikt is aan de wijze 
van verzending en betekening door tussenkomst van de plaatselijke instanties zo-
als bepaald bij de artikelen 4 tot en met 11 van de verordening. De hoofdwijze 
van betekening heeft voorrang op de ondergeschikte wijze. Bijgevolg, in geval 
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van cumul van betekeningen overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 11 van de 
verordening, enerzijds, en rechtstreeks per post, anderzijds, zoals te dezen, heeft 
eerstgenoemde wijze voorrang. In dat geval is voor de bepaling van de datum 
waarop de termijn van hoger beroep ingaat de datum van betekening overeen-
komstig de hoofdwijze (de artikelen 4 tot en met 11 verordening) relevant en niet 
de datum van betekening overeenkomstig de ondergeschikte wijze (te dezen : 
rechtstreeks per post), zelfs indien deze laatst genoemde de eerste in tijd zou ver-
richt zijn.

1.3. Het bestreden arrest stelt vast dat de litigieuze betekening aan eiseres, in 
Portugal, van het Belgische vonnis a quo, gewezen door de rechtbank van koop-
handel, gebeurde op twee wijzen :

- de eerste wijze: betekening aan eiseres op 6 november 2001 door de Portuge-
se ontvangende instantie, conform de artikelen 4 tot 7 van de verordening;

- de tweede wijze: betekening per post, conform artikel 14 van de verordening, 
waarbij de afgifte van de betekeningsakte aan de postdienst gebeurde op 12 okto-
ber 2001 en het ontvangstbewijs op 17 oktober 2001 door eiseres werd terugbe-
zorgd.

1.4. Uit het voorgaande (zie nr. 1.2.) volgt dat voor de bepaling van de datum 
waarop de termijn van hoger beroep voor eiseres inging te dezen de datum van 
betekening overeenkomstig de eerste wijze (artikel 4 tot en met 11 verordening) 
relevant is.

Overeenkomstig artikel 9, 1°, van de verordening is de datum van betekening 
deze waarop de betekening overeenkomstig het recht van de aangezochte lid-
staat, te dezen Portugal, is geschied.

Te dezen onderzoeken de appelrechters niet en stellen zij niet vast welke de 
datum van betekening is overeenkomstig het Portugese recht.

Bijgevolg stellen zij niet op wettige wijze vast wanneer voor eiseres de termijn 
van hoger beroep inging en verstreek en beslissen zij onwettig dat het hoger be-
roep laattijdig en om die reden onontvankelijk is.

1.5. Voor zoveel als nodig en indien het Hof van oordeel zou zijn dat een pre-
judiciële vraag, waaromtrent de beslissing noodzakelijk is voor het wijzen van 
het arrest, wordt opgeworpen betreffende de uitlegging van de verordening (EG) 
nr. 1348/2000, past het om het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap te 
verzoeken, bij wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak te doen over volgende 
vragen:

1. is de betekening bepaald bij de artikelen 4 tot en met 11 de hoofdwijze van 
betekening en de betekening rechtstreeks per post, bepaald in artikel 14, de on-
dergeschikte wijze van betekening met dien verstande dat de eerstgenoemde wij-
ze voorrang heeft op de tweede genoemde wijze ?

2. gaat, in geval van cumul van betekening overeenkomstig de artikelen 4 tot 
en met 11, enerzijds, en rechtstreeks per post overeenkomstig artikel 14, ander-
zijds, voor de geadresseerde van de betekening, de termijn van hoger beroep in 
op de datum van de betekening gedaan overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 
11 en niet op de datum van betekening overeenkomstig artikel 14 ?
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Besluit
Het hof van beroep oordeelt niet wettig dat de termijn van hoger beroep voor 

eiseres te dezen inging op datum van de rechtstreekse betekening per post over-
eenkomstig artikel 14 van de verordening (EG) nr. 1348/2000 om reden dat deze 
betekening het eerst in tijd was.

De termijn van hoger beroep ging te dezen evenwel in op datum van de hoger 
eerstgenoemde betekeningswijze, gedaan overeenkomstig de artikelen 4 tot en 
met 11 van de verordening. Bijgevolg ging in casu de termijn van hoger beroep 
in op de datum waarop de betekening overeenkomstig het Portugese recht was 
geschied.

Het bestreden arrest, dat anders oordeelt, nalaat te onderzoeken en vast te stel-
len welke de datum van betekening was overeenkomstig het Portugese recht, en 
het hoger beroep van eiseres laattijdig en om die reden onontvankelijk verklaart, 
is bijgevolg niet wettig verantwoord (schending van alle in de aanhef van het 
middel aangevoerde wettelijke bepalingen).

(...)
III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De Verordening nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de be-

tekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechte-
lijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (hierna Verordening genoemd), 
organiseert in haar artikelen 4 tot en met 11 de verzending en betekening of ken-
nisgeving van gerechtelijke stukken door tussenkomst van een verzendende in-
stantie en een ontvangende instantie aangeduid door de lidstaten.

Luidens artikel 14, eerste lid, van de Verordening, is elke lidstaat bevoegd de 
betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken aan zich in een andere lid-
staat bevindende personen rechtstreeks per post te doen verrichten.

Luidens artikel 14, tweede lid, kan elke lidstaat, overeenkomstig artikel 23, 
eerste lid, bepalen onder welke voorwaarden hij de betekening of kennisgeving 
van gerechtelijke stukken per post aanvaardt.

2. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in het dictum 
van zijn arrest van 9 februari 2006 gezegd voor recht dat de Verordening “aldus 
(moet) worden uitgelegd dat zij geen enkele rangorde vaststelt tussen de wijze 
van verzending en betekening als bedoeld in de artikelen 4 tot en met 11 en die 
als bedoeld in artikel 14 daarvan, zodat het mogelijk is een gerechtelijk stuk op 
een van deze twee wijzen dan wel gelijktijdig op de twee wijzen te betekenen”.

3. De eiseres gaat er in het onderdeel van uit dat de betekening vermeld in de 
artikelen 4 tot en met 11 van de Verordening, de hoofdwijze van verzending en 
betekening is en de betekening rechtstreeks per post, vermeld in artikel 14 van de 
Verordening, een ondergeschikte wijze van betekening is, met dien verstande dat 
de eerstgenoemde wijze voorrang heeft op de tweede genoemde wijze.

4. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
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5. Over de cumulatie van betekening, overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 
11 van de Verordening, enerzijds, en rechtstreeks per post overeenkomstig arti-
kel 14 van die verordening, anderzijds, oordeelt het Hof van Justitie van de Euro-
pese Gemeenschappen in het dictum van zijn arrest van 9 februari 2006: “Veror-
dening nr. 1348/2000 moet aldus worden uitgelegd dat, in geval van cumulatie 
van de wijze van verzending en betekening als bedoeld in de artikelen 4 tot en 
met 11 en die als bedoeld in artikel 14 daarvan, van de datum van de eerste gel-
dig verrichte betekening moet worden uitgegaan om te bepalen wanneer voor de 
geadresseerde een procestermijn ingevolge een betekening begint te lopen”.

6. Het onderdeel gaat in zoverre er van uit dat, in geval van vermelde cumula-
tie van de wijze van betekening, voor de geadresseerde van de betekening, de 
termijn van hoger beroep ingaat op de datum van de betekening gedaan overeen-
komstig de artikelen 4 tot en met 11 en niet op de datum van de betekening over-
eenkomstig artikel 14, zelfs indien deze laatst genoemde de eerste in tijd zou ver-
richt zijn.

7. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
Overige grieven
8. De overige grieven werden verworpen in het arrest van 22 oktober 2004.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

15 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes 
en De Gryse.

Nr. 273

2° KAMER - 16 mei 2006

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN - SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - BEGINSEL 
"NON BIS IN IDEM" - TOEPASSING IN DE TIJD

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - 
SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - TOEPASSING IN DE TIJD

3º INTERNATIONALE VERDRAGEN - SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - BEGINSEL 
"NON BIS IN IDEM" - UITVOER EN INVOER VAN DEZELFDE VERDOVENDE MIDDELEN - TOEPASSING

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - 
SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - UITVOER EN INVOER VAN DEZELFDE VERDOVENDE 
MIDDELEN - TOEPASSING

5º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - 
UITVOER EN INVOER VAN DEZELFDE VERDOVENDE MIDDELEN - TOEPASSING
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1º  en  2º  Het  beginsel  non  bis  in  idem,  neergelegd  in  artikel  54  van  de  Schengen-
uitvoeringsovereenkomst  van  19  juni  1990  moet  toepassing  vinden  op  een  in  een 
overeenkomstsluitende staat ingeleide strafrechtelijke procedure wegens feiten waarvoor 
de betrokkene reeds in een andere overeenkomstsluitende staat is veroordeeld, zelfs al  
was deze overeenkomst  in  deze laatste  staat  nog niet  van kracht  op de  datum van  
uitspraak  van  die  veroordeling,  voorzover  de  overeenkomst  in  de  betrokken 
overeenkomstsluitende staten van kracht was op het tijdstip van de beoordeling van de 
toepassingsvoorwaarden inzake het beginsel ne bis in idem door de instantie waarbij de  
tweede procedure werd ingeleid1.

3º, 4º en 5º Het relevante criterium voor de toepassing van artikel 54 van de Schengen-
uitvoeringsovereenkomst  van  19  juni  1990  is  de  gelijkheid  van  de  materiële  feiten, 
begrepen  als  het  bestaan  van  een  geheel  van  feiten  die  onlosmakelijk  met  elkaar  
verbonden zijn, ongeacht de juridische kwalificatie van deze feiten of het beschermde 
rechtsbelang; strafbare feiten van uitvoer en invoer van dezelfde verdovende middelen 
waarvoor  in  verschillende  staten  die  partij  zijn  bij  deze  overeenkomst,  vervolging  is 
ingesteld, dienen in beginsel te worden beschouwd als "dezelfde feiten" in de zin van dit  
artikel  54,  maar  het  is  aan  de  bevoegde  nationale  instanties  om  dit  uiteindelijk  te  
beoordelen2.

(V.)

ARREST

(A.R. P.04.0265.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 9 januari 2004.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Voorgaande rechtspleging
Het Hof heeft bij arrest van 5 oktober 2004 de uitspraak over het cassatiebe-

roep opgeschort tot het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij 
wijze van prejudiciële beslissing over de twee hierna volgende vragen uitspraak 
zal hebben gedaan:

“1. Moet artikel 54 van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 
1999 (lees: 1990) aldus worden uitgelegd dat het voor een Belgische rechtbank 
toepassing kan vinden ten aanzien van een persoon die in België nà 25 maart 
2001 voor een strafrechtbank is vervolgd wegens dezelfde feiten als deze ter 
zake waarvan hij bij vonnis van een Noorse strafrechtbank op 2 oktober 2000 is 
berecht en veroordeeld en waarbij de opgelegde straf of maatregel reeds is on-
dergaan, daar waar, ingevolge artikel 2.1 van de overeenkomst van 18 mei 1999 
tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en Noorwegen inza-
ke de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, 
de toepassing en de ontwikkeling van het Schengen-acquis, onder meer de bepa-

1 H.v.J.E.G., 9 maart 2006, C-436/04; Cass., 5 okt. 2004, A.R. P.04.0265.N, nr. 452, met concl. van 
advocaat-generaal TIMPERMAN.
2 Ibid.
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ling van artikel 54 van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst pas zal worden 
uitgevoerd en toegepast door Noorwegen met ingang van 25 maart 2001”?

“2. Moet artikel 54 van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 
1999 (lees: 1990) gelezen in samenhang met artikel 71 van die overeenkomst al-
dus worden uitgelegd dat strafbare feiten van bezit ter fine van uitvoer en invoer 
die betrekking hebben op dezelfde verdovende middelen en psychotropische 
stoffen van enige aard, cannabis inbegrepen, en die respectievelijk als uit- en in-
voer vervolgd worden in verschillende landen die de Schengen-uitvoeringsover-
eenkomst hebben ondertekend of waar het Schengen-acquis uitgevoerd en toege-
past wordt, beschouwd worden als ‘dezelfde feiten’ zoals bedoeld in het vermel-
de artikel 54”?

Op die vragen verklaart het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
(tweede kamer) bij arrest van 9 maart 2006, voor recht:

1) Het beginsel ne bis in idem, dat is neergelegd in artikel 54 van de overeen-
komst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux 
Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 
juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing 
van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen 
op 19 juni 1990, moet toepassing vinden op een in een overeenkomstsluitende 
staat ingeleide strafrechtelijke procedure wegens feiten waarvoor de betrokkene 
reeds in een andere overeenkomstsluitende staat is veroordeeld, zelfs al was deze 
overeenkomst in deze laatste staat nog niet van kracht op de datum van uitspraak 
van die veroordeling, voorzover de overeenkomst in de betrokken overeenkomst-
sluitende staten van kracht was op het tijdstip van de beoordeling van de toepas-
singsvoorwaarden inzake het beginsel ne bis in idem door de instantie waarbij de 
tweede procedure werd ingeleid.

2) Artikel 54 van deze overeenkomst moet aldus worden uitgelegd dat:
- het relevante criterium voor de toepassing van dit artikel de gelijkheid van de 

materiële feiten is, begrepen als het bestaan van een geheel van feiten die onlos-
makelijk met elkaar verbonden zijn, ongeacht de juridische kwalificatie van deze 
feiten of het beschermde rechtsbelang;

- strafbare feiten van uitvoer en invoer van dezelfde verdovende middelen 
waarvoor in verschillende staten die partij zijn bij deze overeenkomst, vervol-
ging is ingesteld, in beginsel dienen te worden beschouwd als “dezelfde feiten” 
in de zin van dit artikel 54, maar het aan de bevoegde nationale instanties is om 
dit uiteindelijk te beoordelen.

III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Zowel het beroepen vonnis als het bestreden arrest gaan ervan uit dat de feiten 

omschreven als uitvoer van verdovende middelen ten laste van de eiser (telast-
leggingen A, II, b, - C, I, b en C, II, b), dezelfde zijn als deze waarvoor de eiser 
is veroordeeld bij vonnis van 13 juli 2000 van de rechtbank te Bergen (Noorwe-
gen).

Uit het arrest van het Hof van Justitie volgt dat het bestreden arrest, in zoverre 
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het wat de eiser betreft oordeelt “dat de veroordeling van [de eiser] in Noorwe-
gen, wegens de door de eerste rechter aangehaalde redenen, vervolging en ver-
oordeling in België niet in de weg staat” en in zoverre het op die grond het be-
roepen vonnis dat de eiser veroordeelt, bevestigt, niet naar recht is verantwoord.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering ten 

laste van de eiser.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

16 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advo-
caat: mr. T. Vrebos, Brussel.

Nr. 274

2° KAMER - 16 mei 2006

1º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — ALLERLEI - 
MARKTMANIPULATIE - BEVOORRECHTE INFORMATIE - KOERSBEÏNVLOEDING - CRITERIUM VAN 
REDELIJK HANDELENDE BELEGGER - TOEPASSING

2º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALLERLEI - 
MARKTMANIPULATIE - BEVOORRECHTE INFORMATIE - KOERSBEÏNVLOEDING - CRITERIUM VAN 
REDELIJK HANDELENDE BELEGGER - TOEPASSING

1º  en  2º  Om  uit  te  maken  of  bevoorrechte  informatie  van  aard  was  tot  een 
koersbeïnvloeding te leiden overeenkomstig artikel 181 van de wet van 4 december 1990 
op de financiële transacties en de financiële markt1 kan de rechter het criterium van de 
redelijk handelende belegger hanteren2.

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

ARREST

(A.R. P.05.1623.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

1 Artikel 181 van de wet van 4 dec, 1990 over het misbruik van voorkennis werd opgeheven bij  
artikel 137, §1, 8°, Wet 2 aug, 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten.
2 Zie J. SPREUTELS, F. ROGGEN, E. ROGER FRANCE,  Droit pénal des affaires, Brussel, Bruylant, 2005, 
587;  D.  DEVOS, Les opérations d'initiés  en droit  positif  belge,  Rev. Banque,  1991, (455)  460;  P. 
KREKELS,  Misbruik  van  voorkennis  naar  Belgisch  recht:  de  repressieve  keerzijde  van  de 
informatiemedaille?, T.B.H., 1992, (3), 20; T. TILQUIN, Occasionele informatie die de beurskoers kan 
beïnvloeden, T.R.V. 1992, (191) 207-208.
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correctionele kamer, van 3 november 2005.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee midde-

len aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling 
Eerste middel
1. Het middel voert vooreerst aan dat de motiveringen van het bestreden arrest 

betreffende de ontstentenis van voorkennis bij de verweerders van bevoorrechte 
informatie tegenstrijdig zijn omdat het immers het feit van onderhandelingen met 
de kans op welslagen ervan verwart.

Het hof ontwaart die tegenstrijdigheid niet in de in het middel bekritiseerde re-
denen van het bestreden arrest.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
2. Het middel voert verder aan dat het bestreden arrest de wettelijke begrippen 

"bevoorrechte informatie" en "voorkennis" miskent zoals die op het ogenblik van 
de feiten krachtens artikel 181 van de wet van 4 december 1990 op de financiële 
transacties en de financiële markten, thans artikel 2, 14°, van de wet van 2 augus-
tus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële dien-
sten, van toepassing waren.

Het arrest zegt met de in het middel vermelde overwegingen niet dat een be-
voorrechte informatie of voorkennis betrekking moet hebben op vaststaande fei-
ten. Het toetst in werkelijkheid slechts de op het ogenblik van de aankopen van 
aandelen feitelijke situatie en beschikbare informatie aan het wettelijke criterium 
van preciesheid, dat volgens het bestreden arrest hier niet vervuld is. 

Het bestreden arrest zegt verder in door een door de eiser niet bestreden over-
weging: "Zelfs wanneer zou kunnen worden vastgesteld dat een exclusieve on-
derhandelingspositie op dat ogenblik redelijkerwijze tot de mogelijkheden be-
hoorde, kan men, in strafrechtelijk beoordelingsperspectief, toch niet onderuit 
aan de vaststelling dat de gegevens, verzameld tijdens het vooronderzoek in deze 
strafzaak, niet overtuigend aantonen, laat staan 'bewijzen', dat dergelijke feitelij-
ke situatie of zulke informatie, beschikbaar op 8 februari 1996, zelfs bij eventue-
le bekendmaking, de rationele belegger ertoe zou hebben aangezet aandelen van 
de [...] aan te kopen." 

Met deze overweging oordeelt het arrest dat zelfs zo de op het ogenblik van de 
aankopen van aandelen bestaande feitelijke situatie en beschikbare informatie 
aan het wettelijke criterium van preciesheid beantwoordde, het alleszins niet be-
wezen is dat, zo ze zou zijn openbaar gemaakt, ze een aanzienlijke invloed zou 
kunnen gehad hebben op de koers van de aangekochte aandelen.

Het middel dat berust op een onjuiste en onvolledige lezing van het bestreden 
arrest, mist in zoverre eveneens feitelijke grondslag.

Tweede middel
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3. Artikel 1.2 van de richtlijn 2003/124/EG van de Commissie van 22 decem-
ber 2003 tot uitvoering van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en 
de Raad wat de definitie en openbaarmaking van voorwetenschap en de definitie 
van marktmanipulatie betreft, bepaalt wat moet worden verstaan onder informa-
tie die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een aanzienlijke invloed zou 
kunnen hebben op de koers van financiële instrumenten of van daarvan afgeleide 
financiële instrumenten. Deze informatie is die waarvan een redelijk handelend 
belegger waarschijnlijk gebruik zal maken om er zijn beleggingsbeslissingen ten 
dele op te baseren. 

Het op het moment van de feiten toepasselijke artikel 181 van de voornoemde 
wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten 
bepaalde dat onder bevoorrechte informatie diende te worden verstaan de bij het 
publiek niet bekende informatie die voldoende duidelijk is en betrekking heeft op 
één of meer emittenten van effecten of andere financiële instrumenten of op één 
of meer effecten of andere financiële instrumenten en die, indien zij openbaar 
zou worden gemaakt, een aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op de koers 
van deze effecten of van andere financiële instrumenten.

4. Om uit te maken of de informatie van aard was een aanzienlijke invloed uit 
te oefenen op de koers van de bedoelde effecten of financiële instrumenten in de 
zin van laatstgenoemde bepaling, diende de rechter zich te plaatsen op het mo-
ment van de kwestieuze handeling en na te gaan of de bedoelde informatie, in-
dien zij bekend zou gemaakt zijn, een redelijk handelende belegger kon beïn-
vloeden in zijn beleggingsbeslissing.

Anders dan het middel aanvoert, kan de rechter, om uit te maken of de infor-
matie van aard was tot een koersbeïnvloeding te leiden, reeds het criterium van 
de redelijk handelende belegger hanteren. 

In zoverre faalt het middel naar recht.
5. Het bestreden arrest stelt vast dat het "eerder geloofwaardig en aannemelijk 

[is] dat ook de [rationele] belegger zou geoordeeld hebben dat er nog talloze [en 
te veel] omvangrijke en ingewikkelde problemen van juridische, fiscale, financi-
ële en operationele aard bestonden, die niet enkel maakten dat een overname nog 
geenszins in het vooruitzicht of aannemelijk was, doch die toen ook de rationeel 
handelende belegger ertoe niet zouden hebben aangezet te 'handelen' in aandelen 
van [ ... ]". 

In zoverre het middel aanvoert dat de norm van de redelijk handelende beleg-
ger niet in concreto werd ingevuld, berust het op een onjuiste lezing van het be-
streden arrest en mist het feitelijke grondslag. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht zijn genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewe-
zen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
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Laat de kosten ten laste van de Staat.

16 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – 
Advocaten: mrs. R. Verstraeten en C. De Baets, Brussel.

Nr. 275

2° KAMER - 16 mei 2006

1º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER - 
BEPERKING

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VOOR 
DE RECHTER - BEPERKING

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEAMBTENAREN - OPSPORING EN VASTSTELLING VAN 
MISDRIJVEN - RECHT VAN VERDEDIGING

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - 
DOUANEAMBTENAREN - OPSPORING EN VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN

1º en 2º Het artikel 26, §1e, en §2, Bijzondere Wet Arbitragehof legt de rechter in beginsel  
op de bij hem opgeworpen prejudiciële vraag betreffende de eventuele schending door  
een wet, een decreet of een in een artikel 134 Grondwet bedoelde regel van de artikelen 
van titel II "de Belgen en hun rechten" en de artikelen 170, 172 en 191 Grondwet, aan het  
Arbitragehof  te  stellen,  voor  zover  de  vraag  precies  aanduidt  welke  bepaling  wordt  
bedoeld1.

3º en 4º De loutere omstandigheid dat de douaneambtenaren belast zijn met de opsporing  
en vaststelling van misdrijven inzake douane en accijnzen doet geen afbreuk aan het  
recht  van verdediging  van  de  persoon die  verdacht  wordt  van  een misdrijf  ter  zake  
douane en accijnzen2. (Artt. 267 e.v., A.W.D.A.)

(J. T. Federale Overheidsdienst Financiën)

ARREST

(A.R. P.06.0116.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 7 december 2005.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eisers II voeren in memories die aan dit arrest zijn gehecht, twee gelijklui-

dende middelen aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

1 Cass., 7 dec. 2004, A.R. P.04.1196.N, nr. 598.
2 Zie Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1021.F, nr. 551.
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II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
(...)
Middelen van de eisers II
Eerste onderdeel
3. De rechter die zijn motivering steunt op onjuist beoordeelde feitelijke gege-

vens, schendt hierdoor het artikel 149 Grondwet niet.
Het onderdeel faalt naar recht. 
Tweede onderdeel
4. Het bestreden arrest overweegt onder meer: 
"Dat [de eisers II het hof van beroep] verzoeken een aantal (al dan niet thans 

geherformuleerde) prejudiciële vragen te stellen aan het Arbitragehof, namelijk:
- betrekking hebbende op, onder meer, doch niet uitsluitend, de hoofdstukken 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XVII en XVIII van de AWDA, in-
houdende 141 artikelen van de AWDA;

- betreffende artikel 281 van de AWDA;
- betreffende de artikelen 158 tot en met 210 van de AWDA [...].
Dat voormelde prejudiciële vraagstelling dermate omvattend is (en deels over-

lappend) dat zij in feite neerkomt op de vraag of 'het bijzonder strafrecht' te de-
zen in het algemeen al dan niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet". 

5. Het artikel 26, §1, 1°, en §2, Bijzondere Wet Arbitragehof legt de rechter in 
beginsel op de bij hem opgeworpen prejudiciële vraag betreffende de eventuele 
schending door een wet, een decreet of een in artikel 134 Grondwet bedoelde re-
gel van de artikelen van titel II "de Belgen en hun rechten" en de artikelen 170, 
172 en 191 Grondwet, aan het Arbitragehof te stellen.

Wel is vereist dat de vraag precies aanduidt welke bepaling wordt bedoeld. 
Anders dan het onderdeel aanvoert, kon het bestreden arrest met de redenen 

die het bevat, wettig oordelen dat de opgeworpen prejudiciële vragen dermate 
omvattend zijn dat zij in feite neerkomen op de vraag of "het bijzonder straf-
recht" al dan niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet, zodat er geen 
grond was ze te stellen.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen. 
6. De overwegingen van het bestreden arrest betreffende het mogelijk dilatoire 

oogmerk van de vraagstelling en de verwijzingen van het bestreden arrest naar 
de vroegere rechtspraak van het Arbitragehof en naar onder meer het arrest num-
mer 16/200 van 14 februari 2001 zijn ten overvloede gegeven. 

In zoverre het onderdeel tegen deze overwegingen en verwijzingen opkomt, is 
het niet ontvankelijk. 

Derde onderdeel
7. Om dezelfde redenen als hiervoor vermeld is het Hof evenmin gehouden de 
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bij hem opnieuw opgeworpen prejudiciële vragen aan het Arbitragehof te stellen. 
Tweede middel 
8. Het middel voert aan dat de medewerking of deelneming van douaneambte-

naren aan het strafonderzoek inzake douane en accijnzen een miskenning is van 
het recht op een eerlijk proces omdat het strijdig is met het recht van verdedi-
ging, het bovendien het geheim van het strafonderzoek schendt en minstens een 
subjectieve schijn van partijdigheid wekt. 

9. De loutere omstandigheid dat de douaneambtenaren belast zijn met de op-
sporing en vaststelling van misdrijven inzake douane en accijnzen doet geen af-
breuk aan het recht van verdediging van de persoon die verdacht wordt van een 
misdrijf ter zake douane en accijnzen. Die omstandigheid houdt evenmin een 
schijn van subjectieve partijdigheid in. 

Het middel faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering 
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

16 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – 
Advocaten: mrs. E.Pringuet, Gent, D. Van Belle en I. Bollingh, Antwerpen, De Bruyn .

Nr. 276

2° KAMER - 16 mei 2006

VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - 
SAMENHANGENDE FEITEN - GEVOLG

Daden van onderzoek of vervolging ten aanzien van een verdachte stuiten de verjaring van 
de strafvordering ten aanzien van andere verdachten van dezelfde feiten of van feiten die  
nauw verbonden zijn door intrinsieke samenhang; de stuiting van de verjaring van de 
strafvordering  heeft  uitwerking ten  aanzien  van al  de  samenhangende misdrijven die 
samen onderzocht worden en waartussen een intrinsieke samenhang bestaat1.  (Artt. 22 
en 23, V.T.Sv.; Artt. 226 en 227, Sv.)

(F.)

ARREST

(A.R. P.06.0289.N)

1 Cass., 15 april 1997, A.R. P.97.0469.N, nr. 187.
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I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

eerste kamer, van 26 januari 2006. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
De beide middelen zijn uitsluitend gericht tegen de veroordeling voor het feit 

van de telastlegging A.
(...)
Tweede middel
3. Daden van onderzoek of vervolging ten aanzien van een verdachte stuiten 

de verjaring van de strafvordering ten aanzien van andere verdachten van dezelf-
de feiten of van feiten die nauw verbonden zijn door intrinsieke samenhang. De 
stuiting van de verjaring van de strafvordering heeft uitwerking ten aanzien van 
al de samenhangende misdrijven die samen onderzocht worden en waartussen 
een intrinsieke samenhang bestaat. 

4. Het openbaar ministerie heeft de eiser vervolgd voor vier verkeersrechtelij-
ke inbreuken. De eiser werd in één en hetzelfde arrest, gewezen op 26 januari 
2006, schuldig verklaard aan en tot straf veroordeeld wegens deze vier inbreu-
ken.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verjaring van 
de strafvordering voor de telastlegging A, gepleegd op 4 maart 2004, regelmatig 
werd gestuit door het toezenden op 8 februari 2005 van het proces-verbaal waar-
bij de feiten van de telastlegging B1, gepleegd op 12 januari 2005, werden vast-
gesteld, door de hoofdinspecteur van Politie te Gent aan de Procureur des Ko-
nings te Gent.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal 
– Advocaat: mr. W. Arslijder, Gent.
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Nr. 277

2° KAMER - 16 mei 2006

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEID BIJ STRAFVERZWARING - 
WIJZIGING VAN REDENEN VAN BEROEPEN VONNIS

Er  is  geen  strafverzwaring  en  bijgevolg  geen  verplichting  voor  de  appelrechters  met 
eenparigheid  uitspraak  te  doen  wanneer  die  rechters  de  door  de  eerste  rechter  
uitgesproken straf bevestigen en de daarvoor in het beroepen vonnis vermelde redenen  
wijzigen, aanpassen of gedeeltelijk verwerpen. (Art. 211bis, Sv.)

(J. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0343.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 24 januari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster sub 1, handelend voor 

haar minderjarige dochter G, bevestigt het arrest het beroepen vonnis dat een 
voorschot van 2.500 euro toekent en een geneesheer-deskundige benoemt. Het 
arrest verwijst de zaak op dat punt naar de eerste rechter voor verdere afhande-
ling. Die beslissingen zijn geen eindbeslissingen. 

In zoverre het cassatieberoep tegen die beslissingen is gericht, is het niet ont-
vankelijk.

Middel
Er is geen strafverzwaring en bijgevolg geen verplichting voor de appelrech-

ters met eenparigheid uitspraak te doen wanneer die rechters de door de eerste 
rechter uitgesproken straf bevestigen en de daarvoor in het beroepen vonnis ver-
melde redenen wijzigen, aanpassen of gedeeltelijk verwerpen.

Het middel dat ervan uitgaat dat wanneer, na veroordeling in eerste aanleg, in 
graad van hoger beroep "een zelfde sanctie wordt uitgesproken terwijl hiervoor 
minder redenen worden opgegeven, (dit) dient te worden gelijkgeschakeld met 
het uitspreken van een zwaardere straf", faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advoca-
ten: mrs. W. Van Steenbrugge en H. Willo, Gent.

Nr. 278

2° KAMER - 17 mei 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT - 
MOTIVERING VAN DE BESLISSING - VERPLICHTING EEN CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN - 
DRAAGWIJDTE

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - MOTIVERING VAN DE BESLISSING - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - HANDHAVING - VERPLICHTING EEN CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN - DRAAGWIJDTE

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHT - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - 
VERPLICHTING EEN CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN - DRAAGWIJDTE

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT - 
MOTIVERING VAN DE BESLISSING - VERPLICHTING EEN CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN - 
OMSCHRIJVING VAN HET MISDRIJF - NIET-CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - MOTIVERING VAN DE BESLISSING - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - HANDHAVING - VERPLICHTING EEN CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN - OMSCHRIJVING 
VAN HET MISDRIJF - NIET-CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD

6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHT - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - 
VERPLICHTING EEN CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN - OMSCHRIJVING VAN HET MISDRIJF - NIET-
CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD

1º, 2º en 3º De verplichting om een conclusie te beantwoorden die bij  art.  23, 4°,  Wet  
Voorlopige Hechtenis, is opgelegd, is niet onbegrensd; zij wordt de onderzoeksgerechten 
slechts  opgelegd  in  zoverre  de  betwisting  die  door  de  inverdenkinggestelde  is  
opgeworpen relevant is, d.w.z. betrekking heeft op de voorwaarden waarvan de wet, in  
dat geval, de wettigheid van de hechtenis doet afhangen1.

4º, 5º en 6º Wanneer de appelrechters een criminele omschrijving handhaven waardoor de 
handhaving van de voorlopige hechtenis voor een termijn van drie maanden kan bevolen  
worden,  moeten  zij  de  gegevens  preciseren  die  volgens  hen,  niettegenstaande  de 
omstandige betwisting van de eiser,  de ernstige aanwijzingen van schuld lijken uit  te  

1 Zie Cass., 16 aug. 2005, A.R. P.05.1159.F, nr. 397; J. de CODT, "Le contrôle du maintien de la 
détention préventive" in La détention préventive, o.l.v. B. DEJEMEPPE, Brussel, Larcier, 1992, p. 232-
233.
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maken die met die omschrijving overeenkomen.  (Artt. 23, 4° en 30, §4, eerste lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0684.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 mei 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Het bestreden arrest beveelt de handhaving van de voorlopige hechtenis van 

eiser wegens poging tot moord en zegt dat die handhaving drie maanden geldig 
is.

Eiser had voor de appelrechters een conclusie neergelegd waarin hij het be-
staan van de voorbedachten rade betwist en aanvoert dat de feiten, waarvan hij 
de materialiteit niet betwistte, slechts een poging tot doodslag waren, of alleen 
maar vrijwillige slagen en verwondingen, mogelijks gerechtvaardigd door wette-
lijke zelfverdediging of verschoond door uitlokking.

Tot staving van dit verweer voerde eiser met name aan dat hij het slachtoffer 
vóór de feiten nog nooit had ontmoet, dat uit geen enkel gegeven van het dossier 
blijkt dat hij het zou hebben opgezocht om het te doden, en dat hij slechts uit 
schrik had geschoten, in een context van confrontaties tussen twee groepen, na 
tevergeefs te hebben gepoogd de vijandige groep op de vlucht te drijven.

Ter verwerping van dit verweer beperkt het arrest zich ertoe te vermelden dat 
"rekening gehouden met de gegevens die door het onderzoek zijn aangetoond 
[...], het in principe in dit stadium steeds voorbarig is om niet alleen de feiten an-
ders te omschrijven dan de onderzoeksrechter het heeft gedaan in het bevel tot 
aanhouding dat hij tegen [eiser] heeft uitgevaardigd maar zeker om zich uit te 
spreken over het bestaan of de toepasselijkheid in [diens] hoofde van een eventu-
ele verschonings- of rechtvaardigingsgrond".

Weliswaar is de verplichting om een conclusie te beantwoorden die bij artikel 
23, 4°, van de Wet betreffende de voorlopige hechtenis, is opgelegd, niet onbe-
grensd. Zij wordt de onderzoeksgerechten slechts opgelegd in zoverre de betwis-
ting die door de inverdenkinggestelde is opgeworpen relevant is, dit wil zeggen 
betrekking heeft op de voorwaarden waarvan de wet, in dat geval, de wettigheid 
van de hechtenis doet afhangen.

De betwisting die door eiser is opgeworpen had gevolgen voor de wettigheid 
van zijn hechtenis, niet alleen wat de rechtvaardigingsgrond betreft die wordt 
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aangevoerd maar eveneens voor de omschrijving van het misdrijf. Het arrest be-
veelt immers de handhaving van de hechtenis gedurende drie maanden vanaf de 
dag van de uitspraak. Artikel 30, §4, van de Wet van 20 juli 1990 staat een der-
gelijke termijn niet toe wanneer de telastlegging slechts uit een misdrijf of mis-
daad bestaat die mits aanneming van de verzachtende omstandigheden voor de 
correctionele rechtbank kan worden gebracht.

Aangezien de appelrechters de criminele omschrijving van het bevel tot aan-
houding handhaven, moeten zij de gegevens preciseren die volgens hen, niette-
genstaande de omstandige betwisting van eiser, de ernstige aanwijzingen van 
schuld leken uit te maken die met die omschrijving overeenkomen.

Aangezien het arrest die precisering niet bevat, schendt het artikel 23.4° van de 
wet van 20 juli 1990.

Het middel is in zoverre gegrond.
Er bestaat geen grond om acht te slaan op het tweede middel, dat niet tot ver-

nietiging zonder verwijzing kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld. 

17 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. S. Mary en S. Coupat, Brussel.

Nr. 279

1° KAMER - 18 mei 2006

1º KOOP - AANNEMINGSOVEREENKOMST - VERKOOP - VERBORGEN GEBREKEN - VERKOPER - 
VRIJWARINGPLICHT - OPDRACHTGEVER

2º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - VERKOOP - VERBORGEN 
GEBREKEN - VERKOPER - VRIJWARINGPLICHT - OPDRACHTGEVER

1º  en  2º  Het  recht  op  vrijwaring  dat  de  eerste  koper  bezit  tegen zijn  verkoper  is  een  
toebehoren  van  de  zaak  dat  samen  met  de  zaak  wordt  doorverkocht  aan  de 
opeenvolgende kopers. De omstandigheid dat de gebrekkige zaak door een aannemer is  
geleverd aan zijn opdrachtgever in het raam van een aannemingsovereenkomst ontslaat  
de oorspronkelijke verkoper niet van zijn vrijwaringplicht tegenover deze eindgebruiker.  
De  opdrachtgever  heeft,  zoals  een  onderverkrijger,  alle  rechten  en  vorderingen  
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verbonden met de zaak die aan de oorspronkelijke verkoper toebehoorde1. (Artt. 1615 en 
1641, B.W.)

(FONDERIES LECOMPTE nv T. AQUAFIN nv, DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN nv)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal G. Dubrulle:
1. Eiseres fabriceert en levert riooldeksels en metalen putranden.
De omstandigheid dat geleverde putranden niet voldeden aan de door het bestek 

beschreven veiligheidsnormen werd als oorzaak van een ongeval met een riooldeksel 
weerhouden.

Deze putranden werden door eiseres geleverd aan de tweede verweerster, de N.V. 
Deckx Algemene Ondernemingen (hierna Deckx), in het kader van de door deze laatste 
voor rekening van de eerste verweerster, de N.V. Aquafin (hierna Aquafin) uitgevoerde 
werken. De vastgestelde afwijking was klaarblijkelijk tevens oorzaak van afbrokkelingen, 
welke herstellingswerken noodzakelijk maakten.

Het bestreden arrest veroordeelt eiseres, onder meer om, in solidum met de aannemer 
Deckx, de desbetreffende kosten van herstelling terug te betalen aan de opdrachtgever 
Aquafin en bepaalt, rechtdoende op de vrijwaringsvorderingen met betrekking tot 
dezelfde veroordeling, haar bijdrage - in het kader van haar onderlinge verhouding met de 
Deckx - op 80% en deze van Deckx op 20 %.

2. In het eerste onderdeel van het enig middel wordt door eiseres aangevoerd dat artikel 
1615 van het Burgerlijk Wetboek – volgens hetwelk de verplichting om een zaak te leve-
ren zich uitstrekt tot haar toebehoren - geen toepassing vindt op de aannemingsovereen-
komst tussen verweersters en dat de beslissing, waarbij gesteld werd dat Aquafin zich op 
grond van de haar door Derckx overgedragen garantieverbintenissen voor verborgen ge-
breken tegen eiseres kon richten, dus niet naar recht verantwoord is.

Door eiseres wordt terecht niet betwist dat de vordering gesteund op het artikel 1641 
van het Burgerlijk Wetboek – volgens hetwelk de verkoper tot vrijwaring gehouden is 
voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak - ingeval een zelfde zaak het voorwerp 
uitmaakt van opeenvolgende verkopen, door de uiteindelijke verkrijger ervan kan worden 
ingesteld niet alleen tegen zijn medecontractant, doch ook tegen alle voorgaande verko-
pers2.

Eiseres ziet hierin een toepassing van het artikel 1615 van het Burgerlijk Wetboek. Dit 
werd minstens destijds ook door Uw Hof aanvaard3.

Nopens de grondslag van bedoelde overdracht bestaan evenwel diverse andere, zeer uit-
eenlopende theorieën, waaronder het bestaan van een rechtstreekse vordering, een toepas-
sing van het artikel 1122 van het Burgerlijk Wetboek, een stilzwijgend beding ten gunste 
van een derde, een op het artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek gesteunde stilzwijgen-
de overdracht of nog, en niet in het minst, de objectieve band bestaande tussen de vorde-
ring en het overgedragen goed. In Nederland wordt er gewag gemaakt van "kwalitatieve 
rechten" (die de houder ervan op grond van zijn hoedanigheid van eigenaar van een zaak - 
qualitate qua - kan doen gelden), terwijl in Frankrijk beroep werd gedaan op de theorie 
van de contractengroepen4.

1 Zie de conclusie O.M.
2 J. HERBOTS,  “L’affinage du principe de la transmission automatique des droits ‘propter rem’ du 
maître de l’ouvrage à l’acquéreur de l’immeuble”, noot bij Cass., 15 sept. 1989, R.C.J.B. 1992, 515, 
nr. 4.
3 Cass., 5 december 1980, A.C., 1980-81, 382.
4 Zie over dit alles de in voetnoot 3 reeds aangehaalde bijdrage van J. HERBOTS, alsmede inzonderheid 
voor wat betreft de toestand in de ons omringende landen en de internationale en Europese tendensen 
het werk van I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, De quasi-immuniteit  
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De objectieve band bestaande tussen de vordering tot vrijwaring en het overgedragen 
goed en de omstandigheid dat deze aan het overgedragen goed inherente vordering in 
beginsel enkel nog voor de uiteindelijke verkrijger van het goed enig belang kan vertonen 
kunnen wettigen dat, behoudens andersluidende overeenkomst, die vordering overgaat op 
laatst genoemde.

Een belangrijke stroming in de rechtsleer lijkt me zich terecht te kanten tegen een te be-
perkende interpretatie van artikel 1615 B.W. als grondslag voor de overdracht van rechten 
propter rem. Een verschil in behandeling tussen de laatste koper en degene die de zaak be-
komt in het raam van een aanneming lijkt niet gerechtvaardigd. Een rechtstreekse vorde-
ring tegen de leverancier van gebrekkige materialen getuigt van economisch realisme5. 
Koop en aanneming vertonen meer dan vroeger een gemengd karakter. Andere recente 
rechtsleer besluit in dezelfde zin6. Ook wijzen meerdere rechterlijke uitspraken dergelijke 
vorderingen toe7.

Aldus moet de bouwheer over dezelfde met de zaak verbonden rechten en vorderingen 
als de koper-aannemer kunnen beschikken. Dit is voor het Franse Hof van Cassatie de 
grondslag voor de rechtstreekse contractuele vordering van de bouwheer tegen de leveran-
cier wegens een gebrek van de geleverde zaak8.

De vordering op grond van het artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek gaat dus over 
op de uiteindelijke verkrijger van de zaak, ook als de overdracht kadert in een 
aannemingsovereenkomst.

Derhalve moet de verkoper van een gebrekkige zaak instaan voor de verborgen 
gebreken niet alleen tegenover zijn koper en de volgende koper maar ook tegenover de 
bouwheer aan wie de aannemer de gebrekkige zaak geleverd heeft in het raam van een 
aannemingsovereenkomst.

Ik meen te kunnen besluiten dat het onderdeel, dat ervan uitgaat dat deze 
garantieverbintenis niet overgedragen wordt op de bouwheer, faalt naar recht.

3. Het tweede onderdeel lijkt me feitelijke grondslag te missen in zoverre het een mis-
kenning van de bewijskracht van de syntheseconclusie van eiseres aanvoert: het blijkt niet 
dat de appelrechters, met de vaststelling dat eiseres de omvang van de uitgaven voor de 
herstelkosten niet betwistte, een uitlegging geven van die conclusie. Het onderdeel kan, 
gelet op die vergeefse kritiek, verder – d.i. in zoverre het een motiveringsgebrek aanvoert 
- niet aangenomen worden: de appelrechters dienden niet meer op het bedoelde verweer te 
antwoorden omdat het niet meer dienend was.

4. Het derde onderdeel, tenslotte, dat een motiveringsgebrek aanvoert in de mate dat in 
het bestreden arrest ook een quasi-delictuele fout als grondslag werd aanvaard, is niet ont-
vankelijk, nu het arrest eiseres veroordeelt op grond van haar contractuele aansprakelijk-
heid als verkoper en het onderdeel dus opkomt tegen een overtollige reden.

5. Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.05.0097.N)

van de uitvoeringsagent herbekeken, Intersentia, 427 e.v.
5 I. CLAEYS, o.c., 430, nr. 430 e.v. en de aldaar geciteerde auteurs.
6 C. PAULUS, Gebruikelijke contracten. Aanneming, in: Lexicon voor privaatrecht (1984), Die Keure, 
4, nr. 8; F. BURSSENS, Aannemingsrecht in hoofdlijnen, Maklu, 2001, 32, nrs. 9 en 10; A. VERBEKE, Bij-
zondere overeenkomsten in kort bestek, Intersentia, 2004, Antwerpen, 241-243; W. GOOSSENS, Aanne-
ming van werk, het gemeenschappelijk dienstencontract, Die Keure, 2003, 93-103, nrs. 100-115.
7 I. CLAEYS, o.c., 433, nr. 433. en de in de voetnoten 1797 en 1798 geciteerde uitspraken.
8 Cass. fr., Ass. plén., 7 feb, 1986, twee arresten, J.C.P. 1986, éd. G II, nr. 20616, noot PH. MALIVAUD, 
D 1986, 293, noot A. BENABENT.
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I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 januari 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel gaat er geheel van uit dat in geval van een aanneming van 

werk, gepaard met de levering van goederen, de vrijwaringsplicht van de verko-
per voor verborgen gebreken niet kan overgaan van een koper op diens opdracht-
gever van het werk aan wie de gebrekkige zaak uiteindelijk is geleverd.

2. Het recht op vrijwaring dat de eerste koper bezit tegen zijn verkoper, is een 
toebehoren van de zaak dat samen met de zaak wordt doorverkocht aan de op-
eenvolgende kopers. De omstandigheid dat de gebrekkige zaak door een aanne-
mer is geleverd aan zijn opdrachtgever in het raam van een aannemingsovereen-
komst, ontslaat de oorspronkelijke verkoper niet van zijn vrijwaringsplicht te-
genover deze eindgebruiker.

De opdrachtgever heeft, zoals een onderverkrijger, alle rechten en vorderingen 
verbonden met de zaak die aan de oorspronkelijke verkoper toebehoorde.

3. Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Derde onderdeel
4. Het onderdeel bekritiseert het bestreden arrest in zoverre de appelrechters 

een quasi-delictuele fout als grondslag nemen voor de toewijzing van de vorde-
ring inzake herstelkosten.

5. De appelrechters veroordelen de eiseres ook tot betaling van de herstelkos-
ten op grond van haar contractuele aansprakelijkheid als verkoper.

6. Deze laatste zelfstandige reden die in het eerste onderdeel tevergeefs is be-
kritiseerd, draagt de beslissing, zodat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden, 
mitsdien niet ontvankelijk is.

Tweede onderdeel
7. De eiseres concludeerde zoals in het middel is weergegeven.
8. De appelrechters die oordelen dat de eiseres de omvang van de uitgaven 

voor de herstelkosten niet betwist, geven van de conclusie van de eiseres een uit-
legging die met de bewoordingen ervan niet verenigbaar is en miskennen mits-
dien de bewijskracht ervan.

9. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het bedrag van de veroordeling 

van de eiseres voor de herstelling van de putranden bepaalt op 86.442,26 euro en 
uitspraak doet over de kosten van de partijen.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in 2/3 van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

18 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie9 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger, Heenen en De Gryse.

Nr. 280

1° KAMER - 18 mei 2006

1º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUR - CONCURRENTIEBEDING - AARD - 
VERBINTENIS - VORDERING - VERJARING - TERMIJN - AANVANG

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - HANDELSAGENTUUR - 
CONCURRENTIEBEDING - VERBINTENIS - VORDERING - TERMIJN - AANVANG

1º en 2º Indien de agentuurovereenkomst een concurrentiebeding bevat is de verbintenis  
tot nakoming ervan een gevolg van deze overeenkomst en is de rechtsvordering waartoe  
deze verbintenis aanleiding geeft onderworpen aan de verjaringstermijn van een jaar na 
het einde van die overeenkomst, met dien verstande dat deze termijn eerst loopt vanaf  
het tijdstip waarop die verbintenis een einde neemt1. (Art. 26, Wet 13 april 1995)

(FORTIS BANK nv T. D.)

Conclusie van de Heer advocaat-geneaal G. Dubrulle:
1. Het bestreden arrest heeft de door eiseres ingestelde tegenvordering, die ertoe strekte 

van verweerster een vergoeding te bekomen wegens de op 26 juli 2001 vastgestelde 
schending van het niet-concurrentiebeding opgenomen in de handelsagentuurovereen-
komst tussen partijen, die een einde had genomen op 14 juni 2001, bij toepassing van het 
artikel 26 van de Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, als 
verjaard afgewezen, om de reden dat deze tegenvordering werd ingesteld meer dan een 
jaar na het einde van de overeenkomst.

2. In het eerste onderdeel van het enig cassatiemiddel voert eiseres de schending aan 

9 Behalve wat het tweede onderdeel betreft: het O.M. was van mening dat het feitelijke grondslag 
miste. Dit onderdeel had enkel betrekking op de beslissing over de omvang van het gevorderde en 
werd door het Hof wel gegrond bevonden. De vernietiging is dan ook beperkt tot deze beslissing (en 
deze over de kosten).
1 Zie de conclusie O.M.
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van dat artikel 26.
Krachtens deze bepaling “verjaren de rechtsvorderingen, die uit een 

agentuurovereenkomst ontstaan, een jaar na het eindigen van die overeenkomst of vijf jaar 
na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn langer mag duren dan 
een jaar na het einde van de overeenkomst”.

Volgens het onderdeel zou, wanneer bepaalde verbintenissen uit de overeenkomst 
blijven gelden na het einde ervan - zoals de verbintenis om gedurende een bepaalde tijd na 
dat einde geen concurrentie te doen - de eenjarige verjaringstermijn aanvangen wanneer 
deze verbintenissen een einde nemen. Waar het concurrentiebeding in dezen gold tot zes 
maanden na het beëindigen van de overeenkomst (op 14 juni 2001), dus tot 15 december 
2001 en de verjaringstermijn dus liep tot 15 december 2002, was de op 22 november 2002 
door eiseres ingestelde tegenvordering dus tijdig en werd ze dan ook met miskenning van 
het artikel 26 van de Wet van 13 april 1995 als verjaard afgewezen.

3. De standpunten over de interpretatie van deze bepaling in een geval als te dezen 
lopen uiteen. Meestal wordt aangenomen dat de eenjarige verjaringstermijn een aanvang 
neemt hetzij met ingang van de datum van de miskenning van het concurrentiebeding of 
van de vaststelling ervan2, hetzij vanaf het ogenblik dat de post-contractuele verbintenis 
een einde neemt3.

Het Hof werd nog niet in de gelegenheid gesteld hierin te trancheren, minstens niet in 
het kader van de Wet van 13 april 1995. De voorbereidende werken hiervan brengen 
evenmin verheldering.

Daar het bedoelde artikel 26 evenwel een nagenoeg slaafse weergave is van het artikel 
15 van de Wet van 3 juli 1978 op de Arbeidsovereenkomsten, lijkt het verantwoord de 
rechtspraak en rechtsleer te onderzoeken, die ontwikkeld werd met betrekking de toepas-
sing van laatst vermeld artikel inzake vorderingen ontstaan na het einde van de overeen-
komst. Hierbij kunnen voornamelijk twee standpunten worden onderscheiden. Volgens de 
enen is in dergelijk geval de gemeenrechtelijke verjaring van toepassing, volgens de ande-
ren de eenjarige verjaringstermijn (met aanvang zoals hiervoor omschreven)4.

De in het bestreden arrest verdedigde stelling - weliswaar volgens de letter van artikel 
26 - vindt dus geen steun in rechtspraak en rechtsleer.

Waar deze bepaling toepasselijk is op de “rechtsvorderingen die uit de 
agentuurovereenkomst ontstaan” en dus bezwaarlijk voor te houden is dat de vordering 
ontstaan uit de miskenning van een in een agentuurovereenkomst opgenomen 
concurrentiebeding geen vordering is die uit die overeenkomst is ontstaan, volgt uit de 
tekst zelf van de wet dat de gemeenrechtelijke verjaringstermijn ter zake buiten 
beschouwing moet worden gelaten.

Daar het evenwel niet redelijk te verantwoorden valt dat de verjaringstermijn van een 
rechtsvordering zou ingaan vooraleer deze rechtsvordering ontstaat5, bepalen de voorstan-
ders van de toepasselijkheid van het artikel 26 doorgaans de aanvang van die eenjarige 

2 A. DE THEUX, La fin du contrat d’agence commerciale, Brussel, Bruylant, 1997, 129, nr. 114.
3 PH. DE KEYSER & N. BEAUFILS, “Agence commerciale et représentation commerciale. La loi du 13 
avril 1995”, J.T.T., 1996, 11.
4 Zie Cass. 21 juni 1993, A.R. 8283, nr. 295 en J.T.T., 1993, 325, met noot; Cass., 21 okt. 2002, A.R. 
S.99.0090.F, www.cass.be en Cass., 30 mei 2005, A.R. S.04.0115.N, www.cass.be; F. KÉFER & J. 
CLESSE,  “La  prescription  extinctive  en  droit  du  travail”,  in  Formation  permanente  CUP,  La 
Prescription, 14, nr. 6 en  J.T.T. 2001, 202-203, nr. 6; H.-D. BOSLY & J. VAN DROOGHENBROECK, “La 
prescription”, in  Le contrat de travail dix ans après la loi du 3 juillet 1978, 330; D. PAROTTE, “La 
prescription des actions résultant du contrat de travail”, J.T.T., 1985, 178, nr. 8; en in dezelfde zin: J. 
Herman, “De verjaring in het arbeidsrecht”,  J.T.T., 1984, 125; zie ook: Cass., 19 feb. 1960,  Pas. 
1960, I, 709, met noot R.H.
5 Zie overigens het adagium: “Actiones non natae non praescribuntur”.
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termijn op een van de voormelde tijdstippen.
Deze aanvang bepalen op het ogenblik van de miskenning van de post-contractuele 

verbintenis schenkt evenwel geen voldoening, nu deze opvatting geen steun vindt in de 
tekst van het artikel 26, dat enkel de vijfjarige en niet de eenjarige verjaringstermijn doet 
aanvangen met ingang van het feit waaruit de vordering is ontstaan. Bovendien krijgt de 
door de miskenning van de post-contractuele verbintenis benadeelde partij meestal slechts 
geruime tijd later hiervan kennis, zodat het problematisch voorkomt in dit geval de 
termijn van de verjaring van de vordering, waarover die partij voortaan beschikt, te doen 
ingaan op een vroegere datum. Tenslotte kan de datum van deze kennisname of 
vaststelling van de miskenning zich zelfs na het einde van de post-contractuele 
verbintenissen situeren. De stelling dat de verjaringstermijn aanvangt op het ogenblik van 
de miskenning van de post-contractuele verplichting of van de vaststelling ervan, die 
daarenboven de rechtszekerheid niet dient, kan dus niet worden gevolgd.

Dit alles in acht genomen dient de voorkeur te gaan naar de in hoofdorde door het 
onderdeel aangenomen stelling: de in artikel 26 van de Handelsagentuurwet bedoelde 
eenjarige verjaringstermijn vangt aan op het einde van de post-contractuele 
verbintenissen.

Deze stelling (die spoort met deze van het Hof m.b.t. artikel 15 Arbeidsovereenkom-
stenwet6) houdt drie voordelen in:

1° ze heeft niet het onredelijk of onbillijk karakter van de te letterlijke interpretatie van 
het artikel 26;

2° ze biedt meer rechtszekerheid dan de stelling die de datum van miskenning van de 
post-contractuele verbintenis of van de vaststelling ervan weerhoudt;

3° ze sluit aan bij de termen van het artikel 26, nu kan gesteld worden dat met het 
eindigen van de overeenkomst in de zin van die bepaling dient te worden begrepen: “het 
eindigen van de verbintenissen uit de overeenkomst”.

Het onderdeel is dus gegrond, terwijl de overige grieven niet tot ruimere cassatie 
kunnen leiden.

4. Conclusie: vernietiging.

ARREST

(A.R. C.05.0270.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 december 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 26 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurover-

eenkomst;
- artikel 2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij wet van 10 

juni 1998.

6 Zie voetnoot 5.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de tegenvordering van (de eiseres), gesteund op 

een schending van het niet-concurrentiebeding door de verweerster, verjaard op 
grond van volgende overwegingen:

"Fortis (de eiseres) stelde eveneens bij zelfde conclusie dd. 22 november 2002 
een deelvordering in wegens inbreuk op het beding van niet-concurrentie, opge-
nomen in het avenant van de overeenkomst onder de artikels 4 en 5, in extenso 
geciteerd door de eerste rechter op pagina 2 van het bestreden vonnis.

Het gaat specifiek om een verbod 'enige activiteit uit te oefenen gelijkaardig 
aan die welke in deze overeenkomst is bepaald en dit voor een duur van zes 
maanden na de beëindiging van de overeenkomst'.

De eerste rechter oordeelde dat een dergelijke vordering, hoewel 'haar oor-
sprong vindend in het sluiten van de agentuurovereenkomst, doch pas ontstaan 
na het einde ervan' onderworpen is aan de gemeenrechtelijke verjaringstermijn 
(p. 10/11).

De eerste rechter stelde verder dat op grond van de vaststelling verricht door 
gerechtsdeurwaarder Vijt dd. 26 juli 2001 genoegzaam de miskenning van het 
beding werd aangetoond en kende ten titel van schadevergoeding één jaar com-
missie ad 104.180,97 euro toe.

(De verweerster) stelt dat ook deze deelvordering onderworpen is aan de verja-
ring ex art. 26 WHO. Ondergeschikt stelt zij dat het niet-concurrentiebeding 
geen uitwerking kan hebben (art. 24, §2, WHO) en meer ondergeschikt verzoekt 
zij om de forfaitaire schadevergoeding te herleiden tot de helft (art. 1231 B.W.).

Hoe dit te beoordelen?
De verjaring ex art. 26 WHO is op de eerste plaats van toepassing op een 

rechtsvordering die uit de agentuurovereenkomst ontstaat.
Niet ernstig kan betwist worden dat de vordering strekkende tot de in art. 5 van 

het avenant van de overeenkomst vastgelegde forfaitaire vergoeding wegens in-
breuk op het niet-concurrentiebeding zijn ontstaan vindt in de agentuurovereen-
komst. De eerste rechter had het over 'zijn oorsprong vinden in het sluiten van de 
overeenkomst', hetgeen niet vereist is krachtens art. 26 WHO.

De vordering dient te zijn ontstaan uit de overeenkomst. Het niet-concurrentie-
beding maakt deel uit van de overeenkomst en legt de agent/medecontractant in 
de tijd nog navolgende verplichtingen op na het beëindigen van de overeen-
komst, verplichtingen die echter rechtstreeks voortvloeien uit de overeenkomst 
zelf.

Partijen voeren vervolgens een inhoudelijk debat over het vertrekpunt van de 
verjaring.

Art. 26 WHO geeft twee vertrekmogelijkheden aan van twee onderscheiden 
termijnen, met name:

- één jaar na het eindigen van de overeenkomst;
- of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze ter-

mijn langer mag duren dan één jaar na het eindigen van deze overeenkomst.
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In onderhavige zaak en meer specifiek inzake de deelvordering wegens het 
niet respecteren van het niet-concurrentiebeding situeert 'het feit' waaruit de vor-
dering is ontstaan zich na beëindiging van de overeenkomst. Het kwestieuze 
niet-concurrentiebeding speelt immers maar voor de periode na het beëindigen 
van de overeenkomst en is beperkt tot zes maanden na dit einde, in casu tussen 
15 juni 2001 en 15 december 2001.

Het feit dat (de verweerster) een inbreuk op het niet-concurrentiebeding heeft 
gepleegd werd behoorlijk vastgesteld op 26 juli 2001, hetgeen op zich niet ern-
stig betwist wordt.

Er is geen enkele wettelijke houvast om te stellen, zoals (de eiseres) doet, dat 
de verjaringstermijn van één jaar eerst een aanvang zou nemen na het verstrijken 
van de termijn van zes maanden, dit is vanaf 15 december 2001.

De verjaringstermijn bedraagt volgens art. 26 WHO vijf jaar na de inbreuk - 
'het feit' - vastgesteld op 26 juli 2001, zonder dat deze termijn langer mag duren 
dan één jaar na het beëindigen van de overeenkomst, zijnde 15 juni 2002.

De bepaling opgenomen in art. 26 WHO is specifiek, duidelijk en niet in strijd 
met het gemeen recht (ondermeer art. 2257 B.W., bepaling die trouwens niet van 
openbare orde is).

Besluit
Deze deelvordering, ingesteld per 22 december 2002, is eveneens verjaard op 

grond van art. 26 WHO".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 26 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurover-

eenkomst bepaalt dat de rechtsvorderingen die uit de agentuurovereenkomst ont-
staan, verjaren één jaar na het eindigen van die overeenkomst of vijf jaar na het 
feit waaruit de vordering is ontstaan zonder dat deze termijn langer mag duren 
dan één jaar na het eindigen van deze overeenkomst.

Wanneer evenwel bepaalde verbintenissen uit de handelsagentuurovereen-
komst blijven gelden na het eindigen van die overeenkomst - zoals de verbintenis 
om gedurende een bepaalde tijd na het eindigen van de overeenkomst geen con-
currentie te doen - dan vangt de verjaring van de vordering gesteund op de niet-
naleving van die verbintenissen aan bij het eindigen van die verbintenissen, die 
deel uitmaken van de handelsagentuurovereenkomst, of bij het feit waaruit die 
vordering is ontstaan zonder dat in dit laatste geval de verjaringstermijn langer 
mag duren dan één jaar na het eindigen van die verbintenissen.

In onderhavige zaak werd de handelsagentuurovereenkomst tussen partijen be-
ëindigd op 14 juni 2001. Die overeenkomst bevatte een niet-concurrentiebeding, 
dat gold tot zes maanden na het einde van de handelsagentuurovereenkomst. Het 
niet-concurrentiebeding dat deel uitmaakt van de handelsagentuurovereenkomst, 
bleef derhalve van toepassing tot 15 december 2001. De inbreuk op dit beding 
dateert van 26 juli 2001.

De verjaring van vermeld artikel 26 voor wat betreft de vordering gesteund op 
de schending van het niet-concurrentiebeding vangt derhalve aan op 15 decem-
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ber 2001 (einde van het niet-concurrentiebeding) om te eindigen op 15 december 
2002. In elk geval mag de verjaringstermijn niet langer duren dan 15 december 
2002.

De tegenvordering van de eiseres gesteund op de niet-naleving van het niet-
concurrentiebeding werd volgens het bestreden arrest ingesteld op 22 november 
2002.

Het bestreden arrest, door te oordelen dat die tegenvordering verjaard is, 
schendt derhalve artikel 26 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handels-
agentuurovereenkomst.

(...)
III. Beslissing van het Hof
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 26 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagen-

tuurovereenkomst, hierna genoemd Handelsagentuurwet, verjaren de rechtsvor-
deringen die uit de agentuurovereenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van 
die overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder 
dat deze termijn langer mag duren dan één jaar na het eindigen van deze over-
eenkomst.

Indien de agentuurovereenkomst een concurrentiebeding bevat, is de verbinte-
nis tot nakoming ervan een gevolg van deze overeenkomst en is de rechtsvorde-
ring waartoe deze verbintenis aanleiding geeft, onderworpen aan de in artikel 26 
Handelsagentuurwet bedoelde termijn, met dien verstande dat de in die bepaling 
bedoelde eenjarige termijn eerst loopt vanaf het tijdstip waarop die verbintenis 
een einde neemt.

2. Uit het beroepen vonnis en het arrest blijkt dat:
- tussen partijen een agentuurovereenkomst bestond;
- deze overeenkomst een niet-concurrentiebeding bevat dat de verweerster ver-

biedt om concurrentiële activiteiten te ontplooien gedurende een periode van zes 
maanden vanaf de beëindiging van de overeenkomst;

- de overeenkomst op 27 maart 2001 door de eiseres werd opgezegd met een 
opzegtermijn van zes maanden, eindigend op 30 september 2001;

- de eiseres per aangetekende brief van 14 juni 2001 een einde maakte aan de 
overeenkomst met de verweerster wegens ernstige tekortkomingen;

- op 26 juli 2001 een inbreuk door de verweerster op de niet-concurrentiever-
plichting werd vastgesteld;

- de verweerster bij dagvaarding van 2 juli 2001 aanspraak heeft gemaakt op 
schadevergoeding van de eiseres wegens de beëindiging van de agentuurover-
eenkomst;

- de eiseres bij conclusie neergelegd voor de eerste rechter, op 22 november 
2002 een tegenvordering heeft ingesteld tot onder meer het verkrijgen van scha-
devergoeding wegens de inbreuk op het niet-concurrentiebeding.
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3. Het arrest stelt vast dat niet wordt betwist dat de agentuurovereenkomst 
werd beëindigd op 14 juni 2001 en dat eiseres haar tegenvordering wegens de 
wanprestatie van de verweerster instelde bij conclusie neergelegd op 22 novem-
ber 2002. 

Vervolgens oordeelt het arrest dat deze tegenvordering is verjaard omdat zij 
werd ingesteld meer dan een jaar na de beëindiging van de overeenkomst.

4. Door aldus te oordelen schendt het arrest artikel 26 Handelsagentuurwet.
5. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

18 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. van Ommeslaghe en Geinger.

Nr. 281

1° KAMER - 18 mei 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - TUCHTZAKEN - BALIE - 
TUCHTRAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING - STAFHOUDER - AANWEZIGHEID BIJ EEN HUISZOEKING 
- GEVOLG

2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - ONPARTIJDIGHEID 
VAN DE RECHTER - TUCHTZAKEN - BALIE - TUCHTRAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING - 
STAFHOUDER - AANWEZIGHEID BIJ EEN HUISZOEKING - GEVOLG

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN 
DE RECHTER - ONPARTIJDIGHEID - TUCHTZAKEN - BALIE - TUCHTRAAD VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING - STAFHOUDER - AANWEZIGHEID BIJ EEN HUISZOEKING - GEVOLG

4º ADVOCAAT - TUCHTZAKEN - TUCHTRAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING - STAFHOUDER - 
AANWEZIGHEID BIJ EEN HUISZOEKING - ONPARTIJDIGHEID - GEVOLG

5º ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKING - STAFHOUDER - AANWEZIGHEID - ADVOCAAT - 
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VERVOLGING - VEROORDELING - TUCHT - VERVOLGING - TUCHTRAAD VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING - ONPARTIJDIGHEID - GEVOLG

1º, 2º, 3º, 4º en 5º De enkele omstandigheid dat een lid van de tuchtraad van beroep van  
een balie in zijn hoedanigheid van stafhouder aanwezig was bij een huiszoeking door  
een  onderzoeksrechter  in  het  kantoor  van  een  advocaat,  tijdens  een  gerechtelijk  
onderzoek, dat geleid heeft tot diens strafrechtelijke veroordeling, die ook de grondslag  
was  van  zijn  tuchtvervolging,  heeft  niet  tot  gevolg  dat  dit  lid  daarbij  een  betrokken  
overheid was die kennis nam van dat onderzoek of aldus een standpunt innam over de  
grond  van  die  strafvervolging,  zodat  daaruit  niet  kan  worden  afgeleid  dat  de  aldus 
samengestelde  tuchtraad  van  beroep  niet  meer  met  de  vereiste  objectieve  
onpartijdigheid  over  die  tuchtvervolging  kan oordelen1.  (Artt.  87  en  88,  Sv.;  Art.  6.1, 
Verdrag Rechten van de Mens; Art. 14.1, I.V.B.P.R.; Algemeen rechtsbeginsel inzake de 
onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de rechter)

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

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in substantie gezegd:
De voorziening stelt de vraag aan de orde of de deelname aan de behandeling, door de 

Tuchtraad van beroep van een balie, van een tuchtzaak ten laste van een advocaat, door 
een stafhouder, aanwezig bij een huiszoeking bij die advocaat in een strafzaak die heeft 
geleid tot diens veroordeling, tevens basis van tuchtvervolging, tot gevolg heeft dat die 
tuchtraad geen voldoende waarborgen van objectieve onpartijdigheid biedt, zodat die 
advocaat geen eerlijke behandeling van zijn tuchtzaak, zoals gewaarborgd door artikel 6.1 
van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, heeft gekregen.

Eiser wierp die aanwezigheid bij de huiszoeking op als beletsel voor de stafhouder om 
te zetelen daar ze gesteund was op de zorg om het beroepsgeheim van eiser ten aanzien 
van zijn cliënteel te garanderen.

De tuchtraad van beroep verwerpt dit bezwaar nu eiser niet zegt waarop hij zich steunt 
om te beweren dat de stafhouder daarbij een controversiële rol heeft gespeeld, zodat hij 
thans niet kon zetelen en omdat eiser niets ondernam om de stafhouder te wraken. 

In het cassatiemiddel wordt gesteld dat eiser - volgens het proces-verbaal van de 
terechtzitting van de tuchtraad van beroep - vroeg dat de stafhouder zich zou recuseren en 
dat het Openbaar Ministerie stelde dat diens onafhankelijkheid door zijn aanwezigheid bij 
de huiszoeking niet in het gedrang kwam.

Voorts wordt aangevoerd dat de stafhouder daarbij zelfs de stukken onderzocht en 
optrad als tuchtoverheid, die erover waakt dat geen dossier van de advocaat een misdrijf 
verbergt, dus als "betrokken overheid".

Een essentiële regel van de rechtsbedeling werd dus overtreden : het strafrechtelijk 
onderzoek waarbij de stafhouder betrokken was heeft geleid tot een veroordeling die zelf 
aan de basis lag van de tuchtvervolging, waarover de stafhouder dus niet meer - zonder 
schending van het vereiste van objectieve onpartijdigheid - kon oordelen.

Dat eiser niet overging tot wraking is daarbij irrelevant.
Het middel voert de schending aan van het beginsel van de objectieve onpartijdigheid 

en kan dus voor het eerst voor Uw Hof worden aangevoerd2.
Mijn inziens faalt het evenwel naar recht.
Cruciaal is de vraag of de stafhouder, door zijn rol bij de huiszoeking, vooringenomen 

werd ten overstaan van een latere rol als tuchtrechter.

1 Zie de conclusie O.M.
2 Cass., 27 nov. 2002, A.R. P.02.1158.F, nr. 634.



1130 HOF VAN CASSATIE 18.5.06 - Nr. 281 

Uit de stukken blijkt niet of de huiszoeking in het kantoor van eiser plaatsgreep op 
grond dat hijzelf of een derde verdachte was.

Maar dit is niet essentieel.
Het is een vaststaand en niet betwist gebruik dat de onderzoeksrechter zich, tijdens de 

huiszoeking – waartoe hij krachtens de artikelen 87 en 88 Wetboek van Strafvordering 
kan overgaan - in het kantoor van een advocaat, laat vergezellen door de stafhouder.

Het is ook vaststaand dat deze bijstand enkel beoogt te garanderen dat geen stukken 
door het beroepsgeheim gedekt worden in beslaggenomen.

Of hierbij enkel de onderzoeksrechter dan wel de stafhouder het laatste woord heeft, is 
betwist.

De heersende doctrine stelt mijn inziens terecht dat de eindbeslissing aan de onder-
zoeksrechter toekomt3.

Maar ook dat is niet essentieel.
Is wel doorslaggevend of de stafhouder daarbij, zoals het middel aanvoert, hierbij als 

"betrokken overheid" kennis nam van de grond van de strafvervolging of zelfs maar van 
mogelijke tuchtrechtelijk sanctioneerbare onregelmatigheden (terwijl van tuchtvervolging 
uiteraard nog geen sprake is, nu zelfs de feiten vanzelfsprekend, in dit stadium van het 
onderzoek, strafrechtelijk niet vaststaan).

Dit is mijn inziens allerminst het geval, gelet op de zeer beperkte rol van de stafhouder:
1) ten aanzien van de stukken: hij is louter hoeder van het beroepsgeheim.
2) ten aanzien van het strafonderzoek in zijn geheel waarvan hij slechts zeer partieel 

een aspect verneemt.
Het is dus alleszins niet zoals het middel het stelt dat de stafhouder dezelfde zorg heeft 

als de onderzoeksrechter om erop toe te zien dat een dossier van een advocaat niet dient 
om een misdrijf te verbergen.

De stafhouder helpt niet mee aan het onderzoek of aan een vervolging, van welke aard 
ook. Zijn aanwezigheid is trouwens niet verplicht doch enkel gebruikelijk. Hij heeft ook 
geen enkel oordeel over de rol van de advocaat moeten geven, wat het criterium is voor 
een gemis aan eventuele latere onpartijdigheid, zowel naar de opvatting van Uw Hof als 
deze van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De objectieve onpartijdigheid 
van de raad van beroep is dus niet aangetast door die aanwezigheid van de stafhouder.

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. D.05.0015.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 15 juni 2005 gewezen 

door de tuchtraad van beroep van de balies van het rechtsgebied van het Hof van 
Beroep te Gent.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Feiten

3 R. VERSTRAETEN, Handboek van Strafvordering, 4e dr., 2005, Antwerpen Apeldoorn, Maklu, 452, nr. 
911, met verwijzing naar, o.m. L. VIAENE, Huiszoeking en beslag in strafzaken, A.P.R., 1962, 253, nr. 
489.
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Uit het verzoekschrift tot cassatie blijkt dat de feiten de volgende zijn:
Bij twee in kracht van gewijsde gegane vonnissen van 4 juni 2004 van de Cor-

rectionele Rechtbank te Oudenaarde werd de eiser strafrechtelijk veroordeeld tot 
onder meer hoofdgevangenisstraffen van twee jaar met uitstel wegens inbreuken 
op de drugswetgeving, enerzijds, en wegens valsheid in geschrifte, heling en wit-
wasmisdrijven, anderzijds.

Naar aanleiding van die strafrechtelijke veroordelingen werd de eiser, in zijn 
hoedanigheid van advocaat aan de balie te Oudenaarde, door de stafhouder opge-
roepen voor de raad van de Orde van advocaten van deze balie om zich tucht-
rechtelijk te verantwoorden.

Bij beslissing van 5 januari 2005 legde de raad van de Orde de eiser de sanctie 
van schrapping op. Op het hoger beroep van de eiser tegen deze beslissing ver-
nietigde de tuchtraad van beroep van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te 
Gent bij beslissing van 15 juni 2005 de beroepen beslissing omdat deze niet was 
uitgesproken door alle leden die eraan hadden meegewerkt. De tuchtraad van be-
roep verklaarde de feiten andermaal bewezen en legde opnieuw als sanctie de 
schrapping op.

III. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 
en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (het "EVRM");

- artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 
rechten, ondertekend te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij wet 
van 15 mei 1981 ("IVBPR" of "BUPO");

- het algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid 
van de rechter.

Aangevochten beslissingen
De eiser komt op tegen de bestreden beslissing in zoverre de tuchtrechtelijke 

tenlasteleggingen daarin bewezen worden verklaard en hem hiervoor de tucht-
straf van schrapping wordt opgelegd. De tuchtraad van beroep (steunt) zich daar-
bij onder meer op de volgende overwegingen:

"Er is geen enkel beletsel dat de tuchtraad van beroep in zijn huidige samen-
stelling kennis neemt van onderhavige zaak, ook al beweert (de eiser) dat de as-
sessor D.L. een zeer belangrijke controversiële rol gespeeld heeft in het onder-
zoek van zaken waarin (de eiser) werd veroordeeld door de Correctionele Recht-
bank te Oudenaarde bij vonnissen van 4 juni 2004. Deze bewering heeft betrek-
king op het feit dat er in het kantoor van (de eiser) een onderzoeksverrichting is 
gebeurd waarbij deze assessor in zijn hoedanigheid van Stafhouder aanwezig 
was uit hoofde van de zorg om het beroepsgeheim van de betrokken advocaat ten 
opzichte van zijn cliënteel te garanderen;

(De eiser) zegt niet waarop hij zich steunt om te zeggen dat deze assessor een 
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controversiële rol heeft gespeeld en dat hij niet zou kunnen zetelen als onpartijdi-
ge rechter.

(De eiser) heeft daarenboven niets ondernomen om de desbetreffende procedu-
re van wraking in te stellen (artikel 835 en volgende van het Gerechtelijk Wet-
boek)" (punt A.1 op p. 2 van de bestreden beslissing).

Grieven
Bij het bepalen van de gegrondheid van de tegen de eiser als advocaat ingestel-

de tuchtrechtelijke vervolging, had de eiser het recht dat zijn zaak werd behan-
deld door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.

Dit beginsel wordt miskend wanneer de beslissing mede wordt gewezen door 
een rechter van wie objectief kan worden gevreesd dat hij niet de waarborgen 
van onpartijdigheid biedt waarop de rechtzoekende recht heeft.

Te dezen werd de eiser tuchtrechtelijk vervolgd wegens een beweerde schen-
ding van de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan 
het beroep van advocaat ten grondslag liggen, nu hij schuldig was bevonden en 
strafrechtelijk werd veroordeeld door twee vonnissen van de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde dd. 4 juni 2004.

Wat de behandeling van de tuchtzaak betreft, had de eiser op de terechtzitting 
van 20 april 2005 voor de tuchtraad van beroep gesteld dat Mr. D.L. zich diende 
te recuseren, gelet op de rol die hij heeft gespeeld tijdens het onderzoek van de 
strafzaken die hebben geleid tot de voormelde correctionele vonnissen van 4 juni 
2004, waarop de tuchtvervolging was gebaseerd (cf. de desbetreffende vermel-
ding op het proces-verbaal van de terechtzitting van 20 april 2005 voor de tucht-
raad van beroep).

Dienaangaande had het openbaar ministerie gesteld "dat het gebruikelijk is dat 
de Stafhouder aanwezig is bij de huiszoeking bij een advocaat teneinde bezwaar 
te kunnen aantekenen indien stukken zouden in beslag genomen worden in strijd 
met het beroepsgeheim" en dat "(d)e onafhankelijkheid van de assessor (...) niet 
in het gedrang (wordt) gebracht door het feit dat hij aanwezig was bij de huiszoe-
king ter vrijwaring van het beroepsgeheim van (de eiser)" (cf. de vermelding op 
het laatste blad van het proces-verbaal van de terechtzitting van 20 april 2005 
voor de tuchtraad van beroep).

Afgezien van een gebeurlijke "controversiële rol" die Mr. D.L. tijdens de be-
wust huiszoeking volgens eiser had gespeeld, oordeelt de Tuchtraad van Beroep 
te dezer zonder meer dat "er (...) geen enkel beletsel (is) dat de Tuchtraad van 
Beroep in zijn huidige samenstelling kennis neemt van onderhavige zaak (...)". 
De Tuchtraad van Beroep ontkent m.b.t. assessor D.L. evenwel niet "dat er in het 
kantoor van (de eiser) een onderzoeksverrichting is gebeurd waarbij deze asses-
sor in zijn hoedanigheid van Stafhouder aanwezig was uit hoofde van de zorg om 
het beroepsgeheim van de betrokken advocaat ten opzichte van zijn cliënteel te 
garanderen" (punt A.1 op p. 2 van de bestreden beslissing).

Aangezien te dezen vaststaat dat de zaak mee werd behandeld door Mr. G. 
D.L. als assessor, die tevens mee de bestreden beslissing heeft gewezen, werd 
deze beslissing gewezen door een tuchtraad van beroep die geen voldoende 
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waarborgen van objectieve onpartijdigheid biedt.
In zijn hoedanigheid van korpsoverste neemt de stafhouder n.a.v. een huiszoe-

king bij een advocaat immers daadwerkelijk kennis van de inhoud van het straf-
rechtelijk onderzoek, waarbij hij met het oog op de eerbiediging van het beroeps-
geheim er zelfs moet op toezien welke stukken volgens hem al dan niet voor be-
slag in aanmerking komen. De stafhouder treedt in dit verband zelfs op als tucht-
overheid van de betrokken advocaat, waarbij hij dezelfde zorg heeft als de onder-
zoeksrechter om erop toe te zien dat een dossier van een advocaat niet dient om 
een misdrijf te verbergen.

De stafhouder is als zodanig dan ook een "betrokken overheid" bij het desbe-
treffende strafrechtelijk onderzoek.

Het verbod van de stafhouder, die eerder in zijn hoedanigheid van stafhouder 
kennis nam van en betrokken was bij een strafrechtelijk onderzoek tegen een be-
paalde advocaat, om nadien te zetelen in de tuchtzaak die n.a.v. de op grond van 
dit onderzoek totstandgekomen strafrechtelijke veroordeling werd opgestart te-
gen de desbetreffende advocaat, houdt als zodanig dan ook een essentiële regel 
van de rechtsbedeling in, zodat de omstandigheid dat de eiser niet is overgegaan 
tot wraking van de desbetreffende assessor, te dezen irrelevant is.

Aangezien het strafrechtelijk onderzoek waarbij assessor D.L. in zijn hoeda-
nigheid van stafhouder betrokken was, heeft geleid tot de correctionele vonnis-
sen van 4 juni 2004 die aan de basis liggen en zelfs het voorwerp uitmaken van 
de tuchtrechtelijke vervolging die tot de te dezen bestreden beslissing heeft ge-
leid, kon deze assessor niet zonder schending van het vereiste van de objectieve 
onpartijdigheid nog deel uitmaken van de tuchtraad van beroep die in hoger be-
roep de tuchtvervolging lastens de eiser behandelde en ook de bestreden beslis-
sing heeft gewezen.

Hieruit volgt dat daar de tuchtvervolging desondanks mede werd behandeld en 
de bestreden beslissing mede werd gewezen door assessor D.L. het vereiste van 
de objectieve onpartijdigheid werd miskend en de bestreden beslissing dienvol-
gens niet werd gewezen door een regelmatig samengestelde zetel (schending van 
artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 
en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, van artikel 14.1 van het Internationaal 
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, ondertekend te New York op 
19 december 1966 en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, en van het alge-
meen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rech-
ter).

IV. Beslissing van het Hof
Beoordeling
1. Krachtens artikel 87 van het Wetboek van Strafvordering zal de onderzoeks-

rechter desgevorderd of ambtshalve zich naar de woning van de verdachte bege-
ven om er de papieren, de zaken en in het algemeen alle voorwerpen op te spo-
ren, die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen.

Krachtens artikel 88 van dit wetboek kan de onderzoeksrechter zich eveneens 
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begeven naar de andere plaatsen waar hij vermoedt dat men de in het voornoem-
de artikel 87 bedoelde voorwerpen verborgen heeft.

2. Het is een vaststaand gebruik dat de stafhouder of een door hem aangewe-
zen lid van de Raad van de Orde aanwezig is bij een huiszoeking in het kantoor 
van een advocaat.

De stafhouder of diegene die door hem is aangewezen moet erop toezien dat 
het onderzoek en de mogelijke inbeslagname geen betrekking heeft op stukken 
waarvoor het beroepsgeheim geldt. Hij zal de stukken, die de onderzoeksrechter 
wenst te onderzoeken of in beslag te nemen, inkijken en zijn oordeel geven over 
hetgeen al dan niet onder het beroepsgeheim valt. De onderzoeksrechter is niet 
gebonden door het standpunt van de stafhouder en beslist in laatste instantie of 
een document wordt in beslag genomen of niet.

De aanwezigheid van de stafhouder bij een huiszoeking houdt niet in dat hij 
zelf daden van onderzoek of vervolging stelt ten laste van de betrokken advocaat. 
Zijn tussenkomst beoogt evenmin te verhinderen dat een dossier van een advo-
caat dient om een misdrijf te verbergen.

3. Krachtens artikel 6.1 EVRM heeft eenieder, bij het vaststellen van zijn bur-
gerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een 
tegen hem ingestelde strafvervolging, recht op een eerlijke en openbare behande-
ling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechter welke bij de 
wet is ingesteld. Eenzelfde waarborg ligt vervat in artikel 14.1 BUPO en in het 
algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 
rechter.

4. De enkele omstandigheid dat een lid van de tuchtraad van beroep van een 
balie in zijn hoedanigheid van stafhouder aanwezig was bij een huiszoeking door 
een onderzoeksrechter in het kantoor van een advocaat, tijdens een gerechtelijk 
onderzoek dat geleid heeft tot diens strafrechtelijke veroordeling, die ook de 
grondslag was van zijn tuchtvervolging, heeft niet tot gevolg dat dit lid daarbij 
een betrokken overheid was die kennis nam van dat onderzoek of aldus een 
standpunt innam over de grond van die strafvervolging.

Uit die omstandigheid kan derhalve niet worden afgeleid dat de aldus samen-
gestelde tuchtraad van beroep niet meer met de vereiste objectieve onpartijdig-
heid over die tuchtvervolging kan oordelen.

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

18 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Geinger.
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Nr. 282

1° KAMER - 19 mei 2006

DWANGSOM - TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - BEOORDELING - BESLAGRECHTER - 
BEVOEGDHEID

In  geval  van zwarigheden bij  de  tenuitvoerlegging  van een vonnis  dat  een  dwangsom 
oplegt, behoort het de beslagrechter te bepalen of de voorwaarden voor die dwangsom 
vervuld zijn1.(Art. 1498, Ger.W.)

(K. e.a. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0389.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren in hun memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 23 tot 28, 1385quater en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat:
"- (verweerster), bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen van 

8 december 2003, (verweerster) veroordeeld werd 'tot het vellen en tot het weg-
halen van de wortels van alle sparren, of andere aanplantingen die - rechtstreeks 
of indirect - een hinder zouden kunnen vormen voor het gebruik en de inrichting, 
met verharding en bekisting, van de litigieuze erfdienstbaarheid van uitweg, zo-
als deze is omschreven in de vonnissen van de eerste rechter van 3 februari en 26 
mei 1998 en op het plan waarnaar hij verwijst' en 'omdat zij die veroordeling niet 
uiterlijk op 31 mei 2004 ten uitvoer had gelegd werd zij ertoe veroordeeld aan de 
(eisers) een dwangsom van 250 euro te betalen per kalenderdag vertraging in die 
tenuitvoerlegging';

- op 18 juni en 29 december 2004, hebben de (eisers) aan (verweerster) twee 
bevelen laten betekenen tot betaling van dwangsommen van respectievelijk 
4.500 euro en 5.468,70 euro" 

en dat:
"- de eerste rechter een plaatsopneming heeft bevolen waar hij heeft vastge-

steld dat:
- een aanzienlijk gedeelte van de laurierhaag dat het gebruik en de inrichting 

van de erfdienstbaarheid kon hinderen, weggehaald werd;

1 Cass., 10 nov. 2005, A.R. C.04.0020.N, www.cass.be.
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- de sparren die eveneens het gebruik en de inrichting van de erfdienstbaarheid 
hinderden, geveld werden;

- dat de stronken van de sparren niet uitgetrokken maar wel gehakseld werden 
tot op een diepte van 20 centimeter;

- dat er dwerglaurieren blijven staan op het tracé van de erfdienstbaarheid en 
de inrichting ervan hinderen;

- dat deskundige Merveille met betrekking tot de stronken en wortels van de 
sparren gepreciseerd heeft dat ze verwijderd moesten worden vóór het begin van 
de werken waarbij de erfdienstbaarheid zou worden ingericht met verharding en 
bekisting, omdat ze zouden kunnen rotten en op lange termijn sporadisch verzak-
kingen kunnen veroorzaken",

Het arrest verklaart vervolgens de door verweerster ingestelde verzetten ont-
vankelijk en gegrond en zegt bijgevolg dat de op verzoek van de eisers bij explo-
ten van 18 juni en 22

december 2004 betekende bevelen tot betaling nietig en van generlei waarde 
zijn en veroordeelt hen om aan verweerster 1.250 euro schadevergoeding alsook 
de kosten van de twee gedingen te betalen.

Die beslissing is hierop gegrond 
"dat de door deskundige Merveille geuite vrees slechts doelt op een risico van 

sporadische verzakkingen op lange termijn, maar daaruit niet kan worden opge-
maakt dat de wortels die niet werden uitgetrokken maar wel gehakseld tot op een 
diepte van 20 cm of de aanwezigheid van enkele dwerglaurieren rechtstreeks of 
indirect een hinder zouden kunnen vormen voor het gebruik en de inrichting, met 
verharding en bekisting, van de litigieuze erfdienstbaarheid van uitweg;

(...) dat (verweerster) terecht ervan kon uitgaan dat zij door de sparren te vel-
len en hun wortels te hakselen tot op een diepte van 20 à 30 centimeter, de in-
richting van de erfdienstbaarheid mogelijk maakte, te meer daar (de eisers) nooit 
iets hebben ondernomen om die erfdienstbaarheid in te richten;

(dat) (de eisers) die de mogelijkheid hadden om de erfdienstbaarheid in te rich-
ten, immers daartoe niets hebben ondernomen, hoewel (verweerster) hun dat her-
haaldelijk had gevraagd, zodat niet bewezen is dat de inrichtingswerken, recht-
streeks of indirect, gehinderd zouden kunnen worden door de gehakselde en niet-
uitgetrokken wortels; 

(...) dat uit geen enkel gegeven van de zaak blijkt dat het gebruik van de erf-
dienstbaarheid gehinderd, verminderd of ongemakkelijker geworden is doordat 
de wortels niet werden uitgetrokken of door de aanwezigheid van dwerglaurie-
ren, noch dat de inrichting ervan daardoor rechtstreeks of indirect gehinderd zou 
kunnen worden, zodat niet voldaan is aan de in het vonnis van 8 december 2003 
opgelegde voorwaarden om (verweerster) ertoe te veroordelen een dwangsom te 
betalen".

Grieven 
Krachtens de artikelen 23 tot 28, 1385quater, 1386 en 1498 van het Gerechte-

lijk Wetboek is de beslagrechter gebonden door het gezag van het rechterlijk ge-
wijsde van de beslissing die de dwangsom oplegt. Bij zijn toezicht op de tenuit-
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voerlegging van de hoofdveroordeling, bij ontstentenis waarvan een dwangsom 
verschuldigd is, mag hij die veroordeling niet wijzigen of herzien.

Het gezag van het rechterlijk gewijsde strekt zich niet alleen uit tot het dictum 
van een beslissing maar ook tot de dragende beweegredenen die de noodzakelij-
ke grondslag ervan vormen, zodat de beslagrechter, die uitspraak moet doen over 
een zwarigheid bij de tenuitvoerlegging van de dwangsom, gebonden is door de 
geschillen die reeds beslecht zijn bij de beslissing waarvan de tenuitvoerlegging 
wordt vervolgd, en hij ze niet door zijn beslissing mag vervangen.

Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen van 8 december 
2003 had, zoals het bestreden [arrest] eraan herinnert, verweerster veroordeeld 
'tot het vellen en tot het weghalen van de wortels van alle sparren, of andere aan-
plantingen die - rechtstreeks of indirect - een hinder zouden kunnen vormen voor 
het gebruik en de inrichting, met verharding en bekisting, van de litigieuze erf-
dienstbaarheid van uitweg, zoals deze is omschreven in de vonnissen van de eer-
ste rechter van 3 februari en 26 mei 1998 en op het plan waarnaar hij verwijst' en 
die hoofdveroordeling gepaard laten gaan met de litigieuze dwangsom. Die be-
slissing beslechtte enkele geschillen tussen de partijen aan de hand van redenen 
die de noodzakelijke grondslag van het dictum vormen.

Aldus wijst de rechtbank erop:
" dat (verweerster) staande houdt dat zij geen handelingen heeft gesteld die het 

eventuele gebruik van de erfdienstbaarheid zouden kunnen verminderen of het 
minder gemakkelijk maken;

dat inderdaad:
- het bovenste deel van de erfdienstbaarheid dat samenvalt met de toegangs-

weg die zij heeft aangelegd, over de hele lengte een nuttige breedte van meer dan 
drie meter heeft.

De breedte tussen de twee stenen pilasters die zij opgetrokken heeft, vertoont 
eveneens een nuttige breedte van meer dan drie meter, aangezien zij volgens de 
gerechtsdeskundige 3.20m meet.

- Op het onderste deel van de erfdienstbaarheid heeft zij wel degelijk een rij 
picea's geplant, maar wel op meer dan drie meter van de noordergrens van haar 
grond, overeenkomstig de vereisten van de akte van vestiging en de latere wijzi-
gingen.

- Enkele dwerglaurieren in de border die zij, met instemming van haar zuster, 
langs haar toegangsweg heeft aangelegd, staan inderdaad op de ligging van de 
erfdienstbaarheid, maar ze vormden nooit een onoverkomelijke hinder voor het 
gebruik ervan"

maar oordeelt
"dat die beweringen strijdig zijn met het dossier en met de vaststellingen die 

ter plaatse werden gedaan, zowel door de eerste rechter als door deskundige 
Merveille;

dat de eerste rechter immers tussen de twee pilasters een nuttige breedte van 
2,60 m gemeten heeft en van 2,80 m ter hoogte van de laatste spar;
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dat een van de pilasters op de oorspronkelijke ligging van de erfdienstbaarheid 
opgetrokken is;

dat de sparren over de strook van de erfdienstbaarheid groeiden, zowel ter 
hoogte van hun kruin als van hun wortels, waardoor de mogelijkheden om die in 
te richten verzwaard worden (p. R8 van het deskundigenverslag van 17 juni 
1996);

(...)
dat (verweerster) tot slot de (eisers) ten onrechte verwijt dat zij hun eisen be-

treffende het weghalen van de belemmeringen voor de inrichting van het 'onder-
ste tracé' van de erfdienstbaarheid hebben geformuleerd en gehandhaafd;

dat zij gewettigde redenen hadden om de afbraak te vorderen van de pilaster 
die op de oorspronkelijke ligging van die erfdienstbaarheid was gebouwd en zij 
geenszins verplicht waren om te dulden dat hun uitweg, hoe weinig ook, werd 
omgeleid om die pilaster te ontwijken;

dat zij dat als dading hebben gedaan;
dat de dwerglaurieren die het gebruik van de uitweg voorbij die pilaster hinde-

ren, vanzelfsprekend moesten worden weggehaald en dat dit niet echt een ono-
verkomelijke last was;

ten slotte, dat (verweersters) sparren, i.c. picea's, kennelijk de uitweg hinder-
den (men hoeft maar de overgelegde foto's te bekijken om zich daarvan te verge-
wissen) en aldus zowel de realisatie als de duurzaamheid van een inrichting om 
de erfdienstbaarheid berijdbaar te maken in het gedrang brachten wegens hun 
wortelontwikkeling;

dat niet de meer dan tien jaar lang herhaalde verzoeken van (de eisers) om ze 
te verwijderen als een misbruik kunnen worden beschouwd, maar wel (verweer-
sters) immobilisme;

(...) dat haar in pleidooien uiteengezette argument volgens hetwelk er zou 
moeten worden gewacht tot (de eisers) besluiten de inrichting van hun toegangs-
weg aan te pakken om twee vliegen in een klap te slaan door de picea's door de-
zelfde aannemer te laten vellen niet in rechte is gegrond;

dat (de eisers) vast en zeker mogen eisen dat (verweerster) de ligging van de 
erfdienstbaarheid vrijmaakt voordat er enige inrichtingswerken worden aangevat;

dat zij dit zelfs mogen doen los van de bestemming die ze later aan hun grond 
zullen geven: zij hebben met name het recht (ius abutendi) om het ongewijzigd 
voort te verkopen, met alleen maar het voordeel van een erfdienstbaarheid van 
uitweg waarover geen geschil bestaat, en daarbij hun rechtsopvolger de keuze te 
laten hoe hij ze wil inrichten".

Dat vonnis oordeelt ten slotte dat
"de vordering om (verweerster) te veroordelen tot het weghalen van haar pi-

cea's en alle overige mogelijke hindernissen op het 'onderste deel' van de ligging 
van erfdienstbaarheid gegrond is, aangezien het bevel van de eerste rechter om 
zulks te doen, niet volstond om de gedwongen tenuitvoerlegging mogelijk te ma-
ken;
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(...) dat de vordering tot betaling van een dwangsom eveneens gegrond is; (...) 
dat er wel rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat het moei-
lijk, zo niet onmogelijk, zal zijn om de tronken en wortels van de picea's vóór het 
begin van de lente weg te halen, aangezien graafmachines en/of bulldozers zich 
niet op te vochtige grond mogen wagen, althans zonder er ernstige schade te ver-
oorzaken; dat de dwangsom dus zal ingaan indien er vóór 31 mei 2004 geen ten-
uitvoerlegging is gebeurd, of, indien dit vonnis vóór die datum niet zou zijn bete-
kend, binnen 30 kalenderdagen te rekenen van die datum".

Het vonnis dat de hoofdvordering samen met een dwangsom had uitgesproken, 
en bijgevolg, de voorwaarden had vastgelegd onder welke, bij ontstentenis van 
tenuitvoerlegging, de dwangsom verschuldigd zou zijn, had aldus beslist dat de 
laurieren die op de uitweg van de erfdienstbaarheid stonden, een hinder vormden 
voor het gebruik van de erfdienstbaarheid en de mogelijke inrichting ervan, weg-
gehaald moesten worden en dat de tronken en de wortels van de sparren "uitge-
trokken" en niet alleen gehakseld moesten worden, aangezien dit het gebruik van 
"graafmachines en/of bulldozers" voor ogen heeft. Het had eveneens definitief 
uitspraak gedaan over de vraag of de eisers het recht hadden om van verweerster 
te eisen dat zij de ligging van de erfdienstbaarheid vrij zou maken voordat zij 
enige inrichtingswerken zouden ondernemen.

Door te oordelen dat niet bewezen is dat het gebruik van de erfdienstbaarheid 
gehinderd, verminderd of ongemakkelijker geworden is doordat de wortels niet 
werden uitgetrokken of door de aanwezigheid van enkele dwerglaurieren, noch 
dat de inrichting ervan rechtstreeks of indirect gehinderd zou kunnen worden 
doordat de wortels niet uitgetrokken maar wel gehakseld werden tot op een diep-
te van 20 centimeter, en daaruit af te leiden dat niet voldaan is aan de in het von-
nis van 8 december 2003 opgelegde voorwaarden, schendt het bestreden arrest 
de artikelen 23 tot 28, 1385quater, 1386 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. Beslissing van het Hof
Luidens artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek komt de dwangsom, 

eenmaal verbeurd, ten volle toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen 
en kan die partij de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de titel waarbij zij is 
vastgesteld.

Ingevolge artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek, hoort de beslagrechter, 
in geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een 
dwangsom oplegt, te bepalen of de voorwaarden voor de dwangsom vervuld zijn.

Bij een vonnis van 8 december 2003 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Namen verweerster, op straffe van een dwangsom, veroordeeld "tot het vellen en 
tot het weghalen van de wortels van alle sparren, of andere aanplantingen die - 
rechtstreeks of indirect - een hinder zouden kunnen vormen voor het gebruik en 
de inrichting, met verharding en bekisting, van de litigieuze erfdienstbaarheid 
van uitweg, zoals deze is omschreven in de vonnissen van de eerste rechter van 3 
februari en 26 mei 1998 en op het plan waarnaar hij verwijst". 

In hoger beroep heeft het hof van beroep kennisgenomen van het geschil tus-
sen de partijen m.b.t. de tenuitvoerlegging door verweerster van voornoemd von-
nis. Het heeft eerst gewezen op de vaststellingen van de eerste rechter tijdens een 
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plaatsopneming en vervolgens, op grond van een feitelijke beoordeling, gezegd 
"dat uit geen enkel gegeven van de zaak blijkt dat het gebruik van de erfdienst-
baarheid gehinderd, verminderd of ongemakkelijker geworden is doordat de 
wortels niet werden uitgetrokken of door de aanwezigheid van dwerglaurieren, 
noch dat de inrichting ervan daardoor rechtstreeks of indirect gehinderd zou kun-
nen worden, zodat niet voldaan is aan de in het vonnis van 8 december 2003 op-
gelegde voorwaarden om [verweerster] ertoe te veroordelen een dwangsom te 
betalen".

Aldus heeft het hof van beroep, binnen de perken van zijn bevoegdheid als 
rechter van de tenuitvoerlegging, naar recht beslist dat niet voldaan was aan de 
bij het vonnis van 8 december 2003 opgelegde voorwaarden om verweerster een 
dwangsom op te leggen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.

19 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Draps, Oosterbosch en Mahieu.

Nr. 283

3° KAMER - 22 mei 2006

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - FOUT - SCHIJN 
- SCHADE

Het  arrest  dat  beslist  dat  een compensatiekas  voor  kinderbijslag  een zware  fout  heeft  
begaan door bij  de ouders de schijn te wekken dat de verhoogde bijslag tijdens een  
periode van verschillende jaren verschuldigd was of behouden bleef, verantwoordt zijn  
beslissing naar recht dat de schade t.g.v. die fout gelijk is aan het bedrag van de ten  
onrechte verhoogde kinderbijslagen1. (Artt. 1235, 1376, 1382 en 1383, B.W.)

(CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATION FAMILIALES DES RÉGIONS DE CHARLEROI ET DE NAMUR 
v.z.w. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0008.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 20 oktober 2004 is gewe-

zen door het Arbeidshof te Bergen.

1 Het O.M. concludeerde tot  verwerping, maar oordeelde dat  de twee onderdelen van het  eerste 
middel feitelijke grondslag misten.
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Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift de volgende twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1235, 1376, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 120bis van de wetten betreffende de kinderbijslag, gecoördineerd bij 

het koninklijk besluit van 19 december 1939, vóór de wijziging ervan bij artikel 
41, 1° en 2°, van de wet van 22 februari 1998.

Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof, dat uitspraak doet over de hoofdvordering van de verweerders 

en de tegenvordering van eiseres, verklaart het hoger beroep van eiseres onge-
grond en veroordeelt eiseres, met bevestiging van het beroepen vonnis in al zijn 
beschikkingen, om aan de verweerders het bedrag van 353,45 euro, dat door ei-
seres reeds was ingehouden, terug te betalen, op de volgende gronden :

"In conclusie [...] beslist het [arbeids]hof dat [eiseres] een fout heeft begaan 
door, op de opgegeven datum van 31 juli 1986 in de stukken van 15 juni 1983 tot 
vaststelling van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van het kind S., 
diens medische toestand niet te hebben herzien;

Die fout is te wijten aan het verzuim van verschillende verplichtingen: [...].
Het [arbeids]hof beslist bijgevolg dat de verhoogde kinderbijslag ten onrechte 

is uitgekeerd wegens een fout die [eiseres] heeft begaan bij het beheer van het 
dossier van het kind S. De schade voortvloeiende uit die fout is gelijk aan het be-
drag van de kinderbijslag die in de litigieuze periode is uitgekeerd.

Het is dus gelijk aan het bedrag van de verhoogde kinderbijslag dat aan de ou-
ders is uitbetaald van 1 augustus 1986 tot 31 oktober 1993, te weten 929.938 
BEF (23.052,57 euro); het bedrag van 353,45 euro dat [eiseres] ingehouden heeft 
op de kinderbijslag die ze ten gunste van het kind S.M. heeft uitbetaald, moet [ei-
seres] bijgevolg aan diens ouders terugbetalen.

Aangezien beslist wordt dat de verhoogde kinderbijslag die ten onrechte [aan 
de verweerders] is toegekend, verrekend moet worden met de vergoeding voor 
de schade die zij geleden hebben wegens de 'fout' die [eiseres] bij het beheer van 
het dossier van het kind S. heeft begaan en die tijdens de volledige litigieuze pe-
riode is blijven bestaan, bestaat er geen grond om te onderzoeken of de toepasse-
lijke verjaringstermijn al dan niet 5 jaar bedraagt (artikel 120 van de gecoördi-
neerde wetten betreffende de kinderbijslag)".

Grieven
Eerste onderdeel
In haar appèlconclusie betoogde eiseres met betrekking tot de fout die zij be-

gaan zou hebben en de daaruit voorvloeiende schade, dat:
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"Om [eiseres] aansprakelijk te stellen, diende de eerste rechter zijn beslissing 
te motiveren door het bestaan van een fout aan de zijde van [eiseres], schade aan 
de zijde van de [verweerders] en een oorzakelijk verband tussen de fout en de 
schade aan te tonen.

De fout die [eiseres] begaan zou hebben, wordt uitdrukkelijk betwist en daar-
enboven moet worden vastgesteld dat de gevorderde terugbetaling de [verweer-
ders] geen schade heeft berokkend, aangezien het bedoelde bedrag nooit ver-
schuldigd is geweest".

Eiseres betoogde dus dat er geen oorzakelijk verband bestond tussen de even-
tuele fout en de terugbetaling van een bedrag door de verweerders, aangezien dit 
bedrag hun ten onrechte is uitbetaald.

De beslissing van het arbeidshof dat "de schade ten gevolge van de fout gelijk 
is aan het bedrag van de kinderbijslag die in de litigieuze periode is uitgekeerd", 
geeft geen antwoord op de conclusie van eiseres.

Die motivering laat op zijn minst in het midden of het [arbeids]hof verzuimd 
heeft de hierboven aangehaalde argumentatie te beantwoorden of het hof, in zijn 
antwoord op die argumentatie, deze heeft willen verwerpen, op grond dat een be-
drag dat iemand ten onrechte is uitbetaald door de pleger van een fout, ondanks 
het onverschuldigd karakter ervan, deel kon uitmaken van de schade die hij ten 
gevolge van die foutieve daad geleden heeft.

Het arrest is dus niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 
149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
De schadevergoeding die aan een getroffene verschuldigd is tot herstel van een 

fout, heeft tot doel die getroffene terug te brengen in de toestand waarin hij zich 
zou hebben bevonden indien de fout niet was begaan. De vergoeding mag hem 
niet verrijken.

Bijgevolg kan het bedrag dat de pleger van de fout ten onrechte uitbetaald 
heeft aan de getroffene van die daad, niet vervat zijn in die schadevergoeding en 
kan ze, a fortiori, ook niet gelijk zijn aan dat bedrag.

Te dezen volgt uit de volgende redenen dat het arrest beslist dat de kinderbij-
slag ten onrechte is uitbetaald :

- "De kinderbijslag is ten onrechte uitgekeerd wegens een fout die [eiseres] 
heeft begaan";

- "Aangezien beslist wordt dat de verhoogde kinderbijslag die ten onrechte 
[aan de verweerders] is toegekend, verrekend moet worden met de vergoeding 
voor de schade die zij geleden hebben wegens de 'fout' die [eiseres] [...] heeft be-
gaan [...], bestaat er geen grond om te onderzoeken of de toepasselijke verja-
ringstermijn al dan niet 5 jaar bedraagt".

Die ten onrechte uitbetaalde bijslag kon bijgevolg noch een gedeelte van de 
schade noch, a fortiori, de volledige schade vormen die de verweerders ten ge-
volge van de fout van eiseres geleden hebben.

Het arrest, dat beslist dat de "schade voortvloeiende uit (de) fout (...) gelijk is 
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aan het bedrag van de verhoogde kinderbijslagen die betaald zijn tussen 1 augus-
tus 1986 en 31 oktober 1993", verantwoordt zijn beslissing bijgevolg niet naar 
recht (schending van artikelen 1235, 1376, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek en 120bis van de wetten betreffende de kinderbijslag, gecoördineerd bij het 
koninklijk besluit van 19 december 1939, vóór de wijziging ervan bij artikel 41, 
1° et 2°, van de wet van 22 februari 1998).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk 

enkel de partijen beslissen over de rechtsvordering, en de rechter geen uitspraak 
kan doen over niet gevorderde zaken en evenmin een geschil kan opwerpen dat 
niet van openbare orde is en dat door de partijen is uitgesloten;

- artikelen 767, §3, tweede en derde lid, 1138, 2°, dat het voormelde beschik-
kings-beginsel vastlegt, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof, dat uitspraak doet over de hoofdvordering van de verweerders 

en de tegenvordering van eiseres, verklaart het hoger beroep van eiseres onge-
grond en veroordeelt eiseres, met bevestiging van het beroepen vonnis in al zijn 
beschikkingen, om aan de verweerders het bedrag van 14.258 Belgische frank of 
333,45 euro terug te betalen, op de volgende gronden :

"Het [arbeids]hof oordeelt dat [eiseres] een fout heeft begaan.
[...]
De schade voortvloeiende uit die fout is gelijk aan het bedrag van de bijslagen 

die tijdens de litigieuze periode zijn uitgekeerd.
[...]
[De] ten onrechte [aan de verweerders] toegekende bijslagen moeten verre-

kend worden met de vergoeding voor de schade die zij geleden hebben wegens 
de fout van [eiseres]".

Grieven
Het arbeidshof haalt het voorwerp van de in eerste aanleg ingestelde hoofdvor-

dering aan:
"Bij verzoekschrift dat op 23 augustus 1994 is neergelegd op de griffie van de 

Arbeidsrechtbank te Charleroi, hebben [de verweerders] de vordering van [eise-
res] betwist. Zij voeren de verjaring van de onverschuldigde betaling aan". 

Het voorwerp van de in eerste aanleg ingestelde vordering was dus de verwer-
ping van de vordering tot terugbetaling die eiseres had ingesteld. De vordering 
strekte - zelfs niet subsidiair - tot betaling van een vergoeding voor de schade die 
door de fout van eiseres was berokkend.

Daarenboven beslist het arbeidshof de conclusie van (de verweerders) te ver-
werpen omdat deze is neergelegd " buiten de bij artikel 747, §2, van het Gerech-
telijk Wetboek, bepaalde termijn". Er hoeft dus geen rekening te worden gehou-
den met de inhoud van die conclusie en, inzonderheid, met de vraag of de ver-
weerders vergoeding hebben gevorderd voor de schade die hun was toegebracht 
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door het foutieve gedrag van eiseres.
Ten slotte heeft het openbaar ministerie in zijn schriftelijk advies, dat het op 

21 april 2001 overeenkomstig artikel 766 van het Gerechtelijk Wetboek heeft ge-
geven, dat " eiseres een betaling heeft verricht [...] ten gevolge van een fout en 
dat de kas derhalve het recht heeft de ten onrechte uitgekeerde bedragen terug te 
vorderen". Zijn advies had ook betrekking op de verjaringstermijn, maar niet op 
de vraag of er wegens de fout van eiseres eventueel ook schadevergoeding ver-
schuldigd was.

Op 18 mei 2004 hebben de verweerders de volgende "opmerkingen" gemaakt 
over het voormelde advies van het openbaar ministerie :

"Mijnheer de auditeur herhaalt in punt 11 - Voorafgaande rechtspleging - dat 
de 5de kamer van de Arbeidsrechtbank te Charleroi dit argument en dus ook de 
toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek heeft aanvaard en oor-
deelt dat de daaruit voortvloeiende schade gelijk is aan het gevorderde bedrag.

Uit zijn onderzoek onder punt IV - Het recht - Discussie - blijkt mijnheer de 
auditeur vergeten te zijn dit aspect van het probleem te behandelen en heeft hij 
zich beperkt tot het onderzoek van de verjaring, waarbij hij het begrip fout ge-
grond op het betwiste geschrift van [eiseres] en de daaruit voortvloeiende toepas-
sing van aansprakelijkheid aan de zijde van de pleger van de fout op grond van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek verwerpt.

De [verweerders] zijn van oordeel dat het derhalve nuttig zou zijn om, vóór het 
onderzoek van de vraag van de herziening in rechte, zich in dit geval eerst af te 
vragen of [eiseres] door de feiten, en meer bepaald door de bedrieglijke aandui-
ding volgens welke er geen datum van herziening was en de situatie dus defini-
tief was, geen titel heeft gemaakt die ze niet meer in vraag kan stellen, zodat het 
onderzoek van de kwestie van de verjaring geen praktisch nut meer heeft, aange-
zien die kwestie in dat geval niet meer berust op het bestaan van een onverschul-
digde betaling maar [op] de vrijwillig genomen beslissing om een betaling op 
grond van haar erkenning en van haar geschrift te verrichten".

Eerste onderdeel
Uit de processtukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de 

vordering van de verweerders, in eerste aanleg dan wel in hoger beroep, ertoe 
strekte schadevergoeding te verkrijgen voor de fout die eiseres had begaan.

Welnu, de leiding van het proces door de rechter wordt (onder meer) beheerst 
door het vermogen van de partijen om vrij te beschikken over de rechtsvordering 
die de uitoefening van hun rechten waarborgt. Het beschikkingsbeginsel heeft tot 
gevolg dat de keuze die de partij voor het voorwerp van haar vordering maakt, de 
rechter bindt. Dit beginsel is vastgelegd in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Het arrest, dat eiseres veroordeelt tot betaling van vergoeding voor de schade 
die zij door haar fout heeft berokkend, miskent derhalve het beschikkingsbegin-
sel en schendt artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, door uitspraak te 
doen "over niet gevorderde zaken" of door meer toe te kennen "dan er gevraagd 
was".
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Tweede onderdeel
Artikel 767, §3, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een bepa-

ling die krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek in hoger beroep 
van toepassing is, bepaalt :

"Tenzij zij mondeling hebben gerepliceerd na de voorlezing van het advies of 
hebben afgezien van hun recht op repliek, beschikken de partijen, met ingang 
van de kennisgeving van het advies van het openbaar ministerie, over de termijn 
bepaald overeenkomstig artikel 766, eerste lid, om ter griffie conclusie neer te 
leggen uitsluitend met betrekking tot de inhoud van dat advies.

De conclusie wordt alleen in aanmerking genomen in zoverre ze antwoordt op 
het advies van het openbaar ministerie".

Welnu, het advies van het openbaar ministerie concludeerde tot het bestaan 
van een onverschuldigde betaling en had betrekking op de toepasselijke verja-
ringstermijn.

De "opmerkingen" betreffende de toepassing van artikel 1382 van het Burger-
lijk Wetboek kunnen niet in aanmerking worden genomen, omdat zij niet ant-
woorden op dat advies.

Het arrest, dat de veroordeling van eiseres tot betaling van schadevergoeding 
voor de door haar begane fout verantwoordt op grond van de "opmerkingen" die 
op 18 mei 2004 zijn neergelegd in antwoord op het advies dat het openbaar mi-
nisterie had uitgebracht overeenkomstig artikel 766 van het Gerechtelijk Wet-
boek - opmerkingen waarin de verweerders verwezen naar artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek -, schendt derhalve artikel 767, §3, tweede en derde lid, wel-
ke bepalingen in hoger beroep van toepassing zijn krachtens artikel 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek .

III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Eerste middel 
Beide onderdelen samen
Naast de in het middel bedoelde overwegingen, oordeelt het arrest ook dat de 

"fout van [eiseres] des te zwaarder is, daar zij de situatie van het kind zeven jaar 
lang niet heeft herzien" en dat "zij dus bij de [verweerders] de schijn heeft ge-
wekt dat het recht op de verhoogde bijslag tijdens die periode verschuldigd was 
of behouden bleef".

Zo antwoordt het arrest ondubbelzinnig, door ze tegen te spreken, op de con-
clusie waarin de eiseres in substantie aanvoerde dat zij geen fout had begaan en 
dat de terugbetaling van een onverschuldigde betaling geen schade vormde die in 
oorzakelijk verband stond met een fout die haar kon worden aangewreven; het 
verantwoordt zijn beslissing dat de schade voortvloeiende uit die fout, gelijk is 
aan het bedrag van de ten onrechte verhoogde kinderbijslagen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
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In de samenvattende conclusie die de verweerders op 15 januari 2001 hebben 
neergelegd voor de eerste rechter, verzochten ze de arbeidsrechtbank "voor recht 
te zeggen dat de (door hen gepreciseerde) fouten aan de (eisende) partij toe te 
schrijven zijn en dat zij volledig aansprakelijk is in de zin van de artikelen 1382 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek".

Uit het voor het arbeidshof neergelegde schriftelijk advies van het openbaar 
ministerie blijkt dat de verweerders voormeld hof verzocht hebben het bestreden 
vonnis te bevestigen.

Dat vonnis had enerzijds beslist dat "het gebrek aan waakzaamheid" van de ei-
seres "[de verweerders] schade heeft berokkend, in zoverre zij verplicht zijn een 
bedrag aan [eiseres] terug te betalen, nadat hen meer dan zeven jaar lang iets fou-
tiefs is voorgehouden", en, anderzijds, dat die schade 23.052,57 euro bedroeg.

Het onderdeel dat op de bewering berust dat de verweerders geen schadever-
goeding vorderden voor de door eiseres begane fout, mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel
Het bestreden arrest verwijst bij zijn uitspraak over de vergoeding die het aan 

de verweerders toekent, niet naar de opmerkingen waarmee zij antwoorden op 
het advies van het openbaar ministerie.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

22 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Matray – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eeste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 284

3° KAMER - 22 mei 2006

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - ARBEIDSOVEREENKOMST - GEZAGSVERHOUDING - TOETSING VAN HET HOF

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAGSVERHOUDING - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF VAN CASSATIE - TOETSING VAN HET HOF

1º en 2º Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de bodemrechter uit de door 
hem vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden dat er tussen de contracterende 
partijen  een  gezagsverhouding  bestaat  en  dat  deze  derhalve  door  een  
arbeidsovereenkomst verbonden zijn1. 

1 Cass., 17 dec. 2001, A.R. S.99.0093.F - S.99.0181.F, nr. 706; 14 jan. 2002, A.R. S.00.0183.F, nr. 
21.
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(NRJ BELGIQUE nv T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0014.F)

I. Rechtspleging voor het hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 28 juni 2001 is gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan, gesteld als volgt.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134 en 1710 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten;
- de artikelen 1, §1, en 23 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders;

- de artikelen 2, §1, en 38 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof stelt vast dat, volgens eiseres, te dezen de door de partijen aan 

hun arbeidsverhouding gegeven omschrijving in aanmerking moet worden geno-
men, aangezien verweerder niet aantoont dat er een gezagsverhouding bestaat, 
verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond en bevestigt het bestreden von-
nis, dat verweerders rechtsvordering gegrond verklaart, welke ertoe strekte eise-
res te doen veroordelen om aan verweerder het daarin opgegeven bedrag aan so-
cialezekerheidsbijdragen, bijdrageopslagen en interest te betalen, vermeerderd 
met de wettelijke verwijlinterest en de kosten, op de volgende gronden:

"De omschrijving die de contracterende partijen aan hun arbeidsverhoudingen 
geven (loontrekkende of zelfstandige) bindt de rechter niet (Cass., 7 september 
1982, Chr. dr. soc., 1983, p. 13).

Die omschrijving is weliswaar een beoordelingsgegeven dat zo belangrijk is 
dat het doorslaggevend zal zijn als het niet onverenigbaar is met de reële situatie 
van de partijen.

[...]
Het beginsel volgens hetwelk zelfstandigheid niet afhangt van een overeenge-

komen omschrijving maar van een feitelijke situatie, moet echter met klem ge-
handhaafd worden, zoniet zouden misbruiken van schijnzelfstandigheid niet 
meer bestraft worden.

[...]
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7.1. [...] wel moet vastgesteld worden dat de omschrijving van de (arbeids- of 
aannemings-)overeenkomst op grond van een aantal aanwijzingen in de meeste 
gevallen slechts uitmondt in een subjectieve indruk en een bron van rechtsonze-
kerheid vormt.

Aanwijzingen die destijds betekenis hadden, zijn irrelevant geworden, aange-
zien de nieuwe arbeidsvormen nog maar weinig gemeen hebben met de sociale 
wetgeving die een traditioneel en duidelijk onderscheid tussen werknemers en 
zelfstandigen maakt.

7.2. Wat te dezen is aangetoond, is dat geen enkele betrokkene, in zijn arbeids-
verhouding tot [eiseres], overkwam als een zelfstandige die de risico's van een 
ondernemer aanging en diens onzeker bestaan deelde.

Alle betrokken werknemers werden immers ingeschakeld in een collectieve ar-
beidsorganisatie die helemaal door en voor [eiseres] was opgericht [...]

7.4. Om ten slotte terug te komen op de klassieke, op aanwijzingen gegronde 
methode, verwijst het [arbeids]hof naar het schriftelijk advies van het openbaar 
ministerie, dat terecht volgende vaststellingen maakt:

'- Het statuut van zelfstandige is aan de radiopresentatoren opgelegd. Ze heb-
ben geen enkele onderhandelingsmarge genoten. Ze hebben niet tussen de twee 
statuten kunnen kiezen.

[...]
- De arbeidsvoorwaarden zijn uitsluitend door [eiseres] opgesteld, op grond 

van een hiërarchie, van een uitzendcode, van dienstmededelingen. [...]
- De werkuren werden eenzijdig door [eiseres] bepaald.
- De presentatoren konden geen vakantie nemen zonder goedkeuring van de 

directie. De afwezigheden werden niet 'vrij' beslist.
- Het bedrag en de wijze van bezoldiging zijn door de partijen niet onderhan-

deld. [Eiseres] bepaalde de uurlonen en de loonschalen zelf. Bepaalde facturen 
van honoraria zijn door [eiseres] zelf opgemaakt (zie de verklaringen van 
B.D.W. en A.H.).

- Het materiaal wordt door [eiseres] integraal ter beschikking gesteld van de 
presentatoren (zie de verklaringen van B.D.W., A. H., P. P., V. L., P. D. en C. 
D.).

- In vergelijking met de door de bestuurders uitgeoefende controle, stelt men 
vast dat de presentatoren over een louter theoretische vrijheid beschikken [...]'.

Uit die aanwijzingen volgt dat de radiopresentatoren zich ten aanzien van [ei-
seres] in een gezagsverhouding bevonden en dat de daarmee strijdige gegevens 
en de door [eiseres] aangevoerde rechtspraak kunnen de standpunten van de So-
ciale Inspectie en van [verweerder] niet weerleggen".

Grieven
Eerste onderdeel
Volgens artikel 1, §1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 

van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders, is deze wet van toepassing op de werknemers en de werkge-
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vers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden.
Artikel 2, §1, eerste lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 

beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers bevat een soortgelijke be-
paling.

De socialezekerheidsbijdragen die ter uitvoering van de voormelde wetten 
krachtens de artikelen 23 van de wet van 27 juni 1969 en 38 van de wet van 29 
juni 1981 verschuldigd zijn, hoeven dus - met uitzondering van de wettelijke uit-
breidingen en gelijkstellingen - enkel betaald te worden indien er sprake is van 
een arbeidsovereenkomst.

Uit de artikelen 1 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten volgt dat het bewijs van het bestaan van een arbeidsovereenkomst - 
waarvan de bewijslast te dezen op verweerder rust - het bewijs van het bestaan 
van zijn vier bestanddelen veronderstelt, met name van een contractuele band, 
van de verplichting om werk te verrichten, van het bestaan van een bezoldiging 
en van het bestaan van een gezag.

De feiten, zoals ze door het arbeidshof zijn vastgesteld, met name het feit dat 
iemand niet overkomt als "een zelfstandige die de risico's van een ondernemer 
aangaat en zijn onzeker bestaan deelt" en het feit ingeschakeld te worden in een 
collectieve arbeidsorganisatie die voor en door zijn medecontractant is opgericht, 
bewijzen op zich - hetzij afzonderlijk, hetzij in hun geheel genomen - niet dat de 
vier bestanddelen van de arbeidsovereenkomst voorhanden zijn.

Indien het arrest zo uitgelegd moet worden dat het op die gegevens steunt om 
de vennootschap te veroordelen tot betaling van de socialezekerheidsbijdragen, 
dan volgt uit het voorgaande dat het niet naar recht is verantwoord (schending 
van de artikelen 1 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten, 1, §1, en 23 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-
wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders en 2, §1, en 38 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginse-
len van de sociale zekerheid voor werknemers).

Tweede onderdeel
1. In de conclusie die eiseres in hoger beroep regelmatig op de griffie van het 

arbeidshof had neergelegd op 26 oktober 2000, betoogde zij dat de medewerking 
tussen haar en haar radiopresentatoren van meet af aan steeds was geregeld door 
een aannemings-overeenkomst onder het zelfstandigenstatuut.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat verweerder, 
voor het [arbeids]hof, nooit kritiek heeft uitgeoefend op het feit van die om-
schrijving.

2. Indien de gegevens waarover de feitenrechter moet oordelen, de omschrij-
ving die de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst gegeven hadden, 
niet kunnen uitsluiten, dan kan de feitenrechter deze niet door een andere om-
schrijving vervangen.

Dat beginsel is niet alleen van toepassing wanneer de rechtsvordering tussen 
beide contracterende partijen - de vermeende werknemer en de vermeende werk-
gever - wordt ingesteld, maar ook wanneer ze door de Rijksdienst voor Sociale 
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Zekerheid tegen de vermeende werkgever wordt ingesteld.
De omstandigheden die het arbeidshof te dezen vaststelt, met name dat het 

zelfstandigenstatuut is "opgelegd aan de presentatoren (die) ... niet tussen beide 
statuten hebben kunnen kiezen", dat de arbeidsomstandigheden, de werkuren, het 
bedrag en de wijze van bezoldiging eenzijdig zijn bepaald door eiseres of niet 
door de partijen zijn onderhandeld, dat het materiaal integraal ter beschikking 
van de presentatoren is gesteld en dat zij slechts over een theoretische vrijheid 
beschikten, in vergelijking met de door eiseres uitgeoefende controle, zijn noch 
afzonderlijk noch samen onverenigbaar met een aannemingsovereenkomst.

Het arrest miskent bijgevolg de verbindende kracht van de aannemingsover-
eenkomst tussen eiseres en haar presentatoren (schending van de artikelen 1134 
en 1710 van het Burgerlijk Wetboek) en beslist niet wettig dat zij gebonden wa-
ren door een arbeidsovereenkomst (schending van de artikelen [1 en] 3 van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten), zodat eiseres aan 
verweerder, wegens de aard van hun tewerkstelling, socialezekerheidsbijdragen 
verschuldigd was (schending van de artikelen 1, §1, en 23 van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 2, §1, en 38 van de wet van 29 juni 
1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werkne-
mers).

Tweede middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, §1, en 5, eerste lid, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herzie-

ning van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders.

Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof stelt vast dat, volgens eiseres, te dezen de door de partijen aan 

hun arbeidsverhouding gegeven omschrijving in aanmerking moet worden geno-
men, aangezien verweerder niet aantoont dat er gezagsverhouding bestaat, ver-
klaart het hoger beroep van eiseres ongegrond en bevestigt het bestreden vonnis 
dat verweerders rechtsvordering gegrond verklaart, welke ertoe strekte eiseres te 
doen veroordelen om aan verweerder het daarin opgegeven bedrag aan socialeze-
kerheidsbijdragen, bijdrageopslagen en interest te betalen, vermeerderd met de 
wettelijke verwijlinterest en de kosten, op de volgende gronden:

"De vordering [van verweerder] is bijgevolg volkomen verantwoord en de vor-
dering hoeft niet verminderd te worden naar gelang van het aantal presentatoren 
dat door de Inspectie is ondervraagd, aangezien [eiseres] niet aantoont dat de 
presentatoren die niet zijn ondervraagd, onder andere arbeidsvoorwaarden wer-
den tewerkgesteld dan die op grond waarvan de andere presentatoren uiteindelijk 
als loontrekkende zijn beschouwd".

Grieven
Artikel 5, eerste lid, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de be-
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sluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders bepaalt dat verweerder tot taak heeft "de bijdragen van de werkgevers 
en de werknemers te innen".

De in die bepaling bedoelde werkgevers en werknemers zijn luidens artikel 1, 
§1, van dezelfde wet, zij die "door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden".

Wanneer betwist wordt dat een werknemer gebonden is door een arbeidsover-
eenkomst en wanneer er geen wettelijk vermoeden is van het bestaan van een 
dergelijke overeenkomst, staat het aan verweerder - met toepassing van de arti-
kelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek - 
om aan te tonen dat die werknemer door een dergelijke overeenkomst gebonden 
is.

Te dezen betoogde eiseres dat "slechts 10 van de 19 presentatoren zijn onder-
vraagd door de Sociale Inspectie [...] en [vroeg bijgevolg] subsidiair om het ge-
vorderde bedrag te verminderen, aangezien er geen grond bestaat om de niet on-
dervraagde presentatoren aan de sociale zekerheid te onderwerpen [...]".

Het arbeidshof verwerpt dit argument en beslist dat de vordering "volkomen 
verantwoord is" om de hierboven aangegeven reden.

Om die reden verplicht het arbeidshof - dat niet beslist dat verweerder het ver-
moeden van een bestaan van een arbeidsovereenkomst kon aanvoeren - laatstge-
noemde niet te bewijzen dat elke, niet door de Sociale Inspectie gehoorde pre-
sentator gebonden was door een arbeidsovereenkomst, maar verplicht het eiseres 
het bestaan aan te tonen van "andere arbeidsvoorwaarden dan die op grond waar-
van de andere presentatoren uiteindelijk als loontrekkende zijn beschouwd", 
m.a.w. in werkelijkheid aan te tonen dat die niet gehoorde presentatoren niet 
door een arbeidsovereenkomst met haar verbonden waren.

Die reden miskent de regels betreffende de bewijslast (schending van de arti-
kelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1, 
§1, en 5, [eerste lid,] 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de be-
sluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders).

III. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Beide onderdelen samen
Indien de gegevens waarover de feitenrechter moet oordelen, de omschrijving 

die de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst gegeven hadden, kun-
nen

uitsluiten, dan kan de feitenrechter deze door een andere omschrijving vervan-
gen.

Om de omschrijving van de aannemingsovereenkomst te vervangen die, vol-
gens de vaststellingen van het arrest, eiser en negentien presentatoren aan hun 
overeenkomsten gegeven hadden, en om het bestaan van een gezagsverhouding 
vast te stellen, grondt het arrest zijn beslissing niet alleen op de omstandigheden 
dat "geen enkele betrokkene, in zijn arbeidsverhouding tot [eiseres], overkwam 
als een zelfstandige die de risico's van een ondernemer aanging en diens onzeker 
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bestaan deelde" en dat "alle betrokken werknemers werden ingeschakeld in een 
collectieve arbeidsorganisatie die helemaal door en voor [eiseres] was 
opgericht", maar ook op de volgende redenen: "de arbeidsvoorwaarden zijn uit-
sluitend door [eiseres] opgesteld, op grond van een hiërarchie, van een uitzend-
code, van dienstmededelingen"; "de radiovergaderingen [...] dienden om de in-
structies van de directie mee te delen"; "de werkuren werden eenzijdig door [ei-
seres] bepaald"; "de presentatoren konden geen vakantie nemen zonder goedkeu-
ring van de directie"; "de afwezigheden werden niet vrij beslist" en "bepaalde 
facturen van honoraria zijn door [eiseres] zelf opgemaakt".

Aangezien die gegevens niet verenigbaar zijn met het bestaan van aanne-
mingsovereenkomsten, beslist het arrest wettig dat eiseres en haar negentien pre-
sentatoren door arbeidsovereenkomsten gebonden waren.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat het arbeidshof, op grond van 

een geheel van gegevens die door verweerder zijn aangetoond, dat alle presenta-
toren waarvoor laatstgenoemde de betaling van socialezekerheidsbijdragen vor-
derde, onder het gezag van eiseres stonden.

Op grond van de bekritiseerde redenen beslist het arbeidshof, zonder de be-
wijslast van het bestaan van een gezagsverhouding om te keren, dat het feit dat 
negen presentatoren niet door de sociale inspectie zijn ondervraagd, de relevantie 
van de in aanmerking genomen bewijzen, bij gebrek aan andere arbeidsvoor-
waarden dan die welke van toepassing waren op de andere werknemers, niet in 
het gedrang brengt.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.

22 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eeste advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 285

3° KAMER - 22 mei 2006

1º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - 
MAATSCHAPPELIJKE HULP - RECHT - BESTAAN - GESCHIL - OMVANG - ARBEIDSGERECHTEN - 
NIET GEVORDERDE ZAKEN - VERBOD OM UITSPRAAK TE DOEN - BEGRIP

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIALE ZAKEN 
(BIJZONDERE REGELS) - NIET GEVORDERDE ZAKEN - VERBOD OM UITSPRAAK TE DOEN - 
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BEGRIP - ARBEIDSGERECHTEN - MAATSCHAPPELIJKE HULP - GESCHIL - OMVANG - RECHT - 
BESTAAN

1º en 2º De rechter aan wie een geschil wordt voorgelegd dat niet beperkt was tot de vraag  
of  het recht op maatschappelijke hulp op een welbepaalde datum bestond maar zich  
uitstrekte tot de vraag of dat recht vanaf die datum bestond, en die uitspraak doet over  
het  bestaan  van  dat  recht  na  die  datum,  doet  geen  uitspraak  over  niet  gevorderde  
zaken1. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)

(O.C.M.W. NAMEN T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0070.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 1 maart 2005 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 57, §1, 59, 60 en 71 van de organieke wet van 8 juli 1976 betref-

fende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- de artikelen 580, 8°, d), 807, 808 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest bevestigt de beslissing van eiser om verweerder vanaf 1 juni 2004 

het voordeel van de maatschappelijke hulp te ontnemen en wijzigt vervolgens het 
beroepen vonnis door verweerder met ingang van 1 augustus 2004 in zijn rechten 
te herstellen en veroordeelt eiser bijgevolg om verweerder de hem sinds die da-
tum verschuldigde maatschappelijke hulp te storten, op grond van alle redenen 
die thans als volledig weergegeven worden beschouwd, en meer bepaald onder 
de titel : "toekenning op een latere datum", op grond dat

"De beslissing om de hulp voor de maand juni te ontnemen, niet belet dat het 
arbeidshof rechtsgeldig kennisgenomen heeft van de vraag betreffende het perti-
nent karakter van hulp voor de daaropvolgende periode;

Desnoods had [eiser] die vraag ambtshalve moeten onderzoeken, wat hij niet 
gedaan heeft. De arbeidsgerechten zijn dus gemachtigd om deze vordering te be-
handelen;

Uit het dossier blijkt immers dat [verweerder], na een op 12 augustus ontvan-
gen uitnodiging, zich op 18 augustus 2004 bij de FOREm heeft aangemeld om er 
een opleiding tot magazijnier te volgen en dat [verweerder] die opleiding sinds 1 
september 2004 ook volgt.

1 Zie Cass., 30 maart 1981, A.R. 3116, A.C., 1980-81, nr. 438.
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Zo toont hij ook aan dat hij beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, zonder dat 
hem verweten kan worden dat hij tegelijkertijd niet zelf actief werk zoekt, omdat 
hij niet én een opleiding kan volgen én ongeschoold werk kan zoeken;

Bijgevolg moet het hoger beroep gegrond worden verklaard en [verweerder] in 
zijn rechten op een leefloon voor alleenstaanden hersteld worden vanaf 1 augus-
tus 2004, aangezien niet is aangetoond dat hij tijdens de maand juli beschikbaar 
was op de arbeidsmarkt;

De staat van behoeftigheid blijft bestaan, aangezien [verweerder] een beroep 
heeft moeten doen op de vrijgevigheid van vrienden en zijn huurgelden sinds 
juni 2004 niet meer heeft kunnen betalen".

Grieven
Eerste onderdeel
Uit de processtukken van verweerder blijkt dat zijn rechtsvordering ertoe 

strekte "de bestreden beslissing nietig te doen verklaren" en dat hij tot staving 
van die eis betoogde dat hij op 1 juni 2004 en ook daarna voldeed aan de voor-
waarden om maatschappelijke hulp te genieten. Verweerder heeft het arbeidshof 
zelfs niet subsidiair, in geval van bevestiging van eisers beslissing, verzocht om 
uitspraak te doen over een andere vordering, m.n. over de toekenning van maat-
schappelijke hulp voor de periode na 1 juni 2004.

Het arrest, dat het pertinent karakter van maatschappelijke hulp voor de perio-
de na 1 juni 2004 onderzoekt en eiser veroordeelt om die hulp met ingang van 1 
augustus 2004 toe te kennen, doet bijgevolg uitspraak over een niet gevorderde 
zaak en schendt aldus artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Daarenboven heeft het arbeidshof de heropening van het debat niet bevolen en 
heeft het eiser aldus de mogelijkheid ontzegd om conclusie te nemen over de 
vraag of hij, in geval van bevestiging van een beslissing tot ontneming van de 
maatschappelijke hulp, het pertinent karakter van hulp voor de daaropvolgende 
periode ambtshalve had moeten onderzoeken, zo het arbeidshof rechtsgeldig uit-
spraak kon doen over de vraag betreffende dat pertinent karakter en verweerder, 
met ingang van 1 augustus 2004, voldeed aan de voorwaarden om opnieuw 
maatschappelijke hulp te genieten. Het arrest miskent bijgevolg eisers recht van 
verdediging en miskent bijgevolg het in het middel bedoelde rechtsbeginsel.

Tweede onderdeel
Krachtens de samen gelezen artikelen 57, §1, 59 en 60 van de organieke wet 

van 8 juli 1976, heeft het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn tot 
taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de ge-
meenschap gehouden is volgens de meest aangepaste methoden van het maat-
schappelijk werk; de tussenkomst van het centrum is, zo nodig, voorafgegaan 
van een sociaal onderzoek dat besluit met een nauwkeurige diagnose nopens het 
bestaan en de omvang van de behoefte aan dienstverlening en de meest passende 
middelen voorstelt om daarin te voorzien, desnoods door de financiële hulpverle-
ning te onderwerpen aan de voorwaarden bepaald in artikel 60, §3, van die wet.

Krachtens artikel 71, eerste tot derde lid, van dezelfde wet, kan eenieder bij de 
arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen een beslissing inzake individuele dienst-
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verlening te zijnen opzichte genomen door de raad van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn. Dat hoger beroep moet worden ingesteld binnen 
de maand te rekenen vanaf hetzij de datum van aangifte ter post van de aangete-
kende brief waarmee de beslissing wordt meegedeeld, hetzij vanaf de datum van 
het ontvangstbewijs van de beslissing, hetzij vanaf de datum van het verstrijken 
van de termijn van een maand te rekenen van de ontvangst van het verzoek, in-
dien er binnen die termijn geen enkele beslissing is genomen.

Wanneer het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het recht op 
maatschappelijke hulp op een welbepaalde datum ontneemt, nemen de arbeids-
gerechten, in geval van hoger beroep, kennis van de wettigheid van die beslis-
sing krachtens artikel 580, 8°, d), van het Gerechtelijk Wetboek.

Indien ze deze bevestigen, dan zijn ze niet bevoegd om uitspraak te doen over 
het recht van de betrokkene op maatschappelijke hulp voor de periode na de ont-
trekking, een recht dat door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
niet ambtshalve onderzocht mag worden.

Wie beweert opnieuw te voldoen aan de voorwaarden om maatschappelijke 
hulp te genieten, moet een nieuwe vordering instellen waarover het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn uitspraak moet doen overeenkomstig de 
artikelen 57, §1, 59 en 60 van de wet van 8 juli 1976.

Het arbeidsgerecht kan overeenkomstig artikel 580, 8°, d), van het Gerechte-
lijk Wetboek, enkel na die voorafgaande administratieve verplichting de wettig-
heid van de nieuwe beslissing of het ontbreken van een beslissing onderzoeken.

Bijgevolg kan het arbeidsgerecht op grond van de artikelen 807 en 808 van het 
Gerechtelijk Wetboek niet kennisnemen van een vordering tot toekenning van 
maatschappelijke hulp voor een periode na de beslissing tot weigering van die 
hulp, aangezien die artikelen enkel de uitbreiding van de vordering enkel toe-
staan indien de wetsbepalingen die terzake van toepassing zijn, hier niet van af-
wijken.

Het arrest, dat de administratieve beslissing tot onttrekking van de maatschap-
pelijke hulp op 1 juni 2004 bevestigt maar eiser veroordeelt om aan verweerder 
opnieuw maatschappelijke hulp te betalen met ingang van 1 augustus 2004, op 
grond dat eiser ambthalve, dus zonder vordering, "de vraag betreffende het perti-
nent karakter van hulp voor de daaropvolgende periode" had moeten onderzoe-
ken, zodat het arbeidshof rechtsgeldig kennisgenomen heeft van die vraag, 
schendt derhalve de artikelen 57, §1, 59, 60 en 71 van de wet van 8 juli 1976, 
alsook de artikelen 580, 8°, d), 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat eiser, bij beslis-

sing van 30 juni 2004, verweerder de maatschappelijke hulp bestaande in het 
leefloon voor alleenstaanden met ingang van 1 juni 2004 heeft ontnomen, dat 
verweerders rechtsvordering, ten betoge dat hij nog steeds aan de voorwaarden 
voldeed om van die hulp te genieten, tot nietigverklaring van die beslissing strek-
te en dat het bestreden vonnis de rechtsvordering van verweerder verworpen 
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heeft, en dat verweerder hiertegen voor het arbeidshof hoger beroep heeft inge-
steld, waarin hij zowel de beslissing tot ontneming van de hulp als het bevesti-
gend vonnis betwistte.

Het voorwerp van de betwisting, zoals verweerder ze aan de arbeidsrechtbank 
heeft voorgelegd en zoals zijn hoger beroep het aan het arbeidshof heeft voorge-
legd, betrof zijn recht op maatschappelijke hulp, waarop hij, ten gevolge van ei-
sers beslissing vanaf 1 juni 2004 geen aanspraak meer kon maken.

Het aldus aan het arbeidshof voorgelegde geschil was niet beperkt tot de vraag 
of dat recht op een bepaalde datum bestond, maar strekte zich uit tot de vraag 
over het bestaan van dat recht vanaf die datum.

Het arrest, dat oordeelt dat "het arbeidshof rechtsgeldig kennisgenomen heeft 
van de vraag over het pertinent karakter van de hulp voor de [...] periode [na] de 
maand juni [2004] [en] dat [eiser] veroordeeld moet worden [...] om [verweer-
der] de sinds 1 augustus 2004 verschuldigde maatschappelijke hulp te storten", 
doet geen uitspraak over een niet gevorderde zaak en schendt bijgevolg artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek niet.

Voor het overige miskent de rechter het recht van verdediging en, derhalve, 
het in het middel bedoelde algemeen beginsel niet, wanneer hij, zoals in dit ge-
val, rechtsgeldig kennisneemt van een vordering die hem ertoe brengt uitspraak 
te doen over het pertinent karakter van de maatschappelijke hulp voor de periode 
na de datum waarop de bestreden administratieve beslissing verweerder ervan 
had uitgesloten, en dus uitspraak doet over het hem voorgelegde geschil door te 
onderzoeken of verweerder voldoet aan de voorwaarden voor maatschappelijke 
hulp, op grond van de door de partijen aangevoerde feiten waarover zij tegen-
spraak hebben kunnen voeren, en op grond van de aan de wet ontleende motie-
ven.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De door het eerste onderdeel van het middel vergeefs bekritiseerde redenen 

volstaan om de beslissing van het arrest te gronden.
Het onderdeel dat kritiek uitoefent op overtollige redenen, is niet ontvankelijk 

bij gebrek aan belang.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

22 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eeste advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 286
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3° KAMER - 22 mei 2006

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) — ALLERLEI - TERGEND OF ROEKELOOS HOGER BEROEP - 
SCHADEVERGOEDING - TOEKENNING - VOORWAARDEN

Het hoger beroep is niet roekeloos of tergend, alleen omdat het gericht is tegen een goed 
gemotiveerd vonnis van de eerste rechter en de appellerende partij geen enkel nieuw 
stuk voorlegt1. (Artt. 616 en 1072bis, eerste lid, Ger.W.)

(R.S.Z.. T. INTER EUROPE EXPRESS bvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0091.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 16 maart 2005 is gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan, gesteld als volgt.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt, en dat met name 

is vastgelegd in artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 616, 1050, eerste lid, en 1072bis, eerste lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goed-
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955, krachtens hetwelk eenieder recht heeft op 
een eerlijke behandeling van zijn zaak.

Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt eiser om aan verweerster een schadevergoeding van 

5.000 euro wegens roekeloos en tergend hoger beroep te betalen, op grond:
"Dat [verweerster] concludeert tot veroordeling van [eiser] tot betaling van 

schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beding;
Dat [eiser] kennelijk gehandeld heeft met een schuldige lichtzinnigheid op 

grond van een klaarblijkelijke fout in de beoordeling van de kansen op welslagen 
van zijn hoger beroep, een fout die niet zou zijn begaan door een normaal be-
dachtzaam en voorzichtig rechtzoekende die in dezelfde situatie verkeert (cf. Hof 
van Beroep te Luik, 16 juni 2003, A.R.1998/RG/11);

Dat [eiser] immers, ondanks een bijzonder duidelijk, nauwkeurig en goed ge-

1 Vgl. Cass., 12 mei 2005, A.R. C.04.0275.F, nr.275, en de noot (1), p. 1030.
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motiveerd vonnis, het toch noodzakelijk heeft geacht hoger beroep in te stellen, 
terwijl hij geen enkel nieuw stuk in zijn bezit had dat tot wijziging van het beroe-
pen vonnis had kunnen leiden;

Dat deze, op zijn minst roekeloze, houding van [eiser] zijn veroordeling ex 
æquo et bono tot een forfaitair bedrag van 5.000 euro volkomen rechtvaardigt".

Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer, zoals te dezen, de wet zulks toestaat, heeft elke partij die voor de 

eerste rechter in het ongelijk wordt gesteld, het recht hoger beroep in te stellen, 
zelfs al kan ze geen enkel nieuw gegeven aanvoeren. Door het hoger beroep be-
schikt ze immers over de mogelijkheid en het recht om haar zaak voor een twee-
de rechtscollege te bepleiten (vgl. artikelen 616 en 1050, eerste lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek).

Artikel 1072bis bepaalt weliswaar dat de rechter, in geval van tergend en roe-
keloos hoger beroep, de appellant tot schadevergoeding (eerste lid) of zelfs tot 
een geldboete (tweede lid) kan veroordelen.

Een hoger beroep kan niet tergend en roekeloos zijn en de appellant misbruikt 
zijn recht van hoger beroep niet, enkel en alleen omdat het vonnis van de eerste 
rechter goed gemotiveerd is en de appellant geen enkel nieuw gegeven aanvoert. 
Het recht van de appellant om zijn zaak door een tweede rechtscollege te laten 
berechten, hangt immers niet af van de voorwaarde dat de appellant de rechters 
in hoger beroep een andere verdediging kan voorstellen dan die welke reeds door 
de eerste rechter werd verworpen.

Het bestreden arrest, dat beslist dat eiser zijn recht van hoger beroep heeft mis-
bruikt omdat hij, ondanks een bijzonder duidelijk en goed gemotiveerd vonnis, 
"geen enkel nieuw stuk had dat tot wijziging van het beroepen vonnis had kun-
nen leiden", en hem daarom veroordeelt om aan verweerster een schadevergoe-
ding van 5.000 euro te betalen, miskent bijgevolg eisers recht op een eerlijk pro-
ces en zijn recht om hoger beroep in te stellen (schending van artikel 6.1 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de artikelen 616 en 
1050, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en heeft artikel 1072bis, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek onwettig toegepast (schending van die bepa-
ling en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, 
welk beginsel is vastgelegd in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Het arrest kon in ieder geval niet beslissen dat het hoger beroep van eiser roe-

keloos en tergend was door te verwijzen naar "een fout die niet zou zijn begaan 
door een normaal bedachtzaam en voorzichtig rechtzoekende die in dezelfde si-
tuatie verkeert".

Eiser is immers een openbare instelling die tot taak heeft de socialezekerheids-
bijdragen te innen en terug te vorderen (artikelen 5 en 9 van de organieke wet 
van 27 juni 1969). Als dusdanig geniet hij met name van de dwingende kracht 
van de administratieve rechtshandeling, op grond waarvan hij kan beslissen dat 
deze of gene werknemer gebonden is door een arbeidsovereenkomst (artikel 22 
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van de wet van 27 juni 1969).
De fout die eiser wat dat betreft begaan zou hebben, moet bijgevolg niet be-

oordeeld worden op grond van het gedrag van een normaal bedachtzaam en 
voorzichtig rechtzoekende, maar op grond van het criterium van een normaal 
zorgvuldig en bedachtzame overheid die in dezelfde situatie verkeert.

Het arrest, dat beslist dat het hoger beroep van eiser roekeloos en tergend was 
in vergelijking met het gedrag dat een bedachtzaam en voorzichtig rechtzoeken-
de niet zou hebben vertoond, miskent bijgevolg de bijzondere aard en bevoegd-
heden van eiser (schending van de artikelen 5, 9 en 22 van de wet van 27 juni 
1969) en past de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek alsook het 
begrip rechtsmisbruik onwettig toe (miskenning van het in de aanhef van het 
middel vermelde rechtsbeginsel en schending van artikel 1134, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1017 tot 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt eiser om aan verweerster een vergoeding van 5.000 euro 

te betalen om de advocatenkosten te dekken, op grond:
"Dat [verweerster] concludeert tot veroordeling [van eiser] tot betaling van 

schadevergoeding om (...) de kosten, het tijd- en energieverlies en de morele 
schade voortvloeiende uit de langdurige onzekerheid over haar sociale en finan-
ciële situatie te dekken;

(...)
Dat (...) de kosten en honoraria van advocaten, sinds het arrest van 2 septem-

ber 2004 van het Hof van Cassatie, een bestanddeel van de vergoedbare schade 
kunnen vormen;

Dat [eisers] houding, welke het [arbeids]hof hoort te veroordelen, advocaten-
kosten veroorzaakt heeft;

Dat deze ex aequo et bono begroot kunnen worden op 5.000 euro".
Grieven
De artikelen 1017 tot 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, die de veroordeling 

in de kosten voorschrijven, staan de rechter niet toe de honoraria en de kosten 
van de advocaat hierbij te rekenen en ze bijgevolg ten laste te leggen van de par-
tij die in het ongelijk is gesteld.

Die honoraria en kosten zijn immers geen kosten in de zin van de artikelen 
1017 tot 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.

Te dezen beschouwt het bestreden arrest de kosten en de honoraria van de ad-
vocaat niet als kosten, maar blijkbaar als schade die voortvloeit uit de "schuldige 
lichtzinnigheid" waarmee eiser gehandeld heeft bij het instellen van zijn hoger 
beroep.
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Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek verplicht 
elke daad of nalatigheid van de mens, waardoor aan een ander schade wordt ver-
oorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

De schadevergoeding die met toepassing van die bepalingen verschuldigd is 
aan de benadeelde, kunnen enkel datgene bevatten wat het noodzakelijk gevolg 
van die fout is.

Bijgevolg kan de rechter de partij die in het ongelijk wordt gesteld en een fout 
heeft begaan in zijn verweer, slechts veroordelen tot betaling van de honoraria en 
kosten van de advocaat van de eisende partij, indien hij vaststelt dat deze het 
noodzakelijk gevolg van die fout zijn.

Te dezen stelt het arrest niet vast dat de kosten en honoraria van verweersters 
advocaat zijn veroorzaakt door de vermeende lichtzinnigheid van eisers hoger 
beroep, en stelt het in ieder geval niet vast dat ze het noodzakelijk gevolg ervan 
zouden zijn.

De bewering dat verweerster kosten voor haar verweer heeft moeten maken en 
"morele schade" heeft geleden, "ten gevolge van de langdurige onzekerheid over 
haar sociale en financiële situatie", betekent niet dat die kosten schade zouden 
vormen en het noodzakelijk gevolg van eisers hoger beroep zouden zijn.

Ze zijn het noodzakelijk gevolg van de verplichting die verweerster had om de 
rechtbank voor recht te horen zeggen dat de overeenkomst tussen mevrouw M. 
en de heer P. geen arbeidsovereenkomst was.

Het is echter niet de "roekeloosheid" waarmee eiser zijn standpunt verdedigd 
heeft, die de kosten heeft veroorzaakt. De noodzaak van die kosten maakt onlos-
makelijk deel uit van het geschil tussen verweerster en eiser maar niet van de 
vermeende roekeloosheid waaraan laatstgenoemde zich bij het instellen van zijn 
hoger beroep schuldig zou hebben gemaakt.

Het bestreden arrest heeft eiser derhalve niet wettig kunnen veroordelen om 
aan verweerster een vergoeding van 5.000 euro voor kosten en honoraria van 
haar advocaat te betalen (schending van alle, in de aanhef van het middel ver-
melde bepalingen).

III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: de ei-

ser zou een feitelijke beoordeling bekritiseren:
Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid houdt verband met het 

onderzoek van het middel.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Artikel 1072bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat wanneer 

de rechter in hoger beroep het hoofdberoep afwijst, hij in dezelfde beslissing uit-
spraak doet over de eventueel gevorderde schadevergoeding wegens tergend en 
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roekeloos hoger beroep.
Het hoger beroep is in de zin van die bepaling niet roekeloos of tergend, alleen 

omdat het gericht is tegen een goed gemotiveerd vonnis van de eerste rechter en 
omdat de appellerende partij geen enkel nieuw stuk aanvoert.

Te dezen oordeelt het arrest dat eiser "kennelijk gehandeld heeft met een 
schuldige lichtzinnigheid op grond van een klaarblijkelijke fout in de beoorde-
ling van de kansen op welslagen van zijn hoger beroep, een fout die niet zou zijn 
begaan door een normaal bedachtzaam en voorzichtig rechtzoekende, die in de-
zelfde situatie verkeert", alleen op grond "dat [eiser] immers, ondanks een bij-
zonder duidelijk, nauwkeurig en goed gemotiveerd vonnis, het toch noodzakelijk 
heeft geacht hoger beroep in te stellen, terwijl hij geen enkel nieuw stuk in zijn 
bezit had dat tot wijziging van het beroepen vonnis had kunnen leiden".

Het arrest, dat de eiser aldus veroordeelt om aan verweerster een schadever-
goeding van vijfduizend euro wegens tergend en roekeloos hoger beroep te beta-
len, is bijgevolg niet naar recht verantwoord.

Het onderdeel is gegrond.
En de vernietiging van de beslissing die de eiser veroordeelt om aan de ver-

weerster een schadevergoeding van vijfduizend euro te betalen, leidt tot vernieti-
ging van de beslissing die de eiser veroordeelt om aan de verweerster een ver-
goeding van vijfduizend euro te betalen om haar advocatenkosten te dekken, we-
gens het verband dat het arrest tussen beide beslissingen legt.

De andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere grieven, die niet kunnen 

leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser veroordeelt om aan de ver-

weerster een schadevergoeding van vijfduizend euro wegens tergend en roeke-
loos hoger beroep te betalen, een vergoeding van vijfduizend euro om de advoca-
tenkosten te dekken, en in zoverre het over de kosten uitspraak doet.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.

22 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Matray –  Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eeste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 287
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2° KAMER - 23 mei 2006

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - 
EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BETWISTING OVER DE IDENTITEIT VAN EISER IN CASSATIE

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL - MIDDEL WAARIN DE IDENTITEIT VAN EISER WORDT BETWIST - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF

3º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - EXEQUATUR - CASSATIEBEROEP - 
BETWISTING OVER DE IDENTITEIT VAN EISER IN CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF

1º, 2º en 3º Wanneer het Hof gevat wordt door een voorziening tegen een arrest van het  
hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak doet over het beroep 
tegen  een  beschikking  van  de  raadkamer  die  een  Europees  aanhoudingsbevel  
uitvoerbaar verklaart, en de eiser voor het Hof een middel aanvoert over zijn identiteit, is  
het Hof niet bevoegd om zich over deze betwisting uit te spreken. 

(M.)

ARREST

(A.R. P.06.0707.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brus-

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 mei 2006.
De eiser voert een middel aan over zijn identiteit. 
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Betwisting over de identiteit
Het Hof is niet bevoegd zich over die betwisting uit te spreken. Ze vraagt im-

mers een beoordeling van feiten. 
Ontvankelijkheid van de memorie
De memorie die laattijdig is neergelegd, is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

23 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advo-
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caat: mr. M. Van Nooten, Brussel.

Nr. 288

2° KAMER - 24 mei 2006

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - DUBBELZINNIGHEID - GEVOLG

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFZAKEN - DUBBELZINNIGHEID - GEVOLG

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VEROORDELEND VONNIS - GERECHTELIJKE ANTECEDENTEN - 
DUBBELZINNIGHEID - GEVOLG

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROORDELEND VONNIS - 
GERECHTELIJKE ANTECEDENTEN - DUBBELZINNIGHEID - GEVOLG

5º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VEROORDELING MET 
UITSTEL - ONWETTIGHEID

1º  en  2º  Het  vonnis  in  hoger  beroep  dat  volgens  de  ene  interpretatie  naar  recht 
verantwoord  is  doch niet  volgens  de andere,  is  door  dubbelzinnigheid  aangetast  en  
schendt bijgevolg art. 149 Gw.1. (Art. 149, Gw. 1994)

3º en 4º Het vonnis in hoger beroep is niet regelmatig met redenen omkleed wanneer het in  
het ongewisse laat of het beslist dat het uittreksel uit het strafregister in het dossier de  
erin  vermelde  veroordelingen  waarvan  de  eerste  rechter  gewag  heeft  gemaakt  niet  
bewijst, dan wel of het beslist dat die veroordelingen bestaan zoals in bovenvermeld stuk 
en in de beroepen beslissing vermeld, doch dat ermee geen rekening hoeft te worden  
gehouden  wegens  de  persoonlijke  en  sociale  omstandigheden  die  de  appelrechters 
aanwijzen2. (Art. 149, Gw. 1994)

5º De vernietiging die gegrond is op de onwettigheid van de beslissing tot uitstel, wat een  
maatregel  is  die  de  tenuitvoerlegging  van  de  hoofdstraf  treft,  brengt  in  de  regel  de  
vernietiging mee van de beslissingen over de keuze van straf en strafmaat, wegens het  
verband tussen de strafmaat en de voormelde maatregel3.

(DE PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT T. G., en G. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1564.F)

I. Rechtspleging voor het Hof

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2005, nr. 288.
2 Ibid.
3 Ibid.
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, dat op 24 oktober 2005 
door de Correctionele Rechtbank te Dinant in hoger beroep is gewezen. 

De procureur des Konings te Dinant voert een middel aan in een memorie 
waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep van het openbaar ministerie:
Over het ambtshalve aangevoerde middel afgeleid uit de schending van artikel 

149 van de Grondwet:
Het bestreden vonnis bevestigt de beroepen beslissing in al haar beschikkin-

gen, met de enige wijziging dat er voor de gevangenisstraf van een jaar wegens 
de telastleggingen A, D, F, G, H, I en J. samen, een gedeeltelijk uitstel wordt 
verleend.

De politierechtbank had Chr. G. effectief een gevangenisstraf, een geldboete 
en verval van het recht tot sturen opgelegd, na te hebben vastgesteld dat de "zeer 
zware" antecedenten van de veroordeelde "hem voortaan beletten om van enig 
uitstel te genieten".

De correctionele rechtbank heeft eveneens verwezen naar de "zeer talrijke an-
tecedenten" van beklaagde "inzake overtredingen op het wegverkeer" maar heeft, 
zonder die antecedenten verder te omschrijven, beslist dat de persoonlijke moei-
lijkheden van Chr. G. en de noodzakelijkheid om zijn verbetering te bevorderen 
de toekenning van het uitstel rechtvaardigden.

Het vonnis laat aldus in het ongewisse of het beslist dat het uittreksel uit het 
strafregister dat zich in het dossier bevindt, de erin vermelde veroordelingen 
waarvan de eerste rechter melding heeft gemaakt, niet bewijst, of beslist dat die 
veroordelingen bestaan zoals in bovenvermeld stuk en in de beroepen beslissing 
vermeld, doch ermee geen rekening hoeft te worden gehouden wegens de per-
soonlijke en sociale omstandigheden die de appelrechters doen aanwijzen.

In de eerste interpretatie kennen de appelrechters, op grond van hun beoorde-
ling van de bewijswaarde van het uittreksel uit het strafregister, naar recht het 
uitstel toe. In de tweede schendt het vonnis artikel 8, §1, eerste lid, van de wet 
van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, naar luid 
waarvan, indien de veroordeelde nog niet veroordeeld is geweest tot een crimine-
le straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, de vonnis-
gerechten, wanneer zij tot een werkstraf of een of meer straffen van niet meer 
dan vijf jaar veroordelen, bij een met redenen omklede beslissing kunnen gelas-
ten dat de tenuitvoerlegging hetzij van het vonnis of het arrest, hetzij van de 
hoofdstraffen of vervangende straffen dan wel van een gedeelte ervan, wordt uit-
gesteld.

Aangezien het arrest volgens de ene interpretatie naar recht verantwoord is en 
niet volgens de andere, schendt het artikel 149 van de Grondwet.

Er is geen grond om acht te slaan op het door eiser aangevoerde middel, dan 
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niet tot ruimere vernietiging kan leiden.
In de regel brengt de onwettigheid van de beslissing tot uitstel, wat een maat-

regel is die de tenuitvoerlegging van de hoofdstraf treft, de vernietiging mee van 
de beslissingen over de keuze van de straf en strafmaat, wegens het verband tus-
sen de strafmaat en de voormelde maatregel.

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen. Aangezien de schuldigverklaring en de beslissing op de strafvordering 
voor de overige telastleggingen zelf niet ongeldig worden verklaard, wordt de 
vernietiging beperkt zoals hieronder vermeld.

B. Over het cassatieberoep van Chr. G:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing houdt geen enkele onregelmatigheid in die ei-
ser schade kan berokkenen.

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op de bur-
gerlijke rechtsvorderingen tegen eiser, uitspraak doen over

a. het beginsel van de aansprakelijkheid:
Eiser voert geen middel aan.
b. de omvang van de schadeposten:
Het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, veroordeelt ei-

ser, in solidum met zijn verzekeraar, tot het betalen van een provisionele schade-
vergoeding aan de verweerders en houdt de uitspraak over hun overige vorderin-
gen aan.

Dergelijke beslissingen zijn geen eindbeslissingen in de zin van artikel 416, 
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en vallen niet onder de gevallen 
die in het tweede lid van dat artikel worden bedoeld.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de straf die 

Chr. G. is opgelegd wegens de telastleggingen A, D, F, G, H, I en J.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt Chr. G. in de kosten van zijn cassatieberoep en laat de kosten van 

het cassatieberoep van de procureur des Konings ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Namen, 
zitting houdende in hoger beroep.

24 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: mevr. Velu –  Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-gene-
raal.

Nr. 289

2° KAMER - 24 mei 2006

1º VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ 
DE RECHTERLIJKE MACHT - ONDERZOEKSGERECHTEN - HANDHAVING - ARTIKEL 149, GW. (1994) 
- TOEPASSING

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE 
RECHTERLIJKE MACHT - ONDERZOEKSGERECHTEN - HANDHAVING - TOEPASSING

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN 
VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - HANDHAVING - ARTIKEL 149, GW. 
(1994) - TOEPASSING

4º VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ 
DE RECHTERLIJKE MACHT - ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSING TOT HANDHAVING - 
VERMELDINGEN - BEPALINGEN BETREFFENDE DE REGELS VAN DE RECHTSPLEGING - VERPLICHTING

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN 
VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - BESLISSING TOT HANDHAVING - 
VERMELDINGEN - BEPALINGEN BETREFFENDE DE REGELS VAN DE RECHTSPLEGING - VERPLICHTING

6º VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ 
DE RECHTERLIJKE MACHT - GRENS

7º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
STRAFVORDERING — ALLERLEI - VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL 
VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - GRENS

1º, 2º en 3º Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak  
doen over de handhaving van de administratieve maatregel  van vrijheidsberoving die  
tegen een vreemdeling is genomen1. (Art. 149, Gw. 1994; Art. 72, Vreemdelingenwet)

4º en 5º Geen enkele bepaling van de Wet Voorlopige Hechtenis, waarnaar art. 72, vierde 
lid,  Vreemdelingenwet,  verwijst,  noch  enige  andere  wettelijke  bepaling,  verplicht  de 
onderzoeksgerechten  om  in  hun  beslissingen  de  bepalingen  te  vermelden  die,  met  
uitzondering van die van de Taalwet Gerechtszaken waarvan het verzuim evenwel niet  
tot nietigheid leidt2, alleen betrekking hebben op de regels van de rechtspleging3. (Art. 72, 
vierde lid, Vreemdelingenwet; Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

6º  en  7º  Alleen de vreemdeling  jegens  wie  één van de in  art.  71,  Vreemdelingenwet,  
bedoelde vrijheidsberovende maatregelen wordt genomen, kan tegen die maatregel het  
in dat art. bedoelde beroep instellen; het beroep dat ingesteld wordt in naam van de  

1 Zie Cass., 11 feb. 2004, A.R. P.03.1661.F, nr. 73, en Rev.dr.pén., 2004, p. 719 e.v., met noot get. 
Gian-Franco RANERI.
2 Zie Cass., 6 maart 1990, A.R. 3481, nr. 405.
3 Zie Cass., 25 okt. 1988, A.R. 2124, nr. 111; Raoul DECLERCQ,  Procédure pénale, R.P.D.B., dl. IX, 
compl., Brussel, Bruylant, 2004, p. 656, nr. 1431.
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minderjarige,  die  om  humanitaire  redenen  bij  haar  moeder  mag  verblijven  die  in  
uitvoering van de voormelde wet van haar vrijheid is beroofd, is  zonder voorwerp en  
bijgevolg  niet  ontvankelijk,  aangezien  die  minderjarige  niet  zelf  het  voorwerp  van de  
vrijheidsberovende maatregel is4. (Artt. 71 en 72, Vreemdelingenwet)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0593.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 april 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiseres voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Feiten
Tegen eiseres werd, op 16 maart 2006, met toepassing van artikel 7, eerste, 

tweede en derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin-
gen, een bevel uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten met een beslissing 
om haar naar de grens terug te leiden en haar te dien einde van haar vrijheid te 
beroven. Om humanitaire redenen verblijft haar kind, dat op 13 september 2005 
is geboren, vanaf die datum bij haar.

Met een wijziging van de beschikking van de raadkamer van 24 maart 2006, 
die uitspraak doet over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat door ei-
seres is ingediend, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling te Luik haar, met 
het bestreden arrest, "ter beschikking (gesteld) van de dienst vreemdelingenza-
ken, niet gescheiden van haar kind".

Met toepassing van artikel 7, vierde lid, van de voormelde wet, werd de vrij-
heidsberovende maatregel tot 14 juli 2006 verlengd bij beslissing van de gevol-
machtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 15 mei 2006 waarvan 
nog diezelfde dag aan eiseres kennis is gegeven.

III. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep door eiseres in eigen naam is ingesteld:
Over het tweede middel:
In zoverre het middel de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert 

dat niet van toepassing is op onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de 
handhaving van de administratieve maatregel van vrijheidsberoving die tegen 
een vreemdeling is genomen, faalt het naar recht.

Geen enkele bepaling van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, waarnaar artikel 72, vierde lid, van de voormelde wet van 15 decem-

4 Zie Cass., 3 okt. 2001, A.R. P.01.1271.F, nr. 521, en Rev.dr.pén., 2002, p. 349 e.v., met noot get. 
Gian-Franco RANERI.
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ber 1980 verwijst, nog enige andere wettelijke bepaling, verplicht de onder-
zoeks-gerechten om in hun beslissingen de bepalingen te vermelden die, met uit-
zondering van die van de wet van 15 juni 1935 waarvan het verzuim evenwel 
niet tot nietigheid leidt, alleen betrekking hebben op de regels van de rechtsple-
ging.

In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het eveneens naar recht.
Ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep door eiseres in haar hoedanigheid van wettige 

vertegenwoordiger van haar dochter is ingesteld :
Alleen de vreemdeling jegens wie één van de in artikel 71 van de voormelde 

wet van 15 december 1980 bedoelde vrijheidsberovende maatregelen wordt ge-
nomen, kan tegen die maatregel het in dat artikel bedoelde beroep instellen.

Het beroep dat in naam van de minderjarige is ingesteld, die om humanitaire 
redenen bij haar moeder mag verblijven die in uitvoering van de voormelde wet 
van haar vrijheid is beroofd, is zonder voorwerp en bijgevolg niet ontvankelijk, 
aangezien die minderjarige niet zelf het voorwerp van de vrijheidsberovende 
maatregel is.

Hieruit volgt dat het Hof geen acht vermag te slaan op het eerste middel dat 
door eiseres wordt aangevoerd, dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid 
van het cassatieberoep. 

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

24 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close –  Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. P. Dandenne, Verviers en O. Benioucef, Brussel.

Nr. 290

1° KAMER - 26 mei 2006

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING NA 
ECHTSCHEIDING - WETTENCONFLICT - ECHTGENOTEN MET DEZELFDE NATIONALITEIT - 
TOEPASSELIJKE WET

2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN - UITKERING NA ECHTSCHEIDING - WETTENCONFLICT - ECHTGENOTEN MET 
DEZELFDE NATIONALITEIT - TOEPASSELIJKE WET

3º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
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T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING NA 
ECHTSCHEIDING - VOORWAARDE

4º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN - T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING NA ECHTSCHEIDING - VOORWAARDE

1º en 2º De vordering tot  het verkrijgen van een uitkering na echtscheiding kan alleen  
worden beslecht met toepassing van de wet tot regeling van het personeel statuut van de  
gewezen echtgenoten. Wanneer deze dezelfde nationaliteit hebben, wordt hun personeel  
statuut geregeld door de wet van die gemeenschappelijke nationaliteit1. (Art. 3, derde lid, 
B.W.)

3º en 4º Uit de overweging alleen dat de echtscheiding is opgedrongen aan de echtgenoot  
wiens schuld aan de scheiding niet bewezen is, kan niet wettig worden afgeleid dat de  
andere echtgenoot moet worden geacht de echtgenoot te zijn die verantwoordelijk is voor  
het ophouden van het samenleven. (Artt. 301, §1, en 306, B.W.)

(L. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0438.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, die op 18 december 2001, 3 

december 2002 en 8 april 2004 in hoger beroep zijn gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel.

Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 3, inzonderheid het derde lid, 6, 233, 301, 306 tot 307bis, 1131 en 

1133 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het eerste bestreden vonnis van 18 december 2001 bevestigt het beroepen von-

nis dat de Belgische wet van toepassing verklaart op verweersters vordering tot 
het verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding. Het beslist op alle 
gronden die het bevat en die geacht worden hier volledig weergegeven te zijn, en 
met name op de volgende gronden :

"de partijen zijn uit de echt gescheiden blijkens een vonnis van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Stockholm (Zweden) van 30 april 1998;

op het hoger beroep van [verweerster] heeft het Hof van Beroep te Stockholm 

1 Cass., 16 juni 1994, A.C., 1994, nr. 314 met concl. adv.-gen. LIEKENDAEL in Bull., 1994, nr. 314; zie 
Cass., 10 feb. 2006, A.R. C.04.0517.F, nr.89 met concl. adv.-gen. HENKES, in Pas., 2006, nr. 89; art. 
3, derde lid, B.W., vóór de opheffing ervan bij art. 139, 1° W. 16 juli 2004 houdende het Wetboek 
van internationaal privaatrecht.
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de uitspraak van de echtscheiding bevestigd bij arrest van 2 december 1998; (...)
2) Wat de toepasselijke wet betreft: 
[verweerster] betoogt dat overeenkomstig artikel 3, derde lid, van het Burger-

lijk Wetboek de Belgische wet moet worden toegepast; zij grondt haar vordering 
tot onderhoudsuitkering op artikel 301 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek;

[eiser] van zijn kant stelt dat de op artikel 301 van het Belgisch Burgerlijk 
Wetboek gegronde oorspronkelijke vordering niet ontvankelijk en niet gegrond 
is, daar hij van mening is dat de echtscheidingswet - dus de Zweedse wet - moet 
worden toegepast;

het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 16 juni 1994 klaar en duidelijk be-
slist dat de vordering tot toekenning van een uitkering na echtscheiding wezen-
lijk samenhangt met de gehuwde staat van de partijen vanaf de voltrekking van 
het huwelijk tot de ontbinding ervan door de overschrijving van de echtschei-
ding; zij houdt zodanig nauw verband met de persoonlijke betrekkingen tussen 
de echtgenoten waarvan zij als een relict voorkomen, dat zij alleen kan worden 
beslecht met toepassing van de wet tot regeling van het personeel statuut van de 
gewezen echtgenoten; wanneer deze dezelfde nationaliteit hebben, wordt hun 
personeel statuut geregeld door de wet van die gemeenschappelijke nationaliteit 
(Cass., 16 juni 1994, R.C.J.B., 1996, blz. 5);

in casu waren beide partijen van Belgische nationaliteit zodat de Belgische wet 
moet worden toegepast; 

3) Wat de zaak zelf betreft :
te dezen zijn de partijen uit de echt gescheiden bij een vonnis, dat de Recht-

bank te Stockholm op 30 april 1998 gewezen heeft na afloop van een door [eiser] 
ingestelde procedure; 

weliswaar stelt noch het echtscheidingsvonnis noch het arrest dat het bevestigt 
enige fout vast aan de zijde van één der echtgenoten, daar dit vereiste niet bestaat 
in het Zweedse recht;

maar na lezing van die beslissing en van het arrest van 2 december 1998 - 
waarvan de erkenning in België geenszins wordt betwist - wijst de rechtbank 
erop dat de echtscheiding is uitgesproken en bevestigd, op grond dat de in de 
Zweedse wet bepaalde voorwaarden vervuld waren, namelijk de vaststelling dat 
de vordering aan [verweerster] is medegedeeld en dat een bedenktijd van 6 
maanden is verstreken, en zulks ofschoon het arrest van 2 december 1998 preci-
seert dat [verweerster] niet wenste te scheiden; 

in de zedelijke, politieke en economische orde van de huidige Belgische sa-
menleving moet de toekenning van een onderhoudsuitkering die dient om de 
echtgenoot wiens schuld aan de scheiding niet bewezen is in staat te stellen in 
zijn behoeften te voorzien, als een essentieel beginsel van de internationale open-
bare orde worden beschouwd (Nijvel, 8 april 1997, R.T.D.F., 1998, blz. 51);

door de echtscheidingsprocedure vrijwillig te onderwerpen aan een buitenland-
se wet waarin de uitkering na echtscheiding niet de waarde heeft van een vergoe-
ding, is het uitgesloten dat een echtgenoot met de Belgische nationaliteit zich zou 
kunnen onttrekken aan de verplichtingen die hij zou hebben gehad indien hij zijn 
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echtscheidingsprocedure in België had ingesteld".
Het tweede bestreden vonnis van 3 december 2002 bevestigt het beroepen von-

nis dat de Belgische wet van toepassing verklaart op verweersters vordering tot 
betaling van een onderhoudsuitkering na echtscheiding, op alle gronden die het 
bevat en die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn, met name op de 
volgende gronden :

"in dat vonnis [het eerste bestreden vonnis van 18 december 2001] heeft de 
rechtbank het hoger beroep ontvankelijk verklaard en het beroepen vonnis beves-
tigd in zoverre het de Belgische wet van toepassing heeft verklaard en de oor-
spronkelijke vordering in beginsel ontvankelijk heeft verklaard".

Grieven
In de bovenstaande overwegingen doet het eerste bestreden vonnis tot twee-

maal toe uitspraak over de vraag welk recht van toepassing is op verweersters 
vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding.

Enerzijds overweegt het eerste bestreden vonnis, bij de uitspraak over de spe-
cifieke vraag welk recht van toepassing is, dat het Belgisch recht van toepassing 
is op de vordering van verweerster, op grond dat de regel die bepaalt welke van 
de conflicterende wetten van toepassing is op de vorderingen tot onderhoudsuit-
kering na echtscheiding de wet van het personeel statuut van de gewezen echtge-
noten aanwijst en dat, wanneer zij dezelfde nationaliteit hebben, hun personeel 
statuut wordt geregeld door de wet van die gemeenschappelijke nationaliteit. 

Anderzijds verwijst het eerste bestreden vonnis, door de zaak zelf te onderzoe-
ken, naar de Belgische internationale openbare orde. Het neemt dus impliciet 
doch onmiskenbaar aan dat het Zweedse recht het recht is dat door de regel van 
het conflictenrecht wordt aangewezen, maar dat het Zweedse recht niet kan wor-
den toegepast, daar het indruist tegen de Belgische internationale openbare orde.

Beide verantwoordingen zijn nochtans niet gegrond, zodat het eerste bestreden 
vonnis de beslissing om de Belgische wet toe te passen op verweersters vorde-
ring tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering niet naar recht verantwoordt.

Het tweede bestreden vonnis verwijst naar de vaststellingen en overwegingen 
van het eerste bestreden vonnis teneinde de Belgische wet van toepassing te ver-
klaren op verweersters vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering 
na echtscheiding.

Bijgevolg verantwoorden het eerste en het tweede bestreden vonnis niet naar 
recht hun beslissing om de Belgische wet van toepassing te verklaren op ver-
weersters vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtschei-
ding.

Eerste onderdeel
Er bestaat in het conflictenrecht geen unieke regel die bepaalt welke wet van 

toepassing is op de gevolgen die de echtscheiding heeft voor de verschillende in-
stituten, zoals het ouderlijk gezag, de huwelijksvermogensstelsels, de nalaten-
schappen, de onderhoudsverplichtingen en de naam. Alle gevolgen van de echt-
scheiding worden daarentegen geregeld door een bijzondere wet afhankelijk van 
het instituut waaraan zij verbonden zijn. 
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De gevolgen van de echtscheiding kunnen niet onderworpen zijn aan de wet 
die van toepassing is op de gevolgen van het huwelijk, aangezien de echtschei-
ding een definitief einde heeft gemaakt aan het huwelijk en aan de hoedanigheid 
van echtgenoot, die een voorwaarde is voor de toepassing van de wet die de ge-
volgen van het huwelijk regelt.

De vorderingen tot onderhoudsuitkering na echtscheiding zijn onderworpen 
aan de wet die van toepassing is op de echtscheidingsgronden.

In casu stelt het eerste bestreden vonnis vast dat de echtscheiding der partijen 
is uitgesproken met toepassing van de Zweedse wet, terwijl het tevens heeft ge-
oordeeld dat verweersters vordering tot onderhoudsuitkering na echtscheiding 
onderworpen is aan de wet die het personeel statuut van de gewezen echtgenoten 
regelt, te dezen dus de Belgische wet, die derhalve de wet is die van toepassing 
op dit geschil.

Het tweede bestreden vonnis verklaart de Belgische wet van toepassing op ver-
weersters vordering tot onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van de 
vaststellingen en overwegingen van het eerste bestreden vonnis.

Door te beslissen dat verweersters vordering tot het verkrijgen van een onder-
houdsuitkering na echtscheiding onderworpen is aan de wet die het personeel 
statuut van de gewezen echtgenoten regelt en dat, wanneer zij dezelfde nationali-
teit hebben, hun personeel statuut geregeld wordt door de wet van die gemeen-
schappelijke nationaliteit, 

en door het bestreden vonnis te bevestigen in zoverre het de Belgische wet van 
toepassing heeft verklaard op dit geschil,

ofschoon het eerste bestreden vonnis vaststelt dat de echtscheiding der partijen 
is uitgesproken met toepassing van de Zweedse wet, 

-miskennen het eerste en het tweede bestreden vonnis de regel van het conflic-
tenrecht inzake vorderingen tot onderhoudsuitkering na echtscheiding die onder-
worpen zijn aan de wet op de echtscheidingsgronden (schending van de artikelen 
3, inzonderheid derde lid, 233, 301 en 306 tot 307bis van het Burgerlijk Wetboek 
en van de artikelen 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek), en

-verantwoorden die vonnissen niet naar recht hun beslissing waarbij de Belgi-
sche wet van toepassing wordt verklaard op verweersters vordering tot onder-
houdsuitkering na echtscheiding.

(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 3, inzonderheid derde lid, 6, 229, 231, 232 (gewijzigd bij de wet 

van 2 december 1982, maar zoals het bestond voor de wet van 16 april 2000), 
301, 306 tot 307bis, 1131, 1133, 1317, 1319, 1320, 1322 en 1350, inzonderheid 
3°, van het Burgerlijk Wetboek;

de artikelen 23, 25 en 570 van het Gerechtelijk Wetboek;
hoofdstuk 5, §§2 en 3, van de Zweedse wet van 14 mei 1987 houdende het Hu-

welijkswetboek (5 kap 2, 3 §§ Äktenskapbalk 1987: 230):
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artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het eerste bestreden vonnis van 18 december 2001
bevestigt het beroepen vonnis in zoverre het de vordering van verweerster ont-

vankelijk heeft verklaard,
beveelt, alvorens recht te doen over het overige gedeelte van de vordering, de 

heropening van het debat teneinde de partijen de gelegenheid te geven precieze, 
gedetailleerde en naar het Frans vertaalde stukken mede te delen betreffende de 
inkomsten en lasten van het gezin gedurende de laatste jaren van het samenleven 
en betreffende hun respectievelijke toestand sedert de scheiding.

Het beslist op alle gronden die het bevat en die hier geacht worden volledig 
weergegeven te zijn, met name op de volgende gronden :

" de partijen zijn uit de echt gescheiden blijkens een vonnis van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Stockholm (Zweden) van 30 april 1998;

op het hoger beroep van [verweerster] heeft het Hof van Beroep te Stockholm 
de uitspraak van de echtscheiding bevestigd bij arrest van 2 december 1998; 

gedurende hun samenleven hebben de echtgenoten - wegens de beroepswerk-
zaamheid [van eiser] - verbleven in tal van landen zoals de Verenigde Staten, Ta-
ïwan, Duitsland, Singapore en gedurende de laatste zes jaar van hun huwelijksle-
ven in Zweden;

de scheiding van de echtgenoten gaat blijkbaar terug tot juni 1997; (...)
3) Wat de zaak zelf betreft :
artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank aan de 

echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, uit de goederen en de inkom-
sten van de andere echtgenoot, een uitkering kan toekennen die, rekening hou-
dend met zijn inkomsten en mogelijkheden, hem in staat stellen kan in zijn be-
staan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven;

die uitkering - alsook die waarvan sprake is in de artikelen 306 en 307bis van 
het Burgerlijk Wetboek - strekt niet enkel tot levensonderhoud van de echtgenoot 
die de echtscheiding heeft verkregen maar ook tot vergoeding (Cass., 24 februari 
1984, A.C., 1983-84, nr. 356);

de uitkering na echtscheiding maakt deel uit van de sancties waarmee de wet-
gever de echtgenoot die verantwoordelijk is voor het ophouden van het samenle-
ven heeft willen treffen (De Page, II, vol. 1, 4e ed., nr. 785);

te dezen zijn de partijen uit de echt gescheiden bij een vonnis dat de Recht-
bank te Stockholm op 30 april 1998 gewezen heeft na afloop van een door [eiser] 
ingestelde procedure; 

weliswaar stelt noch het echtscheidingsvonnis noch het arrest dat het bevestigt 
enige fout vast aan de zijde van één der echtgenoten, daar dit vereiste niet bestaat 
in het Zweedse recht;

maar na lezing van die beslissing en van het arrest van 2 december 1998 - 
waarvan de erkenning in België geenszins wordt betwist - wijst de rechtbank 
erop dat de echtscheiding is uitgesproken en bevestigd, op grond dat de in de 
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Zweedse wet bepaalde voorwaarden vervuld waren, namelijk de vaststelling dat 
de vordering aan [verweerster] is medegedeeld en dat een bedenktijd van 6 
maanden is verstreken, en zulks ofschoon het arrest van 2 december 1998 preci-
seert dat [verweerster] niet wenste te scheiden;

bijgevolg moet daaruit worden afgeleid dat de echtscheiding haar is opgedron-
gen; 

in de zedelijke, politieke en economische orde van de huidige Belgische sa-
menleving moet de toekenning van een onderhoudsuitkering die dient om de 
echtgenoot wiens schuld aan de scheiding niet bewezen is in staat te stellen in 
zijn behoeften te voorzien, als een essentieel beginsel van de internationale open-
bare orde worden beschouwd (Nijvel, 8 april 1997, R.T.D.F., 1998, blz. 51);

door de echtscheidingsprocedure vrijwillig te onderwerpen aan een buitenland-
se wet waarin de uitkering na echtscheiding niet de waarde van een vergoeding 
heeft, is het uitgesloten dat een echtgenoot met de Belgische nationaliteit zich 
zou kunnen onttrekken aan de verplichtingen die hij zou hebben gehad indien hij 
zijn echtscheidingsprocedure in België had ingesteld;

aangezien [eiser] moet worden geacht de echtgenoot te zijn die verantwoorde-
lijk is voor het ophouden van het samenleven, is de met name op artikel 301 van 
het Burgerlijk Wetboek gegronde vordering van [verweerster] tot het verkrijgen 
van een uitkering na echtscheiding ontvankelijk".

Het tweede bestreden vonnis van 3 december 2002
verklaart het hoger beroep van eiser slechts ten dele gegrond,
veroordeelt eiser bij voorraad om aan verweerster met toepassing van artikel 

301 van het Burgerlijk Wetboek een maandelijkse onderhoudsuitkering na echt-
scheiding van 2.000 euro te betalen met ingang van 7 maart 2000,

beveelt, alvorens recht te doen over het overige gedeelte van de vordering, de 
heropening van het debat opdat de partijen die het bewijs moeten leveren van de 
door hen aangevoerde gegevens de rechtbank in staat zouden stellen hun toe-
stand correct te beoordelen,

het beslist aldus op alle gronden die het bevat en die hier worden geacht volle-
dig weergegeven te zijn, met name op de volgende gronden :

"in dit vonnis [het eerste bestreden vonnis van 18 december 2001] heeft de 
rechtbank het hoger beroep ontvankelijk verklaard en het beroepen vonnis beves-
tigd in zoverre het de Belgische wet van toepassing heeft verklaard en de oor-
spronkelijke vordering in beginsel ontvankelijk heeft verklaard; 

de rechtbank heeft tevens in haar vonnis van 18 december 2001 vastgesteld dat 
[verweerster] gerechtigd was om van haar gewezen echtgenoot een onderhouds-
uitkering te vorderen die ertoe strekte om haar, rekening houdend met haar in-
komsten en mogelijkheden, in staat te stellen in haar bestaan te voorzien op een 
gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven (artikel 301, §1, van het Burger-
lijk Wetboek)".

Het derde bestreden vonnis van 8 april 2004
verklaart het hoger beroep van eiser enkel gegrond in de mate die het vaststelt,
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veroordeelt eiser om aan verweerster een maandelijkse uitkering na echtschei-
ding van 1.500 euro toe te kennen van 7 maart 2000 tot 31 december 2001 en 
van 1.000 euro vanaf 1 januari 2002, welk bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd en 
wordt verminderd met de reeds uit dien hoofde gestorte bedragen, 

bevestigt de beroepen beslissing voor het overige, en met name in zoverre zij 
aan verweerster het voordeel van de sommendelegatie had toegekend,

verwerpt eisers hoger beroep voor het overige,
Het beslist aldus op alle gronden die het bevat en die hier geacht worden volle-

dig weergegeven te zijn en met name op de volgende gronden :
"met beide voormelde tussenvonnissen [ van 18 december 2001 en 3 december 

2002] heeft de rechtbank reeds definitief uitspraak gedaan over de volgende pun-
ten in rechte en in feite, waarop niet meer dient te worden teruggekomen : 

in casu dient toepassing te worden gemaakt van alle bepalingen van artikel 301 
van het Burgerlijk Wetboek, dus met inachtneming van de levensstandaard van 
de partijen gedurende het samenleven, de inkomsten van de onderhoudsplichtige 
gewezen echtgenoot, de inkomsten en mogelijkheden van de onderhoudsgerech-
tigde gewezen echtgenoot, de ingrijpende wijzigingen in hun onderscheiden toe-
stand en de beperking tot één derde van de inkomsten van de onderhoudsplichti-
ge gewezen echtgenoot".

Grieven
Uit de vaststellingen van het eerste bestreden vonnis blijkt :
dat de scheiding van de partijen blijkbaar teruggaat tot juni 1997
dat de partijen uit de echt gescheiden zijn bij een vonnis dat de Rechtbank te 

Stockholm (vrije Zweedse vertaling : Stockholms Tingsrätt) op 30 april 1998 ge-
wezen heeft na afloop van een door eiser ingestelde procedure ,

dat het Zweedse hof van beroep (vrije Zweedse vertaling : Svea Hovrätt) op 
het hoger beroep van verweerster de uitspraak van de echtscheiding bevestigd 
heeft in een arrest van 2 december 1998,

dat noch het echtscheidingsvonnis noch het arrest dat het bevestigt enige fout 
vaststellen aan de zijde van één der echtgenoten, daar dit vereiste niet bestaat in 
het Zweedse recht, en 

- dat de echtscheiding der partijen is uitgesproken en bevestigd op grond dat de 
in de Zweedse wet bepaalde voorwaarden vervuld waren, namelijk de vaststel-
ling dat eisers vordering tot echtscheiding aan verweerster is medegedeeld en dat 
een wettelijke bedenktijd van zes maanden is verstreken, en zulks ofschoon het 
arrest van het hof van beroep van 2 december 1998 preciseert dat verweerster 
niet wenste te scheiden.

Na die vaststellingen verklaart het eerste bestreden vonnis verweersters vorde-
ring tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding ontvanke-
lijk op grond dat uit de voormelde Zweedse rechterlijke beslissingen waarvan de 
geldigheid in België geenszins wordt betwist blijkt dat de echtscheiding aan ver-
weerster is opgedrongen en dat voor de toepassing van het Belgisch recht betref-
fende de onderhoudsuitkeringen na echtscheiding eiser geacht moet worden de 
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echtgenoot te zijn die verantwoordelijk is voor het ophouden van het samenle-
ven.

Naar aanleiding van dat onderzoek van de zaak zelf preciseert het eerste be-
streden vonnis tevens dat de Belgische internationale openbare orde gebiedt dat 
een onderhoudsuitkering wordt toegekend die ertoe strekt de echtgenoot wiens 
schuld aan de scheiding niet bewezen is, in staat te stellen in zijn behoeften te 
voorzien, en overweegt het dat het uitgesloten is dat een echtgenoot met de Bel-
gische nationaliteit, door de echtscheidingsprocedure te onderwerpen aan een 
buitenlandse wet waarin de uitkering na echtscheiding niet de waarde van een 
vergoeding heeft, zich zou kunnen onttrekken aan de verplichtingen die hij zou 
hebben gehad indien hij zijn echtscheidingsprocedure in België had ingesteld.

Die motivering van het eerste bestreden vonnis kan op drie uiteenlopende wij-
zen worden geïnterpreteerd.

In geen van die interpretaties evenwel verantwoordt het eerste bestreden von-
nis naar recht de beslissing waarbij verweersters vordering tot het verkrijgen van 
een onderhoudsuitkering na echtscheiding ontvankelijk wordt verklaard.

Het tweede en het derde bestreden vonnis verwijzen naar de vaststellingen en 
overwegingen van het eerste bestreden vonnis om verweersters vordering tot het 
verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding ontvankelijk en ge-
grond te verklaren op basis van de artikelen 301 en 306 tot 307bis van het Bel-
gisch Burgerlijk Wetboek.

Bijgevolg verantwoordt geen van de drie bestreden vonnissen zijn beslissing 
naar recht.

(...)
Derde onderdeel
Het eerste bestreden vonnis kan nog worden geïnterpreteerd in die zin dat het 

na lezing van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Stockholm van 
30 april 1998 en van het arrest van het Zweedse hof van beroep van 2 december 
1998, waarvan de geldigheid in België noch door de partijen noch door de recht-
bank wordt betwist, heeft vastgesteld dat de echtscheiding aan verweerster is op-
gedrongen, en in die zin dat het uitsluitend op grond hiervan eiser vervolgens 
verantwoordelijk heeft geacht voor het ophouden van het samenleven in de zin 
van de bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, en zulks op grond dat 
de Belgische internationale openbare orde gebiedt dat een onderhoudsuitkering 
wordt toegekend aan de echtgenoot wiens schuld aan de scheiding niet kan wor-
den bewezen.

Indien, zoals in het tweede onderdeel van het tweede middel is uiteengezet, de 
Belgische wet, zoals in casu, van toepassing is verklaard op een vordering tot het 
verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding, onverschillig of dat 
gebeurd is op grond van de regels van het conflictenrecht dan wel op grond van 
de Belgische internationale openbare orde, en die vordering tot onderhoudsuitke-
ring volgt op een op 26 september 1997 ingesteld echtscheidingsgeding, zou een 
dergelijke onderhoudsuitkering enkel verschuldigd zijn indien de echtscheiding 
werd uitgesproken op grond van overspel, gewelddaden, mishandelingen of gro-
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ve beledigingen of feitelijke scheiding gedurende meer dan vijf jaar.
Het feit alleen dat eiser de echtscheiding opdringt aan verweerster is dus geen 

grond tot echtscheiding die aan verweerster het recht op een onderhoudsuitkering 
verleent volgens de artikelen 301 en 306 tot 307bis van het Burgerlijk Wetboek.

In casu acht het eerste bestreden vonnis eiser verantwoordelijk voor het ophou-
den van het samenleven in de zin van de bepalingen van het Belgisch Burgerlijk 
Wetboek doch alleen op grond van de vaststelling dat de echtscheiding werd op-
gedrongen aan verweerster en dat de Belgische internationale openbare orde ge-
biedt dat een onderhoudsuitkering na echtscheiding wordt toegekend aan de 
echtgenoot wiens schuld aan de scheiding niet bewezen is.

Indien het eerste bestreden vonnis aldus moet worden uitgelegd dat het na le-
zing van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Stockholm van 30 
april 1998 en van het arrest van het Zweedse hof van beroep van 2 december 
1998 waarvan de geldigheid in België noch door de partijen noch door de recht-
bank wordt betwist, heeft vastgesteld dat de echtscheiding aan verweerster is op-
gedrongen, en in die zin dat het uitsluitend op grond hiervan eiser vervolgens 
verantwoordelijk heeft geacht voor het ophouden van het samenleven in de zin 
van de bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, en zulks op grond dat 
de Belgische internationale openbare orde gebiedt dat een onderhoudsuitkering 
wordt toegekend aan de echtgenoot wiens schuld aan de scheiding niet bewezen 
is, miskent het bijgevolg het wettelijk begrip internationale openbare orde, door 
ten onrechte dat begrip te gebruiken teneinde aan de bepalingen van het Burger-
lijk Wetboek een inhoud of een uitlegging te geven die afwijken van die welke 
het Belgische nationale recht eraan verbindt.

Door alleen op grond van de vaststellingen dat de echtscheiding aan verweer-
ster is opgedrongen en dat de Belgische internationale orde gebiedt dat een on-
derhoudsuitkering wordt toegekend aan de echtgenoot wiens schuld aan de 
scheiding niet bewezen is, eiser verantwoordelijk te achten voor het ophouden 
van het samenleven, miskent het eerste bestreden vonnis bovendien de wettelijke 
begrippen echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen en echtgenoot tegen 
wie de echtscheiding is uitgesproken , in de zin van de artikelen 301 en 306 tot 
307bis van het Burgerlijk Wetboek. Het feit alleen dat eiser de echtscheiding op-
dringt aan verweerster is immers geen grond tot echtscheiding die verweerster 
recht zou verlenen op een onderhoudsuitkering volgens die bepalingen.

Door eiser verantwoordelijk te achten voor het ophouden van het samenleven 
zonder andere vaststellingen te doen dan de vaststelling dat de echtscheiding is 
opgedrongen aan verweerster en dat de Belgische internationale openbare orde 
gebiedt dat een onderhoudsuitkering wordt toegekend aan de echtgenoot wiens 
schuld aan de scheiding niet bewezen is, stelt het eerste bestreden vonnis tenslot-
te de gegevens niet vast die volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
nodig zijn voor de toekenning van een onderhoudsuitkering na echtscheiding , 
stelt dat vonnis het Hof in de onmogelijkheid zijn toezicht uit te oefenen en moti-
veert het niet regelmatig zijn beslissing waarbij verweersters vordering tot het 
verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding ontvankelijk wordt 
verklaard.
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Het tweede en het derde bestreden vonnis verwijzen naar de vaststellingen en 
overwegingen van het eerste bestreden vonnis om verweersters vordering tot het 
verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding ontvankelijk en ge-
grond te verklaren op basis van de artikelen 301 en 306 tot 307bis van het Bel-
gisch Burgerlijk Wetboek.

Bijgevolg verantwoordt geen van de drie bestreden vonnissen naar recht de be-
slissing waarbij verweersters vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsuit-
kering na echtscheiding ontvankelijk en gegrond wordt verklaard op basis van de 
artikelen 301 en 306 tot 307bis van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en moti-
veert geen van die drie vonnissen de beslissing regelmatig.

Door te beslissen dat uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Stockholm van 30 april 1998 en uit het arrest van het Zweedse hof van beroep 
van 2 december 1998 waarvan de geldigheid in België noch door de partijen 
noch door de rechtbank wordt betwist moet worden afgeleid dat de echtscheiding 
aan verweerster is opgedrongen en dat eiser moet worden geacht de echtgenoot 
te zijn die verantwoordelijk is voor het ophouden van het samenleven in de zin 
van het Belgisch recht inzake de onderhoudsuitkeringen na echtscheiding,

en door het beroepen vonnis te bevestigen in zoverre het verweersters vorde-
ring tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding ontvanke-
lijk heeft verklaard,

- miskennen de bestreden vonnissen het wettelijk begrip internationale openba-
re orde door dat begrip ten onrechte te gebruiken teneinde aan de bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek een inhoud of een uitlegging te geven die afwijken van 
die welke die bepalingen in het Belgische nationale recht hebben (schending van 
de artikelen 3, inzonderheid 3°, zesde lid, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wet-
boek),

- miskennen de bestreden vonnissen de wettelijke begrippen echtgenoot die de 
echtscheiding verkregen heeft en echtgenoot tegen wie de echtscheiding uitge-
sproken is in de zin van de artikelen 301 en 306 tot 307bis van het Burgerlijk 
Wetboek, aangezien het feit alleen dat eiser de echtscheiding opdringt aan ver-
weerster geen grond tot echtscheiding is die aan verweerster het recht op een on-
derhoudsuitkering verleent volgens die bepalingen (schending van de artikelen 3, 
inzonderheid derde lid, 6, 229, 231, 232 [gewijzigd bij de wet van 2 december 
1982, maar zoals het bestond voor de wet van 16 april 2000], 301, 306 tot 307-
bis, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek),

- stellen de bestreden vonnissen de gegevens niet vast die volgens de artikelen 
301 en 306 tot 307bis van het Burgerlijk Wetboek nodig zijn voor de toekenning 
van een onderhoudsuitkering na echtscheiding volgens de artikelen 301 en 306 
tot 307bis van het Burgerlijk Wetboek, en stellen zij het Hof in de onmogelijk-
heid toezicht uit te oefenen op hun beslissing waarbij verweersters vordering tot 
het verkrijgen van onderhoudsuitkering na echtscheiding ontvankelijk en ge-
grond wordt verklaard (schending van artikel 149 van de Grondwet) en

- verantwoorden de bestreden vonnissen niet naar recht hun beslissing waarbij 
verweersters vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echt-
scheiding ontvankelijk en gegrond wordt verklaard op basis van de artikelen 301 
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en 306 tot 307bis van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en motiveren ze de be-
slissing niet regelmatig. 

III. Beslissing van het Hof
Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis van 18 december 2001 blijkt dat 

de partijen de Belgische nationaliteit hebben en op de rechtsvordering van eiser 
uit de echt gescheiden zijn krachtens een vonnis, dat op 30 april 1998 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Stockholm gewezen en in hoger beroep beves-
tigd is, op grond dat de in de Zweedse wet bepaalde voorwaarden vervuld zijn, 
namelijk de vaststelling dat de vordering aan verweerster is medegedeeld en dat 
de wettelijke bedenktijd van zes maanden is verstreken, dat eiser en verweerster 
thans respectievelijk wonen in de Duitse Bondsrepubliek en België.

Het eerste middel
Eerste onderdeel
De vordering van verweerster die ertoe strekt een uitkering na echtscheiding te 

verkrijgen van eiser, houdt wezenlijk verband met de gehuwde staat van de par-
tijen vanaf de voltrekking ervan tot de ontbinding ervan door echtscheiding. Zij 
houdt zodanig nauw verband met de persoonlijke betrekkingen tussen de echtge-
noten waarvan zij als een overblijfsel voorkomt, dat zij alleen kan worden be-
slecht met toepassing van de wet tot regeling van het personeel statuut van de ge-
wezen echtgenoten. 

Wanneer zij, zoals te dezen, dezelfde nationaliteit hebben, wordt hun personeel 
statuut geregeld door de wet van die gemeenschappelijke nationaliteit.

Door te beslissen dat de partijen wegens hun Belgische nationaliteit onderwor-
pen zijn aan de Belgische wet, schendt het bestreden vonnis van 18 december 
2001 geen van de aangewezen wetsbepalingen.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
Het bestreden vonnis van 3 december 2002 beperkt zich ertoe te herinneren 

aan de beslissing die het eerste bestreden vonnis gewezen heeft over de toepasse-
lijke wet.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
(...)
Het tweede middel
Derde onderdeel
Na te hebben vastgesteld dat de partijen uit de echt gescheiden zijn krachtens 

een vonnis dat de Rechtbank te Stockholm gewezen heeft na afloop van een door 
eiser ingestelde procedure, dat noch dat vonnis noch het arrest dat het bevestigt 
enige fout aanwijzen aan de zijde van één der echtgenoten, aangezien dat vereis-
te niet bestaat in het Zweedse recht, en dat verweerster de echtscheiding niet 
wenste, besluit het bestreden vonnis van 18 december 2001 dat de echtscheiding 
aan verweerster werd opgedrongen en beslist het dat "in de zedelijke, politieke 
en economische orde van de huidige Belgische samenleving de toekenning van 
een onderhoudsuitkering die dient om de echtgenoot wiens schuld aan de schei-
ding niet bewezen is, in staat te stellen in zijn behoeften te voorzien, moet wor-
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den beschouwd als een essentieel beginsel van internationale openbare orde".
Artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank aan de 

echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, uit de goederen en de inkom-
sten van de andere echtgenoot, een uitkering kan toekennen die, rekening hou-
dend met zijn inkomsten en mogelijkheden, hem in staat stellen kan in zijn be-
staan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven.

Krachtens artikel 306 van dat wetboek wordt de echtgenoot die de echtschei-
ding verkrijgt op grond van de feitelijke scheiding van een bepaalde duur voor de 
toepassing van artikel 301 geacht de echtgenoot te zijn tegen wie de echtschei-
ding is uitgesproken. De rechtbank kan daar anders over beslissen indien de echt-
genoot, eiser, het bewijs levert dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de fou-
ten en tekortkomingen van de andere echtgenoot.

Uit die bepalingen blijkt dat de uitkering na echtscheiding, die met name de 
waarde heeft van een vergoeding, ten laste valt van de schuldige echtgenoot en 
ten goede komt aan de echtgenoot die de echtscheiding verkregen heeft.

Uit de enkele overweging dat de echtscheiding is opgedrongen aan verweerster 
wiens schuld aan de scheiding niet bewezen is, leidt het bestreden vonnis niet 
wettig af dat eiser moet worden geacht de echtgenoot te zijn die verantwoorde-
lijk is voor het ophouden van het samenleven. 

Het onderdeel is gegrond.
De uit te spreken vernietiging van het bestreden vonnis van 18 december 2001 

strekt zich uit tot de bestreden vonnissen van 3 december 2002 en 8 april 2004 
die het gevolg ervan zijn.

De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste en het tweede onderdeel 

van het tweede middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis van 18 december 2001, behalve in zoverre dit 

het hoger beroep ontvankelijk verklaart en beslist dat de Belgische wet van toe-
passing is op het geschil;

Vernietigt de vonnissen van 3 december 2002 en 8 april 2004;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis en van de vernietigde vonnissen;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nij-

vel, zitting houdend in hoger beroep. 

26 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Nelissen Grade en De Bruyn.
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Nr. 291

1° KAMER - 26 mei 2006

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING NA 
ECHTSCHEIDING - VASTSTELLING - INGRIJPENDE WIJZIGING IN DE BESTAANSMIDDELEN VAN DE 
UITKERINGSGERECHTIGDE ECHTGENOOT - CRITERIA

2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN - T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING NA ECHTSCHEIDING - VASTSTELLING - 
INGRIJPENDE WIJZIGING IN DE BESTAANSMIDDELEN VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDE ECHTGENOOT - 
CRITERIA

1º en 2º Wanneer de rechter uitspraak moet doen over een vordering tot herziening van  
een uitkering na echtscheiding wegens een ingrijpende wijziging in de toestand van de 
uitkeringsgerechtigde echtgenoot, moet hij rekening houden met de wijziging die zich in  
de bestaansmiddelen van de uitkeringsgerechtigde heeft voorgedaan tussen de uitspraak  
van de echtscheiding en het over de uitkering gewezen vonnis, ook al betreft het geen  
aanzienlijke of ingrijpende wijziging. (Art. 301, §3, B.W.)

(M. T. K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0090.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 15 september 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 301, §§1 en 3, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 807, 1042 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat verweerster op het ogenblik van de echtscheiding 

8.808 frank per maand aan bedrijfsinkomsten ontving alsook de helft van de 
huurinkomsten van de toen nog in onverdeeldheid zijnde gemeenschappelijke 
onroerende goederen, welke huurinkomsten 7.500 BEF en 14.946 BEF per 
maand bedroegen, en na op die grondslag de door eiser op 1 juni 1994 verschul-
digde uitkering na echtscheiding te hebben vastgesteld op het maandelijkse be-
drag van 300 euro, beslist het bestreden vonnis dat dit bedrag verantwoord blijkt 
ook al er is sedert 1994 een wijziging opgetreden in de toestand van verweerster. 
Het beslist aldus op alle gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te 
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zijn, en meer bepaald op de gronden die vermeld staan onder de aanhef: "De wij-
ziging in de toestand van de partijen sedert 1994":

"dat (verweerster) geen verhoging van de door haar met ingang van 1 juni 
1994 gevorderde uitkering vraagt; 

dat (eiser) aantoont dat hij voor de jaren 1993 tot 1998 door de belastingsadmi-
nistratie niet belastbaar is verklaard 'omdat de door de administratie bewijsbare 
inkomsten ontoereikend waren';

dat hij nochtans zijn beroepswerkzaamheid heeft voortgezet en dat deze hem 
blijkens de door hem overgelegde afrekeningen verder nettovoordelen ten bedra-
ge van 289.231 BEF in 1994 en 328.447 BEF in 1995 hebben opgebracht;

dat (eiser) in zijn conclusie uiteenzet maandelijkse nettobedrijfsinkomsten van 
782,08 euro in 1999, 1.276,12 euro in 2001 en 1.527,46 euro in 2002 te hebben 
ontvangen;

dat moet worden aangenomen dat (eiser) verder voordelen in natura heeft ont-
vangen voor zijn activiteit als zelfstandige en dat hij verder huurinkomsten heeft 
ontvangen die hij zelf raamt op 915,29 euro per maand lasten niet inbegrepen; 

dat (eiser), gelet op het bovenstaande, altijd is staat is gebleven de verschuldig-
de uitkering te betalen en dat deze nooit meer dan een derde van zijn inkomsten 
heeft bedragen;

dat er wat (verweerster) betreft kan worden vastgesteld dat de gemeenschappe-
lijke kinderen niet langer te haren laste zijn en dat zij een bedrag van vijf miljoen 
BEF heeft opgestreken bij de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel van 
de partijen en dat zij hiermee inkomsten kan verkrijgen door te investeren in roe-
rende en onroerende goederen; 

dat (verweerster), die invalide is verklaard, haar beroep van kapster nochtans 
niet langer uitoefent en, blijkens haar laatste conclusie, met ingang van 1 januari 
1998 van het ziekenfonds vergoedingen krijgt ter waarde van 669,06 euro per 
maand;

dat niets bewijst dat genoemde (verweerster) duurzaam samenwoont met een 
derde;

dat het gelet op het bovenstaande niet bewezen is dat de inkomsten en moge-
lijkheden van (verweerster) ingrijpend zijn gewijzigd sedert 1994;

dat de betrokken uitkering dus verantwoord blijft na de echtscheiding van de 
partijen". 

Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer de rechter moet beslissen of en in welke mate een uitkering na echt-

scheiding, op het ogenblik van de overschrijving ervan, nodig is om de echtge-
noot die de echtscheiding verkregen heeft in staat te stellen in zijn bestaan te 
voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven en in hetzelfde 
geding aangezocht wordt te beslissen of die uitkering nodig blijft gelet op de ver-
andering in de toestand van die uitkeringsgerechtigde echtgenoot, moet hij zich 
voor zijn uitspraak baseren op de in artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek 
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vastgestelde criteria en moet hij nagaan in hoeverre de nieuwe aangevoerde ge-
gevens een weerslag hebben op de mogelijkheid voor de uitkerings-gerechtigde 
echtgenoot om in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens 
het samenleven. Een ingrijpende wijziging wordt niet vereist; dat vereiste bestaat 
enkel voor de rechtsvordering tot herziening op grond van artikel 301, §3, twee-
de lid, van het Burgerlijk Wetboek en geldt niet wanneer de nieuwe gegevens 
worden aangevoerd tijdens het geding waarin de uitkering na echtscheiding 
wordt vastgesteld.

Het bestreden vonnis stelt de mate waarin een uitkering na echtscheiding op 1 
juni 1994 nodig is om verweerster het behoud van haar levensstandaard geduren-
de het samenleven te waarborgen vast op 300 euro.

Het vonnis neemt aan dat de gemeenschappelijke kinderen sedert juni 1994 
niet langer ten laste vielen van verweerster, dat zij gedurende de vereffening van 
het huwelijksvermogensstelsel een bedrag van 5.000.000 BEF heeft ontvangen 
dat haar in staat stelt inkomsten te verkrijgen door te investeren in roerende of 
onroerende goederen en dat zij sedert 1 januari 1998 van het ziekenfonds vergoe-
dingen van 669,06 euro per maand ontvangt, dat is maandelijks 26.990 BEF, ter-
wijl de rechtbank, om de uitkering na echtscheiding op 1 juni 1994 vast te stellen 
op 300 euro, inkomsten met een jaarbedrag van 105.702 frank (of 8.808 frank) 
per maand alsook huurinkomsten van de onverdeelde onroerende goederen die 
de helft van 7.500 BEF en 14.946 BEF bedragen, in aanmer-king genomen heeft.

Door te beslissen dat de uitkering verantwoord blijft op grond dat het niet be-
wezen is dat de inkomsten en mogelijkheden van verweerster ingrijpend zijn ge-
wijzigd sedert 1994, schendt het bestreden vonnis alle in het middel vermelde 
wetsbepalingen, artikel 149 van de Grondwet uitgezonderd.

Tweede onderdeel
(...)
III. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
De uitkering waarop de echtgenoot die de echtscheiding verkregen heeft aan-

spraak kan maken krachtens artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek, moet in 
de regel worden vastgesteld op basis van de inkomsten die de partijen bezaten 
ten tijde van de overschrijving van de echtscheiding en, sedert de wet van 30 juni 
1994, op de dag waarop de uitspraak van de echtscheiding in kracht van gewijs-
de is gegaan, zonder evenwel hoger te mogen zijn dan wat nodig is om de uitke-
ringsgerechtigde echtgenoot in staat te stellen in zijn bestaan te voorzien op een 
gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven.

Artikel 301, §3, van genoemd wetboek bepaalt dat, indien de toestand van de 
uitkeringsgerechtigde een ingrijpende wijziging heeft ondergaan zodat het be-
drag van de uitkering niet meer verantwoord is, de rechtbank de uitkering kan 
verminderen of opheffen.

Het vereiste van een ingrijpende wijziging in de toestand van de uitkeringge-
rechtigde heeft enkel tot doel een proliferatie van het aantal vorderingen tot her-
ziening te voorkomen.
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De rechter moet ook rekening houden met de wijziging die zich in de bestaans-
middelen van de uitkeringsgerechtigde heeft voorgedaan tussen de uitspraak van 
de echtscheiding en het over de uitkering gewezen vonnis, ook al betreft het geen 
aanzienlijke of ingrijpende wijziging.

Daar het bestreden vonnis geen acht slaat op de wijziging in de toestand van 
verweerster op grond dat "het niet bewezen is dat de inkomsten en mogelijkhe-
den van [verweerster] ingrijpend zijn gewijzigd sedert 1994", verantwoordt het 
zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Er bestaan geen gronden tot onderzoek van het tweede onderdeel van het mid-

del dat niet tot ruimere cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het hoger be-

roep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brus-

sel, zitting houdend in hoger beroep.

26 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Oosterbosch en van Ommeslaghe.
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1º, 2º, 3º en 4º Het Hof van cassatie dient geen vraag, die tot staving van de grief van  
schending  van  de  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet  wordt  voorgesteld,  aan  het  
Arbitragehof  te  stellen,  wanneer  het  middel  geen  onderscheid  aanklaagt  dat  wordt 
gemaakt tussen verschillende rechtsonderhorigen of categorieën van rechtsonderhorigen 
die zich in dezelfde juridische toestand bevinden maar wel tussen hen die zich in een  
andere juridische toestand bevinden, met name tussen, enerzijds, echtgenoten waarvan  
slechts één titularis van de huurovereenkomst van het goed dat als hoofdverblijfplaats 
van  het  gezin  dient,  en,  anderzijds,  echtgenoten  die  samen  titularis  zijn  van  die  
huurovereenkomst. (Art. 26, §1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(C. e.a. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0150.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 8 december 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
artikel 215, §§1 en 2, en, voor zoveel als nodig, 4, van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 12.3 en 12.8 van de wet van 4 november 1969 ingevoegd in het 

Burgerlijk Wetboek en houdende de regels betreffende de pacht in het bijzonder, 
gewijzigd bij de wet van 7 november 1988;

artikel 26, §2, van de bijzondere wet op het Arbitragehof, gewijzigd bij de bij-
zondere wet van 9 maart 2003;

artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis en zegt dat verweersters 

rechtsvordering ontvankelijk en gegrond is en dat de opzegging die op 19 juli 
2001 aan eiser is gedaan goed en geldig is, op grond van alle redenen die hier ge-
acht worden te zijn weergegeven en inzonderheid op grond van de overweging 
"dat het vaststaat dat (eiser) op het ogenblik van zijn huwelijk met (eiseres) in 
1981 de enige titularis was van de bewuste pachtovereenkomst en dat de litigieu-
ze opzegging niet aan (eiseres) ter kennis is gebracht; dat er geen enkele wettelij-
ke grondslag is om te stellen dat de regelmatigheid van die opzegging niet voor 
het eerst in hoger beroep kan worden betwist; dat met betrekking tot dat geschil, 
artikel 251 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat het recht op de huur van 
het onroerend goed dat een der echtgenoten gehuurd heeft, zelfs voor het huwe-
lijk, en dat het gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste woning dient, aan 
beide echtgenoten gezamenlijk behoort, niettegenstaande enige hiermede strijdi-
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ge overeenkomst, en dat met name bepaalt dat de opzeggingen 'aan elk der echt-
genoten afzonderlijk' ter kennis moeten worden gebracht, evenwel vermeldt dat 
die bepalingen 'niet van toepassing zijn op handelshuurovereenkomsten, noch op 
pachtcontracten'; dat in die omstandigheden (eiseres) louter door haar huwelijk 
geen pachter werd met alle aan de bewuste pachtovereenkomst verbonden rech-
ten en verplichtingen (...); dat moet worden geoordeeld dat die hoedanigheid 
evenwel in onderling overleg kan worden toegekend aan een nieuwe medepach-
ter tijdens de pachtovereenkomst, gelet op de wettelijke mogelijkheid om die 
pacht met toestemming van de verpachter geheel of gedeeltelijk over te dragen; 
dat te dezen geen enkele geschreven pachtovereenkomst of overeenkomst van 
pachtoverdracht wordt overgelegd ten bewijze dat (eiseres) de aangevoerde hoe-
danigheid van pachter zou bezitten; dat artikel 3 van de Pachtwet bepaalt dat bij 
ontstentenis van een dergelijk geschrift, of wanneer een anders geformuleerd ge-
schrift bestaat, degene die een landeigendom exploiteert het bewijs kan leveren 
van het bestaan van een pacht en van de pachtvoorwaarden door alle middelen, 
met inbegrip van getuigen en vermoedens; dat dienaangaande moet worden over-
wogen dat het bewijs van een pachtovereenkomst kan worden afgeleid uit feite-
lijke omstandigheden, die aantonen dat de betrokken partijen de wezenlijke ver-
plichtingen hebben uitgevoerd van een dergelijke pacht die, volgens artikel 1, 1°, 
van de Pachtwet impliceert, dat het gepachte goed door de pachter hoofdzakelijk 
gebruikt wordt voor zijn landbouwbedrijf; dat een dergelijke vaststaande pacht-
overeenkomst voor de uitbreiding van de rechten en verplichtingen ervan tot der-
den, zoals de echtgenoot van de pachter, zodat het goed door twee pachters sa-
men wordt gepacht, bovendien een vaststaande akkoord tussen alle betrokken 
partijen impliceert; dat in die omstandigheden en bij ontstentenis van een ge-
schrift, het toekennen van de hoedanigheid van pachter aan (eiseres) impliceert 
dat wordt aangetoond dat zij persoonlijk het goed exploiteert en dat de partijen 
akkoord gaan om haar in die pachtovereenkomst als pachter te erkennen; dat in 
die zin kan worden vastgesteld dat de (eisers) in 1982 samen een krediet voor de 
aankoop van een tractor hebben aangegaan; dat de genoemde echtgenoten op 20 
januari 1990 ook samen een pachtovereenkomst hebben gesloten voor een totale 
oppervlakte van meer dan 5 hectaren grond; dat de vader van (verweerster), die 
toen verpachter was, verschillende aanvragen tot betaling van de pachtprijs aan 
de beide betrokken echtgenoten heeft gestuurd; dat met uitzondering van de on-
dertekening van leveringsdocumenten, geen enkel stuk evenwel aangeeft hoe de 
echtgenote van (eiser), die licentiate in de rechten is, sedert hun huwelijk in 1981 
precies aan de betrokken landbouwexploitatie deelneemt; dat er geen enkel be-
wijs is dat die echtgenote (eiseres) een bepaalde landbouwactiviteit uitoefent, ter-
wijl het wel waarschijnlijk is dat zij aan die activiteit deelneemt op het gebied 
van de administratie en het onderhoud; dat, hoe dan ook, uit de hoedanigheid van 
meewerkende echtgenoot alleen geen persoonlijke exploitatie van het goed kan 
worden afgeleid; dat gelet op de feitelijke en juridische werkelijkheid van een 
gehuwd koppel, de omstandigheid dat beide echtgenoten sinds hun huwelijk sa-
men aan de hoevewerkzaamheden deelnemen en dat de aanvragen tot betaling 
van de pachtprijs aan beide echtgenoten samen zijn gericht, onder de benaming 
'de Heer en Mevrouw C. Knockaert', evenmin volstaat om met zekerheid aan te 
tonen dat de hoedanigheid van medecontractant van de ene echtgenoot wordt uit-
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gebreid tot de andere; dat er dienaangaande geen aanwijzingen zijn dat (eiser) 
ten voordele van zijn echtgenote afstand heeft gedaan van zijn recht om alleen te 
kunnen beschikken over de rechten uit de bewuste pachtovereenkomst; dat inte-
gendeel uit een notariële akte van 26 februari 1990 blijkt dat de betrokken echt-
genoten onder een stelsel van volledige scheiding van goederen zijn gehuwd; dat 
(eiser) zelf een verklaring bij de P.A.C. uit 2001 overlegt die alleen in zijn naam 
is gedaan en waarin de naam van zijn echtgenote niet wordt vermeld; dat dien-
aangaande moet wordt vastgesteld dat, met toepassing van de artikelen 216 en 
217 van het Burgerlijk Wetboek, en behoudens beroep,'iedere echtgenoot het 
recht heeft een beroep uit te oefenen zonder de instemming van de andere echt-
genoot', dat 'iedere echtgenoot zijn inkomsten alleen ontvangt' en dat hij, zelfs al 
moet hij ze bij voorrang aan zijn bijdrage in de lasten van het huwelijk besteden, 
'het overschot kan besteden voor de aanschaf van goederen in zoverre dit verant-
woord is voor de uitoefening van zijn beroep; die goederen staan uitsluitend on-
der zijn bestuur'; dat in feite moet worden vastgesteld dat (eiseres) voor de eerste 
rechter niet is tussengekomen als pachter en dat (eiser) zelf die hoedanigheid 
evenmin heeft aangevoerd om de regelmatigheid te betwisten van de litigieuze 
opzegging die alleen aan hem werd gedaan; dat in het licht van al die omstandig-
heden niet is aangetoond dat de landbouwexploitatie van (eiser) in gemeenschap 
werd gebracht, en evenmin dat de betwiste pacht tot zijn echtgenote werd uitge-
breid zodat zij medepachter is geworden; dat de (eisers) in die omstandigheden 
tevergeefs de regelmatigheid betwisten van de litigieuze opzegging gelet op het 
voorschrift van artikel 12.3 van de Pachtwet dat vereist dat indien verscheidene 
pachters het goed gemeenschappelijk pachten, van de opzegging kennis moet ge-
geven worden aan al degenen die het goed exploiteren, wat ten deze niet het ge-
val is; dat de (eisers) evenwel van mening zijn dat de betwiste opzegging toch ter 
kennis van beide echtgenoten had moeten worden gebracht met toepassing van 
het tweede lid van artikel 215, §2, van het Burgerlijk Wetboek en dat in dat ver-
band een verschillende behandeling bij de bescherming van de gezinswoning in 
geval van pacht niet verantwoord is, zodat zij in voorkomend geval vragen dat 
aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag wordt gesteld in zoverre de betrok-
ken wetsbepalingen 'geenszins de kennisgeving van de opzegging aan de echtge-
noten afzonderlijk vereisen, zelfs niet in de onderstelling dat een gebouw dat als 
hoofdverblijfplaats voor de exploitant en zijn gezin dient tot de pachtovereen-
komst behoort'; dat dienaangaande onmiddellijk erop moet worden gewezen dat 
de algemene wettelijke verplichting dat de opzegging afzonderlijk ter kennis van 
de echtgenoten moet worden gebracht, volgens artikel 215 van het Burgerlijk 
Wetboek alleen geldt voor een huurovereenkomst waarvan het recht aan beide 
echtgenoten gezamenlijk toebehoort met toepassing van het eerste lid van dat ar-
tikel en dus ten aanzien van twee echtgenoten die beiden als medehuurders wor-
den beschouwd; dat het hoofdzakelijk professioneel karakter van een pachtover-
eenkomst waarin de huisvesting van de pachter niet de voornaamste doelstelling 
is en voor een landbouwactiviteit waarmee de mede-echtgenoot helemaal niets te 
maken kan hebben, duidelijk volstaat om een behandeling te verantwoorden die 
verschilt van het gemene recht dat van toepassing is op de huurovereenkomst 
voor de hoofdverblijfplaats van de huurder, in zoverre die gezamenlijk aan de 
echtgenoten toebehoort niettegenstaande elke andersluidende overeenkomst, met 
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toepassing van artikel 215, §2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek; dat met 
toepassing van artikel 26, §2, derde lid, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Arbitragehof, dienaangaande geen enkele prejudiciële vraag gerecht-
vaardigd is; dat de (eisers) ten deze overigens niet vragen dat een prejudiciële 
vraag zou worden gesteld met betrekking tot het recht op de pachtovereenkomst 
waarop de echtgenoot van de pachter in een pachtovereenkomst geen aanspraak 
kan maken wegens de uitsluiting die is bepaald in het vierde lid van artikel 215, 
§2, van het Burgerlijk Wetboek, maar een dergelijke vraag slechts op een meer 
specifieke manier wensen gesteld te zien aangezien zij blijkbaar van oordeel zijn 
dat er een wettelijke bescherming van de gezinswoning zou bestaan die in het al-
gemeen vereist dat de opzegging moet worden ter kennis gebracht van de echtge-
noten afzonderlijk wanneer het gehuurde goed een gebouw omvat dat als hoofd-
verblijfplaats dient voor de huurder en zijn gezin, niet alleen wanneer de huur-
overeenkomst hetzij contractueel, hetzij met toepassing van artikel 215 van het 
Burgerlijk Wetboek of van een andere wetsbepaling, aan beide echtgenoten toe-
behoort, wat hier niet het geval is, maar ook wanneer de echtgenoot geen mede-
huurder is; dat (verweerster) dienaangaande terecht opmerkt dat "rechtens van-
zelfsprekend een opzegging alleen gericht moet zijn aan de medecontractant, met 
uitsluiting van elke derde" (...), dat met betrekking tot het ontbreken van kennis-
geving aan een echtgenoot die geen huurder is, erop dient te worden gewezen dat 
een dergelijke kennisgeving te zijnen aanzien geen contractuele uitwerking zou 
hebben, aangezien zij betrekking zou hebben op een huurovereenkomst die con-
tractueel enkel verbindend is voor haar echtgenoot, maar enkel tot doel zou heb-
ben die echtgenoot, die geen huurder is, op de hoogte te brengen van een juri-
disch feit zodat hij zijn eventuele rechten en belangen kan doen gelden; dat de 
onregelmatigheid in die omstandigheden als louter vormelijk zou kunnen worden 
beschouwd als de echtgenoot die geen huurder is van de bewuste kennisgeving 
op een andere wijze op de hoogte wordt gebracht en zou rekening moeten wor-
den gehouden met artikel 12.8 van de Pachtwet, waarin wordt bepaald dat 'een 
opzegging die naar de vorm onregelmatig verklaard zou moeten worden, door de 
rechter toch geldig kan worden verklaard indien de betrokken onregelmatigheid 
geen twijfel kan doen rijzen over de aard of de ernst van de opzegging door de 
pachter, noch over de identiteit van de persoon in wiens voordeel de opzegging 
wordt verricht', wat niet wordt betwist; dat dienaangaande moet worden vastge-
steld dat de niet uit de echt gescheiden echtgenote van (eiser) nooit heeft aange-
voerd dat zij niet was ingelicht en dat zij thans door haar vrijwillige tussenkomst 
haar rechten of belangen verdedigt en niet beweert dat zij niet onmiddellijk op de 
hoogte was van de kennisgeving die aan haar echtgenoot werd gedaan noch van 
de daaraan voorafgaande informele stappen; dat de formele onregelmatigheid al-
leen, te weten het ontbreken van kennisgeving ter informatie, bijgevolg in dit ge-
val de litigieuze geldigverklaring niet in de weg kan staan; dat in die omstandig-
heden, zelfs een positief antwoord op de voorgestelde prejudiciële vraag in dit 
geval geen invloed zou hebben op de geldigheid van de litigieuze opzegging met 
betrekking tot de eventueel aldus vastgestelde onregelmatigheid; dat (verweer-
ster) dienaangaande terecht van mening is dat de prejudiciële vraag van de (ei-
sers) 'niet ter zake dienend is doordat de oplossing van het geschil niet afhangt 
van het eventuele antwoord van het Arbitragehof' (...); dat derhalve volgens arti-
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kel 26, §2, derde lid, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, in die om-
standigheden geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof dient te worden ge-
steld".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 215, §2, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het recht op de huur 

van het onroerend goed dat een der echtgenoten gehuurd heeft, zelfs voor het hu-
welijk, en dat het gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste woning dient, aan 
beide echtgenoten gezamenlijk behoort, niettegenstaande enige hiermede strijdi-
ge overeenkomst (eerste lid) en zegt dat de opzeggingen betreffende die huur 
moeten betekend worden aan elk der echtgenoten afzonderlijk (tweede lid). Die 
bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op pachtcontracten (vierde lid).

Artikel 12.3 van de Pachtwet van 4 november 1969 bepaalt dat indien ver-
scheidene pachters het goed gemeenschappelijk pachten, van de opzegging ken-
nis moet gegeven worden aan al degenen die het goed exploiteren.

Artikel 12.8, tweede lid, van de Pachtwet van 4 november 1969 bepaalt dat 
een opzegging die naar de vorm onregelmatig verklaard zou moeten worden, 
door de rechter toch geldig kan worden verklaard indien de betrokken onregel-
matigheid geen twijfel kan doen rijzen over de aard of de ernst van de opzegging 
door de pachter, noch over de identiteit van de persoon in wiens voordeel de op-
zegging wordt verricht.

De samenhang van die artikelen wijst op een verschillende behandeling met 
betrekking tot de bescherming van de hoofdverblijfplaats van de huurder en zijn 
echtgenote naargelang die woning valt onder toepassing van een pachtovereen-
komst dan wel van een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats waarop 
de Pachtwet niet van toepassing is. Een dergelijk onderscheid, ook al betreft het 
categorieën van personen die objectief verschillend zijn, berust op geen objectief 
criterium en is niet redelijk verantwoord.

De eisers hebben beiden hun woonplaats in de gehuurde woning, zoals met 
name blijkt uit de procedurestukken waarop het Hof vermag acht te slaan. Zij 
hebben in hun laatste aanvullende en samenvattende conclusie die aan de appel-
rechters zijn voorgelegd, bevestigd dat de gehuurde woning hun gemeenschappe-
lijke hoofdverblijfplaats is en die omstandigheid, die als dusdanig door het be-
streden vonnis niet wordt betwist, tot staving van hun verzoek tot prejudiciële 
vraag aangevoerd.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, door te oordelen, enerzijds, dat de alge-
mene wettelijke verplichting om aan de echtgenoten afzonderlijk kennis te geven 
van de opzegging, krachtens artikel 215, §2, tweede lid, van het Burgerlijk Wet-
boek, alleen geldt voor een huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats van de 
echtgenoten waarvan het recht krachtens de eerste paragraaf van die bepaling ge-
zamenlijk aan beide echtgenoten toebehoort en dat die verplichting uitgesloten 
wordt door artikel 215, §2, vierde lid, van hetzelfde wetboek voor echtgenoten 
die een hoofdverblijfplaats betrekken die onder toepassing valt van de Pachtwet, 
en, anderzijds, dat in het kader van een pachtovereenkomst de louter vormelijke 
onregelmatigheid die erin zou bestaan dat er geen kennisgeving ten titel van in-



1190 HOF VAN CASSATIE 26.5.06 - Nr. 292 

formatie is gegeven aan de echtgenoot die geen huurder is, de geldigverklaring 
krachtens artikel 12.8 van de Pachtwet van 4 november 1969 niet kan beletten, 
uitwerking verleent aan wetsbepalingen die discriminerend zijn voor een pachter 
en zijn echtgenote ten aanzien van een gewone huurder en diens echtgenote, en 
bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, en voor zoveel als no-
dig, artikel 12.3 van de Pachtwet van 4 november 1969.

De grief berust aldus op de onverenigbaarheid van de door het bestreden von-
nis toegepaste wetsbepalingen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Bij-
gevolg hoort het Hof van Cassatie zijn uitspraak op te schorten tot het Arbitrage-
hof heeft geantwoord op de volgende prejudiciële vraag, die met toepassing van 
artikel 26, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, gewijzigd bij de bijzon-
dere wet van 9 maart 2003, op het Arbitragehof is gesteld:

"Schenden de artikelen 215, §2, van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid het 
vierde lid, en 12.3 en 12.8 van de wet van 4 november 1969, ingevoegd in het 
Burgerlijk Wetboek en houdende de regels betreffende de pacht in het bijzonder, 
gewijzigd bij de wet van 7 november 1988, de artikelen 10 en 11 van de Grond-
wet, doordat ze de verpachter, in het geval van een pachtovereenkomst, vrijstel-
len van de verplichting om ook aan diens echtgenote daarvan kennis te geven, en 
aldus een verschillende behandeling inzake de bescherming van de gezinswoning 
instellen tussen, enerzijds, de pachter en zijn echtgenote, waaraan de verpachter 
geen afzonderlijke kennisgeving moet doen van de opzegging, en, anderzijds, de 
echtgenoten waarvan één van beide titularis is van een huurovereenkomst voor 
een hoofdverblijfplaats en waaraan, krachtens artikel 215, §2, eerste en tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, de verhuurder aan elk afzonderlijk kennis moet 
geven van de opzegging?"

(...)
III. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Artikel 215, §2, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het recht op de huur 

van het onroerend goed dat een der echtgenoten gehuurd heeft, zelfs voor het hu-
welijk, en dat het gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste woning dient, aan 
beide echtgenoten gezamenlijk behoort, niettegenstaande enige hiermede strijdi-
ge overeenkomst dat de opzeggingen, kennisgevingen en exploten betreffende 
die huur gezonden of betekend moeten worden aan elk der echtgenoten afzonder-
lijk of uitgaan van beide echtgenoten gezamenlijk en dat die bepalingen niet van 
toepassing zijn op handelshuurovereenkomsten, noch op pachtcontracten.

Artikel 12.3 van de Pachtwet bepaalt dat indien verscheidene pachters het 
goed gemeenschappelijk pachten, van de opzegging kennis moet gegeven wor-
den aan al degenen die het goed exploiteren.

Ingevolge artikel 12.8, tweede lid, van de voornoemde wet, kan een opzegging 
die naar de vorm onregelmatig verklaard zou moeten worden, door de rechter 
toch geldig worden verklaard indien de betrokken onregelmatigheid geen twijfel 
kan doen rijzen over de aard of de ernst van de opzegging door de pachter, noch 
over de identiteit van de persoon in wiens voordeel de opzegging wordt verricht.
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Het middel klaagt een verschillende behandeling aan met betrekking tot de be-
scherming van de hoofdverblijfplaats van de pachter en zijn echtgenote naarge-
lang die woning onder toepassing valt van een pachtovereenkomst dan wel van 
een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats die niet onder toepassing van 
de Pachtwet valt. Het voert aan dat de voormelde wetsbepalingen onverenigbaar 
zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en stelt het Hof voor een prejudi-
ciële vraag te stellen aan het Arbitragehof over de verschillende behandeling in-
zake de bescherming van de gezinswoning tussen enerzijds, de pachter en zijn 
echtgenoot, waaraan de verpachter niet elk afzonderlijk kennis moet geven van 
de opzegging, en, anderzijds, de echtgenoten waarvan één titularis is van een 
huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats en waaraan de verhuurder elk af-
zonderlijk kennis moet geven van de opzegging.

Het middel klaagt geen onderscheid aan dat wordt gemaakt tussen verschillen-
de rechtsonderhorigen of categorieën van rechtsonderhorigen die zich in dezelfde 
juridische toestand bevinden, maar wel het onderscheid tussen, enerzijds, echtge-
noten waarvan slecht één titularis is van de huurovereenkomst en, anderzijds, 
echtgenoten die samen titularis zijn van die huurovereenkomst en die zich bijge-
volg niet in dezelfde juridische toestand bevinden.

Daaruit volgt dat de vraag die de eisers tot staving van hun grief van schending 
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet voorstellen, niet aan het Arbitragehof 
dient te worden gesteld.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de voorziening.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

26 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Mahieu en Simont.

Nr. 293

1° KAMER - 26 mei 2006

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
ALLERLEI - VORMVEREISTEN - NIET-NALEVING - CONTRACT TOT REISORGANISATIE - CONTRACT 
TOT REISBEMIDDELING - GEVOLG - BEOORDELING

2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - CONTRACT TOT REISORGANISATIE - CONTRACT TOT REISBEMIDDELING - 
VORMVEREISTEN - NIET-NALEVING - GEVOLG - BEOORDELING

1º en 2º De vormvereisten die zijn voorgeschreven bij de artikelen 9 en 23, §§1 en 2, van 
de  wet  van  16  februari  1994  tot  regeling  van  het  contract  tot  reisorganisatie  en 
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reisbemiddeling strekken tot bescherming van de belangen van de reiziger en de niet-
naleving hiervan kan leiden tot  betrekkelijke nietigheid die de rechter  beoordeelt  met  
inachtneming van de zwaarwichtigheid van de aantasting van die belangen.  (Artt. 9 en 
23, §§1 en 2, Wet 16 feb. 1994)

(EAGLE TRAVEL nv T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0378.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 8 maart 2005 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9 en 23 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het con-

tract tot reisorganisatie en reisbemiddeling;
- de artikelen 1108, 1984 en 1985 van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
In het arrest van 8 maart 2005 verklaart het Hof van Beroep te Brussel het 

hoofdberoep en het incidenteel hoger beroep alsook de nieuwe vordering van ei-
seres ontvankelijk, verklaart alleen het hoofdberoep gedeeltelijk gegrond en ver-
nietigt bijgevolg het beroepen vonnis, behalve in zoverre het de vorderingen ont-
vankelijk verklaart en de kosten begroot. In zijn nieuwe uitspraak verklaart het 
hof van beroep de oorspronkelijke vordering van de verweerders gedeeltelijk ge-
grond, verwerpt het de tegenvordering van eiseres, veroordeelt laatstgenoemde 
om aan de verweerders het bedrag van 1.487,40 euro, vermeerderd met de mora-
toire interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 26 maart 1999, te be-
talen en veroordeelt haar in de kosten van beide instanties, onder meer op de vol-
gende, hierna weergegeven gronden:

"De (verweerders) betogen dat er tussen hen zelf en (eiseres) een rechtsgeldig 
contract is gesloten, op grond dat laatstgenoemde, die optrad als reisbemiddelaar, 
de bepalingen van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot 
reisorganisatie en reisbemiddeling niet heeft nageleefd; zij voeren in het bijzon-
der aan dat [eiseres] de plicht had een schriftelijk contract op te maken waarin de 
bij artikel 23 van de wet van 16 februari 1994 opgelegde vermeldingen waren 
opgenomen; zij beroepen zich tevens op artikel 9 van de wet die de afgifte van 
een bestelbon oplegt;

(Eiseres) antwoordt hierop dat de opmaak van een schriftelijk contract slechts 
een formaliteit 'ad probationem' is en dat het bestaan van een contract in casu 
blijkt uit de storting van het voorschot, gevolgd van de brief van de [verweer-
ders] van 25 februari 1999 waarbij zij het contract verbreken;
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Artikel 9 van de wet van 16 februari 1994, dat handelt over de totstandkoming 
van het contract tot reisorganisatie, luidt als volgt :

'Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of de reisorganisator ertoe 
gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet van 14 
juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming 
van de consument. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de 
reziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, 
van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt 
de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestel-
bon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de 
reiziger recht op de terugbetaling van het voorschot';

Artikel 23 dat handelt over de totstandkoming van het contract tot reisbemid-
deling luidt als volgt :

§1. Voor elke verkoop door een reisbemiddelaar van een reis- en/of verblijf-
prestatie of andere prestatie moet een overeenkomst worden opgesteld, tenzij het 
uitsluitend vervoerbiljetten betreft.

De reisbemiddelaar moet een exemplaar van het contract aan de reiziger over-
handigen.

§2. Dit contract vermeldt ten minste: 
(...)
§4. Wanneer het contract tot reisbemiddeling betrekking heeft op een contract 

tot reisorganisatie, valt het onder de toepassing van de artikelen 9 en 10; bene-
vens de naam en het adres van de reisorganisator worden dan ook de naam en het 
adres van de reisbemiddelaar en zijn optreden namens de reisorganisator ver-
meld'; 

Artikel 3 van de wet bepaalt dat '[onverminderd de bepalingen van de artikelen 
19 en 28] elk met deze wet of haar uitvoeringsbesluiten strijdig beding nietig is, 
voor zover het ertoe strekt de rechten van de reiziger te beperken of zijn ver-
plichtingen te verzwaren';

Op die bepalingen zijn tevens straffen gesteld (artikel 33 van de wet);
Ten onrechte voert (eiseres) aan dat de wet van 16 februari 1994 de totstand-

koming van de overeenkomst aan geen vormvereisten onderwerpt en dat het ge-
schreven stuk dat, in beginsel, moet worden opgemaakt en waarvan een exem-
plaar aan de reiziger moet worden overhandigd, slechts dient als bewijs van de 
boeking;

Artikel 23 legt aan de reisbemiddelaar de verplichting op om een contract op te 
stellen waarvan aan de reiziger een exemplaar moet worden overhandigd, dat een 
aantal vermeldingen bevat die dienen om de aan de reiziger aangeboden diensten 
en de omvang van zijn rechten en verplichtingen nauwkeurig te omschrijven; 

Artikel 9 legt hem de verplichting op om, wanneer hij een voorschot int, een 
bestelbon op te maken die eveneens een aantal vermeldingen moet bevatten;

Die bepalingen leggen voor de totstandkoming van het contract striktere vor-
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men op en strekken tot bescherming van de toestemming van de consument;
Indien ze niet worden nageleefd, is het contract nietig (...);
(Eiseres) heeft in casu geen enkel geschrift opgemaakt buiten het ontvangstbe-

wijs dat zij aan de (verweerders) heeft overhandigd bij de betaling van het voor-
schot en dat geen van de bij de wet voorgeschreven vermeldingen bevat;

Het contract is bijgevolg nietig en de (verweerders) hebben recht op de terug-
betaling van hun voorschot, naast de interesten met ingang van hun ingebreke-
stelling, terwijl de tegenvordering van (eiseres) niet kan worden aangenomen".

Grieven
1. Artikel 9 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot 

reisorganisatie en reisbemiddeling, dat handelt over de totstandkoming van het 
contract, luidt als volgt :

"Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of de reisorganisator ertoe 
gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet van 14 
juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming 
van de consument. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de 
reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemidde-
laar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ont-
vangt.

Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt 
de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestel-
bon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de 
reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedra-
gen".

Artikel 23 van bovenvermelde wet vermeldt het volgende :
§1. Voor elke verkoop door een reisbemiddelaar van een reis- en/of verblijf-

prestatie of andere prestatie moet een reisovereenkomst worden opgesteld, tenzij 
het uitsluitend vervoerbiljetten betreft.

De reisbemiddelaar moet een exemplaar van het contract aan de reiziger over-
handigen.

§2. Dit contract vermeldt ten minste : 
(...)
§4. Wanneer het contract tot reisbemiddeling betrekking heeft op een contract 

tot reisorganisatie valt het onder de toepassing van de artikelen 9 en 10; bene-
vens de naam en het adres van de reisorganisator worden dan ook de naam en het 
adres van de reisbemiddelaar en zijn optreden namens de reisorganisator ver-
meld".

2. In het bestreden arrest overweegt het hof van beroep dat artikel 23 aan de 
reisbemiddelaar de verplichting oplegt om een contract op te stellen waarvan aan 
de reiziger een exemplaar moet worden overhandigd dat een aantal vermeldingen 
bevat die dienen om de aan de reiziger aangeboden diensten en de omvang van 
zijn rechten en verplichtingen nauwkeurig te omschrijven, en dat artikel 9 hem 
de verplichting oplegt om, wanneer hij een voorschot int, een bestelbon op te 
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maken die eveneens een aantal vermeldingen moet bevatten.
Het hof [van beroep] besluit daaruit dat die bepalingen voor de totstandkoming 

van de overeenkomst striktere vormen opleggen, [dat zij] strekken tot bescher-
ming van de (toestemming van de) reiziger en dat, indien [zij] niet worden nage-
leefd, het contract nietig is.

Het hof van beroep stelt vast dat eiseres in casu geen enkel geschrift heeft op-
gemaakt en het leidt uit die vaststelling af dat het contract nietig is en dat de ver-
weerders recht hebben op de terugbetaling van hun voorschot.

3. Voormelde wet van 16 februari 1994, artikelen 9 en 10, bepalen uitdrukke-
lijk wanneer en hoe het contract tot reisorganisatie tot stand komt. Het bij de wet 
vereiste geschrift vormt het bewijs van de boeking. Door die vormvereisten 
wordt het contract tot reisorganisatie nog geen uitdrukkelijke overeenkomst.

Artikel 23 van de wet van 16 februari 1994 handelt over het contract tot reis-
bemiddeling. De wet onderwerpt de totstandkoming van dat contract aan geen 
enkel vormvereiste. Het contract tussen reiziger en bemiddelaar is een gewone 
lastgeving die tot stand komt door de uitwisseling van de toestemmingen. Het 
geschrift dat moet worden opgemaakt geldt slechts als bewijs.

Naar luid van artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek zijn tot de geldigheid 
van een overeenkomst vier voorwaarden vereist: 1. de toestemming van de partij 
die zich verbindt, 2. haar bekwaamheid om contracten aan te gaan; 3. een be-
paald voorwerp als inhoud van de verbintenis en 4. een geoorloofde oorzaak van 
verbintenis.

In beginsel is dus het bestaan van een geschrift niet vereist voor de geldigheid 
van de overeenkomst.

Aldus kan de lastgeving of volmacht die, naar luid van artikel 1984 van het 
Burgerlijk Wetboek, de handeling is waarbij een persoon aan een ander de macht 
geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen, volgens de bewoordin-
gen van artikel 1985 van het Burgerlijk Wetboek mondeling verleend worden.

De nietigheid van het contract, als sanctie wegens de schending van een voor-
waarde ten aanzien van de vorm of de inhoud, moet bij wet worden voorgeschre-
ven. Noch artikel 23, noch artikel 9 van de wet van 16 februari 1994 noch enige 
andere wetsbepaling leggen trouwens een dergelijke sanctie op wanneer een 
schriftelijk contract of een "reisdocument" ontbreekt.

4. Door te beslissen dat de artikelen 9 en 23 van de wet van 16 februari 1994 
voor de totstandkoming van een contract tot reisbemiddeling striktere vormen 
opleggen en dat het contract tot reisbemiddeling tussen eiseres en de verweerders 
nietig is bij ontstentenis van een geschrift, en door op die grond de vordering van 
de verweerders die ertoe strekt eiseres te veroordelen tot terugbetaling, gedeelte-
lijk te verwerpen en de vordering van eiseres af te wijzen, schendt het hof van 
beroep derhalve de artikelen 9 en 23 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling 
van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, alsook de artikelen 1108, 
1984 en 1985 van het Burgerlijk Wetboek. 

III. Beslissing van het Hof
Artikel 9 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reis-
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organisatie en reisbemiddeling bepaalt dat bij het boeken van de reis de reisbe-
middelaar of de reisorganisator ertoe gehouden zijn een bestelbon aan de reiziger 
te overhandigen conform de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktij-
ken en de voorlichting en bescherming van de consument, dat het contract tot 
reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens 
de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schrifte-
lijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt, en dat, indien de inhoud van de 
bestelbon afwijkt van die van de reisbevestiging of indien de bevestiging niet ge-
beurt binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, de reiziger 
dan ervan mag uitgaan dat de reis niet werd geboekt en de reiziger recht heeft op 
de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Krachtens artikel 23, §§1 en 2, van deze wet moet voor elke verkoop door een 
reisbemiddelaar van een reis- en/of verblijfprestatie of andere prestatie een reis-
overeenkomst worden opgesteld, tenzij het uitsluitend vervoerbiljetten betreft; de 
reisbemiddelaar moet een exemplaar van het contract aan de reiziger overhandi-
gen; het contract bevat verschillende vermeldingen.

De bij die bepalingen opgelegde vormvereisten strekken tot bescherming van 
de belangen van de reiziger. De niet-naleving hiervan kan leiden tot betrekkelij-
ke nietigheid die de rechter beoordeelt met inachtneming van de zwaarwichtig-
heid van de aantasting van die belangen.

Door te overwegen dat de artikelen 9 en 23 van voormelde wet "voor de tot-
standkoming van het contract striktere vormen opleggen", dat zij "strekken tot 
bescherming van de toestemming van de consument" en dat, "indien zij niet wor-
den nageleefd, het contract nietig is", verantwoordt het arrest niet naar recht zijn 
beslissing dat het contract nietig is en dat de verweerders recht hebben op terug-
betaling van hun voorschot.

In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest de hogere beroe-

pen en de nieuwe vordering van eiseres ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

26 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Geinger.
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ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - DADING TUSSEN RECHTHEBBENDE EN DEGENE DIE 
SCHADELOOSSTELLING VERSCHULDIGD IS - GEEN INSTEMMING VANWEGE DE 
VERZEKERINGSINSTELLING - AAN DE VERZEKERINGSINSTELLING NIET-TEGENSTELBARE DADING - 
RECHTHEBBENDE AAN WIE OP GROND VAN DE DADING REEDS WERKELIJK SCHADELOOSSTELLING 
WERD VERLEEND - VERZEKERINGSINSTELLING IN KENNIS GESTELD VAN DE WERKELIJKE 
SCHADELOOSSTELLING IN GEMEEN RECHT - UITBETALING VAN VERDERE PRESTATIES DOOR DE 
VERZEKERINGSINSTELLING - GEVOLG

Uit de tekst en de onderlinge samenhang van artikel 136, §2, eerste en derde tot zevende 
lid, Ziektewet, volgt dat de rechthebbende, in de mate waarin hem, in vergelijking met de  
grootte  van  de  overeenkomstig  de  Ziektewet  verschuldigde  prestaties,  reeds  
schadeloosstelling is verleend, geen recht meer heeft op die prestaties en dat bijgevolg  
de verzekeringsinstelling die toch nog prestaties  uitbetaalt  aan de rechthebbende, na  
overeenkomstig artikel 136, §2, zesde lid, Ziektewet, ervan te zijn in kennis gesteld dat  
de rechthebbende reeds krachtens het gemeen recht werkelijk werd schadeloosgesteld,  
voor deze betaling niet meer rechtens in de plaats van de rechthebbende treedt om de  
betaalde prestaties te verhalen op de aansprakelijke of zijn verzekeraar. Die vroegere  
betaling  kan  in  die  omstandigheden  wel  aan  de  verzekeringsinstelling  worden  
tegengeworpen en het feit dat de schadeloosstelling in gemeen recht gebeurde op grond  
van  een  dadingsovereenkomst  tussen  de  rechthebbende  en  degene  die  
schadeloosstelling  is  verschuldigd,  waarmee  de  verzekeringsinstelling  niet  heeft  
ingestemd, zodat deze dadingsovereenkomst haar niet kan worden tegengeworpen, doet  
hieraan geen afbreuk1.

(FORTIS CORPORATE INSURANCE nv, vennootschap naar Nederlands recht T. NATIONAAL VERBOND VAN 
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)

ARREST

(A.R. C.05.0253.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 januari 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 25 april 2006 verwezen naar 

de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
artikel 780, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
artikel 136, §2, van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de ver-

plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
de artikelen 70, §2, zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 30 decem-

1 Zie Cass., 19 dec. 1988, A.R. 6350, nr. 233; 8 feb. 1990, A.R. 8522, nr. 354; 24 okt. 2001, A.R. 
P.01.1144.F,  nr.  570;  B.  LIETAERT,  "Geen  recht  op  geneeskundige  zorg  na  een  dading  met  de 
aansprakelijkheidsverzekeraar", T.A.V.W., 1997, p. 25, nr. 15.
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ber 1988 en dit in zijn versie van kracht zowel vóór als na de wijziging bij ko-
ninklijk besluit nr. 19 van 4 december 1978, en 76quater, §2, van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ver-
zekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vóór de coördinatie er-
van bij koninklijk besluit van 14 juli 1994.

Aangevochten beslissing
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren verklaart eiseres' hoger beroep 

ongegrond en veroordeelt derhalve eiseres in het aangevochten vonnis van 11 ja-
nuari 2005, met bevestiging van het vonnis gewezen door de Politierechtbank te 
Tongeren, afdeling Tongeren, op 14 januari 2002, tot betaling aan verweerder 
van een bedrag van 5.396,25 euro, te vermeerderen met de vergoedende interest 
vanaf 28 juni 1996 en de gerechtelijke interest.

De rechtbank stoelt deze beslissing op volgende motieven:
"Omtrent de gegrondheid van de vordering zoals ingesteld door (verweerder 

tav eiseres).
(Eiseres) (...) houd(t) voor dat de tegen (haar) ingestelde vordering ongegrond 

is.
De vordering heeft betrekking op de door (verweerder) betaalde kosten aan (de 

heer V.), voor een nieuwe beenprothese op 28 juni 1996.
(Eiseres) grond(t) (haar) verweer hiervoor op een dadingsovereenkomst afge-

sloten tussen (eiseres en de heer V.) op 20 juli 1993 waarbij aan (de heer V.) een 
bedrag werd uitbetaald door (eiseres) groot 24.795,43 euro, en waarbij (de heer 
V.) definitief afstand doet van iedere latere tussenkomst van de mutualiteit (ver-
weerder) en dit vanaf de aanvaarding van de overeenkomst van dading.

Vaststaat - en dit wordt door geen enkele partij betwist - dat (verweerder) geen 
partij was bij de dading, noch erbij aanwezig was. Zij wordt van de dading in 
kennis gesteld nadat deze ondertekend en uitgevoerd werd, middels aangeteken-
de brief van 27 augustus 1993, en dit door (eiseres).

Terecht stelt de eerste rechter dat deze dadingsovereenkomst niet tegenstelbaar 
is tegen (verweerder), gezien deze met de dading en de inhoud ervan, geen in-
stemming verleend heeft.

Op 28 juni 1996 betaalt (verweerder) aan (de heer V.) een bedrag uit groot 
5.396,25 euro, wegens vervanging beenprothese.

(Verweerder) treedt hierdoor in de plaats van de rechthebbende (de heer V.) op 
de toegekende prestaties.

Verder staat het vast dat niet betwist wordt dat de door (verweerder) gevorder-
de kosten betrekking hebben (op) de vervanging van een beenprothese in oorza-
kelijk verband met het verkeersongeval van 19 maart 1977. Kosten die overigens 
cijfermatig niet betwist worden.

Het beroep van (eiseres) tegen dit onderdeel van het vonnis is dan ook onge-
grond" (vonnis, pp. 5-6).

De eerste rechter, naar wie het bestreden vonnis verwijst, overwoog terzake in 
het vonnis a quo (pp. 4-5) als volgt:
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"Luidens artikel 136 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor ge-
neeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994 treedt de verzekeringsin-
stelling rechtens in de plaats van (de) rechthebbende tot het geheel van de som-
men die in gemeen recht verschuldigd zijn. De overeenkomst die tot stand is ge-
komen tussen de rechthebbende (de heer V.) en diegene die schadeloosstelling 
verschuldigd is, kan niet tegen de verzekeringsinstelling worden aangevoerd 
zonder haar instemming.

In onderhavige zaak werd een afschrift van de hogervermelde dadingsovereen-
komst aan (verweerder) overgemaakt, doch werd door (verweerder) geen toe-
stemming/akkoord verleend, zodat de desbetreffende dadingsovereenkomst niet 
aan (verweerder) tegenstelbaar is.

De dadingsovereenkomst die tot stand is gekomen tussen de rechthebbende en 
de aansprakelijkheidsverzekeraar kan niet tegen de verzekeringsinstelling die 
rechtens in de plaats treedt van de rechthebbende op de toegekende prestaties 
van ziekte en invaliditeitsverzekering worden aangevoerd zonder haar instem-
ming.

De verzekeraar kan zich tegen haar vordering niet verweren door een beroep te 
doen op een dading met het slachtoffer waarbij de verzekeringsinstelling niet be-
trokken was, noch op het feit dat hij geen tweemaal dezelfde bedragen hoeft te 
betalen (...)

Het wordt niet betwist dat de door (verweerder) gevorderde kosten voor de 
vervanging van een beenprothese in oorzakelijk verband staan met het verkeers-
ongeval van 19 maart 1977.

De door (verweerder) gevorderde kosten voor de vervanging van een beenpro-
these wordt door (eiseres) cijfermatig niet meer betwist, wordt bewezen door de 
overgelegde bewijsstukken is gegrond voor het gevorderde bedrag".

Grieven
1.1 Overeenkomstig artikel 136, §2, eerste lid, van de op 14 juli 1994 gecoör-

dineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen (hierna: de Ziektewet) worden de bij deze gecoördineerde 
wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de schade voortvloeiend uit ziek-
te, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens een andere Belgische 
wetgeving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht werkelijk schadeloos-
stelling is verleend. Belopen de bedragen welke krachtens die wetgeving of het 
gemeen recht worden verleend evenwel minder dan de prestaties van de verzeke-
ring, dan heeft de rechthebbende recht op het verschil ten laste van de verzeke-
ring.

Luidens artikel 136, §2, derde lid, van de Ziektewet worden de prestaties, on-
der de door de Koning bepaalde voorwaarden, toegekend in afwachting dat de 
schade effectief wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een 
vreemde wetgeving of het gemeen recht.

De verzekeringsinstelling treedt, ingevolge artikel 136, §2, vierde lid, van de 
Ziektewet, rechtens in de plaats van de rechthebbende. Deze indeplaatsstelling 
geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van 
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de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving 
of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade 
geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Krachtens het vijfde lid van artikel 136, §2, van de Ziektewet kan de overeen-
komst die is totstandgekomen tussen de rechthebbende en degene die schade-
loosstelling verschuldigd is, niet tegen de verzekeringsinstelling worden aange-
voerd zonder haar instemming.

Het zesde lid van artikel 136, §2, van de Ziektewet schrijft voor dat degene die 
schadeloosstelling verschuldigd is, de verzekeringsinstelling verwittigt van zijn 
voornemen om de rechthebbende schadeloos te stellen. Hij maakt aan de verze-
keringsinstelling, indien deze geen partij is, een kopij over van de totstandgeko-
men akkoorden of gerechtelijke beslissingen. De verzekeringsmaatschappijen 
burgerlijke aansprakelijkheid worden gelijkgesteld met degene die schadeloos-
stelling is verschuldigd.

Indien degene die schadeloosstelling verschuldigd is, nalaat de verzekeringsin-
stelling in te lichten overeenkomstig het zesde lid, kan hij naar luid van het ze-
vende lid van artikel 136, §2, van Ziektewet tegen laatstgenoemde de betalingen 
die hij verrichtte ten gunste van de rechthebbende niet aanvoeren. Ingeval van 
dubbele betaling blijven deze definitief verworven in hoofde van de rechtheb-
bende.

1.2 Een gelijkaardige regeling lag vervat in artikel 76quater, §2, van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling van een regeling voor verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (hierna: de ZIV-wet), zoals van 
kracht vóór coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994.

Overeenkomstig artikel 76quater, §2, eerste lid, van de ZIV-wet worden de bij 
deze wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de schade voortvloeiend uit 
ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens een andere Belgi-
sche wetgeving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht werkelijk scha-
deloosstelling is verleend. Belopen de bedragen welke krachtens die wetgeving 
of het gemeen recht worden verleend evenwel minder dan de prestaties van de 
verzekering, dan heeft de rechthebbende recht op het verschil ten laste van de 
verzekering.

Luidens artikel 76quater, §2, derde lid, van de ZIV-wet worden de prestaties, 
onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, toegekend in afwachting dat de 
schade effectief wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een 
vreemde wetgeving of het gemeen recht.

De verzekeringsinstelling treedt, ingevolge artikel 76quater, §2, vierde lid, van 
de ZIV-wet, rechtens in de plaats van de rechthebbende. Deze indeplaatsstelling 
geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van 
de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving 
of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in lid 1 bedoelde schade geheel 
of gedeeltelijk vergoeden.

Krachtens het vijfde lid van artikel 76quater, §2, van de ZIV-wet kan de over-
eenkomst die is totstandgekomen tussen de rechthebbende en degene die schade-
loosstelling verschuldigd is, niet tegen de verzekeringsinstelling worden aange-
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voerd zonder haar instemming.
Het zesde lid van artikel 76quater, §2, van de ZIV-wet, zoals ingevoerd bij wet 

van 6 augustus 1993, schrijft voor dat degene die schadeloosstelling verschul-
digd is, de verzekeringsinstelling verwittigt van zijn voornemen om de rechtheb-
bende schadeloos te stellen. Hij maakt aan de verzekeringsinstelling, indien deze 
geen partij is, een kopij over van de totstandgekomen akkoorden of gerechtelijke 
beslissingen. De verzekeringsmaatschappijen burgerlijke aansprakelijkheid wor-
den gelijkgesteld met degene die schadeloosstelling is verschuldigd.

Indien degene die schadeloosstelling verschuldigd is, nalaat de verzekeringsin-
stelling in te lichten overeenkomstig het zesde lid, kan hij naar luid van het ze-
vende lid van artikel 76quater, §2, van ZIV-wet, zoals ingevoerd bij wet van 6 
augustus 1993, tegen laatstgenoemde de betalingen die hij verrichtte ten gunste 
van de rechthebbende niet aanvoeren. Ingeval van dubbele betaling blijven deze 
definitief verworven in hoofde van de rechthebbende.

1.3 Artikel 70, §2, van de ZIV-wet, zoals van kracht vóór de wijziging bij wet 
van 30 december 1988, bevatte eveneens een gelijkaardige regeling.

In de versie van kracht na wijziging bij koninklijk besluit nr. 19 van 4 decem-
ber 1978, stelde voornoemd artikel 70, §2:

"De bij deze wet bepaalde prestaties worden geweigerd indien voor de schade 
voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens 
een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht 
werkelijk schadeloosstelling is verleend. Belopen de bedragen welke krachtens 
die wetgeving of het gemeen recht worden verleend evenwel minder dan de pres-
taties van de verzekering, dan heeft de rechthebbende recht op het verschil ten 
laste van de verzekering.

(...)
De prestaties worden, onder door de Koning bepaalde voorwaarden, toegekend 

in afwachting dat de schade effectief wordt vergoed krachtens een andere Belgi-
sche wetgeving, een vreemde wetgeving of het gemeen recht. De verzekeringsin-
stelling treedt rechtens in de plaats van de rechthebbende; deze indeplaatsstelling 
geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van 
de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving 
of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in lid 1 bedoelde schade geheel 
of gedeeltelijk vergoeden.

De overeenkomst die totstandgekomen is tussen de rechthebbende en degene 
die schadeloosstelling verschuldigd is, kan niet tegen de verzekeringsinstelling 
worden aangevoerd zonder haar instemming.

(...)".
In de versie van kracht vóór de wijziging bij koninklijk besluit nr. 19 van 4 de-

cember 1978 luidde artikel 70, §2, van de ZIV-wet als volgt:
"De in deze wet bedoelde prestaties worden slechts toegekend onder de door 

de Koning bepaalde voorwaarden als de schade waarvoor om die prestaties 
wordt verzocht door het gemeen recht of door een andere wetgeving is gedekt. In 
die gevallen worden de verzekeringsprestaties niet samen genoten met de scha-
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deloosstelling voortvloeiende uit de andere wetgeving; ze zijn ten laste van de 
verzekering in zoverre voor de door die wetgeving gedekte schade niet werkelijk 
schadeloosstelling is verleend.

In al de gevallen moet de rechthebbende sommen ontvangen welke ten minste 
gelijk zijn aan het bedrag van de verzekeringsprestaties. (...).

De verzekeringsinstelling treedt rechtens in de plaats van de rechthebbende. 
De overeenkomst totstandgekomen tussen degene die schadeloosstelling ver-
schuldigd is en de rechthebbende kan niet tegen de verzekeringsinstelling wor-
den aangevoerd zonder haar instemming".

2. Vergoedingsovereenkomsten tussen de rechthebbende en de aansprakelijke 
zijn niet tegenstelbaar aan het ziekenfonds, ongeacht of ze dateren van vóór of na 
de tussenkomst van het ziekenfonds.

Vergoeding in gemeen recht door de aansprakelijke of zijn burgerrechtelijk 
aansprakelijkheidsverzekeraar van de door de rechthebbende gelden schade is, 
wanneer de aansprakelijke of zijn verzekeraar de verzekeringsinstelling overeen-
komstig artikel 136, §2, zesde lid, van de Ziektewet en artikel 76quater, §2, zes-
de lid, van de ZIV-wet verwittigt van zijn voornemen om de rechthebbende scha-
deloos te stellen en aan de verzekeringsinstelling, indien deze geen partij is, een 
kopij overmaakt van het totstandgekomen akkoord, wel tegenstelbaar aan het 
ziekenfonds.

Wanneer de rechthebbende, het weze ingevolge een dadingsovereenkomst, 
vergoeding van de door de Ziektewet gedekte schade heeft verkregen overeen-
komstig het gemeen recht en de aansprakelijkheidsverzekeraar die de gemeen-
rechtelijke vergoeding heeft uitgekeerd het ziekenfonds hiervan overeenkomstig 
artikel 136, §2, zesde lid van de Ziektewet en artikel 76quater, §2, zesde lid, van 
de ZIV-wet heeft verwittigd, dient het ziekenfonds in beginsel niet meer tussen 
te komen.

De prestaties uit de Ziektewet worden, luidens artikel 136, §2, derde lid, van 
de Ziektewet evenals artikel 76quater, §2, derde lid, van de ZIV-wet en artikel 
70, §2, van de ZIV-wet zoals van kracht na de wijziging bij koninklijk besluit nr. 
19 van 4 december 1978 en vóór de wijziging bij wet van 30 december 1988, im-
mers slechts toegekend in afwachting dat de schade effectief wordt vergoed 
krachtens het gemeen recht. Krachtens artikel 136, §2, eerste lid, van de Ziekte-
wet evenals artikel 76quater, §2, eerste lid, van de ZIV-wet en artikel 70, §2, van 
de ZIV-wet, zoals van kracht na de wijziging bij koninklijk besluit nr. 19 van 4 
december 1978 en vóór de wijziging bij wet van 30 december 1988, worden de 
bij deze wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de schade voortvloeiend 
uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, in het gemeen recht wer-
kelijk schadeloosstelling is verleend. Slechts wanneer de bedragen welke krach-
tens het gemeen recht worden verleend minder bedragen dan de prestaties van de 
verzekering, heeft de rechthebbende recht op het verschil ten laste van de verze-
kering. Luidens artikel 70, §2, van de ZIV-wet, zoals van kracht vóór de wijzi-
ging bij koninklijk besluit nr. 19 van 4 december 1978, zijn de in de wet bedoel-
de prestaties ten laste van de verzekering in zoverre voor de door het gemeen 
recht gedekte schade niet werkelijk schadeloosstelling is verleend.
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Indien het ziekenfonds nog vergoeding aan de rechthebbende uitbetaalt nadat 
deze, het weze ingevolge een dadingsovereenkomst, volledige vergoeding van de 
schade in gemeen recht heeft ontvangen van de aansprakelijkheidsverzekeraar en 
laatstgenoemde het ziekenfonds hiervan heeft verwittigd, heeft de betaling door 
het ziekenfonds een onverschuldigd karakter.

Van zodra de rechthebbende in gemeen recht volledige vergoeding heeft ont-
vangen, dooft zijn vordering tegen de aansprakelijke en diens verzekeraar uit. 
Aangezien de rechthebbende geen recht meer heeft tegen de aansprakelijke en 
zijn verzekeraar, kan het ziekenfonds ook niet in de rechten van de rechthebben-
de tegen de aansprakelijke en zijn verzekeraar treden.

Artikel 136, §2, vijfde lid, van de Ziektewet alsmede artikel 76quater, §2, vijf-
de lid, van de ZIV-wet en artikel 70, §2, van de ZIV-wet, zoals van kracht vóór 
en na de wijziging bij koninklijk besluit nr. 19 van 4 december 1978, naar luid 
waarvan de overeenkomst tussen de rechthebbende en degene die schadeloosstel-
ling verschuldigd is niet aan de verzekeringsinstelling tegenstelbaar is zonder 
haar instemming, houdt in dat de aansprakelijkheidsverzekeraar uit het akkoord 
met het slachtoffer geen exceptie put tegen het ziekenfonds dat een subrogatie-
recht uitoefent. Die bepaling is enkel toepasselijk als het ziekenfonds over een 
subrogatierecht beschikt. Het subrogatierecht van het ziekenfonds ontstaat echter 
alleen wanneer het betaalt vooraleer in gemeen recht vergoeding werd toege-
kend. Nadien kan in beginsel geen subrogatie meer ontstaan, ook niet wanneer 
het slachtoffer en de aansprakelijkheidsverzekeraar een dading hebben gesloten.

Slechts indien de in het gemeen recht, ingevolge een dadingsovereenkomst, 
aan de rechthebbende uitgekeerde vergoeding minder zou bedragen dan de in het 
gemeen recht verschuldigde vergoeding, kan het ziekenfonds dat nog vergoedin-
gen aan de rechthebbende uitbetaalt ten belope van het verschil tussen de over-
eenkomstig de dading betaalde vergoeding en de in gemeenrecht verschuldigde 
vergoeding, een recht tegen de aansprakelijke of zijn verzekeraar laten gelden nu 
de (zonder zijn instemming aangegane) dadingsovereenkomst hem ingevolge de 
Ziektewet en de ZIV-wet niet tegenstelbaar is.

3.1 Overeenkomstig artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet is elk vonnis 
met redenen omkleed.

Ingevolge deze grondwetsbepaling is de rechter verplicht te antwoorden op 
alle precieze, relevante en regelmatig aangevoerde middelen in besluiten van 
partijen.

Luidens artikel 780, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bevat het 
vonnis op straffe van nietigheid het antwoord op de conclusies of middelen van 
partijen.

3.2 Eiseres voerde in haar beroepsbesluiten (p. 2), neergelegd ter griffie van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren op 11 september 2003 aan dat:

- in verband met het aan de heer V. verleende voorbehoud inzake de beenpro-
these op 20 juli 1993 een dadingsovereenkomst werd gesloten voor een bedrag 
van 1.000.000 BEF,

- zij in uitvoering van deze dadingsovereenkomst aan de heer V. 1.000.000 
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BEF vergoedde,
- zij deze regeling en dadingsovereenkomst per aangetekend schrijven van 27 

augustus 1993 ter kennis bracht van verweerder, waarbij werd meegedeeld dat 
geen verdere tussenkomsten meer ten laste werden genomen.

Eiseres stelde in beroepsbesluiten (pp. 6-8) dat de vordering van verweerder 
om volgende redenen ongegrond diende te worden verklaard:

"1. De vordering betreft de kosten van een nieuwe beenprothese op 28 juni 
1996 ten voordele van V..

a) Omtrent onder meer, de beenprotheses werd echter door (eiseres) met V. 
een definitieve regeling in de vorm van een dading getroffen op 20 juli 1993 
waarbij deze vergoed werd voor alle mogelijke toekomstige kosten, waaronder 
dus deze van prothesen.

Juist om te vermijden dat V. hiervoor nog beroep zou doen op zijn mutualiteit, 
(verweerder), werd in artikel 7 van deze dadingsovereenkomst uitdrukkelijk ver-
meld:

- 'De begunstigde verklaart dat hij definitief afstand doet van iedere latere tus-
senkomst van de mutualiteit en dit vanaf de aanvaarding van deze overeenkomst 
van dading'.

b) Opdat (verweerder) volledig op de hoogte zou zijn, heeft (eiseres) deze da-
dingsovereenkomst officieel en expliciet ter kennis gebracht per aangetekend 
schrijven van 27 augustus 1993 van (eiseres) aan (verweerder) (stuk 2), nog-
maals herhaald per officiële brief van 1 september 1993 van haar raadsman (stuk 
3).

(Verweerder) wist dus perfect dat zij geen tussenkomsten meer moest doen 
voor haar verzekerd lid V., vermits er dienaangaande een volledige gemeenrech-
telijke schadeloosstelling was tussengekomen.

Het is derhalve volkomen onbegrijpelijk en terzelfdertijd onaanvaardbaar dat 
(verweerder) in 1996, 3 jaar later, toch nog een beenprothese van V. gaat betalen 
en deze kosten dan op (eiseres) wil verhalen.

Waarom heeft (verweerder) op die manier gehandeld vermits zij voor V. hele-
maal niet verschuldigd was???

Tot op heden geeft (verweerder) hierop geen antwoord...
2. (Verweerder) en de eerste rechter stelden dat de dading ingevolge artikel 

136, §2, vijfde alinea, van de wet van 14 juli 1994 niet tegenstelbaar is aan (ver-
weerder).

De eerste rechter heeft echter dienaangaande niet geantwoord op de argumen-
tatie van (eiseres).

a) Op zich is de dading inderdaad niet tegenstelbaar maar het behoort eveneens 
artikel 136, §2, eerste en derde alinea, van diezelfde wet van 14 juli 1994 te le-
zen!

- Artikel 136, §2, eerste alinea:
De bij deze gecoördineerde wet bepaalde prestaties worden geweigerd, indien 

voor de schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of over-
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lijden, krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in 
het gemeen recht werkelijk schadeloosstelling is verleend'.

- Artikel 136, §2, derde alinea, voegt hieraan toe:
'De prestaties worden, onder door de Koning bepaalde voorwaarden toegekend 

in afwachting dat de schade effectief wordt vergoed krachtens een andere Belgi-
sche wetgeving, een vreemde wetgeving of het gemeen recht.'

Aangezien in casu derhalve:
- (verweerder) haar tussenkomst moest (!) weigeren wanneer de schade reeds 

vergoed werd volgens gemeen recht;
- deze volledige gemeenrechtelijke vergoeding gebeurde ingevolge de dading, 

waarvan artikel 7 bepaalde dat het verzekerd lid V. (die hiervoor 1.000.000 BEF 
werd uitgekeerd) definitieve en algehele afstand doet van iedere latere tussen-
komst van zijn mutualiteit (verweerder);

- en (verweerder) ingevolge aangetekend schrijven van 27 augustus 1993 wist 
dat er een volledige gemeenrechtelijke schadeloosstelling is tussengekomen;

kan het uiteraard niet aanvaard worden dat, desondanks en in strijd met de 
wettelijke bepalingen op 28 juni 1996, hetzij 3 jaar later, (verweerder) toch nog 
uitgaven gaat doen voor V. en dit dan wil recupereren van (eiseres).

Besluit
De vordering van (verweerder) schendt artikel 136, §2, (eerste) en derde alinea
3. Voor de goede orde doe(t) (eiseres) nog opmerken dat de rechtspraak en 

rechtsleer, waarnaar de (verweerder) en de eerste rechter verwe(zen), geen weer-
gave doet van de concrete inhoud van de dadingen, waarvan sprake, en het ook 
handelde over dadingen waarvan de mutualiteit geen kennis had.

Dit is hier dus helemaal niet het geval.
4. Tenslotte kan (verweerder) als gesubrogeerde ook niet meer rechten doen 

gelden dan haar verzekerd lid V..
(Eiseres kan) tegen de subrogatoire vordering van (verweerder) alle excepties 

inroepen die zij tegen V. (had) kunnen tegenwerpen.
Deze excepties zijn tegenstelbaar aan de mutualiteit op voorwaarde dat zij dag-

tekenen van voor de subrogratie welke ten laatste geschiedt op het ogenblik van 
de betaling van de verzekeringsprestaties.

Vermits
- de subrogatoire vordering van (verweerder) gebeurde op 28 juni 1996;
- doch de gemeenrechtelijke regeling met V. reeds tussenkwam ingevolge de 

dading van 1993;
dagtekent deze exceptie van vóór de subrogatoire vordering van (verweerder) 

en is deze exceptie dus wél tegenstelbaar.
(Zie: - Pol. Rb. Gent 17 september 2002, inzake L.C.M. c/ Fortis, onuitg. (stuk 

6)). 
De vordering van (verweerder) is dan ook ongegrond".



1206 HOF VAN CASSATIE 29.5.06 - Nr. 294 

3.3 Zoals hiervoren aangehaald, voerde eiseres in haar beroepsbesluiten aan 
dat de schade van de heer V. in gemeen recht volledig werd vergoed ingevolge 
de dadingsovereenkomst van 20 juli 1993, dat verweerder van deze regeling op 
de hoogte werd gebracht en dat de subrogatoire vordering van verweerder pas 
nadien, op 28 juni 1996, ontstond.

Eiseres argumenteerde hierbij dat, hoewel de dading op zich niet tegenstelbaar 
is aan verweerder, rekening dient te worden gehouden met artikel 136, §2, twee-
de en derde lid, van de Ziektewet, luidens welke de bij deze wet bepaalde presta-
ties geweigerd worden indien in gemeen recht werkelijk schadeloosstelling is 
verleend en de prestaties van de Ziektewet slechts worden verleend in afwach-
ting dat de schade effectief wordt vergoed in gemeen recht.

Eiseres besloot dat de vergoeding in gemeen recht, die dateert van vóór de uit-
gaven van verweerder, aan verweerder tegenstelbaar is en de vordering van ver-
weerder derhalve strijdig is met artikel 136, §2, tweede en derde lid, van de Ziek-
tewet.

Na te hebben vastgesteld dat ingevolge de dadingsovereenkomst tussen eiseres 
en heer V. op 20 juli 1993 aan de heer V. door eiseres een bedrag van 24.795,43 
euro werd uitbetaald en dat verweerder bij aangetekende brief van 27 augustus 
1993 door eiseres in kennis werd gesteld van de dading nadat deze ondertekend 
en uitgevoerd werd, verwerpt de rechtbank het verweer van eiseres om reden dat 
de dadingsovereenkomst niet tegenstelbaar is aan verweerder gezien deze geen 
instemming verleend heeft met de dading en inhoud ervan.

De rechtbank antwoordt evenwel niet op de hoger aangehaalde relevante en 
precieze middelen in besluiten van eiseres luidens welke, hoewel de dading aan 
verweerder niet tegenstelbaar is, in gemeen recht schadeloosstelling werd ver-
leend en verweerder ingevolge deze schadeloosstelling geen prestaties meer ver-
schuldigd was aan het slachtoffer en niet meer in diens rechten kon worden ge-
subrogeerd voor prestaties die dateren van na de gemeenrechtelijke schadeloos-
stelling waarvan het in kennis werd gesteld.

Het vonnis, waarin niet wordt geantwoord op voornoemde relevante, precieze 
en regelmatig aangevoerde middelen van eiseres, is derhalve, ten eerste, niet re-
gelmatig met redenen omkleed (schending van de artikelen 149 van de gecoördi-
neerde Grondwet en 780, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek).

4. Door na te hebben vastgesteld dat:
- eiseres en de heer V. een dadingsovereenkomst sloten op 20 juli 1993 waar-

bij aan de heer V. een bedrag van 24.795,43 euro werd betaald,
- verweerder door eiseres bij aangetekende brief van 27 augustus 1993 van de 

dading in kennis werd gesteld nadat deze ondertekend en uitgevoerd werd,
kon de rechtbank niet wettig beslissen dat verweerder, voor de op 28 juni 1996 

aan de heer V. betaalde vergoeding van 5.396,25 euro in de rechten trad van de 
heer V. ten aanzien van eiseres en eiseres dit bedrag dient terug te betalen aan 
verweerder.

Indien de rechthebbende vanwege de aansprakelijkheidsverzekeraar voor de 
schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, 
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schadeloosstelling in gemeen recht heeft verkregen en, zoals in casu, niet wordt 
vastgesteld dat de schade in gemeen recht niet volledig werd vergoed, is het zie-
kenfonds geen prestaties meer verschuldigd aan de rechthebbende (tenzij de 
krachtens de Ziektewet verschuldigde prestaties meer zouden bedragen dan de in 
gemeen recht verschuldigde prestaties, in welk geval het ziekenfonds het verschil 
aan de rechthebbende dient te betalen).

Betaalt het ziekenfonds niettemin prestaties uit aan het slachtoffer nadat deze 
in gemeen recht werd vergoed en nadat het ziekenfonds hiervan overeenkomstig 
artikel 136, §2, zesde lid, van de Ziektewet en artikel 76quater, §2, zesde lid, van 
de ZIV-wet werd verwittigd, treedt het voor deze betaling niet in de rechten van 
de rechthebbende en kan het vanwege de aansprakelijke of zijn verzekeraar geen 
terugbetaling van deze prestaties vorderen.

Het feit dat de schadeloosstelling in gemeen recht geschiedt op grond van een 
dadingsovereenkomst die, omdat het ziekenfonds zijn instemming hiermee niet 
heeft verleend, aan dat ziekenfonds niet tegenstelbaar is, doet hieraan geen af-
breuk.

Door eiseres evenwel te veroordelen tot betaling van, in hoofdsom, 5.396,25 
euro aan verweerder, zijnde het bedrag dat laatstgenoemde op 28 juni 1996 aan 
heer V. uitbetaalde, schendt de rechtbank derhalve, ten tweede, artikel 136, §2, 
van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en de artikelen 70, §2, zoals van 
kracht vóór de wijziging bij wet van 30 december 1988 en dit in de versie van 
kracht zowel vóór als na de wijziging bij koninklijk besluit nr. 19 van 4 decem-
ber 1978, en 76quater, §2, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en orga-
nisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, vóór de coördinatie ervan bij koninklijk besluit van 14 juli 
1994.

III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Artikel 136, §2, eerste lid, van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 geco-

ördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen, hierna Ziektewet genoemd, bepaalt dat de bij deze geco-
ördineerde wet bepaalde prestaties worden geweigerd indien voor de schade 
voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens 
een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht 
werkelijk schadeloosstelling is verleend. 

Het derde lid bepaalt dat de prestaties, onder de door de Koning bepaalde 
voorwaarden, worden toegekend in afwachting dat de schade effectief wordt ver-
goed krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het 
gemeen recht.

Krachtens het vierde lid treedt de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats 
van de rechthebbende. Deze indeplaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag 
van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens een 
Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschul-
digd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel of gedeeltelijk ver-
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goeden. 
Het vijfde lid bepaalt dat de overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de 

rechthebbende en degene die schadeloosstelling verschuldigd is, niet tegen de 
verzekeringsinstelling kan worden aangevoerd zonder haar instemmming.

Krachtens het zesde lid van deze bepaling verwittigt degene die schadeloos-
stelling verschuldigd is, de verzekeringsinstelling van zijn voornemen om de 
rechthebbende schadeloos te stellen en maakt hij aan de verzekeringsinstelling, 
indien deze geen partij is, een kopij over van de tot stand gekomen akkoorden of 
gerechtelijke beslissingen. 

Het zevende lid bepaalt dat indien degene die schadeloosstelling verschuldigd 
is, nalaat de verzekeringsinstelling in te lichten overeenkomstig het vorige lid, hij 
tegen laatstgenoemde de betalingen die hij verrichtte ten gunste van de rechtheb-
benden niet kan aanvoeren. In geval van dubbele betaling blijven deze definitief 
verworven in hoofde van de rechthebbende.

Uit voormelde bepalingen en hun onderlinge samenhang volgt dat de rechtheb-
bende overeenkomstig de door de Koning bepaalde voorwaarden recht heeft op 
de overeenkomstig de Ziektewet verschuldigde prestaties zolang de schade niet 
werkelijk tot beloop van die prestaties is vergoed op grond van enige andere wet-
geving. De verzekeringsinstelling kan in dat geval door middel van zijn subroga-
toire rechtsvordering de betaalde prestaties verhalen op de debiteur die krachtens 
een andere wetgeving voor dezelfde schade vergoeding is verschuldigd.

Overeenkomstig artikel 136, §2, vijfde lid, van de Ziektewet, kan de debiteur 
van de gemeenrechtelijke vergoeding de overeenkomst tussen de rechthebbende 
en degene die schadeloosstelling is verschuldigd niet tegenwerpen aan de verze-
keringsinstelling, tenzij mits toestemming van deze instelling.

De verzekeringsinstelling die echter prestaties uitbetaalt aan de rechthebbende 
na overeenkomstig artikel 136, §2, zesde lid, van de Ziektewet, ervan te zijn in 
kennis gesteld dat de rechthebbende reeds krachtens het gemeen recht werkelijk 
werd schadeloosgesteld, treedt voor deze betaling niet rechtens in de plaats van 
de rechthebbende om de betaalde prestaties te verhalen op de aansprakelijke of 
zijn verzekeraar.

Die vroegere betaling kan in die omstandigheden wel aan de verzekerings-in-
stelling worden tegengeworpen.

Het feit dat de aan de verzekeringsinstelling ter kennis gebrachte schadeloos-
stelling in gemeen recht gebeurt op grond van een dadingsovereenkomst tussen 
de rechthebbende en degene die schadeloosstelling is verschuldigd, waarmee de 
verzekeringsinstelling niet heeft ingestemd, doet hieraan geen afbreuk.

Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis volgt dat:
- de eiseres en de rechthebbende V. op 20 juli 1993 een dadingsovereenkomst 

sloten waarbij aan deze laatste een bedrag van 24.795,43 euro werd betaald tot 
vergoeding van de schade veroorzaakt door een verkeersongeval en waarvoor de 
verzekerde van de eiseres aansprakelijk is,

- de verweerder door de eiseres bij aangetekende brief van 27 augustus 1993 
van de dading in kennis werd gesteld nadat deze ondertekend en uitgevoerd 
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werd,
- de verweerder aan V. op 28 juni 1996 de kosten voor een nieuwe beenprothe-

se heeft betaald,
- de door de verweerder gevorderde kosten voor de vervanging van de been-

prothese in oorzakelijk verband staan met het verkeersongeval waarvoor de ver-
zekerde van de eiseres aansprakelijk is.

De appelrechters konden op grond van die gegevens en zonder vast te stellen 
of voor de schade die aanleiding had gegeven tot de vergoeding door de verweer-
der, krachtens het gemeen recht of krachtens een andere wetgeving niet een tevo-
ren ter kennis gebrachte schadeloosstelling was verleend, niet wettig beslissen 
dat de verweerder deze vergoeding op de eiseres kan verhalen.

Zodoende schenden zij artikel 136, §2, van de ziektewet.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres veroordeelt tot beta-

ling van een bedrag van 5.396,25 euro met interest aan de verweerder en uit-
spraak doet over de kosten.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Has-
selt, zitting houdend in hoger beroep.

29 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Gein-
ger.

Nr. 295

3° KAMER - 29 mei 2006

1º HUWELIJK - DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN - DRAAGWIJDTE

2º HUWELIJK - DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN - GEEN BEPERKING IN DE TIJD - 
BEPERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE

1º De op grond van art. 223, tweede lid, B.W. door de vrederechter bevolen dringende  
voorlopige  maatregelen  mogen  er  niet  toe  leiden  een  feitelijke  scheiding  van  de 
echtgenoten op bestendige wijze te organiseren1. (Art. 223, tweede lid, B.W.)

2º Uit het loutere feit dat de rechter de op grond van art. 223, tweede lid, B.W. bevolen 
maatregelen niet in de tijd beperkt, volgt niet noodzakelijk dat hij de feitelijke scheiding  

1 Cass., 30 nov. 1995, A.R. C.93.0090.N, nr. 518; zie Cass., 7 juni 2001, A.R. C.99.0260.F, nr. 340.
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van de echtgenoten definitief regelt2; uit de omstandigheid dat de maatregelen in de tijd  
worden beperkt,  volgt  evenwel  niet  noodzakelijk  dat  zij  niet  van aard kunnen zijn  de 
feitelijke scheiding op bestendige wijze te organiseren, ingeval zij telkens op verzoek van 
een van de echtgenoten worden verlengd of hernieuwd. (Art. 223, tweede lid, B.W.)

(O. T. V.)

ARREST

(A.R. C.05.0438.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 april 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 8 mei 2006 verwezen naar de 

derde kamer.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 233 (lees: 223) van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Na te hebben beslist dat de verstandhouding tussen eiseres en verweerder nog 

steeds in ernstige mate verstoord is en de vrederechter "alleszins principieel" be-
voegd was om dringende en voorlopige maatregelen tussen partijen te bevelen 
(p. 9-10, punt II.A.b) van het bestreden vonnis), verklaren de appelrechters het 
hoger beroep van verweerder tegen het beroepen vonnis van de vrederechter ge-
grond, vernietigen zij het beroepen vonnis en wijzen zij de oorspronkelijke eis 
van eiseres, strekkende tot het horen bevelen van dringende voorlopige maatre-
gelen, voor een termijn van één jaar, af als onontvankelijk, op grond van volgen-
de overwegingen :

"c) De toelaatbaarheid cq. ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering 
van (eiseres), ingesteld bij verzoekschrift en neergelegd ter griffie van het Vrede-
gerecht van het Kanton Sint-Truiden op 26 juni 2002

(...)
(Verweerder) merkt vervolgens op dat de eerste rechter het cassatiearrest van 

28 november 1986 ten onrechte niet besproken heeft en hij is van oordeel dat - 
nu partijen ingevolge de opeenvolgende door de eerste rechter uitgesproken von-
nissen ondertussen al meer dan vier jaar feitelijk gescheiden leven - het duidelijk 
is dat hun feitelijke scheiding alzo op bestendige wijze georganiseerd wordt.

(Eiseres) ontkent met klem dat er in casu sprake zou zijn van een bestendige 
organisatie van de feitelijke scheiding en zij benadrukt dat:

- het cassatiearrest van 28 november 1986 inmiddels zou zijn achterhaald inge-

2 Ibid.
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volge het cassatiearrest van 30 november 1995;
- er tot op heden steeds een tijdslimiet door haar werd vooropgesteld;
- de mogelijkheid om maatregelen te bevelen, voor de vrederechter blijft be-

staan, ook al lijkt de situatie definitief;
- zij niet verplicht kan worden tot het instellen van een echtscheidingsvorde-

ring.
In zijn arrest van 28 november 1986 (Arr. Cass., 1986-87, 426) heeft het Hof 

van Cassatie geoordeeld dat de vrederechter die op grond van artikel 223, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek de plicht tot samenwoning der echtgenoten tijde-
lijk schorst, voor de duur van de feitelijke scheiding ook een uitkering tot onder-
houd of een inkomstendelegatie als daarmee gepaard gaande dringende voorlopi-
ge maatregel kan toekennen, zonder dat hij zich hoeft uit te spreken over de 
vraag wie van de echtgenoten met betrekking tot die feitelijke scheiding schuld 
treft, zij het evenwel met dien verstande dat de in die bepaling bedoelde maatre-
gelen er niet toe mogen leiden een feitelijke scheiding van de echtgenoten op be-
stendige wijze te organiseren.

In zijn arrest van 30 november 1995 (E.J., 1996/6,90) herhaalt het Hof van 
Cassatie - in tegenstelling tot de beweringen van (eiseres) dienaangaande - bijna 
letterlijk zijn stelling die het reeds eerder in zijn arresten van 28 november 1986 
en 2 juni 1988 (Arr. Cass., 1987-88, 1280) had verwoord, namelijk dat de vrede-
rechter die op grond van artikel 223, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek de 
plicht tot samenwoning der echtgenoten voorlopig opschort voor de duur van de 
feitelijke scheiding ook een uitkering tot onderhoud als daarmee gepaard gaande 
dringende voorlopige maatregelen kan toekennen, zonder dat hij zich hoeft uit te 
spreken over de vraag wie van de echtgenoten met betrekking tot de feitelijke 
scheiding schuld treft, maar dat die maatregelen er niet toe mogen leiden de fei-
telijke scheiding van de echtgenoten op bestendige wijze te organiseren. Tevens 
voegt het Hof van Cassatie hieraan toe dat uit het enkele feit dat de rechter de be-
volen maatregelen niet in de tijd beperkt, niet noodzakelijk volgt dat hij de feite-
lijke scheiding van de echtgenoten op bestendige wijze organiseert.

Op het ogenblik dat (eiseres) haar eerste verzoekschrift inzake dringende en 
voorlopige maatregelen neerlegde (met name op 14 januari 2000), leefden partij-
en nog samen.

Op datum van neerlegging van haar derde verzoekschrift (met name op 26 juni 
2002) leefden zij ruim twee jaar feitelijk gescheiden. In dit verzoekschrift wordt 
enkel gesteld dat de verstandhouding tussen de partijen nog steeds in ernstige 
mate verstoord was en dat derhalve een verlenging van maatregelen gedurende 
een bijkomende periode van één jaar verantwoord was.

Thans bijna drie jaar na datum van de neerlegging van het derde verzoekschrift 
inzake dringende en voorlopige maatregelen duurt de feitelijke scheiding van 
partijen nog steeds voort.

Het schijnbaar permanent karakter van de feitelijke scheiding, zoals dit door 
eiser in hoger beroep wordt vooropgesteld, verhindert de vrederechter (en ook de 
rechtbank van eerste aanleg zetelend in hoger beroep tegen vonnissen van de 
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vrederechter) niet om dringende en voorlopige maatregelen te nemen op grond 
van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek. Het is immers aanvaard dat het drin-
gend karakter in het kader van dit artikel, een voorwaarde is die betrekking heeft 
op de te nemen maatregelen en niet op de te regelen situatie. (Rb. Brussel, 3 ok-
tober 1990, Rev. Tr. Dr. Fam., 1990, 385). Zelfs een eerder langdurige feitelijke 
scheiding belet dus niet dat er sprake kan zijn van urgentie, indien door de afwe-
zigheid van een regeling een verdergaande verstoring van de verstandhouding te 
vrezen is.

Ook het voorlopig karakter van de maatregelen sluit in principe geenszins uit 
dat de vrederechter ze kan bevelen, ook al lijkt de ontstane situatie van scheiding 
definitief (Senaeve, P., "Procesrechtelijke aspecten van de voorlopige maatrege-
len" in Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, Senaeve, P., (Ed.), Leuven, 
Acco, 1989, nrs. 335-336).

Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan het verbod voor de rechter om de 
feitelijke scheiding der echtgenoten op bestendige wijze te organiseren, waarbij 
de vrederechter over een grote appreciatiebevoegdheid beschikt om het antwoord 
op de vraag in welke gevallen het bevelen van dringende en voorlopige maatre-
gelen al dan niet aanleiding geeft tot het organiseren van een feitelijke scheiding, 
in concreto in te vullen.

Uit artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechter immers niet de 
macht putten een pseudo-echtscheiding te organiseren.

Er kan niet betwist worden dat ingeval de echtgenoten - ingevolge hun ernstig 
verstoorde verstandhouding - in een crisissituatie zijn terechtgekomen, de weg 
naar de (vrede-) rechter voor hen moet openstaan teneinde een crisisinterventie te 
doen.

Dringende en voorlopige maatregelen dienen evenwel om een tijdelijke nood-
situatie te regelen en mogen geenszins misbruikt worden om de feitelijke schei-
ding tussen de echtgenoten op bestendige wijze te regelen.

De rechtbank stelt vast dat (eiseres) haar reden voor de niet herneming van het 
echtelijk samenleven steunde op haar vrees voor agressief gedrag van (verweer-
der).

Ook in haar eerste verzoekschrift tot het bekomen van dringende en voorlopige 
maatregelen werd er door (eiseres) verwezen naar de agressiviteit en het gebrek 
aan genegenheid van eiser in hoger beroep.

Ondertussen leven partijen evenwel bijna vijf jaar feitelijk gescheiden en 
wordt de beweerde vrees van (eiseres) voor het agressief gedrag van (verweer-
der) door (eiseres) aan de hand van geen enkel concreet voorval geobjectiveerd.

De conclusies van partijen, zowel in eerste aanleg als in graad van beroep, 
doen bovendien vermoeden dat partijen sedert het ontstaan van hun feitelijke 
scheiding quasi geen contact meer met elkaar hebben gehad, tenzij via hun res-
pectievelijke raadslieden.

Kennelijk heeft ook geen van beiden het initiatief genomen om een ernstige 
verzoeningspoging te ondernemen. (Verweerder) verklaarde in dit opzicht trou-
wens zelf dat het wegblijven gemakkelijker was dan het teruggaan.
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Op grond van de beschikbare gegevens kan er aanvaard worden dat - ofschoon 
de verstandhouding tussen de partijen kennelijk blijvend verstoord is - er zich tij-
dens de laatste jaren van hun feitelijke scheiding geen noemenswaardige inciden-
ten meer tussen hen beiden hebben voorgedaan.

Ondertussen heeft (verweerder) bovendien het initiatief genomen tot het inlei-
den van een echtscheidingsprocedure.

De loutere omstandigheid dat de eerste rechter de geldingsduur van de door 
hem bevolen maatregelen in zijn bestreden vonnis een derde keer in de tijd be-
perkt heeft, verhindert niet dat hij in de gegeven omstandigheden alzo de facto 
niettemin zijn medewerking heeft verleend aan een verboden organisatie van de 
feitelijke scheiding.

Ofschoon niemand kan verplicht worden om na verloop van tijd een echtschei-
ding in te leiden, kan er geenszins aanvaard worden dat de vrederechter - zonder 
dat er zich noemenswaardige incidenten tussen de echtgenoten hebben voorge-
daan - telkens opnieuw op grond van de (blijvend) verstoorde verstandhouding 
tussen de echtgenoten maatregelen beveelt, waarbij de samenwoningsplicht 
wordt opgeschort en waarbij de eisende echtgenote wordt gemachtigd tot een af-
zonderlijk verblijf in de gezinswoning én de verwerende echtgenoot daar boven-
op nog wordt veroordeeld tot betaling van een onderhoudsgeld op de enkele 
grond dat hij zijn betere financiële situatie dient te delen met zijn financieel min-
der begunstigde echtgenote. Een en ander houdt immers een volstrekte negatie in 
van een correcte invulling van de plichten verbonden aan het huwelijk, dat er in 
essentie op gericht is een duurzame levensgemeenschap tussen de echtgenoten 
tot stand te brengen (Senaeve, P., "Over dringende en voorlopige maatregelen, 
onderhoudsgeld en het organiseren van de feitelijke scheiding"; E.J., 1996/6, 88).

Zulks geldt daarenboven te meer, nu - zoals te dezen - (eiseres) daarenboven 
ook geen enkel concreet en welgemeend initiatief heeft genomen, gericht op het 
tot stand brengen van een verzoening tussen de partijen en een hervatting van het 
echtelijk samenleven.

De initiële vordering van (eiseres) en de in ondergeschikte orde door (verweer-
der) geformuleerde tegenvordering zijn in de gegeven omstandigheden dan ook 
onontvankelijk.

De ten gronde gevorderde maatregelen dienen bijgevolg niet nader onderzocht 
te worden".

Grieven
Krachtens artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek beveelt de vrederechter op 

verzoek van een der echtgenoten, indien de verstandhouding tussen hen ernstig 
verstoord is, dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de 
goederen van de echtgenoten en de kinderen.

Die maatregelen mogen evenwel geen definitieve regeling van de feitelijke 
scheiding van de echtgenoten inhouden.

De appelrechters stellen vast dat de verstandhouding tussen partijen ernstig 
verstoord is.

De appelrechters vernietigen evenwel het beroepen vonnis waarbij de vrede-
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rechter dringende voorlopige maatregelen, waarvan eiseres in graad van beroep 
de bevestiging vroeg, had bevolen, op grond dat de vrederechter "zijn medewer-
king heeft verleend aan een verboden organisatie van de feitelijke scheiding".

Die beslissing is gesteund op de hierboven weergegeven vaststellingen, name-
lijk dat:

- partijen ondertussen bijna vijf jaar feitelijk gescheiden leven en de beweerde 
vrees van eiseres voor het agressief gedrag van verweerder aan de hand van geen 
enkel concreet voorval wordt geobjectiveerd;

- het vermoeden heerst dat partijen sedert het ontstaan van hun feitelijke schei-
ding quasi geen contact meer met elkaar hebben gehad, tenzij via hun respectie-
velijke raadslieden en geen van beiden kennelijk het initiatief heeft genomen om 
een ernstige verzoeningspoging te ondernemen;

- verweerder het initiatief heeft genomen tot het inleiden van een echtschei-
dingsprocedure;

- eiseres geen enkel concreet en welgemeend initiatief heeft genomen, gericht 
op het tot stand brengen van een verzoening tussen de partijen en een hervatting 
van het echtelijk samenleven.

Geen van de vermelde vaststellingen houdt evenwel in dat het bevelen van de 
door eiseres gevraagde dringende voorlopige maatregelen een definitieve rege-
ling van de feitelijke scheiding van de echtgenoten zou teweeg brengen, noch dat 
de vrederechter in het beroepen vonnis de feitelijke scheiding van de echtgenoten 
definitief regelt.

De appelrechters leiden uit bovenstaande vaststellingen overigens enkel af dat 
de vrederechter "zijn medewerking heeft verleend aan een verboden organisatie 
van de feitelijke scheiding", doch niet dat de vrederechter de feitelijke scheiding 
op definitieve wijze zou hebben geregeld.

Bovendien stellen de appelrechters vast dat de oorspronkelijke vordering van 
eiseres voor de vrederechter het bevelen van in de tijd beperkte maatregelen be-
trof (p. 3-5, nr. 1.5, van het bestreden vonnis) en dat de vrederechter de geldings-
duur van de door hem bevolen dringende voorlopige maatregelen in de tijd heeft 
beperkt tot eind juni 2004 (p. 6 van het bestreden vonnis).

Welnu, de rechter organiseert niet op bestendige wijze de feitelijke scheiding 
tussen partijen wanneer hij de dringende voorlopige maatregelen die hij tussen 
hen beveelt in de tijd beperkt.

Het bestreden vonnis beslist derhalve niet wettig dat de vrederechter "zijn me-
dewerking heeft verleend aan een verboden organisatie van de feitelijke schei-
ding" en dat de oorspronkelijke eis van eiseres, strekkende tot het horen bevelen 
van dringende voorlopige maatregelen, voor een beperkte termijn, niet ontvanke-
lijk is (schending van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek).

III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
1. Artikel 223, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien een 

der echtgenoten grovelijk zijn plicht verzuimt, de rechter, op verzoek van de an-
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dere echtgenoot, dringende voorlopige maatregelen beveelt betreffende de per-
soon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen.

Krachtens het tweede lid van die bepaling geschiedt hetzelfde op verzoek van 
een der echtgenoten indien de verstandhouding tussen hen ernstig verstoord is.

2. De rechter die, op grond van voormeld artikel 223, tweede lid, van het Bur-
gerlijk Wetboek de plicht tot samenwoning van de echtgenoten voorlopig op-
schort, kan voor de duur van de feitelijke scheiding de voorlopige dringende 
maatregelen bevelen die met die feitelijke scheiding gepaard gaan, zonder dat hij 
dient na te gaan wie van de echtgenoten schuld heeft aan de scheiding.

Dergelijke maatregelen mogen er evenwel niet toe leiden een feitelijke schei-
ding van de echtgenoten op bestendige wijze te organiseren.

Uit het loutere feit dat de rechter de door hem bevolen maatregelen niet in de 
tijd beperkt, volgt niet noodzakelijk dat de rechter de feitelijke scheiding van de 
echtgenoten definitief regelt.

Uit de omstandigheid dat de bevolen maatregelen in de tijd worden beperkt, 
volgt evenwel niet noodzakelijk dat zij niet van aard kunnen zijn de feitelijke 
scheiding op bestendige wijze te organiseren in geval deze maatregelen telkens 
op verzoek van een van de echtgenoten worden verlengd of hernieuwd.

3. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiseres haar redenen voor het niet hernemen van het echtelijke samenleven 

steunt op haar vrees voor agressief gedrag van de verweerder;
- de partijen intussen vrijwel vijf jaar feitelijk gescheiden leven en de beweer-

de vrees voor het agressief gedrag van de verweerder door de eiseres aan de hand 
van geen enkel concreet voorval wordt geobjectiveerd;

- de conclusies van partijen doen vermoeden dat zij sedert het ontstaan van hun 
feitelijke scheiding quasi geen contact meer met elkaar hebben gehad, tenzij via 
hun respectievelijke raadslieden;

- kennelijk ook geen van de beide partijen het initiatief heeft genomen om een 
ernstige verzoeningspoging te ondernemen en de verweerder in dit verband ver-
klaarde dat wegblijven gemakkelijker is dan teruggaan;

- op grond van de beschikbare gegevens kan aanvaard worden dat er zich tij-
dens de laatste jaren van hun feitelijke scheiding geen noemenswaardige inciden-
ten meer tussen hen hebben voorgedaan;

- de verweerder intussen het initiatief genomen heeft tot het inleiden van een 
echtscheidingsprocedure.

4. Op grond hiervan oordelen de appelrechters dat "de loutere omstandigheid 
dat de eerste rechter de geldingsduur van de door hem bevolen maatregelen in 
zijn (beroepen) vonnis een derde keer in de tijd beperkt heeft, (...) niet (verhin-
dert) dat hij in de gegeven omstandigheden alzo de facto niettemin zijn mede-
werking heeft verleend aan een verboden organisatie van de feitelijke scheiding".

Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar 
recht en schenden zij artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek niet.

5. Het middel kan niet worden aangenomen. 
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van zevenhonderd zevenenvijftig euro tach-

tig cent jegens de eisende partij en op de som van honderd en negen euro zeven-
enzestig cent jegens de verwerende partij.

29 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Londers –  Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Simont en Geinger.

Nr. 296

2° KAMER - 30 mei 2006

1º DIEREN - DIERENGEZONDHEIDSWET VAN 24 MAART 1987 - STRAFBEPALINGEN - BIJKOMENDE 
STRAF - VERBOD OM EEN VEEBESLAG TE EXPLOITEREN - AMBTSHALVE OPLEGGING DOOR DE 
RECHTER

2º LANDBOUW - DIEREN - DIERENGEZONDHEIDSWET VAN 24 MAART 1987 - STRAFBEPALINGEN 
- BIJKOMENDE STRAF - VERBOD OM EEN VEEBESLAG TE EXPLOITEREN - AMBTSHALVE OPLEGGING 
DOOR DE RECHTER

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - BIJKOMENDE 
STRAF - VERBOD OM EEN VEEBESLAG TE EXPLOITEREN - AMBTSHALVE OPLEGGING DOOR DE 
RECHTER

4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - DIERENGEZONDHEIDSWET VAN 24 MAART 1987 - 
BIJKOMENDE STRAF - VERBOD OM EEN VEEBESLAG TE EXPLOITEREN - AMBTSHALVE OPLEGGING 
DOOR DE RECHTER

5º DIEREN - DIERENGEZONDHEIDSWET VAN 24 MAART 1987 - STRAFBEPALINGEN - BIJKOMENDE 
STRAF - VERBOD OM EEN VEEBESLAG TE EXPLOITEREN - FACULTATIEVE STRAF - AFWEZIGHEID VAN 
VORDERING DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG

6º LANDBOUW - DIEREN - DIERENGEZONDHEIDSWET VAN 24 MAART 1987 - STRAFBEPALINGEN 
- BIJKOMENDE STRAF - VERBOD OM EEN VEEBESLAG TE EXPLOITEREN - FACULTATIEVE STRAF - 
AFWEZIGHEID VAN VORDERING DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG

7º STRAF — ANDERE STRAFFEN - DIERENGEZONDHEIDSWET VAN 24 MAART 1987 - 
BIJKOMENDE STRAF - VERBOD OM EEN VEEBESLAG TE EXPLOITEREN - FACULTATIEVE STRAF - 
AFWEZIGHEID VAN VORDERING DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG

8º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - BIJKOMENDE 
STRAF - VERBOD OM EEN VEEBESLAG TE EXPLOITEREN - FACULTATIEVE STRAF - AFWEZIGHEID VAN 
VORDERING DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG

9º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - STAAT VAN 
VASTSTELLING VAN DE KOSTEN - OPMAAK
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1º, 2º, 3º en 4º Bij toepassing van artikel 26, §2, Dierengezondheidswet van 24 maart 1987,  
kan  de  rechter  ambtshalve,  zonder  dat  hij  de  beklaagde  voorafgaandelijk  dient  te  
verwittigen, ten laste van de veroordeelde een tijdelijk of definitief verbod van het recht  
om een veebeslag te exploiteren uitspreken. (Art. 26, §2, Dierengezondheidswet)

5º,  6º,  7º  en 8º  De omstandigheid  dat  het  openbaar  ministerie  het  tijdelijk  of  definitief  
verbod van het recht om een veebeslag te exploiteren, bij toepassing van artikel 26, §2,  
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, niet heeft gevorderd en dat die bijkomende 
straf  slechts  facultatief  is,  neemt niet  weg dat die straf  een wettelijke mogelijkheid is  
waarmede de beklaagde rekening moet houden om een passend verweer te voeren. (Art. 
26, §2, Dierengezondheidswet)

9º  Artikel  97  van  het  koninklijk  besluit  van  28  december  1950  houdende  algemeen 
reglement op de kosten in strafzaken bepaalt niet dat de erin bedoelde staat van kosten  
door de griffier moet worden opgesteld. (Art. 97, K.B. 28 dec. 1950)

(A. T. BELGISCH INTERVENTIE- EN RESTITUTIEBUREAU)

ARREST

(A.R. P.06.0185.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 22 december 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
(...)
Derde middel
5. Artikel 26, §2, Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 bepaalt dat de 

rechter ten laste van de veroordeelde tijdelijk of definitief verbod van het recht 
een veebeslag te exploiteren, kan uitspreken. 

Geen enkele wettelijke bepaling belet de rechter ambtshalve die aanvullende 
straf op te leggen of schrijft voor dat hij de beklaagde voorafgaandelijk dient te 
verwittigen van deze mogelijkheid. 

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

6. De omstandigheid dat het openbaar ministerie het bedoelde exploitatiever-
bod niet heeft gevorderd en dat die bijkomende straf slechts facultatief is, neemt 
niet weg dat die straf een wettelijke mogelijkheid is waarmede de beklaagde re-
kening moet houden om een passend verweer te voeren.

Hieruit volgt dat de eiser wel de mogelijkheid geboden werd gehoord te wor-
den over het uitgesproken verbod van het recht een veebeslag te exploiteren. 

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. 
Vierde middel
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7. Artikel 97 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende alge-
meen reglement op de kosten in strafzaken bepaalt niet dat de erin bedoelde staat 
van kosten door de griffier moet worden opgesteld.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. D. Dubois, Brugge.

Nr. 297

2° KAMER - 30 mei 2006

RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING 
VAN DE RECHTSPLEGING - INZAGE EN AFSCHRIFTNAME VAN HET STRAFDOSSIER - 
OVERTUIGINGSSTUKKEN - AFWEZIGHEID VAN KOPIE - GEVOLG

Het  enkele  feit  dat  een  inverdenkinggestelde  in  het  kader  van  de  regeling  van  de  
rechtspleging  geen  kopie  gekregen  heeft  van  overtuigingsstukken  levert  geen 
miskenning van het recht van verdediging op wanneer de inverdenkinggestelde van die 
stukken inzage heeft kunnen hebben en ze zowel voor het onderzoeksgerecht als,  in  
geval van verwijzing, voor de feitenrechter aan wie hij nog kopie van die stukken kan 
vragen, kan tegenspreken of zich erop kan beroepen. (Artt. 127 en 223, Sv.)

(G. e.a. T. JORDAN GRAND PRIX LIMITED, vennootschap naar Engels recht e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0362.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 januari 2006.
De eiseres sub I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
De eisers sub II, 1 en II, 2 voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 

twee middelen aan. 
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
(...)
Middel van de eiseres sub I
2. Het enkele feit dat een inverdenkinggestelde in het kader van de regeling 

van de rechtspleging geen kopie gekregen heeft van overtuigingsstukken levert 
geen miskenning van het recht van verdediging op wanneer de inverdenkingge-
stelde van die stukken inzage heeft kunnen hebben en ze zowel voor het onder-
zoeksgerecht als, in geval van verwijzing, voor de feitenrechter aan wie hij nog 
kopie van die stukken kan vragen, kan tegenspreken of zich erop kan beroepen. 

Het middel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve beoordeling voor het overige
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

30 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. R. Verstraeten en M. Verhaeghe, Brussel.

Nr. 298

2° KAMER - 30 mei 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - HOF VAN ASSISEN 
- ONDERVRAGING VAN DE BESCHULDIGDE VOOR DE OPENING VAN DE ZITTING - VERZOEK OM 
TAALWIJZIGING - BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER

2º HOF VAN ASSISEN — ALGEMEEN - ONDERVRAGING VAN DE BESCHULDIGDE VOOR DE 
OPENING VAN DE ZITTING - VERZOEK OM TAALWIJZIGING - VERWERPING - BESCHIKKING VAN DE 
VOORZITTER - AARD

3º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - ONDERVRAGING VAN DE BESCHULDIGDE 
VOOR DE OPENING VAN DE ZITTING - VERZOEK OM TAALWIJZIGING - VERWERPING - BESCHIKKING 
VAN DE VOORZITTER - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE 
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BEVOEGDHEID - BEGRIP

1º, 2º en 3º Is geen eindbeslissing en doet geen uitspraak in een der gevallen bedoeld in  
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, de beschikking van de voorzitter van  
het hof van assisen die, ingevolge het verzoek van de beschuldigde naar aanleiding van 
diens  ondervraging  voor  de  opening  van  de  zitting,  beslist  om aan  het  verzoek  tot  
taalwijziging geen gevolg te geven12. (Artt. 293, derde lid, en 416, Sv.; Art. 19, derde lid, 
Taalwet Gerechtszaken)

4º Er is slechts een geschil inzake bevoegdheid als er betoogd wordt dat de rechter zich de 
bevoegdheid van een andere rechter zou toeëigenen derwijze dat daaruit een conflict  
van jurisdictie kan ontstaan waaraan enkel met een regeling van rechtsgebied een einde  
kan worden gesteld34

(A.)

ARREST

(A.R. P.06.0748.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking van de voorzitter van het 

Hof van Assisen van het administratief arrondissement Brussel Hoofdstad van 17 
mei 2006.

De eiser voert in een memorie drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
De bestreden beslissing is geen eindbeslissing en doet geen uitspraak in een 

der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. Er 
is immers maar een geschil inzake bevoegdheid als er betoogd wordt dat de rech-
ter zich de bevoegdheid van een andere rechter zou toeëigenen derwijze dat daar-
uit een conflict van jurisdictie kan ontstaan waaraan enkel met een regeling van 
rechtsgebied een einde kan worden gesteld. Dit is hier niet het geval.

Het cassatieberoep is voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk. 
Middelen
De middelen hebben geen betrekking op de ontvankelijkheid van het cassatie-

beroep en behoeven derhalve geen antwoord. 
Dictum
Het Hof,

1 Zie Cass., 19 mei 1996, A.R. P.96.0926.N, nr. 263; Cass., 23 juni 1999, A.R. P.99.0384.F, nr. 390; 
Cass., 11 okt. 2005, A.R. P.05.0606.N, nr. 497.
2 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 1846.
3 Cass., 23 juli 1991, A.R. 5757, nr. 567; Cass., 4 feb. 1998, A.R. P.98.0017.F, nr. 65; Cass., 18 sept. 
2002, A.R. P.02.0874.F, nr. 459.
4 R. DECLERCQ, "Bevoegdheid - Algemeen", in Comm. Strafr., Afl. 29, sub 7.
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. J. De Smet, Brussel.

Nr. 299

2° KAMER - 31 mei 2006

1º AMBTENAAR — ALGEMEEN - VERDUISTERING - BESTANDDELEN - ROERENDE ZAKEN - 
BEGRIP

2º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - VERDUISTERING DOOR EEN AMBTENAAR - 
BESTANDDELEN - ROERENDE ZAKEN - BEGRIP

3º AMBTENAAR — ALGEMEEN - VERDUISTERING - BESTANDDELEN - BEZIT VAN HET 
VERDUISTERDE GOED - BEGRIP

4º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - VERDUISTERING DOOR EEN AMBTENAAR - 
BESTANDDELEN - BEZIT VAN HET VERDUISTERDE GOED - BEGRIP

1º en 2º Onlichamelijke activa, zoals mankracht, zijn niet begrepen in de opsomming van 
de  roerende  zaken  die  vatbaar  zijn  voor  verduistering  door  een  persoon  die  een 
openbaar ambt uitoefent1. (Art. 240, Sw.)

3º en 4º Het  misdrijf  verduistering door een persoon die een openbaar ambt  uitoefent,  
vereist  dat  het  bedoelde  goed  zich  op  een zeker  ogenblik  in  handen  van de  dader  
bevond; de veroordelende beslissing wegens verduistering dient dus vast te stellen dat  
deze  onder  bede  ervan  in  het  bezit  is  gekomen,  hetzij  door  afgifte  of  fysieke  
overhandiging van de zaak of door de overdracht van rechten die met het gebruik of het  
beheer ervan samengaan2. (Art. 240, Sw.)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0238.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
Eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2006, nr. 299.
2 Ibid.
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Over het eerste middel:
Eiser heeft voor de appelrechters aangevoerd dat het gebruik van gemeenteper-

soneel voor privé-doeleinden geen strafbare verduistering was. Hij betwistte 
eveneens dat hij de gelden die in het hem tenlastegelegde feit zijn bedoeld ooit 
onder zich had.

Artikel 240 van het Strafwetboek straft iedere persoon die een openbaar ambt 
uitoefent, die openbare of private gelden, geldswaardige papieren, stukken, ef-
fecten, akten, roerende zaken verduistert, welke hij uit kracht of uit hoofde van 
zijn ambt onder zich heeft.

Onlichamelijke activa, zoals mankracht, zijn niet begrepen in de opsomming 
van de roerende zaken die vatbaar zijn voor verduistering.

Het voormelde misdrijf vereist overigens dat het bedoelde goed zich op zeker 
ogenblik in handen van de dader bevond. Die moet dus ter bede ervan in het be-
zit zijn gekomen, hetzij door afgifte of de fysieke overhandiging van de zaak of 
door de overdracht van rechten die met het gebruik of het beheer ervan samen-
gaan.

De appelrechters veroordelen eiser wegens overtreding van artikel 240 van het 
Strafwetboek op grond van het feit dat aangezien hij verantwoordelijk was voor 
een gemeentelijke dienst van openbare werken, hij van zijn ambt heeft geprofi-
teerd om te bevelen dat gemeentewerklieden, die onder zijn bevel stonden, tij-
dens hun diensturen, werkzaamheden in de woning van zijn dochter zouden uit-
voeren.

De appelrechters leiden daaruit af dat eiser het salaris van die werklieden had 
verduisterd ten bedrage van de waarde van hun onrechtmatig geleverde dienst-
verrichtingen te zijnen gunste of van die van zijn dochter.

Het arrest stelt evenwel niet vast dat het geld, bestemd voor de betaling van de 
voormelde salarissen, zich materieel of juridisch in het bezit van eiser zou heb-
ben bevonden. Bijgevolg beslist het niet naar recht dat eiser de in de telastleg-
ging bedoelde sommen heeft aangewend om andere verrichtingen te betalen dan 
die waarvoor zij bedoeld waren.

Het middel is gegrond.
Er is geen grond om acht te slaan op het tweede middel dat niet tot vernieti-

ging zonder verwijzing kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt in de kant van het be-
streden arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

31 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt –  Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
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raal – Advocaat: mr. M. Fadeur, Charleroi.

Nr. 300

2° KAMER - 31 mei 2006

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - COLLECTIEF MISDRIJF - OPEENVOLGENDE 
VERVOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE RECHTERS - STRAFTOEMETING

2º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - COLLECTIEF MISDRIJF - OPEENVOLGENDE 
VERVOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE RECHTERS - STRAFTOEMETING

3º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - COLLECTIEF MISDRIJF - OPEENVOLGENDE 
VERVOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE RECHTERS - CUMULATIE VAN DE STRAFFEN - VOORWAARDEN

4º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - COLLECTIEF MISDRIJF - OPEENVOLGENDE 
VERVOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE RECHTERS - CUMULATIE VAN DE STRAFFEN - VOORWAARDEN

5º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - COLLECTIEF MISDRIJF - OPEENVOLGENDE 
VERVOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE RECHTERS - CUMULATIE VAN DE STRAFFEN - 
CORRECTIONELE WERKSTRAF EN CRIMINELE STRAF VAN OPSLUITING

6º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - COLLECTIEF MISDRIJF - OPEENVOLGENDE 
VERVOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE RECHTERS - CUMULATIE VAN DE STRAFFEN - 
CORRECTIONELE WERKSTRAF EN CRIMINELE STRAF VAN OPSLUITING

1º en 2º Krachtens art. 65, tweede lid, Sw. dat van toepassing is op elk collectief misdrijf  
door eenheid van opzet waarvan de bestanddelen het voorwerp hebben uitgemaakt van 
opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters, kan de rechter, bij wie de nog 
uit  te  spreken zaken aanhangig zijn  gemaakt,  daarvoor  een straf  opleggen,  rekening  
gehouden met de reeds uitgesproken straffen, d.w.z. door die straf naar verhouding te  
verminderen1.

3º en 4º Het voordeel van de aanpassing die bij art. 65, tweede lid, Sw. ten gunste van de 
dader van het collectief misdrijf is bepaald, hangt niet af van de voorwaarde dat er tussen  
de nog uit te spreken straf en die waarmee rekening moet worden gehouden, eenheid  
van voorwerp, aard, karakter of soort zou zijn; de enige grens die deze bepaling aan de  
verzachte  cumulatie  instelt  is  het  verbod om het  maximum van de zwaarste straf  te  
overschrijden2. 

5º  en  6º  Het  verschil  in  aard  en  voorwerp  tussen een  correctionele  werkstraf  en  een 
criminele straf van vrijheidsberoving, belet niet dat de maat van de tweede wordt bepaald  
met inachtneming van de eerste3. (Art. 65, tweede lid, Sw.)

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

ARREST (vertaling)

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2006, nr. 300.
2 Ibid.
3 Ibid.
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(A.R. P.06.0403.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 23 augustus 2005 gewe-

zen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, en 
tegen de arresten, op 13 januari 2006 onder de nummers 113 en 114 gewezen 
door het Hof van Assisen van de provincie Henegouwen. 

Eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een eenluidend ver-
klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep tegen het arrest tot verwijzing :
Aangezien het cassatieberoep op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aan-

leg te Bergen is ingesteld, is het niet ontvankelijk.
B. Op het cassatieberoep tegen het arrest van het hof van assisen op de straf-

vordering :
Over het tweede middel :
Eiser voert aan "dat het arrest de aanwezigheid van de juryleden niet vermeldt 

[...] noch bij de beraadslaging, noch bij de uitspraak van [het arrest]".
Enerzijds verplicht noch artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

waarvan de schending wordt aangevoerd, noch enige andere wettelijke bepaling, 
dat de aanwezigheid van de juryleden in het arrest wordt vermeld.

Anderzijds volgt uit de bladzijden 32 en 33 van het proces-verbaal van de te-
rechtzitting dat na het debat over de schuldvraag, de effectieve juryleden zich 
naar hun lokaal hebben begeven om er te beraadslagen en dat zij na afloop daar-
van, in de zittingszaal zijn teruggekeerd, het hoofd van de jury heeft de verkla-
ring van de jury voorgelezen en heeft ze na ondertekening aan de voorzitter over-
handigd, dit alles in aanwezigheid van de juryleden. Op de bladzijden 34 en 35 
vermeldt dit proces-verbaal eveneens dat na afloop van het debat over de straf-
toemeting, "het hof [van assisen], zonder het openbaar ministerie, en de juryle-
den, zonder de plaatsvervangende juryleden, zich ter beraadslaging terugtrekken 
in het lokaal van de juryleden, vervolgens keren zij terug naar de openbare te-
rechtzitting en nemen zij opnieuw hun plaats in. De Heer Voorzitter laat de be-
schuldigden de zaal binnenleiden en spreekt het arrest luidop uit, in aanwezig-
heid van het publiek [...]. De juryleden en de plaatsvervangende juryleden trek-
ken zich definitief terug".

Dit proces-verbaal levert dus het bewijs op van de beraadslaging van de effec-
tieve juryleden over de schuldvraag en over de straf, evenals over hun aanwezig-
heid bij de uitspraak van het arrest.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het eerste middel:
Eiser die vervolgd wordt voor de misdaad die met name in artikel 474 van het 

Strafwetboek is bepaald, werd door het hof van assisen tot vijfentwintig jaar op-
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sluiting veroordeeld. Het arrest stelt vast dat eiser reeds eerder tot een correctio-
nele werkstraf van honderd vijftig uur werd veroordeeld wegens diefstallen en 
dat de voormelde misdaad, samen met de reeds gevonniste misdrijven, de opeen-
volgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet.

Het middel voert aan dat het arrest de artikelen 37ter, 65, tweede lid, en 474 
van het voormelde wetboek schendt wanneer het ter bestraffing van een collec-
tief misdrijf een straf van opsluiting en een werkstraf samenvoegt. Volgens eiser, 
mocht alleen de tweede worden uitgesproken, waarbij als daartoe grond bestaat, 
supplementaire uren bij die welke reeds bij de voorgaande veroordeling zijn 
vastgesteld, worden opgelegd.

Artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek, is van toepassing op elke collec-
tief misdrijf door eenheid van opzet waarvan de bestanddelen het voorwerp heb-
ben uitgemaakt van opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters. In 
dergelijk geval kan de rechter, bij wie de nog uit te spreken zaken aanhangig zijn 
gemaakt, wettelijk daarvoor een straf opleggen rekening houdend met de reeds 
uitgesproken straffen, dit wil zeggen door die straf naar verhouding te verminde-
ren.

Het voordeel van die aanpassing die ten gunste van de dader van het collectief 
misdrijf is bepaald, hangt niet af van de voorwaarde dat er tussen de nog uit te 
spreken straf en die waarmee rekening moet worden gehouden, eenheid van 
voorwerp, aard, karakter of soort zou zijn.

De enige grens die deze bepaling aan de verzachte cumulatie stelt is het verbod 
om het maximum van de zwaarste straf te overschrijden.

Het arrest vermeldt dat de reeds uitgesproken werkstraf niet volstaat voor een 
juiste bestraffing van al de misdrijven. Aangezien het hof van assisen heeft er-
kend dat de feiten waarover het uitspraak diende te doen niet van die aard waren 
om een politiestraf of een correctionele straf ten gevolge te hebben, had het de 
voormelde feiten niet zonder schending van artikel 37ter van het Strafwetboek, 
mogen bestraffen met de straf die in dit artikel is bepaald.

Het verschil in aard en voorwerp tussen een correctionele werkstraf en een cri-
minele straf van vrijheidsberoving, belet niet dat de maat van de tweede wordt 
bepaald met inachtneming van de eerste. De straf van vijfentwintig jaar opslui-
ting, die eiser wordt opgelegd nadat het hof van assisen hem zonder enige ver-
zachtende omstandigheid schuldig heeft bevonden, houdt zich aan de grens die 
bij artikel 474 van het Strafwetboek is vastgesteld, houdt rekening met de correc-
tionele straf die reeds is uitgesproken en overschrijdt samen ermee niet het maxi-
mum, te dezen dertig jaar, van de zwaarste straf.

Door zich aldus uit te spreken schendt het arrest geen van de door eiser aange-
voerde wettelijke bepalingen. 

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. Op het cassatieberoep tegen het arrest van het hof van assisen op de door de 
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verweersters tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Eiser voert geen middel aan.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt eiser in de kosten.

31 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close –  Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. O. Bastyns, Brussel.

Nr. 301

2° KAMER - 31 mei 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - HOF VAN ASSISEN 
- BESLISSING WAARBIJ DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING WORDT AANGEGEVEN

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - BESLISSING WAARBIJ DE TAAL VAN DE 
RECHTSPLEGING WORDT AANGEGEVEN - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - TAALGEBRUIK - BESLISSING 
WAARBIJ DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING WORDT AANGEGEVEN - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

1º, 2º en 3º De beslissing van de voorzitter van het hof van assisen waarbij de taal van de  
rechtspleging  wordt  aangegeven,  is  geen  beslissing  over  de  bevoegdheid  van  het  
aangezochte rechtscollege; het is geen eindbeslissing in de zin van art. 416, eerste lid,  
Sv.,  en  valt  niet  onder  de  in  het  tweede  lid  van  dat  artikel  bepaalde  gevallen;  het  
onmiddellijk cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk. 

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0743.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een beschikking van de voorzitter van het 

Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad van 16 
januari 2006. 

Eiser voert zeven middelen aan in een memorie.
Op de terechtzitting van 31 mei 2006 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe ver-

slag uitgebracht, heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd 
en heeft eiser een nota neergelegd in antwoord op de conclusie van het openbaar 
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ministerie.
II. Beslissing van het Hof
De beschikking verwijst de zaak naar een latere sessie van het Hof van Assisen 

van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad, opdat de zaak in het Ne-
derlands zou worden behandeld.

De beslissing waarbij de taal van de rechtspleging wordt aangegeven is geen 
beslissing over de bevoegdheid van het aangezochte rechtscollege.

De bestreden beschikking is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eer-
ste lid, van het Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het tweede 
lid van dat artikel bepaalde gevallen.

Het cassatieberoep is voorbarig en is mitsdien niet ontvankelijk.
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie van eiser, die geen verband 

houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten. 

31 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close –  Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. N. Gallant en D. De Quévy, Brussel.
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Nr. 302

1° KAMER - 1 juni 2006

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - VERNIETIGING - VOORWAARDEN - 
MOTIVERINGSGEBREK - TOEPASSELIJKHEID

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - HOGER BEROEP - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
VERNIETIGING - VOORWAARDEN - MOTIVERINGSGEBREK - TOEPASSELIJKHEID

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) - BESLISSING INZAKE DE VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - HOGER BEROEP - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - VERNIETIGING - VOORWAARDEN - MOTIVERINGSGEBREK - 
TOEPASSELIJKHEID

1º, 2º en 3º Dat de appelrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van een vonnis kan  
verbieden of doen schorsen, verhindert niet dat hij de door de eerste rechter toegestane  
voorlopige  tenuitvoerlegging  teniet  doet  wanneer  de  voorlopige  tenuitvoerlegging  niet  
werd gevorderd, wanneer zij niet door de wet is toegestaan of nog wanneer de beslissing  
is  tot  stand  gekomen  met  miskenning  van  het  recht  van  verdediging.  Een 
motiveringsgebrek in de beslissing van de eerste rechter over de tenuitvoerlegging laat  
de appelrechter niet toe die voorlopige tenuitvoerlegging te verbieden of te schorsen1.  
(Art. 1402, Ger.W.)

(HANNECARD nv e.a. T. NOVOGRAPH nv)

ARREST

(A.R. C.03.0231.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 21 januari 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 774, tweede lid, 1138, 2°, 1397, 1398 en 1402 van het Gerechte-

lijk Wetboek;
- de algemene rechtsbeginselen van het recht van verdediging en van de auto-

1 Zie  ook  Cass.  1  juni  2006,  A.R.  C.05.0024.N,  nr.  303,  infra,  met  concl.  O.M.  (inz.  wat  de 
motiveringsplicht betreft).
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nomie  van  de  procespartijen  in  het  burgerlijke  geding  (het 
beschikkingsbeginsel).

Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het verzoek tot schorsing van de uitvoerbaarheid 

van het beroepen vonnis van 18 juni 2002 van de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel gegrond en doen dit vonnis teniet waar de uitvoerbaarheid bij voorraad 
ervan wordt beslist, op grond van de volgende motieven:

14. (De verweerster) verzoekt het (hof van beroep) om haar grieven inzake de 
besliste uitvoerbaarheid gegrond te verklaren en als volgt te beslissen:

- de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis (...) te schorsen en (de eise-
ressen) te veroordelen tot het terugbetalen van een som van 28.461,29 euro, te 
vermeerderen met de wettelijke interesten vanaf 30.8.2002;

- akte willen nemen van het feit dat (de verweerster) nu reeds (de eiseres) in 
gebreke stelt voor alle schade die zij heeft ondergaan door het uitvoeren van het 
vonnis, meer bepaald het inpalmen van het cliënteel van (de verweerster);

- ondergeschikt overeenkomstig artikel 1066, 6°, GW (de verweerster) toe te 
laten over te gaan tot het kantonneren van de som van 28.461,29 euro en (de ei-
seressen) te veroordelen tot het terugbetalen van een som van 28.461,29 euro, te 
vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf 30.8.2002.

Zij betuigt dat het vonnis de rechten van verdediging schendt, dat ultra petita 
werd beslist en verder dat er kennelijke onregelmatigheden werden begaan.

Uit haar ondergeschikte verwijzing naar artikel 1066, 6°, Gerechtelijk Wet-
boek en de middelen die zij ontwikkelt in haar conclusie blijkt dat zij ook op-
komt tegen de uitsluiting van haar recht om te kantonneren voor het geval de uit-
voerbaarheid niet wordt geschorst.

15. (De eiseressen) besluiten tot verwerping van de desbetreffende grieven.
Voor het geval het (hof van beroep) zou oordelen dat de uitsluiting van het 

kantonnement onterecht werd beslist, wegens gemis aan motivering, vragen zij 
dat het (hof van beroep) alsnog (de verweerster) van het recht om te kantonneren 
zou uitsluiten.

16. Het bepaalde in artikel 1402 Gerechtelijk Wetboek, dat de appelrechter 
verbiedt om de tenuitvoerlegging te verbieden of te doen schorsen, dient aldus te 
worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de appelrechter de opportuni-
teit van een in eerste aanleg besliste tenuitvoerlegging zou toetsen, maar niet dat 
deze zou worden ongedaan gemaakt wanneer  zij  op een onregelmatige wijze 
werd beslist.

De rechtsleer neemt aan dat dergelijke onregelmatigheid voorhanden is wan-
neer ultra petita  werd beslist,  wanneer  een procedurevoorschrift  of -  beginsel 
werd geschonden of wanneer de wet de voorlopige tenuitvoerlegging verbiedt 
(cfr. E. DIRIX & K. BROECKX, Beslag, APR, 2001, nrs; 71-73 en 350-352; E. DIRIX 
& K. BROECKX, Overzicht van rechtspraak, Beslagrecht (1991-1996), T.P.R., 1996, 
1411, nr 23).

17. In de inleidende dagvaarding evenals in de conclusies die voor het tussen-
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vonnis van 10 januari 2001 werden genomen heeft (de eiseres) als onderdeel van 
haar vordering ook verzocht om het vonnis voorlopig uitvoerbaar te verklaren én 
om (de verweerster) uit te sluiten van het recht om te kantonneren.

Dit verzoek werd niet nader gestaafd.
(De verweerster) heeft geconcludeerd tot verwerping van de vordering.
18. Krachtens artikel 1398 Gerechtelijk Wetboek kan de rechter de voorlopige 

tenuitvoerlegging van zijn beslissing toestaan, behoudens de uitzonderingen die 
de wet bepaalt.

De ruimte die aldus aan de rechter wordt gelaten om over de voorlopige tenuit-
voerlegging te beslissen ontslaat hem evenwel niet van de grondwettelijke ver-
plichting om zijn beslissing op dit punt te motiveren.

Uit de motivering dient met name te blijken dat de concrete omstandigheden 
van het geval de toegestane tenuitvoerlegging kunnen wettigen en in het licht 
van de ernst van het gevoerde verweer en de omzichtige afweging van de belan-
gen van de partijen.

19. In het bestreden vonnis wordt evenwel geen enkele motivering verstrekt 
inzake de toegestane voorlopige tenuitvoerlegging. De beslissing is in dit opzicht 
dan ook niet naar recht verantwoord.

20. Het (hof van beroep) besluit zodoende dat er grond bestaat om de toegesta-
ne voorlopige uitvoerbaarheid te schorsen" (bestreden arrest, bladzijden 7, 8 en 
9).

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van procespar-

tijen in het burgerlijk geding, zoals vastgelegd in artikel 1138, 2°, van het Ge-
rechtelijk Wetboek bepalen de partijen de grenzen van het burgerlijk geding. De 
rechter mag dan ook geen betwisting aanvoeren die tussen de partijen in het ge-
ding niet bestaat.

Overeenkomstig artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging dient de rechter de debat-
ten te heropenen alvorens een vordering in te willigen op grond van een middel 
dat partijen voor hem niet hadden aangevoerd en waarover partijen geen discus-
sie hebben kunnen voeren.

De appelrechters verklaren het verzoek tot schorsing van de uitvoerbaarheid 
van het vonnis van de eerste rechter gegrond, op grond dat het beroepen vonnis 
geen enkele motivering verstrekt inzake de toegestane voorlopige tenuitvoerleg-
ging.

De verweerster voerde in conclusie niet aan dat de beslissing waarbij de voor-
lopige tenuitvoerlegging werd toegestaan niet gemotiveerd was en om die reden 
onregelmatig was en eiseres kon op dit punt geen verweer voeren.

Hieruit volgt dat de appelrechters, door het verzoek tot schorsing van de uit-
voerbaarheid van het vonnis van de eerste rechter gegrond te verklaren, op grond 
dat het beroepen vonnis geen enkele motivering verstrekt inzake de toegestane 
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voorlopige tenuitvoerlegging, een betwisting aanvoeren die tussen partijen niet 
bestond (schending van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van par-
tijen in het burgerlijk geding, het beschikkingsbeginsel) en door aldus de beslis-
sen zonder aan de eiseres de mogelijkheid te geven op dit punt verweer te voe-
ren, schenden zij het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en 
artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Artikel 1397 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat behoudens de uitzonde-

ringen die de wet bepaalt en onverminderd de regel van artikel 1414, verzet en 
hoger beroep tegen eindvonnissen de tenuitvoerlegging daarvan schorsen.

Overeenkomstig artikel 1398 van het Gerechtelijk Wetboek kan, behoudens de 
uitzonderingen die de wet bepaalt, de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging 
van de vonnissen toestaan.

De rechters in hoger beroep kunnen in geen geval de tenuitvoerlegging van de 
vonnissen verbieden of doen schorsen, zulks op straffe van nietigheid (artikel 
1402 van het Gerechtelijk Wetboek).

Het in artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek vervatte verbod om de ten-
uitvoerlegging van vonnissen te schorsen, is absoluut.

Hieruit volgt dat, door de door de eerste rechter toegestane voorlopige tenuit-
voerlegging te schorsen, de appelrechters voormelde bepalingen, en in het bij-
zonder artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek, schenden.

Derde onderdeel
Artikel 1397 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat behoudens de uitzonde-

ringen die de wet bepaalt en onverminderd de regel van artikel 1414, verzet en 
hoger beroep tegen eindvonnissen de tenuitvoerlegging daarvan schorsen.

Overeenkomstig artikel 1398 van het Gerechtelijk Wetboek kan, behoudens de 
uitzonderingen die de wet bepaalt, de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging 
van de vonnissen toestaan.

De rechters in hoger beroep kunnen in geen geval de tenuitvoerlegging van de 
vonnissen verbieden of doen schorsen, zulks op straffe van nietigheid (artikel 
1402 van het Gerechtelijk Wetboek).

In zoverre aangenomen moet worden dat het in artikel 1402 van het Gerechte-
lijk Wetboek vervatte verbod tot schorsing van de tenuitvoerlegging niet abso-
luut is, dient niettemin te worden aangenomen dat de tenuitvoerlegging slechts in 
uitzonderlijke gevallen geschorst  kan worden. De tenuitvoerlegging kan enkel 
geschorst worden ingeval de voorlopige tenuitvoerlegging op manifest onregel-
matige wijze is toegestaan. Dit is met name het geval wanneer de voorlopige ten-
uitvoerlegging werd toegestaan zonder dat dit gevraagd werd, wanneer dit ge-
beurde in een geval waarin dit door de wet verboden wordt of wanneer dit ge-
beurde met miskenning van het recht van verdediging.

Artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek laat de rechter in hoger beroep 
evenwel niet toe de tenuitvoerlegging te schorsen om de enkele reden dat de be-
slissing van de eerste rechter waarbij de voorlopige tenuitvoerlegging werd toe-
gestaan niet gemotiveerd is.
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Hieruit volgt dat, door de door de eerste rechter toegestane voorlopige tenuit-
voerlegging te schorsen op grond van de enkele overweging dat de eerste rechter 
geen enkele motivering verstrekt inzake de toegestane voorlopige tenuitvoerleg-
ging, de appelrechters de artikelen 1397, 1398 en 1402 van het Gerechtelijk Wet-
boek schenden.

Vierde onderdeel
Artikel 1397 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat behoudens de uitzonde-

ringen die de wet bepaalt en onverminderd de regel van artikel 1414, verzet en 
hoger beroep tegen eindvonnissen de tenuitvoerlegging daarvan schorsen.

Overeenkomstig artikel 1398 van het Gerechtelijk Wetboek kan, behoudens de 
uitzonderingen die de wet bepaalt,  de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging 
van de vonnissen toestaan.

De rechters in hoger beroep kunnen in geen geval de tenuitvoerlegging van de 
vonnissen verbieden of doen schorsen, zulks op straffe van nietigheid (artikel 
1402 van het Gerechtelijk Wetboek).

Zelfs in zoverre aangenomen moet worden dat het in artikel 1402 van het Ge-
rechtelijk Wetboek vervatte verbod tot schorsing van de tenuitvoerlegging niet 
absoluut is, en daarenboven aangenomen moet worden dat de rechter in hoger 
beroep de door de eerste  rechter  toegestane voorlopige tenuitvoerlegging kan 
schorsen ingeval de beslissing die de voorlopige tenuitvoerlegging toestaat een 
motiveringsgebrek bevat, is de beslissing van de appelrechters niet naar recht 
verantwoord.

Artikel 149 van de Grondwet schrijft voor dat elk vonnis met redenen omkleed 
is. De motiveringsverplichting houdt enerzijds in dat een rechterlijke beslissing 
redenen moet bevatten en houdt anderzijds in dat de rechter moet antwoorden op 
de conclusies van partijen.

Een rechterlijke beslissing moet redenen bevatten om de wettigheidstoetsing 
ervan mogelijk te maken.

Artikel 1398 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter de voorlopi-
ge tenuitvoerlegging van de vonnissen kan toestaan. De wet maakt deze moge-
lijkheid niet afhankelijk van het vervuld zijn van een aantal voorwaarden. De 
rechter kan de voorlopige tenuitvoerlegging toestaan op grond van een loutere 
beoordeling van de opportuniteit ervan.

Nu de beslissing tot het toestaan van de voorlopige tenuitvoerlegging een lou-
tere opportuniteitsbeoordeling inhoudt, en de rechter in hoger beroep de opportu-
niteit van de voorlopige tenuitvoerlegging niet mag beoordelen, dient de eerste 
rechter in de beslissing waarbij hij de voorlopige tenuitvoerlegging toestaat niet 
aan te geven welke concrete omstandigheden van het geval de toegestane tenuit-
voerlegging kunnen wettigen. De motiveringsplichting verplicht de rechter in dit 
verband enkel te antwoorden op de door partijen aangevoerde verweermiddelen.

Nu eiseressen voor de eerste rechter de voorlopige tenuitvoerlegging eisten en 
verweerster hieromtrent geen verweer voerde, diende de eerste rechter in zijn be-
slissing waarbij de voorlopige tenuitvoerlegging werd toegestaan niet aan te ge-
ven  welke  concrete  omstandigheden  de  toegestane  tenuitvoerlegging  konden 
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wettigen.
Hieruit volgt dat de appelrechters, door te beslissen dat de eerste rechter zijn 

beslissing met betrekking tot de voorlopige tenuitvoerlegging diende te motive-
ren en dat diende te blijken dat de concrete omstandigheden van het geval de toe-
gestane tenuitvoerlegging konden wettigen in het licht van de ernst van het ge-
voerde verweer en de omzichtige afweging van de belangen van partijen, geven 
de appelrechters aan de motiveringsverplichting een draagwijdte die deze niet 
bevat (schending van artikel 149 van de Grondwet), en schenden zij de artikelen 
1397, 1398 en 1402 van het Gerechtelijk Wetboek.

In zoverre de appelrechters, door te overwegen dat diende te blijken dat de 
concrete omstandigheden van het geval de toegestane tenuitvoerlegging konden 
wettigen in het licht van de ernst van het gevoerde verweer en de omzichtige af-
weging van de belangen van partijen, beslissen dat verweerster voor de eerste 
rechter verweer voerde met betrekking tot de door de eiseres gevorderde voorlo-
pige tenuitvoerlegging, schenden zij de bewijskracht van alle door de verweer-
ster voor de eerste rechter ingediende conclusies, nu in deze conclusies op geen 
enkel punt verweer werd gevoerd omtrent de door de eiseres gevorderde voorlo-
pige tenuitvoerlegging (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde onderdeel
1. Krachtens artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen de rechters in 

hoger beroep in geen geval de tenuitvoerlegging verbieden of  doen schorsen, 
zulks op straffe van nietigheid.

Die bepaling strekt ertoe te verhinderen dat de appelrechter de opportuniteit 
van  de  in  eerste  aanleg  toegestane  voorlopige  tenuitvoerlegging  opnieuw  in 
vraag stelt.

2. Die bepaling staat er niet aan in de weg dat de appelrechter de door de eerste 
rechter toegestane voorlopige tenuitvoerlegging teniet doet wanneer de voorlopi-
ge tenuitvoerlegging niet werd gevorderd, wanneer zij niet door de wet is toege-
staan of nog wanneer de beslissing is tot stand gekomen met miskenning van het 
recht van verdediging.

Een motiveringsgebrek in de beslissing van de eerste rechter over de tenuit-
voerlegging laat de appelrechter niet toe die voorlopige tenuitvoerlegging te ver-
bieden of te schorsen.

3. De appelrechters stellen vast dat in het bestreden vonnis met betrekking tot 
het toestaan van de voorlopige tenuitvoerlegging "geen enkele motivering wordt 
verstrekt" en oordelen dat deze beslissing teniet moet worden gedaan wegens het 
gebrek aan motivering.

Door aldus te oordelen schendt het arrest artikel 1402 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

4. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

1 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en 
Geinger.

Nr. 303

1° KAMER - 1 juni 2006

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - SCHULDVORDERINGEN WAARVOOR 
AANGIFTE WERD GEDAAN - SCHULDEN ONTSTAAN TIJDENS DE PERIODE VAN VOORLOPIGE 
OPSCHORTING - WETTELIJKE SCHULDVERGELIJKING - MOGELIJKHEID

2º SCHULDVERGELIJKING - GERECHTELIJK AKKOORD - SCHULDVORDERINGEN WAARVOOR 
AANGIFTE WERD GEDAAN - SCHULDEN ONTSTAAN TIJDENS DE PERIODE VAN VOORLOPIGE 
OPSCHORTING - WETTELIJKE SCHULDVERGELIJKING - MOGELIJKHEID

1º  en  2º  Wettelijke  schuldvergelijking  blijft  mogelijk  tussen  een  schuldvordering  die  
voortvloeit uit een met de debiteur gesloten overeenkomst waarvoor in het gerechtelijk  
akkoord aangifte werd gedaan en een schuld ten opzichte van de debiteur die tijdens de  
periode van voorlopige opschorting is ontstaan ten gevolge van de verdere uitvoering van  
deze overeenkomst die ertoe strekt de continuïteit van de onderneming te verzekeren1.  
(Artt. 1289 en 1290, B.W.; Art. 9, Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)

(BASF ANTWERPEN nv T. EUROFTAL nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0564.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN 
De feiten kunnen blijkens het arrest als volgt worden samengevat:
De NV CNO, de rechtsvoorgangster van de eiseres, sloot op 21 juni 1995 met 

1 Zie Cass. 7 april 2006, C.05.0029.F, www.cass.be.



1236 HOF VAN CASSATIE 1.6.06 - Nr. 303 

de verweerster een overeenkomst voor de levering van diensten en energie. In ar-
tikel 7 van de overeenkomst werden de facturatievoorwaarden en betalingsmoda-
liteiten overeengekomen. Hierbij werd voorzien in een stelsel van maandelijkse 
voorschotten en viermaandelijkse saldofacturen.

De verweerster legde op 15 september 2000 een verzoekschrift tot het verkrij-
gen van een gerechtelijk akkoord neer, waarop de Rechtbank van Koophandel te 
Brugge, afdeling Oostende, haar bij vonnissen van 28 september 2000 en 22 fe-
bruari 2001 de voorlopige opschorting van betaling tot 16 juni 2001 toestond.

In uitvoering van het vonnis van 28 september 2000, dat de schuldeisers uitno-
digde om aangifte van hun schuldvordering te doen, diende de NV CNO een 
aangifte van haar schuldvordering op de verweerster in voor 486.668,60 euro, 
die werd aangenomen.

Tijdens de periode van de voorlopige opschorting van betalingen bleef de ver-
weerster,  met  instemming  van  de  commissarissen  inzake  opschorting,  verder 
energie afnemen bij de NV CNO.

De NV CNO factureerde deze leveringen overeenkomstig de bepalingen van 
de overeenkomst van 21 juni 1995 provisioneel, bij wijze van voorschotten. Bij 
het opmaken van de eindafrekening van de leveringen die de NV CNO geduren-
de de periode van januari tot en met april 2001 deed, schreef zij op 15 juni 2001 
creditnota's uit voor een totaal bedrag van 173.644,92 euro daar de voorschotfac-
turen de kosten van de daadwerkelijk uitgevoerde leveringen overtroffen.

In haar aangetekende brief van 18 juni 2001 maakte de NV CNO tegenover de 
commissarissen inzake opschorting aanspraak op de wettelijke schuldvergelij-
king tussen haar schuld van 173.644,92 euro uit hoofde van deze creditnota's en 
het bedrag van haar aangenomen schuldvordering van 486.668,60 euro. Aldus 
herleidde de NV CNO haar schuldvordering op verweerster tot 313.023,68 euro.

De commissarissen inzake opschorting verrekenden de som van 173.644,92 
euro  uit  hoofde  van  de  creditnota's  echter  met  de  energieleveringen  van  de 
maand mei 2001, die 263.701,79 euro bedroegen. Zij maakten in de maand juni 
2001 aan de NV CNO enkel het verschil over ten bedrage van 90.056,87 euro en 
stelden aldus alle daadwerkelijke leveringen, die de NV CNO over de periode 
van de voorlopige opschorting van betaling uitvoerde, te hebben vereffend.

De NV CNO betwistte bij  aangetekende brieven van 4 en 20 juli  2001 de 
schuldvergelijking  die  de  commissarissen  inzake  opschorting  aanhielden.  Zij 
stelde  dat  de schuldvergelijking was tussengekomen tussen haar  aangifte  van 
schuldvordering en de creditnota's  waarvan zij  de commissarissen inzake op-
schorting op 18 juni 2001 op de hoogte bracht en die door hen niet werd betwist.

Eiseres' raadsman maande de vereffenaars van de verweerster op 11 september 
2001 nogmaals aan tot betaling van 173.644,92 euro. Hij beriep zich op een eer-
der tussengekomen conventionele schuldvergelijking en stelde de verweerster in 
faillissement te dagvaarden om te vermijden dat haar zou worden verweten geen 
toepassing te hebben gevraagd van artikel 44 van de wet op het gerechtelijk ak-
koord. Op 21 november 2001 volgde de dagvaarding waarin de eiseres aanvoer-
de op grond van voormeld artikel 44 over een rechtmatig belang te beschikken 
bij de faillietverklaring van de verweerster.
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Bij vonnis van 8 augustus 2002 verklaarde de derde kamer van de Rechtbank 
van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende, eiseres' vordering in faillietver-
klaring ongegrond bij gebrek aan belang.

Tegen voormeld vonnis tekende de eiseres op 19 december 2002 hoger beroep 
aan. De verweerster stelde incidenteel beroep in teneinde te horen zeggen voor 
recht  dat  eiseres'  aanspraak  op  schuldvergelijking  tussen  het  bedrag  van 
173.644,92 euro en haar schuldvordering van 486.688,60 euro onterecht was.

Bij arrest van 26 april 2004 verklaarde het Hof van Beroep te Gent eiseres' ho-
ger beroep, ontvankelijk doch ongegrond. Vervolgens zegde het hof van beroep 
voor recht dat de eiseres geen boedelschuld van 173.644,92 euro, zoals bedoeld 
in artikel 44 van de wet op het gerechtelijk akkoord, op de verweerster kan laten 
gelden.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van België;
- de artikelen 1134, 1135, 1234, 1289, 1290, 1291, lid 1, 1292, 1298, 1319, 

1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 7 en 8 van de Hypotheekwet (zijn-
de Titel XVIII van het Burgerlijk Wetboek);

- de artikelen 13, meer bepaald lid 2, 15, §1, 21, meer bepaald §1, lid 1 en 2, 
28, 32, 35, meer bepaald lid 1, en 44 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het 
gerechtelijk akkoord.

Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  arrest  zegt  voor  recht  dat  de  eiseres  geen  boedelschuld  van 

173.644,92 euro zoals bepaald in artikel 44, lid 2, van de wet op het gerechtelijk 
akkoord op de verweerster kan laten gelden, op grond van onder meer de volgen-
de overwegingen:

"2.2. Waar (de eiseres) haar eis grondde op een beweerde schuldvordering van 
173.644,92 euro die een boedelschuld van de vereffening zou uitmaken, stellen 
de vereffenaars van (de verweerster) een tegeneis, die ertoe strekt voor recht te 
zeggen dat (de) schuldvordering van 173.644,92 euro geen boedelschuld is.

(De eiseres) betwist in haar besluiten alleen de gegrondheid van deze tegeneis.
Hierop stelt het hof vast, dat (de eiseres) (1) ten onrechte de schuldvergelijking 

inroept tussen 'haar schuldvordering voor 486.668,60 euro' met `haar creditnota's 
voor 173.644,92 euro' en (2) geen aanspraak kan maken op een boedelschuld van 
173.644,92 euro bij  gebrek aan onbetaalde  verrichtingen/bestellingen,  die  (de 
verweerster vóór haar in vereffeningstelling) tijdens de akkoordprocedure bij (de 
rechtsvoorgangster van de eiseres) heeft geplaatst.

2.2.1. De vonnissen van 28 september 2000 en 22 februari 2001 kenden (de 
verweerster vóór haar in vereffeningstelling) in uitvoering van de wet op het ge-
rechtelijk akkoord de voorlopige opschorting van betaling toe vanaf 28 septem-
ber 2000 tot 16 juni 2001.

Met deze beslissingen waarborgt de wet op het gerechtelijk akkoord de schuld-
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eisers de gelijke behandeling van hun schuldvorderingen, waarvoor de wet hen 
verzoekt aangifte te doen (zie artikel 16 en 25 van de wet op het gerechtelijk ak-
koord).

Over de vereffening van deze schuldvorderingen wordt beslist op het ogenblik 
dat de schuldeisers en de rechtbank zich uitspreken over het herstelplan en over 
een definitieve opschorting van betaling (zie de artikelen 31 e.v. van de wet op 
het gerechtelijk akkoord).

De goedkeuring van het  herstelplan door de rechtbank, nadat  de aanvaarde 
schuldeisers het plan al hebben goedgekeurd, maakt het plan ook bindend voor 
alle schuldeisers, waardoor de wet op het gerechtelijk akkoord eens te meer de 
gelijke behandeling van de schuldeisers waarborgt voor de schuldvorderingen 
die vóór de akkoordprocedure bestonden (zie artikel 35 van de wet op het ge-
rechtelijk akkoord).

Vorderingen die tijdens de akkoordprocedure ontstaan uit handelingen/verrich-
tingen die de schuldenaar stelt om de continuïteit van de handel te verzekeren in 
afwachting van de goedkeuring van een herstelplan hebben hun eigen finaliteit 
en kennen hun eigen verloop los van de schuldvorderingen die vóór de akkoord-
procedure bestonden en hiervoor voorzag de wetgever in een eigen regeling, zo 
zij bij faillissement onbetaald bleven (zie artikel 44 van de wet op het gerechte-
lijk akkoord).

2.2.2. Hieruit volgt, dat de schuldvorderingen waarvoor aangifte gebeurde en 
die in het passief werden aanvaard, tijdens de akkoordprocedure niet meer 'wet-
telijk gecompenseerd' kunnen worden met verrekeningen uit de handelingen, die 
de schuldenaar gedurende de voorlopige opschorting van betaling stelde om de 
continuïteit van de handel te verzekeren in afwachting van de goedkeuring van 
een herstelplan.

Verder bewijst (de eiseres) ook geen 'conventionele schuldvergelijking, die de 
commissarissen inzake opschorting in strijd met de door de wet op het gerechte-
lijk akkoord gewaarborgde gelijke behandeling van de aanvaarde schuldeisers 
zouden overeengekomen zijn. Deze bewering wordt omstandig tegengesproken 
door de verrekening van de commissarissen in juni 2001 van de 'creditnota's voor 
173.644,92 euro die handelingen betreffen die (de verweerster vóór haar in ver-
effeningstelling) tijdens de akkoordprocedure stelde'  met 263.701,79 euro aan 
bestellingen/leveringen die tijdens de akkoordprocedure nog werden uitgevoerd'.

2.2.3. Over de periode van 17 juni (toen een einde kwam aan de voorlopige 
opschorting van betaling) tot 28 juni 2001 (waarop de rechtbank van koophandel 
te Brugge, afdeling Oostende het goedgekeurde herstelplan voor alle schuldei-
sers bindend maakte) kon evenmin een 'wettelijke schuldvergelijking' plaats vin-
den zonder afbreuk te doen (1) aan het akkoord dat (de eiseres) en de overige 
schuldeisers op 15 juni 2001 hadden gegeven over deze wijze van vereffening 
van de schuldvorderingen en (2) aan de beslissing over het gerechtelijk akkoord, 
dat zich wel in elkaar opvolgende verrichtingen voltrekt, maar die één geheel uit-
maken (zie ook punt 2.2.1., derde alinea).

De Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende keurde op 28 
juni 2001 het - voordien al op 15 juni 2001 door (de rechtsvoorgangster van de 
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eiseres)  aanvaarde  -  herstelplan  goed,  dat  voorzag  in  de  vereffening  van  de 
schuldvorderingen met 'het saldo van de opbrengst van het actief van (de ver-
weerster) dat na de vereffening van de boedelschulden waarin artikel 44 van de 
wet op het gerechtelijk akkoord voorziet, zou overblijven' en sloot hiermee de 
akkoordprocedure  af.  De  voorwaarden  waarin  het  goedgekeurde  herstelplan 
voorziet is voor alle schuldeisers bindend.

2.2.4. Bij faillissement leveren de handelingen die de schuldenaar tijdens de 
akkoordprocedure met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris 
inzake opschorting stelde, boedelschulden van het faillissement op die bij voor-
rang op de andere schuldvorderingen zullen vereffend worden (zie artikel 44, lid 
2, van de wet op het gerechtelijk akkoord).

De handelingen die (de verweerster vóór haar in vereffeningstelling) hier in de 
loop van de akkoordprocedure met medewerking, machtiging of bijstand van de 
commissarissen inzake opschorting stelde, betreffen energie-bestellingen. Alleen 
'de schuldvorderingen uit de energie-bestellingen die (de verweerster vóór haar 
in vereffeningstelling) tijdens de akkoordprocedure verrichtte' genieten dan ook 
het voordeel van artikel 44, lid 2 van de wet op het gerechtelijk akkoord.

(De rechtsvoorgangster van eiseres) verrekende deze energiebestellingen/leve-
ringen eerst provisioneel, om ze achteraf definitief af te rekenen. Een provisione-
le betaling van deze energie-bestellingen vereist zo wie zo een definitieve verre-
kening, die op de handelingen/bestellingen - die ook tijdens de akkoordprocedure 
werden verricht - moet worden toegerekend.

Uit de onder punt 1.4.7. weerhouden vaststellingen volgt, dat de commissaris-
sen inzake opschorting de handelingen/bestellingen die (de verweerster vóór haar 
in vereffeningstelling) tijdens de akkoordprocedure verrichtte ook vereffenden, 
zodat  (de  eiseres)  geen  aanspraak  kan  maken  op  een  boedelschuld  van 
173.644,92 euro", (zie aangevochten arrest, p. 10-13)

en
"Verder behartigen de vereffenaars van (de verweerster) juist de belangen van 

de schuldeisers door de aanspraak van (de eiseres) te betwisten, die ertoe strekt 
haar schuldvordering voor 173.644,92 euro als boedelschuld te aanvaarden. Door 
de samenloop die bij de in vereffeningstelling van de vennootschap is ontstaan 
en krachtens het beginsel van de gelijkheid waarvan samenloop de uitdrukking 
is,  moeten  de  schuldeisers  er  kunnen  op  rekenen,  dat  een  niet-bevoorrechte 
schuldeiser geen groter bedrag uitbetaald krijgt dan zij zelf.", (ibidem, p. 10, eer-
ste streepje).

Grieven
Eerste onderdeel
1.1. De eiseres voerde in haar regelmatig voor de appelrechters neergelegde 

conclusie (dd. 31 maart 2003) onder meer het volgende aan:
"B.3.2. schuldvergelijking is niet uitgesloten tijdens de voorlopige opschorting
Hierboven werd reeds aangetoond dat in casu de wettelijke schuldvergelijking 

plaatsvond in de periode na het gerechtelijk akkoord van (verweerster vóór haar 
in vereffeningstelling) (tussen de schuldvordering van de rechtsvoorgangster van 
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de eiseres ten belope van 486.668,60 euro en dezes creditnota's ten belope van 
173.644,92 euro). (De verweerster) geeft echter een volledig discours weer over 
schuldvergelijking en gerechtelijk akkoord, dit is gelet op de feitelijkheden van 
huidig geschil volledig naast de kwestie. Vast te stellen is dat het standpunt van 
(de verweerster) ook in rechte niet correct is.

Inderdaad (de verweerster) houdt voor dat schuldvergelijking tijdens de voor-
lopige opschorting in strijd zou zijn met de artikelen 13 en 21 W.G.A. Dit is ech-
ter een draagwijdte geven aan voormelde artikelen die ze niet hebben.

De invoeging van artikel 13, lid 2, W. G.A. werd door de wetgever gemoti-
veerd op grond van de overweging dat zij het wenselijk achtte 'de effecten van 
het indienen van de akkoordaanvraag te voorzien, zoniet zullen de individuele 
vervolgingen (eigen onderlijning) gedurende die periode doorgaan' (Gedr., St. 
Senaat, 1996-97, nr. 1-498/9).

Compensatie, ook conventionele, blijft immers mogelijk na het indienen van 
een aanvraag tot gerechtelijk akkoord. Artikel 13 en 21 W.G.A. verbiedt slechts 
de 'tegeldemaking van een middel van tenuitvoerlegging'. Bij compensatie is er 
geen sprake van de aanwending van een middel van tenuitvoerlegging, vermits 
het gaat om een betaling door de schuldenaar zoals bij wet voorzien.

De wetgever heeft met andere woorden enkel de daadwerkelijke tegeldema-
king van aangevatte tenuitvoerleggingen willen voorkomen en had geenszins de 
bedoeling om de schuldvergelijking onmogelijk te maken vanaf de akkoordaan-
vraag of vanaf de toekenning van de periode van de voorlopige opschorting:

'De akkoordaanvraag houdt geen algehele opschorting van alle middelen van 
tenuitvoerlegging  in,  maar  verbiedt  de  tegeldemaking  van  goederen  van  de 
schuldenaar ingevolge de uitoefening van een middel van tenuitvoerlegging.'

(TISON, M, o. c.,  R.W., 1997-98, p. 393-394; deze auteur bevestigt verder ook 
dat na de toekenning van de periode van de voorlopige opschorting schuldverge-
lijking mogelijk blijft in geval van verknochte vorderingen zie pagina 422).

'Het gaat daarom niet op, wanneer een kredietovereenkomst op geldige wijze 
werd opgezegd, de compensatie te verbieden die volgt uit een beding van een-
heid van rekening om reden dat 'geen enkel gerechtelijk akkoord uitvoerbaar zou 
zijn indien de compensatie via  rekening-courant  mogelijk zou zijn'.  Enerzijds 
heeft de wetgever, zoals aangetoond, geen toestand van samenloop en dus een 
vereffening/verdeling in het  leven willen roepen omdat de continuïteit  geacht 
wordt nagestreefd te worden in het belang van alle schuldeisers en anderzijds is 
op te merken dat compensatie een wijze van betaling is en geen middel van ten-
uitvoerlegging.'

(C. VAN BUGGENHOUT, Gerechtelijk Akkoord en Samenloop TBH, 1999, 61)
Het doorvoeren van een compensatie, zoals reeds benadrukt, zijnde een vorm 

van betaling, is bezwaarlijk gelijk te stellen met het verderzetten van een vervol-
ging.

De beperkte reikwijdte van de artikelen 13, lid 2, en 21 W.G.A. laat een derge-
lijke verregaande interpretatie niet toe.

(De verweerster)  verwijst  naar  een beschikking op eenzijdig verzoekschrift 
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van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel waaruit haar gelijk 
zou moeten blijken. Vast te stellen is dat de rechter zich zonder tegensprekelijk 
debat op basis van een 'prima facie' beoordeling voorzichtig uitdrukt door te stel-
len dat schuldvergelijking (...) (vrije vertaling: 'lijkt zich te kunnen assimileren 
aan een uitvoeringswijze').

De weinig hogere rechtspraak die op dit vlak bekend is, is echter duidelijk: (...)
(Luik, 25 juni TBH 1999, 187)
Of vrij vertaald:
'Dat nu de wil van de wetgever precies werd uitgedrukt, het niet toegelaten is 

ervan af te wijken en zodoende het delicaat evenwicht tussen de rechten die in 
het geding zijn, te wijzigen;

Dat deze wil er in heeft bestaan de voortzetting of aanwending van elk middel 
van tenuitvoerlegging (artikel 21, §1) of elke tegeldemaking (artikel 13) van roe-
rende of onroerende goederen van de aanvrager van een akkoord te verbieden;

Dat de rechtstreekse vordering van de onderaannemer geen middel van ge-
dwongen tenuitvoerlegging uitmaakt;

Dat ze bijgevolg niet verboden is.'
Het Hof van Beroep te Luik heeft dit overigens in zijn arrest van 15 september 

1998 heel duidelijk bevestigd (RB/BF 1998, p. 526):
(...)
Vrij vertaald:
'De schuldeiser kan zich beroepen op een exceptie van niet-uitvoering, zelfs op 

grond van het niet-naleven van de overeenkomst vóór het gerechtelijk akkoord, 
situatie die de schuldenaar verzwakt, maar die in het voordeel van de schuldeiser 
de band tussen connexe schuldvorderingen in stand houdt'.

Bepaalde rechtsleer en rechtspraak stelt zich bij het benaderen van de vraag 
naar het al dan niet mogelijk zijn van compensatie, de vraag op het gerechtelijk 
akkoord samenloop doet ontstaan. Deze vraag doet echter niet terzake.

Ter illustratie kan verwezen worden naar Dirix (een voorstander van de sa-
menlooptheorie) die stelt:

'Schuldvergelijking moet van dan af (vanaf de aanvraag - eigen toevoeging) 
worden uitgesloten, behoudens wanneer het gaat om verknochte of samenhan-
gende vorderingen'

(E. DIRIX, 'Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten' in Faillissement 
en Gerechtelijk Akkoord, Kluwer, 1998, p. 370; in dezelfde zin: T. BOSLY, Com-
pensation et concordat judiciaire: premières leçons tirées de la pratique,  TBH, 
2000, 307; A. ZENNER, Dépistage, faillites et concordats, p. 977).

De verknochtheid van de vorderingen volgt ten deze dus ondermeer uit het feit 
dat beide schuldvorderingen voortkomen uit één en dezelfde overeenkomst t.w. 
deze van 21 juni 1995.

Thans gaan de verweerders voorhouden dat de vorderingen waarop de schuld-
vergelijking werd toegepast niet verknocht zouden zijn omdat de ene schuldvor-
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dering zou dateren van voor het gerechtelijk akkoord en de andere van na het ge-
rechtelijk akkoord, dit terwijl de beide schuldvorderingen nochtans voortkomen 
uit dezelfde overeenkomst die tijdens de periode van de voorlopige opschorting 
gewoon door (de verweerster vóór haar in vereffeningstelling) met akkoord en 
medewerking van de Commissarissen inzake opschorting werd verdergezet. Dit 
is een schoolvoorbeeld van verkochte vorderingen.

Volgens het Hof van Cassatie is er immers sprake van 'verknochtheid' of 'sa-
menhang' wanneer beide schulden op eenzelfde oorzaak berusten (Cass., 25 mei 
1989, Arr. Cass., 1988-1989, 1125).

Dat in casu beide schulden dezelfde oorzaak hebben is onbetwistbaar, beide 
spruiten voort uit de overeenkomst dd. 21 juni 1995 die tijdens de periode van de 
voorlopige opschorting werd verdergezet.

Op te merken is dat de wettelijke compensatie slechts kan geschieden tussen 
vervallen schuldvorderingen, zodat de compensatie die geschiedde op 18 juni 
2001 noodzakelijkerwijs plaatsvond met de door de (rechtsvoorgangster van de 
eiseres) in het gerechtelijk akkoord aangegeven schuldvorderingen daar er op 18 
juni 2001 geen andere vervallen openstaande schuldvorderingen waren.

Uit het voorgaande volgt dat de doorgevoerde schuldvergelijking rechtmatig 
is".

(zie "Conclusie" in hoger beroep van de eiseres (dd. 31 maart 2003), p. 13-15, 
nr. B.3.2. en p. 4-5).

1.2. Het bestreden arrest oordeelt dat de eiseres ten onrechte de schuldvergelij-
king inroept en dat de schuldvorderingen, waarvoor aangifte gebeurde en die in 
het passief werden aanvaard tijdens de akkoordprocedure, niet meer wettelijk ge-
compenseerd  kunnen  worden  met  verrekeningen  uit  de  handelingen,  die  de 
schuldenaar gedurende de voorlopige opschorting van betaling stelde om de con-
tinuïteit van de handel te verzekeren in afwachting van de goedkeuring van een 
herstelplan. Deze beslissingen steunen op de algemene (betwiste) overwegingen 
(samengevat) dat de vorderingen ontstaan uit laatstgenoemde handelingen hun 
eigen verloop kennen los van de eerstgenoemde schuldvorderingen, dat de wet 
op  het  gerechtelijk  akkoord  de  schuldeisers  de  gelijke  behandeling  van  hun 
schuldvorderingen die vóór de akkoordprocedure bestonden waarborgt,  en dat 
over de vereffening van deze schuldvorderingen beslist wordt bij de uitspraak 
over het herstelplan, dat bindend wordt door de goedkeuring ervan (zie bestreden 
arrest, p. 11-12).

1.3. Noch met voormelde overwegingen (zie hoger nr. 1.2.) noch met enige an-
dere overweging antwoordt het bestreden arrest op voormelde conclusie waarin 
de eiseres op omstandige wijze twee onderscheiden middelen aanvoerde ter ver-
antwoording van de rechtmatigheid van de door haar doorgevoerde wettelijke 
schuldvergelijking (zie hoger nr. 1.1.), te weten samengevat:

1. de artikelen 13, lid 2, en 21 van de wet op het gerechtelijk akkoord verbie-
den niet de schuldvergelijking tijdens de voorlopige opschorting (of observatie-
periode) nu de schuldvergelijking geen middel van tenuitvoerlegging is,

2. te dezen zijn beide kwestieuze schulden (enerzijds van de verweerster vóór 
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haar in vereffeningstelling voor 486.668,60 euro en anderzijds van de rechts-
voorgangster van de eiseres voor 173.644,92 euro), die voortkomen uit één en 
dezelfde overeenkomst en die dezelfde oorzaak hebben, verknocht, zodat de aan-
gevochten beslissing naar luid waarvan, samengevat, de eiseres ten onrechte de 
schuldvergelijking inroept (zie meer bepaald hoger nr. 1.2.) niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet 
van België).

1.4.  De aangevochten beslissing naar luid waarvan de eiseres geen boedel-
schuld van 173.644,92 euro zoals voorzien in artikel 44, lid 2, van de wet op het 
gerechtelijk akkoord op de verweerster kan laten gelden, steunt rechtstreeks op 
de aangevochten beslissing dat (1) de eiseres ten onrechte de schuldvergelijking 
inroept tussen 'haar schuldvordering voor 486.668,60 euro' met `haar creditnota's 
voor 173.644,92 euro'  en (2) de som van deze creditnota's  moet toegerekend 
worden op de energieleveringen van de maand mei 2001, die 263.701,79 euro 
bedroegen (zie aangevochten arrest, p. 4, nr. 1.4.6. en p. 13 nr. 2.2.4.).

Indien immers de door de eiseres ingeroepen schuldvergelijking wordt aan-
vaard, kan de kwestieuze som van de creditnota's niet meer toegerekend worden 
op de genoemde energieleveringen van de maand mei 2001, die bijgevolg onbe-
taald blijven voor het kwestieuze bedrag van 173.644,92 euro, dat dan een zoge-
naamde boedelschuld oplevert.

De  onwettigheid  van  de  beslissing  nopens  de  door  de  eiseres  ingeroepen 
schuldvergelijking heeft bijgevolg ook de onwettigheid van de beslissing naar 
luid waarvan de eiseres geen boedelschuld van 173.644,92 euro zoals voorzien in 
artikel 44, lid 2, van de wet op het gerechtelijk akkoord op de verweerster kan la-
ten gelden, tot gevolg.

Tweede onderdeel
2.1. Artikel 1289 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer twee perso-

nen elkaars schuldenaar zijn, tussen hen schuldvergelijking plaats heeft, waar-
door de twee schulden teniet gaan op de wijze en in de gevallen in de wet be-
paald.

Naar luid van artikel 1290 van hetzelfde wetboek heeft schuldvergelijking van 
rechtswege plaats uit kracht van de wet, zelfs buiten weten van de schuldenaars 
en vernietigen de twee schulden elkaar op het ogenblik dat zij tegelijk bestaan, 
ten belope van hun wederkerig bedrag.

2.2.1. Het bestreden arrest stelt vast dat: 
(1) de verweerster (vóór haar in vereffeningstelling) op 15 september 2000 een 

verzoekschrift tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord neerlegde, 
(2) de rechtbank van koophandel haar de voorlopige opschorting van betaling 

tot 16 juni 2001 toestond, 
(3) het door de verweerster (vóór haar in vereffeningstelling) neergelegde her-

structureringsplan werd goedgekeurd door de schuldeisers op 15 juni 2001 en de 
rechtbank van koophandel op 28 juni 2001 en 

(4) de rechtbank van koophandel bij vonnis van 19 juli 2001 de gerechtelijke 
vereffening van de verweerster (vóór haar in vereffeningstelling) beval (zie be-
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streden arrest, p.3-6, nr. 1.4.2., 1.4.8.-9.).
2.2.2. Verder stelt het arrest vast dat: 
(1) de rechtsvoorgangster van de eiseres op 21 juni 1995 met de verweerster 

(vóór haar in vereffeningstelling) een overeenkomst voor de levering van dien-
sten en energie afsloot,

(2) de rechtsvoorgangster van de eiseres op 9 november 2000 een aanvaarde 
aangifte van schuldvordering op verweerster (vóór haar in vereffeningstelling) 
indiende voor 486.668,80 euro, 

(3) over de periode van de voorlopige opschorting van betaling verweerster 
(vóór haar in vereffeningstelling) met instemming van de commissarissen inzake 
opschorting verder energie bleef afnemen bij de rechtsvoorgangster van eiseres, 

(4) de rechtsvoorgangster van eiseres op 15 juni 2001 173.644,92 euro aan cre-
ditnota's uitschreef omdat haar voorschotfacturen voor de periode van januari tot 
april 2001 de daadwerkelijk uitgevoerde leveringen overtroffen en 

(5) de rechtsvoorgangster van de eiseres in haar brief van 18 juni 2001 aan-
spraak  maakte  op  de  wettelijke  schuldvergelijking  tussen  haar  schuld  van 
173.644,92 euro uit  hoofde van de creditnota's  met haar schuldvordering van 
486.668,60 euro die in het passief van de verweerster (vóór haar in vereffening-
stelling) werd aanvaard (ibidem, p. 3-4, nr. 1.4.1., 1.4.3.-5.).

2.3.1. Het gerechtelijk akkoord, zoals te dezen van de verweerster (vóór haar 
in vereffeningstelling) (zie hoger nr. 2.2.1.), kent o.m. aan de schuldenaar-aan-
vrager van het gerechtelijk akkoord de voorlopige opschorting van betaling toe, 
beoogt niet de vereffening doch wel de continuïteit en het herstel van de onder-
neming  en  doet  bijgevolg  geen  toestand  van  samenloop  ontstaan  tussen  de 
schuldeisers voor hun schuldvorderingen die vóór de akkoordprocedure beston-
den en waarvoor zij aangifte deden (cfr. o.m. art. 15, §1, 19 en 21 wet 17 juli 
1997 betreffende het gerechtelijk akkoord).

Hieruit volgt: 
(1) dat, anders dan het bestreden arrest oordeelt (zie bestreden arrest, p. 11, nr. 

2.2.1.), de schuldeisers voor die schuldvorderingen niet gelijk moeten worden 
behandeld en/of

(2) dat noch de artikelen 1291, lid 1, 1298 van het Burgerlijk Wetboek en/of 
artikel 44, meer bepaald lid 2, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het ge-
rechtelijk akkoord, noch enige andere wettelijke bepaling of algemeen rechtsbe-
ginsel alsdan de wettelijke schuldvergelijking tussen de hierna vermelde schul-
den verbiedt. Er ontstaat immers geen boedel.

Artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan schuldvergelij-
king niet plaats heeft ten nadele van de verkregen rechten van een derde, is bijge-
volg, bij ontstentenis van samenloop, te dezen niet toepasselijk evenmin als de 
artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet, die de gelijkheid van de schuldeisers in 
geval van samenloop waarborgen. Het gerechtelijk akkoord doet bovendien geen 
afbreuk aan het vaststaande en opeisbare karakter van de schuldvordering (cfr. 
art. 1291, lid 1, B.W.).

Anders dan het bestreden arrest onwettig beslist, is de wettelijke schuldverge-
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lijking dus wel mogelijk tussen:
- enerzijds een schuld van de schuldenaar-aanvrager van het gerechtelijk ak-

koord, die vóór de akkoordprocedure bestond, waarvoor aangifte gebeurde en die 
in het passief werd aanvaard (zoals te dezen de kwestieuze schuld van verweer-
ster (vóór haar in vereffeningstelling) jegens de rechtsvoorgangster van de eise-
res van 486.668,60 euro)

- anderzijds een schuld van de schuldeiser in het gerechtelijk akkoord uit han-
delingen die de schuldenaar-aanvrager van het gerechtelijk akkoord, gedurende 
de voorlopige opschorting van betaling stelde om de continuïteit van de handel te 
verzekeren in afwachting van de goedkeuring van een herstelplan (zoals te dezen 
de kwestieuze schuld van de rechtsvoorgangster van de eiseres jegens de ver-
weerster (vóór haar in vereffeningstelling) van 173.644,92 euro).

Uit de bewoordingen van het bestreden arrest blijkt dat de appelrechters met 
deze laatste schuld de schuld zoals bepaald in artikel 44, lid 2, van de wet van 17 
juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord bedoelt (zie o.m. bestreden arrest, 
p. 11, nr. 2.2.1., in fine, p. 4, nr. 1.4.4.).

Door te beslissen dat voormelde kwestieuze schulden niet wettelijk gecompen-
seerd kunnen worden op grond van de in het middel aangevochten overwegin-
gen, meer bepaald (samengevat): dat 

(1) de wet op het gerechtelijk akkoord de gelijke behandeling van de schuldei-
sers waarborgt voor de schuldvorderingen die vóór de akkoordprocedure beston-
den en 

(2) voormelde vorderingen die tijdens de akkoordprocedure ontstaan, hun ei-
gen verloop los van eerstgenoemde schuldvorderingen kennen (zie artikel 44 van 
de wet op het gerechtelijk akkoord), schendt het bestreden arrest bijgevolg voor-
melde artikelen 1289, 1290, 1291, lid 1, 1292 en 1298 van het Burgerlijk Wet-
boek, 7 en 8 van de Hypotheekwet, 15, §1, en 44, meer bepaald lid 2, van de wet 
van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord (zie bestreden arrest, p. 10-
12, nr. 2.2, 2.2.1.-3).

2.3.2. Bovendien is de wettelijke schuldvergelijking een bij de wet bepaalde 
wijze van tenietgaan van verbintenissen (zie art. 1234 B.W.) en geen tegeldema-
king of middel van tenuitvoerlegging in de zin van de artikelen 13, lid 2, en 21 
van de wet op het gerechtelijk akkoord. Bijgevolg verbieden noch deze wetsbe-
palingen noch enige andere wetsbepaling of algemeen rechtsbeginsel de wettelij-
ke schuldvergelijking overeenkomstig de artikelen 1289 en 1290 van het Burger-
lijk Wetboek tussen voormelde schulden (zie hoger nr. 2.3.1.).

en
Het gerechtelijk akkoord, dat aan de schuldenaar opschorting van betaling ver-

leent, ontdoet de schuldvordering bovendien niet van haar vaststaand en opeis-
baar karakter (cfr. art. 1291 B.W.).

De bestreden beslissing (zie hoger nr. 2.3.1.) schendt bijgevolg ook de artike-
len 1234 en 1291 van het Burgerlijk Wetboek en 13, lid 2, en 21 van de wet op 
het gerechtelijk akkoord.

2.3.3. Artikel 1292 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt daarenboven uitdruk-
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kelijk dat uitstel van betaling de (wettelijke) schuldvergelijking niet verhindert. 
De opschorting van betaling toegestaan bij  het gerechtelijk akkoord valt  naar 
analogie onder deze wetsbepaling.

De bestreden beslissing (zie  hoger  nr.  2.3.1.) schendt bijgevolg ook artikel 
1292 van het Burgerlijk Wetboek.

Derde onderdeel
3.1. Voor het geval het Hof zou oordelen 
(1) dat het gerechtelijk akkoord toch een - al dan niet bijzondere vorm van - 

samenloop doet ontstaan en/of 
(2) dat de schuldeisers voor hun schuldvorderingen die vóór de akkoordproce-

dure bestonden en waarvoor zij aangifte deden toch gelijk moeten worden behan-
deld (zoals het bestreden arrest oordeelt op p. 11, nr. 2.2.1.), dan nog vindt de 
wettelijke schuldvergelijking (cfr. art. 1289 en 1290 B.W.) niettemin plaats in-
dien beide voormelde kwestieuze schulden (zie hoger nr. 2.3.1.) verknocht of 
nauw  samenhangend  zijn.  De  wettelijke  schuldvergelijking  tussen  dergelijke 
schulden tast immers de regel van de gelijkheid van de kwestieuze schuldeisers 
niet aan.

Door de door de eiseres ingeroepen wettelijke schuldvergelijking te verwerpen 
zonder bij de beoordeling in aanmerking te nemen of, zoals de eiseres regelmatig 
in haar voormelde conclusie (p. 15) opwierp, de kwestieuze schulden verknocht 
of  nauw samenhangend zijn  (zoals  de  appelrechters  te  dezen  hadden  moeten 
doen), is de bestreden beslissing (zie hoger nr. 2.3.1.) in ieder geval niet naar 
recht verantwoord en schenden de appelrechters ook om die reden de voormelde 
artikelen 1289, 1290, 1291, lid 1, 1292 en 1298 van het Burgerlijk Wetboek, 15, 
§1, en 44, meer bepaald lid 2, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het ge-
rechtelijk akkoord (zie hoger nr. 2.1., 2.3.1.).

Op grond van voormelde artikelen 1289, 1290 en 1291, lid 1, 1292 van het 
Burgerlijk Wetboek is er wettelijke schuldvergelijking, terwijl de artikelen 1298 
van het Burgerlijk Wetboek, 15, §1, en 44, meer bepaald lid 2, van de wet van 17 
juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord de wettelijke schuldvergelijking 
niet verbieden, tussen verknochte of nauw samenhangende schulden (de eiseres 
verwijst ook naar de hoger sub nr. 2.3.1. en 2.3.3. aangevoerde grieven die hier a 
fortiori gelden).

3.2. In voormeld geval (zie hoger nr. 3.1.) en voorzover het Hof de bestreden 
beslissing zou uitleggen in die zin dat de appelrechters het bestaan van de ver-
knochtheid of de nauwe samenhang tussen de kwestieuze schulden impliciet (in 
rechte) verwerpen omdat de eerste schuld, waarvoor aangifte gebeurde, in het 
passief werd aanvaard en over de vereffening ervan werd beslist bij het bindende 
herstelplan en de tweede schuld uit handelingen die de schuldenaar gedurende de 
voorlopige opschorting van betaling stelde, een eigen verloop los van de eerste 
schuld en een eigen regeling in geval van faillissement kent, is de bestreden be-
slissing eveneens onwettig.

De nauwe samenhang of verknochtheid van de schulden dient te dezen te wor-
den beoordeeld niet op basis van de (in die uitlegging) door de bestreden beslis-
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sing behouden criteria doch wel, zoals eiseres regelmatig in voormelde conclusie 
(zie p. 15) voor de appelrechters aanvoerde, op grond van de vraag of die schul-
den eenzelfde oorzaak hebben.

Voor het geval het Hof zou oordelen dat de appelrechters de verknochtheid of 
de nauwe samenhang tussen voormelde kwestieuze schulden (impliciet) verwer-
pen, is de bestreden beslissing bijgevolg (in die uitlegging) evenmin naar recht 
verantwoord en schendt zij ook daarom voormelde artikelen 1289, 1290 en 1298 
van het Burgerlijk Wetboek en 44, meer bepaald lid 2, van de wet van 17 juli 
1997 betreffende het gerechtelijk akkoord (de eiseres verwijst hier naar analogie 
naar haar vorige grieven zie hoger nr. 3.1., 2.3.1. en 2.3.3.).

3.3. Bovendien heeft het gerechtelijk akkoord geen effect op de lopende con-
tracten, zoals te dezen de overeenkomst van 21 juni 1995 met betrekking tot de 
kwestieuze energie-bestellingen en de kwestieuze schulden, die moeten uitge-
voerd worden op grond van artikel 28, lid 1, van de wet van 17 juli 1997 betref-
fende het gerechtelijk akkoord en waaraan zeker geen samenloop (voor het geval 
deze wordt aanvaard bij een gerechtelijk akkoord) kan tegengeworpen worden.

Door te beslissen dat voormelde kwestieuze schulden (zie hoger nr. 2.3.1.) niet 
wettelijk gecompenseerd kunnen worden op grond van de in het middel aange-
vochten overwegingen, schendt het bestreden arrest ook nog artikel 28, lid 1, van 
de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.

Vierde onderdeel
4.1. De schuldvergelijking tussen de kwestieuze voormelde schulden (zie ho-

ger nr. 2.3.1.) kon wel degelijk plaats vinden zonder afbreuk te doen aan het ak-
koord van eiseres (of haar rechtsvoorgangster) over de wijze van vereffening van 
de schuldvorderingen in het goedgekeurde herstructureringsplan, zoals weerge-
geven in het bestreden arrest: "De verdeling van de opbrengst van de verkoop 
van de roerende en onroerende activa (...) zal gebeuren als volgt:

- Eerst de betaling van de schulden die op basis van artikel 44 wet op het ge-
rechtelijk akkoord zijn aangegaan gedurende de akkoordprocedure met mede-
werking, machtiging of bijstand van de commissarissen inzake opschorting en 
die aldus worden beschouwd als boedelschulden;

- Het saldo zal vervolgens verdeeld worden volgens de regels van de vereffe-
ning" (zie bestreden arrest, p. 5, nr. 1.4.8).

Deze bepaling over de wijze van vereffening van de schuldvorderingen sluit de 
wettelijke schuldvergelijking overeenkomstig de artikelen 1289 en 1290 van het 
Burgerlijk Wetboek noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend uit. De mogelijkheid 
van  de  wettelijke  schuldvergelijking  blijft  des  te  meer  bestaan  nu  deze  van 
rechtswege, zelfs buiten weten van de schuldenaars, plaats heeft (zie art. 1290 
B.W.).

4.2. Door anders te beslissen kennen de appelrechters niet aan gezegd plan de 
gevolgen toe die het wettelijk tussen partijen heeft en schenden zij ook de artike-
len 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 32 en 35, meer bepaald lid 1, van de wet 
van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord naast voormelde artikelen 
1289 en 1290 van het Burgerlijk Wetboek.
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4.3. Minstens schenden de appelrechters aldus, m.n. door aan bedoeld plan een 
uitsluitingbeding toe te voegen dat daarin niet vermeld is, de bewijskracht ervan 
en schenden zij bijgevolg ook de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger-
lijk, naast voormelde artikelen 1289 en 1290 van het Burgerlijk Wetboek.

De aangevochten beslissing naar luid waarvan de eiseres geen boedelschuld 
van 173.644,92 euro zoals voorzien in artikel 44, lid 2, van de wet op het gerech-
telijk akkoord op de verweerster kan laten gelden, steunt rechtstreeks op de aan-
gevochten beslissingen dat 

(1) de eiseres ten onrechte de schuldvergelijking inroept tussen 'haar schuld-
vordering voor 486.668,60 euro' met 'haar creditnota's voor 173.644,92 euro' en 
dat 

(2) de som van deze creditnota's moet toegerekend worden op de energieleve-
ringen van de maand mei 2001, die 263.701,79 euro bedroegen (zie aangevoch-
ten arrest, p. 4, nr. 1.4.6. en p. 13 nr. 2.2.4.).

Indien immers de door de eiseres ingeroepen schuldvergelijking wordt aan-
vaard, kan de kwestieuze som van de creditnota's niet meer worden toegerekend 
op de genoemde energieleveringen van de maand mei 2001, die dan bijgevolg 
onbetaald blijven voor het kwestieuze bedrag van 173.644,92 euro, dat dan een 
schuld in de zin van artikel 44, lid 2, van de wet op het gerechtelijk akkoord uit-
maakt.

De  onwettigheid  van  de  beslissing  nopens  de  door  de  eiseres  ingeroepen 
schuldvergelijking, zoals aangevoerd in het tweede, derde en vierde onderdeel, 
heeft bijgevolg de onwettigheid van de beslissing naar luid waarvan de eiseres 
geen boedelschuld van 173.644,92 euro zoals voorzien in artikel 44, lid 2, van de 
wet op het gerechtelijk akkoord op de verweerster kan laten gelden, tot gevolg 
(zie ook eerste onderdeel, nr. 1.4.).

Vijfde onderdeel
5.1. Voor zover als nodig voert de eiseres tegen het bestreden arrest nog vol-

gende grief aan.
5.2. Naar luid van artikel 28 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het ge-

rechtelijk akkoord maakt het vonnis tot toekenning van voorlopige opschorting 
geen einde aan de overeenkomsten gesloten voor die datum.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het de bedoeling van de wetgever was dat de 
lopende overeenkomsten in hun geheel blijven bestaan en in al hun onderdelen 
bindend blijven. Het amendement dat ertoe strekte de commissaris inzake op-
schorting de mogelijkheid te bieden bepaalde contractuele clausules buiten wer-
king te stellen werd verworpen (Amendement Hatry, Par/. St., Senaat, 1-498/11, 
1996-1997, 67). Anders zou men immers op een onaanvaardbare wijze raken aan 
de wilsautonomie van de partijen.

5.3. Naast de hoger weergegeven vaststellingen (zie hoger nr.2.2.2., meer be-
paald (1), (3) en (4)), stellen de appelrechters te dezen nog vast dat de kwestieu-
ze overeenkomst van 21 juni 1995 in artikel 7 betreffende de betalingsmodalitei-
ten bepaalde dat 

(1)  de  rechtsvoorgangster  van  de  verweerster  maandelijks  voorschotten  zal 
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factureren,
(2) zij om de vier maanden, op grond van een gecumuleerde nacalculatie, de 

nodige correctie zal doorvoeren en 
(3) de verweerster (vóór haar in vereffeningstelling) resp. de rechtsvoorgang-

ster van de eiseres er zich toe verbinden uiterlijk op het einde van de facturatie-
maand te betalen (zie bestreden arrest, p. 3, nr. 1.4.1. en p. 4, nr. 1.4.4.).

5.4. Uit zowel 
(1) de bepalingen van voornoemd artikel 28 van de wet betreffende het gerech-

telijk akkoord en van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, als 
(2) de vaststelling van de appelrechters dat over de periode van de voorlopige 

opschorting van betaling de verweerster (vóór haar in vereffeningstelling) met 
instemming van de commissarissen inzake opschorting verder energie bleef afne-
men bij de rechtsvoorgangster van de eiseres (zie bestreden arrest, p. 4, nr. 1.4.4. 
en hoger nr. 2.2.2.

(3)), volgt dat de appelrechters de overeenkomst van 21 juni 1995 hadden die-
nen toe te passen op de kwestieuze energie-bestellingen tijdens de periode van 
voorlopige opschorting van betaling. Het bestreden arrest stelt overigens uitdruk-
kelijk vast dat de rechtsvoorgangster van de eiseres de leveringen in die periode 
factureerde overeenkomstig deze overeenkomst (zie  bestreden arrest,  p.  4,  nr. 
1.4.4.).

Bijgevolg dienden de appelrechters te dezen, bij de bepaling van de handelin-
gen die het voordeel van gezegd artikel 44, lid 2, van de wet betreffende het ge-
rechtelijk akkoord genoten, niet alleen de energie-bestellingen in beperkte zin 
doch de toepasselijke contractuele bepalingen van de overeenkomst van 21 juni 
1995 in aanmerking te nemen, hetgeen zij onwettig nalaten te doen.

Op de kwestieuze energiebestellingen die de verweerster (vóór haar in vereffe-
ningstelling) stelde met medewerking, machtiging of bijstand van de commissa-
rissen inzake opschorting, zijn bijgevolg ook voormelde betalingsmodaliteiten 
van de overeenkomst van 21 juni 1995 toepasselijk. Volgens voormeld artikel 7 
van deze overeenkomst, verbonden de resp. partijen zich tot resp. betaling (zie 
hoger nr. 5.3. en bestreden arrest p. 3, nr. 1.4.1., art. 7.1. in fine).

Bijgevolg is de beslissing van de appelrechters naar luid waarvan de schuld 
van de rechtsvoorgangster van de eiseres tegenover de verweerster (vóór haar in 
vereffeningstelling)  op grond van de viermaandelijkse definitieve verrekening 
(zijnde de kwestieuze creditnota's van 15 juni 2001 ten bedrage van 173.644,92 
euro voor de periode januari-april 2001) moet worden toegerekend op de latere 
leveringen (te dezen van mei 2001) (en geen wettelijke schuldvergelijking met 
de kwestieuze schuldvordering van 486.668,60 euro plaats heeft) in strijd met 
voormelde contractuele bepaling.

Uit voormeld artikel 7 van de overeenkomst volgt immers dat de rechtsvoor-
gangster van eiseres gezegde schuld aan de eiseres diende te betalen, waaruit 
volgt dat deze schuld van rechtswege onderworpen is aan de wettelijke schuld-
vergelijking met de kwestieuze schuldvordering van de rechtsvoorgangster van 
de eiseres (zijnde 486.668,60 euro) op grond van de artikelen 1234, 1289 en 
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1290 van het Burgerlijk Wetboek.
5.5. Door te oordelen dat de verrekening (van de leveringen van begin januari 

tot eind april 2001) op de handelingen/bestellingen, die ook tijdens de akkoord-
procedure werden verricht (in mei 2001) moet worden toegerekend, miskennen 
de appelrechters bijgevolg de bindende kracht van de overeenkomst van 21 juni 
1995 (zie de tekst van art. 7 weergegeven op p. 3, nr. 1.4.1) en schenden zij de 
artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 28, lid 1, van de wet van 17 juli 
1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.

De onwettigheid van deze beslissing heeft de onwettigheid van de bestreden 
beslissing naar luid waarvan de eiseres geen boedelschuld van 173.644,92 euro 
zoals voorzien in artikel 44, lid 2, van de wet op het gerechtelijk akkoord op de 
verweerster kan laten gelden tot gevolg (zie hoger nr. 4.3.).

Samenvatting
Tweede onderdeel
Door te beslissen dat voormelde kwestieuze schulden niet wettelijk gecompen-

seerd kunnen worden op grond van de in het middel aangevochten overwegin-
gen, meer bepaald (samengevat): dat 

(1) de wet op het gerechtelijk akkoord de gelijke behandeling van de schuldei-
sers waarborgt voor de schuldvorderingen die vóór de akkoordprocedure beston-
den en 

(2) voormelde vorderingen die tijdens de akkoordprocedure ontstaan, hun ei-
gen verloop los van eerstgenoemde schuldvorderingen kennen (zie artikel 44 van 
de wet op het gerechtelijk akkoord), schendt de bestreden beslissing voormelde 
artikelen 1289, 1290, 1291, lid 1, 1292 en 1298 van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 
8 van de Hypotheekwet, 15, §1, en 44, meer bepaald lid 2, van de wet van 17 juli 
1997 betreffende het gerechtelijk akkoord (voor de uiteenzetting van deze grief, 
verwijst de eiseres naar hoger nr. 2.1. en 2.3.1.).

De bestreden beslissing schendt ook de artikelen 1234 en 1291 van het Burger-
lijk Wetboek en 13, lid 2, en 21 van de wet op het gerechtelijk akkoord (voor de 
uiteenzetting van deze grief, verwijst de eiseres naar hoger nr. 2.1. en 2.3.2.).

De bestreden beslissing schendt ook artikel 1292 van het Burgerlijk Wetboek 
(voor de uiteenzetting van deze grief, verwijst de eiseres naar hoger nr. 2.1. en 
2.3.3.).

Derde onderdeel
Voor het geval het Hof zou oordelen 
(1) dat het gerechtelijk akkoord toch een - al dan niet bijzondere vorm van - 

samenloop doet ontstaan en/of 
(2) dat de schuldeisers voor hun schuldvorderingen die vóór de akkoordproce-

dure bestonden en waarvoor zij aangifte deden toch gelijk moeten worden behan-
deld:

- is de bestreden beslissing in ieder geval niet naar recht verantwoord nu de ap-
pelrechters de door de eiseres ingeroepen wettelijke schuldvergelijking verwer-
pen zonder bij de beoordeling in aanmerking te nemen of, zoals de eiseres regel-
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matig in haar voormelde conclusie (p. 15) opwierp, dat de kwestieuze schulden 
verknocht of nauw samenhangend zijn, zodat de appelrechters ook daarom voor-
melde artikelen 1289, 1290, 1291, lid 1, 1292 en 1298 van het Burgerlijk Wet-
boek, 15, §1, en 44, meer bepaald lid 2, van de wet van 17 juli 1997 betreffende 
het gerechtelijk akkoord schenden (voor de uiteenzetting van deze grief, verwijst 
eiseres naar hoger nr. 2.1. en 3.1.);

- en voorzover het Hof zou oordelen dat de appèlrechters de verknochtheid of 
de nauwe samenhang tussen voormelde kwestieuze schulden (impliciet) verwer-
pen, is  de bestreden beslissing (in die uitlegging) evenmin naar recht verant-
woord en schendt zij ook voormelde artikelen 1289, 1290 en 1298 van het Bur-
gerlijk Wetboek en 44, meer bepaald lid 2, van de wet van 17 juli 1997 betref-
fende het gerechtelijk akkoord (voor de uiteenzetting van deze grief, verwijst de 
eiseres naar hoger nr. 2.1. en 3.2.);

Door te beslissen dat voormelde kwestieuze schulden niet wettelijk gecompen-
seerd kunnen worden op grond van de in het middel aangevochten overwegin-
gen, schendt het bestreden arrest ook nog artikel 28, lid 1, van de wet van 17 juli 
1997 betreffende het gerechtelijk akkoord (voor de uiteenzetting van deze grief, 
verwijst eiseres naar hoger nr. 2.1. en 3.3.).

Vierde onderdeel
De appelrechters kennen aan gezegd herstelplan niet de gevolgen toe die het 

wettelijk tussen partijen heeft en schenden bijgevolg daardoor ook de artikelen 
1134 van het Burgerlijk Wetboek, 32 en 35, meer bepaald lid 1, van de wet van 
17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord naast voormelde artikelen 1289 
en 1290 van het Burgerlijk Wetboek (voor de uiteenzetting van deze grief, ver-
wijst de eiseres naar hoger nr. 2.1., 4.1. en 4.2.).

Minstens geven de appelrechters aan gezegd plan een uitlegging die niet vere-
nigbaar is met de bewoordingen ervan, miskennen zij de bewijskracht ervan en 
schenden zij bijgevolg ook de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
naast voormelde artikelen 1289 en 1290 van het Burgerlijk Wetboek (voor de 
uiteenzetting van deze grief, verwijst de eiseres naar hoger nr. 2.1., 4.1. en 4.3.).

Vijfde onderdeel
Door te oordelen dat de verrekening (van de leveringen van begin januari tot 

eind april 2001) op de handelingen/bestellingen, die ook tijdens de akkoordpro-
cedure werden verricht (in mei 2001) moet worden toegerekend, miskennen de 
appelrechters bijgevolg de bindende kracht van de overeenkomst van 21 juni 
1995 en schenden zij de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 28, lid 1, 
van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord (voor de uiteen-
zetting van deze grief, verwijst de eiseres naar hoger nr. 5.1.-5.5.).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1. Artikel 1289 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer twee perso-

nen elkaars schuldenaar zijn, tussen hen schuldvergelijking plaats heeft, waar-
door de twee schulden teniet gaan.
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2. Overeenkomstig artikel 1290 van hetzelfde Wetboek heeft schuldvergelij-
king van rechtswege plaats uit  kracht  van de wet,  zelfs  buiten weten van de 
schuldenaars. De twee schulden vernietigen elkaar op het ogenblik dat zij tege-
lijk bestaan, ten belope van hun wederkerig bedrag.

3. Overeenkomstig artikel 9 van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord, 
kan dit akkoord aan de schuldenaar worden toegestaan indien hij tijdelijk zijn 
schulden niet kan voldoen of indien de continuïteit van zijn onderneming be-
dreigd wordt door moeilijkheden die op min of meer korte termijn kunnen leiden 
tot het ophouden van betalen. Het artikel bepaalt verder dat het akkoord alleen 
kan worden toegestaan indien de financiële toestand van de onderneming kan 
worden gesaneerd en het economisch herstel ervan mogelijk lijkt waarbij de te 
verwachten rentabiliteit de mogelijkheid van een financieel herstel van de onder-
neming dient aan te tonen.

4. De wet op het gerechtelijk akkoord houdt het fixatiebeginsel met betrekking 
tot de schuldvorderingen van de schuldeisers in, zonder dat zij, in de regel, ten 
aanzien van de schuldvorderingen die voor de akkoordprocedure bestonden, sa-
menloop doet ontstaan die in alle omstandigheden een wettelijke schuldvergelij-
king uitsluit. Deze procedure is erop gericht om de continuïteit van de onderne-
ming te waarborgen, hetgeen meebrengt dat de contractuele verhoudingen met de 
debiteur zoveel als mogelijk worden gehandhaafd.

5. Wettelijke schuldvergelijking blijft derhalve mogelijk tussen een schuldvor-
dering die voortvloeit uit een met de debiteur gesloten overeenkomst waarvoor in 
het gerechtelijk akkoord aangifte werd gedaan en een schuld ten opzichte van de 
debiteur die tijdens de periode van voorlopige opschorting is ontstaan ten gevol-
ge van de verdere uitvoering van deze overeenkomst die ertoe strekt de continuï-
teit van de onderneming te verzekeren.

6. De appelrechters stellen vast dat de periode van voorlopige opschorting van 
betaling bij vonnissen van de Rechtbank van Koophandel te Brugge van 28 sep-
tember 2000 en 22 februari 2001 werd toegestaan tot 16 juni 2001.

Verder stellen zij vast:
- "(de rechtsvoorgangster van de eiseres) (heeft) in uitvoering van het vonnis 

van 28 september 2000, dat de schuldeisers ook uitnodigde om aangifte van hun 
schuldvordering te doen, op 9 november 2000 een aangifte van schuldvordering 
op verweerster ingediend voor 486.668,60 euro. Deze aangifte werd aanvaard";

- "(de verweerster) (bleef) over de periode van de voorlopige opschorting van 
betaling met instemming van de commissarissen inzake opschorting verder ener-
gie afnemen bij (de rechtsvoorgangster van de eiseres)";

- "bij het opmaken van de eindafrekening van de leveringen die zij over de pe-
riode januari  tot  april  2001 heeft  uitgevoerd,  (heeft) (verweerster)  op 15 juni 
2001 173.644,92 euro aan creditnota's uitgeschreven".

De appelrechters oordelen dat:
- de wet betreffende het gerechtelijk akkoord de gelijke behandeling van de 

schuldeisers waarborgt voor de schuldvorderingen die vóór de akkoordprocedure 
bestonden;
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- vorderingen die tijdens de akkoordprocedure ontstaan uit handelingen/ver-
richtingen die de schuldenaar stelt om de continuïteit van de handel te verzeke-
ren in afwachting van de goedkeuring van een herstelplan hun eigen finaliteit 
hebben en hun eigen verloop kennen los van de onder 1. vermelde schuldvorde-
ringen.

7. Op grond van deze overwegingen waarbij zij de wettelijke schuldvergelij-
king tussen de schuldvordering van de eiseres ten belope van 486.668,60 euro en 
de vordering van de verweerster ten belope van 173.644,92 euro afwijzen en de 
beslissing dat de eiseres geen aanspraak kan maken op een boedelschuld van 
173.644,92 euro die hierop is gesteund, verantwoorden de appelrechters hun be-
slissing niet naar recht.

8. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat de eiseres ten on-

rechte  de  schuldvergelijking  inroept  tussen  haar  schuldvordering  voor 
486.668,60 euro en haar creditnota's voor 173.644,92 euro en voor recht zegt dat 
BASF Antwerpen NV geen boedelschuld van 173.644,92 euro in de zin van arti-
kel 44, lid 2, van de wet op het gerechtelijk akkoord op Euroftal NV in vereffe-
ning kan laten gelden.

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

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

1 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de  h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. Maes en 
Geinger.

Nr. 304

1° KAMER - 1 juni 2006

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - MOTIVERING

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - MOTIVERING

1º  en  2º  Tenzij  hierover  verweer  werd  gevoerd,  dient  de  rechter  het  toestaan van de  
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voorlopige  tenuitvoerlegging  van  zijn  vonnis  niet  nader  te  motiveren1.  (Art.  149,  Gw. 
1994; Art. 1398, Ger.W.)

(GEMEENTE BERLAAR T. RITA PROMOTIONS nv)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. In deze zaak stond de eerste rechter de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis 

toe. 
Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart het verzoek van verweerster tot opheffing 

van de toegestane voorlopige tenuitvoerlegging gegrond. 
Vermits  het  vonnis  geen  motivering  verstrekt  inzake  de  toegestane  voorlopige 

tenuitvoerlegging, vernietigden de appèlrechters dan ook het vonnis op dit punt.
2. In het tweede onderdeel van het enig middel tot cassatie wordt aangevoerd dat de in 

artikel  149  van  de  Grondwet  vervatte  motiveringsplicht  van  de  rechter  moet  worden 
beoordeeld in het licht van de besluiten van een procespartij. De motiveringsplicht legt de 
rechter  in  dit  verband  enkel  op  te  antwoorden  op  de  door  partijen  in  conclusies 
aangevoerde middelen. Nu door verweerder geen verweer werd gevoerd op de vordering 
tot voorlopige tenuitvoerlegging, diende de eerste rechter zijn beslissing op dit punt niet te 
motiveren. Door anders te vereisen, geven de appèlrechters aan de motiveringsplicht een 
draagwijdte die zij niet bevat en schenden zij hierdoor de artikelen 149 van de Grondwet, 
en 1397, 1398 en 1402 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Artikel 1397 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat verzet en hoger beroep tegen 
eindvonnissen de tenuitvoerlegging daarvan schorsen, behoudens de uitzonderingen die 
de wet bepaalt.

Dit  artikel  formuleert  de  regel:  gewone  rechtsmiddelen  schorsen  de  voorlopige 
uitvoerbaarheid van de beslissing. 

De uitzondering hierop volgt in de daaropvolgende bepaling: artikel 1398, eerste lid, 
van  het  Gerechtelijk  wetboek  bepaalt  dat,  behoudens  de  uitzonderingen  die  de  wet 
bepaalt, de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging van de vonnissen kan toestaan.

Met betrekking tot de beslissing van voorlopige tenuitvoerlegging bepaalt artikel 1402 
van hetzelfde wetboek op zijn beurt  dat de rechters in hoger beroep in geen geval de 
tenuitvoerlegging kunnen verbieden of doen schorsen, zulks op straffe van nietigheid.

De  rechter  in  hoger  beroep  kan  overeenkomstig  dit  verbod  de  voorlopige 
tenuitvoerlegging, niet schorsen of verbieden. 

Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof strekt deze regel ertoe te verhinderen dat 
de appèlrechter de opportuniteit van de in eerste aanleg toegestane voorlopige tenuitvoer-
legging opnieuw in vraag stelt2.

Dit verbod verhindert echter niet dat de beslissing tot voorlopige tenuitvoerlegging kan 
vernietigd worden in geval van miskenning van een “procedurebeginsel of –voorschrift” 
(bv. miskenning van de rechten van verdediging3), of in geval van een “manifeste onregel-
matigheid” (bv. een beslissing ultra petita)4.

1 Zie de concl. van het O.M.; zie ook Cass. 1 juni 2006, A.R. C.03.0231.N, nr. 302, supra.
2 Cass. 1 april 2004 (C.02.0055.N).
3 Ibidem; Brussel, 9 okt. 2000,  P&B 2001, 72; Brussel, 24 jan. 2003,  J.T. 2003, 272; A. FETTWEIS, 
Manuel de procédure civile, Luik, 1987, nr. 957; K. BROECKX, “Is het verbod voor de appèlrechter om 
de uitvoerbaarverklaring bij voorraad te schorsen (art. 1402 Ger.W.) absoluut?”, noot onder Beslagr. 
Mechelen 24 juni 1991 T.B.B.R. 1994, nr. 3.
4 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, 1987, nr. 957; J. VAN COMPERNOLLE, “Examen de ju-
risprudence (1972-1986) Droit judiciaire privé, saisies conservatoires et voies d’exécution”, R.C.J.B. 
1987, 431; K. BROECKX, “Is het verbod voor de appèlrechter om de uitvoerbaarverklaring bij voorraad 
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De vraag rijst  of het niet-gemotiveerd toestaan van de voorlopige tenuitvoerlegging 
eveneens een vernietiging kan verantwoorden. 

Een bepaalde strekking in de rechtsleer en de rechtspraak is van oordeel dat, wanneer 
de rechter bij toepassing van artikel 1398, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
voorlopige tenuitvoerlegging toestaat, hij dit doet in afwijking op de regel geformuleerd 
in artikel 1397 van het Gerechtelijk Wetboek. Om die reden moet dit op gemotiveerde 
wijze geschieden5. 

Een “automatisch” toestaan van de uitvoerbaarheid bij voorraad, al dan niet op gemoti-
veerd verzoek, zou niet stroken met het uitzonderlijk karakter van artikel 1398, eerste lid 
Ger.W.6.

Deze motiveringsplicht zou de rechter ook nopen tot bezinning over de maatregel opdat 
hij slechts met passende omzichtigheid zou worden toegestaan7.

Wanneer de rechter, ongeacht het feit of de eiser zijn verzoek motiveert, dit verzoek on-
gemotiveerd toestaat, zou hij tekort komen aan zijn motiveringsplicht, en zou het vonnis 
op dit punt dienen te worden vernietigd omwille van onregelmatigheid8. 

Voormeld standpunt is evenwel niet verenigbaar met de vaste rechtspraak van Uw Hof 
krachtens dewelke in burgerlijke zaken de rechter, bij ontstentenis van een daartoe strek-
kende conclusie, niet alle elementen dient te vermelden die de toepassing van een wetsbe-
paling verantwoorden9.

De bij artikel 149 van de Grondwet voorgeschreven motiveringsplicht houdt dan ook 
niet in dat de rechter de redenen moet opgeven waarop hij zijn beslissing laat steunen als 
er dienaangaande geen conclusie werd genomen.

Noch de artikelen 1397 en 1398 van het  Gerechtelijk  Wetboek,  noch enige andere 
wettelijke  bepaling,  leggen  de  rechter  die  overeenkomstig  artikel  1398  de  voorlopige 
tenuitvoerlegging toestaat, een bijzondere motiveringsplicht op naast de verplichting de 
conclusies van de partijen daaromtrent te beantwoorden.

De omstandigheid dat artikel 1398 van het Gerechtelijk Wetboek de uitzondering is op 
de regel neergelegd in artikel 1397 van dat wetboek, vermag hieraan geen afbreuk te 
doen.

In de rechtsleer wordt er bovendien op gewezen dat de beslissing over de voorlopige 

te schorsen (art. 1402 Ger.W.) absoluut?”, noot onder Beslagr. Mechelen 24 juni 1991 T.B.B.R. 1994, 
nr. 3; E. DIRIX, “Overzicht van rechtspraak. Beslagrecht 1991-1996”, T.P.R. 1996, p. 1412; E. DIRIX 
en K. BROECKX, Beslag, in A.P.R., Gent, Story, 2001, nrs. 350-351 en aldaar geciteerde rechtspraak; 
G.L. BALLON, “Over art. 1402 Ger.W.”, noot onder Antwerpen 13 maart 2000, A.J.T. 2000-01, 260-
261; G. DE LEVAL,  Eléments de procédure civile, Brussel, Larcier, 2003, p. 252, voetnoot nr. 165; 
Brussel 30 okt. 2001, P&B 2001, 47 met noot K. WAGNER.
5 Brussel, 30 okt. 2001,  P&B 2001, 47; Antwerpen, 13 maart 2000, A.J.T. 2000-01, 259, met noot 
G.L. BALLON; Beslagr. Mechelen 24 juni 1991, T.B.B.R. 1994, 140; K. WAGNER, noot onder Brussel 30 
okt. 2001, P&B 2001, 52; K. BROECKX, “Is het verbod voor de appèlrechter om de uitvoerbaarverkla-
ring bij voorraad te schorsen (art. 1402 Ger.W.) absoluut?”, noot onder Beslagr. Mechelen 24 juni 
1991 T.B.B.R. 1994, nr. 8-10.
6 E. DIRIX, “Overzicht van rechtspraak. Beslag en collectieve schuldenregeling. 1997-2001”, T.P.R. 
2002, p. 1209, nr. 23 en aldaar geciteerde rechtspraak; E. DIRIX en K. BROECKX, “Overzicht van recht-
spraak. Beslagrecht. 1991-1996”, T.P.R. 1996, nr. 19 en aldaar geciteerde rechtspraak.
7 Antwerpen, 13 maart 2000, A.J.T. 2000-01, 259, met noot G.L. BALLON; K. BROECKX, “Is het verbod 
voor de appèlrechter om de uitvoerbaarverklaring bij voorraad te schorsen (art. 1402 Ger.W.) abso-
luut?”, noot onder Beslagr. Mechelen 24 juni 1991 T.B.B.R. 1994, nr. 8-9; E. DIRIX en K. BROECKX, 
“Overzicht van rechtspraak. Beslagrecht. 1991-1996”, T.P.R. 1996, nr. 20 en aldaar geciteerde recht-
spraak.
8 G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, Brussel, Larcier, 2003, p. 252, voetnoot nr. 165.
9 Zie o.m. Cass. 29 jan. 1999, A.R. nr. C.97.0195.N, A.C., 1999, 53.
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tenuitvoerlegging slechts een opportuniteitsbeoordeling in houdt, zodat op dat vlak geen 
wettigheidstoezicht kan uitgeoefend worden. Nu noch het hof van beroep, noch Uw Hof 
een wettigheidstoezicht kan uitoefenen op de beslissing tot voorlopige tenuitvoerlegging, 
dient de rechter zijn beslissing op dit punt niet te motiveren bij ontstentenis van een daar-
toe strekkende conclusie10.

Voorts wordt geargumenteerd dat de voorlopige tenuitvoerlegging slechts een eenvou-
dige uitvoeringsmodaliteit betreft van de beslissing ten gronde. In geval hierover door de 
partijen niet werd geconcludeerd, dient de rechter zijn beslissing hieromtrent niet nader te 
motiveren11.

Uit het voorgaande kan worden besloten dat de appelrechter de door de eerste rechter 
bevolen voorlopige tenuitvoerlegging niet kan vernietigen louter omdat die beslissing niet 
werd  gemotiveerd  wanneer  voor  de  eerste  rechter  geen  conclusies  werden  genomen 
waarin  de  elementen  voor  het  toestaan  van  de  voorlopige  tenuitvoerlegging  worden 
betwist.

Dit standpunt sluit overigens aan bij het arrest van Uw Hof van 1 april 2004 (A.R. nr. 
C.02.0055.N) waaruit blijkt dat de beslissing die zonder enige motivering ingaat op een 
niet gemotiveerde vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging het recht van verdediging 
niet miskent en in graad van beroep om die reden niet kan worden vernietigd. 

Nu  eiseressen  voor  de  eerste  rechter  de  voorlopige  tenuitvoerlegging  eisten  en 
verweerster hieromtrent geen verweer voerde, diende de eerste rechter in zijn beslissing 
waarbij de voorlopige tenuitvoerlegging werd toegestaan niet aan te geven welke concrete 
omstandigheden de toegestane tenuitvoerlegging konden wettigen.

Door te beslissen dat de eerste rechter zijn beslissing met betrekking tot de voorlopige 
tenuitvoerlegging diende te motiveren ook al werd er door verweerster dienaangaande niet 
geconcludeerd, geven de appelrechters aan de motiveringsverplichting een draagwijdte 
die deze niet bevat, en schenden zij naast artikel 149 van de Grondwet, de artikelen 1398 
en 1402 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING van het bestreden arrest.

ARREST

(A.R. C.05.0024.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 oktober 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

10 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, 1987, 251, nr. 325 en 605, nr. 957; B. MAES, De 
motiveringsverplichting van de rechter, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1990, 8, nr. 8).
11 Cass. Fr. 13 april 1976, D. 1977, IR, 193, J.C.P. 1976, IV, 188; Cass. Fr. Civ. 23 okt. 1974, D. 
1975,  IR,  11;  Cass.  fr.  17 juni  1981, J.C.P.  1981, IV, 318;  K. BROECKX,  “Is  het  verbod voor de 
appèlrechter om de uitvoerbaarverklaring bij  voorraad te schorsen (art.  1402 Ger.W.) absoluut?”, 
noot onder Beslagr. Mechelen 24 juni 1991 T.B.B.R. 1994, nr. 7 met verwijzing naar de rechtspraak 
van het Franse Hof van Cassatie; R. PERROT, “Jurisprudence française en matière de droit judiciaire 
privé.  Procédure  de  l’instance:  jugement  et  voies  de  recours.  Voies  d’exécution  et  mesures 
conservatoires”, Rev. Trim. Dr. Civ. 1984, 566, nr. 15.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1397, 1398 en 1402 van het Gerechtelijk Wetboek; 
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep willigt het verzoek van de verweerster in en hervormt de 

door de rechtbank van eerste aanleg toegestane voorlopige tenuitvoerlegging, op 
grond van de volgende overwegingen:

"ln rechte
Argumenten van de NV Rita Promotions (de verweerster)
De beslissing tot toekenning van de uitvoerbaarheid bij voorraad werd gewe-

zen met miskenning van de motiveringsplicht, miskenning van haar retentierecht 
ex. art. 6 opstalwet. Bovendien werd de uitspraak ultra petita gewezen omdat de 
voorlopige tenuitvoerlegging niet door de vereffenaar van de v.z.w. werd gevor-
derd.

Argumenten van de gemeente Berlaar (de eiseres)
Het door de NV Rita Promotions neergelegd verzoekschrift conform artikel 

1402 van het Gerechtelijk Wetboek is in strijd met het non bis in idem beginsel 
daar de in het verzoekschrift verwoorde argumentatie dezelfde is als deze waarop 
de beslagrechter te Mechelen en de beslagrechter in hoger beroep al uitspraak 
hebben gedaan.

De appelrechter kan de uitvoerbare kracht van het vonnis niet schorsen behou-
dens in geval van manifeste onregelmatigheid. Er is geen enkel element om aan 
te nemen dat er te dezen sprake is van een manifeste onregelmatigheid.

Zij heeft herhaaldelijk bij conclusie voor de eerste rechter de uitvoerbaarheid 
bij voorraad ten aanzien van de partijen gevraagd. De uitspraak betreffende de 
uitvoerbaarheid werd niet ultra petita gewezen.

De NV Rita Promotions heeft haar stelling in verband met de gevraagde ten-
uitvoerlegging niet kenbaar gemaakt. Gezien haar stilzwijgen kan dit als haar in-
stemming worden genoteerd en diende de rechter niet te motiveren.

De beoordeling in verband met art. 6 Opstalwet behoort niet aan het (hof van 
beroep) in het kader van de thans door de NV Rita Promotions voorgelegd ver-
zoekschrift.

Huidig verzoek van de NV Rita Promotions is tergend en roekeloos. Zij heeft 
recht op een schadevergoeding van 5.000,00 euro.

Argumenten van de vereffenaar van de v.z.w. (partij opgeroepen tot bindend-
verklaring)

Hij heeft geen conclusie neergelegd. 
Beoordeling
De omstandigheid dat de schorsing van de tenuitvoerlegging van een uitvoer-

bare rechterlijke beslissing al bij de beslagrechter aan bod is gekomen, verhin-
dert niet dat het bestreden vonnis dat de voorlopige tenuitvoerlegging toestaat 
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met het rechtsmiddel van hoger beroep wordt bekritiseerd om reden van de onre-
gelmatigheid van de beslissing van de uitvoerbaarverklaring zelf. Immers in be-
ginsel heeft de beslagrechter niet de bevoegdheid de tenuitvoerlegging van een 
uitvoerbare rechterlijke beslissing te schorsen. Dit kan hij slechts in de wettelijk 
bepaalde uitzonderingen en in uitzonderlijke omstandigheden, voornamelijk bij 
misbruik van beslagrecht of wanneer over de draagwijdte van de uitvoerbare titel 
een ernstige betwisting rijst. Geen enkel van deze hypotheses zijn hier van toe-
passing.

Krachtens artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de rechters in 
hoger beroep in geen geval de tenuitvoerlegging van het vonnis schorsen, dat op 
straffe van nietigheid. Dit verbod van artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek 
moet echter worden genuanceerd in de gevallen, waarin niet de opportuniteit van 
een regelmatig verleende uitvoerbaarheid, maar enkel de regelmatigheid van de 
uitvoerbaarverklaring zelf ter discussie staat.

De gemeente Berlaar heeft bij conclusie voor de eerste rechter gevraagd het 
vonnis ten aanzien van alle partijen uitvoerbaar te verklaren. Door op verzoek 
van de gemeente Berlaar het vonnis bij voorraad uitvoerbaar te verklaren heeft 
de eerste rechter niet ultra petita beslist en is dus er in dit verband geen nietig-
heid van het vonnis (artikel 1138, tweede lid, Ger. W.). De voorlopige tenuit-
voerlegging was ook niet door de wet verboden.

Het argument van de NV Rita Promotions in verband met de miskenning van 
art. 6 opstalwet (retentierecht) is te dezen zonder belang vermits deze problema-
tiek behoort tot de beoordeling van de zaak ten gronde.

In de conclusie van de gemeente Berlaar voor de eerste rechter wordt geen en-
kel middel of argument tot verantwoording van de gesolliciteerde tenuitvoerleg-
ging voorgedragen. Bovendien heeft de eerste rechter de toelating tot tenuitvoer-
legging niet gemotiveerd. Hij is echter verplicht zijn beslissing dienaangaande te 
motiveren vermits het overgelaten wordt aan zijn soevereine beoordeling (art. 
149 G.W.). De motivering heeft niet alleen tot doel verheldering te verschaffen 
aan de rechter in hoger beroep maar ook om arbitraire beslissingen tegen te gaan. 
De verplichting van de rechter om zijn beslissing waarbij hij de voorlopige ten-
uitvoerlegging toestaat te motiveren is in overeenstemming met de wettelijke be-
palingen betreffende de uitvoerbaarheid van vonnissen. De gewone rechtsmidde-
len hebben schorsende werking, waarop de uitvoerbaarheid bij voorraad de uit-
zondering vormt. Deze regel wordt miskend door de bestreden beslissing waarin 
zonder motivering de uitvoerbaarheid bij  voorraad werd toegestaan. Gelet  op 
deze motiveringsplicht is het irrelevant dat de NV Rita Promotions op dit punt 
voor de eerste rechter geen verweer heeft gevoerd.

Het verzoek van de NV Rita Promotions is gegrond en is dus niet tergend en 
roekeloos. De tegeneis van de gemeente Berlaar tot het bekomen van schadever-
goeding is in dit verband ongegrond" (cf. p. 3 e.v. van het arrest).

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 

van artikel 149 van de Grondwet.
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Het hof van beroep stelt in het bestreden arrest vast dat de rechtbank van eerste 
aanleg niet ultra petita uitspraak deed en dat de door de verweerster aangevoerde 
schending van de Opstalwet zonder belang is, vermits deze problematiek tot de 
beoordeling van de zaak ten gronde behoort (cf. p. 5, derde en vierde alinea van 
het arrest).

Vervolgens oordeelt het hof van beroep dat "in de conclusie van (de eiseres) 
voor de eerste rechter ... geen enkel middel of argument tot verantwoording van 
de gesolliciteerde tenuitvoerlegging wordt voorgedragen" (cf. p. 5, laatste alinea 
van het arrest).

In haar hernemende syntheseconclusie in eerste aanleg verzocht de eiseres de 
rechtbank van eerste aanleg nochtans om "huidig vonnis gelet op de overduidelij-
ke contractuele bepalingen en de onwenselijkheid om verdere rechtsonduidelijk-
heid te laten bestaan over de aanwending van de goederen toebehorend aan het 
openbaar domein uitdrukkelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, spijts elk 
rechtsmiddel en zonder mogelijkheid tot borgstelling en/of kantonnement" (cf. p. 
26 van deze conclusie).

De eiseres staafde haar verzoek tot voorlopige tenuitvoerlegging van het von-
nis derhalve met verwijzing naar de "overduidelijke contractuele bepalingen" en 
de "onwenselijkheid om verdere rechtsonduidelijkheid te laten bestaan over de 
aanwending van de goederen toebehorend aan het openbaar domein".

Waar het arrest overweegt dat "in de conclusie van (de eiseres) voor de eerste 
rechter ... geen enkel middel of argument tot verantwoording van de gesollici-
teerde tenuitvoerlegging wordt voorgedragen" (cf. p. 5, laatste alinea van het ar-
rest), geeft het de hernemende syntheseconclusie van de eiseres derhalve weer op 
een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en schendt het dan 
ook de bewijskracht van deze conclusie (schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Minstens houdt het arrest geen rekening met de motieven die de eiseres in haar 
hernemende syntheseconclusie ter verantwoording van het verzoek tot voorlopi-
ge tenuitvoerlegging opgaf (cf. p. 26 van deze conclusie) en is het arrest om die 
reden niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet).

Tweede onderdeel
Schending van artikel 149 van de Grondwet en van de artikelen 1397, 1398 en 

1402 van het Gerechtelijk Wetboek.
Luidens artikel 1397 van het Gerechtelijk Wetboek schorsen verzet en hoger 

beroep tegen eindvonnissen de tenuitvoerlegging daarvan, behoudens de uitzon-
deringen die de wet bepaalt en onverminderd de regel van artikel 1414 betreffen-
de bewarend beslag.

Artikel 1398 van het Gerechtelijk Wetboek biedt de rechter evenwel de moge-
lijkheid om de voorlopige tenuitvoerlegging van de vonnissen toe te staan, on-
verminderd de regels inzake kantonnement.

De rechter oordeelt soeverein over het verzoek tot voorlopige tenuitvoerleg-
ging, zoals het hof van beroep in het bestreden arrest vaststelt (cf. p. 5, laatste 
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alinea van het arrest).
Deze voorlopige tenuitvoerlegging geschiedt op risico van de procespartij die 

de uitvoering van de beslissing nastreeft.
Artikel 1402 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechters in hoger be-

roep in geen geval de tenuitvoerlegging van de vonnissen kunnen verbieden of 
doen schorsen, zulks op straffe van nietigheid.

De beslissing die de voorlopige tenuitvoerlegging toestaat kan evenwel wor-
den hervormd indien de voorlopige tenuitvoerlegging in strijd met het beschik-
kingsbeginsel of het recht van verdediging toegestaan werd.

In voorliggend geval beslist het hof van beroep dat "de eerste rechter de toela-
ting tot tenuitvoerlegging niet gemotiveerd (heeft). Hij is echter verplicht zijn be-
slissing dienaangaande te motiveren vermits het overgelaten wordt aan zijn soe-
vereine beoordeling (art. 149 G.W.). De motivering heeft niet alleen tot doel ver-
heldering te verschaffen aan de rechter in hoger beroep maar ook om arbitraire 
beslissingen tegen te  gaan. De verplichting van de rechter om zijn beslissing 
waarbij hij de voorlopige tenuitvoerlegging toestaat te motiveren is in overeen-
stemming met de wettelijke bepalingen betreffende de uitvoerbaarheid van von-
nissen. De gewone rechtsmiddelen hebben schorsende werking, waarop de uit-
voerbaarheid bij voorraad de uitzondering vormt. Deze regel wordt miskend door 
de bestreden beslissing waarin zonder motivering de uitvoerbaarheid bij voor-
raad werd toegestaan. Gelet op deze motiveringsplicht is het irrelevant dat (de 
verweerster) op dit punt voor de eerste rechter geen verweer heeft gevoerd" (cf. 
p. 5, laatste alinea en p. 6, eerste alinea van het arrest).

De eiseres verzocht de rechtbank van eerste aanleg de voorlopige tenuitvoer-
legging van het vonnis toe te staan, "gelet op de overduidelijke contractuele be-
palingen en de onwenselijkheid om verdere rechtsonduidelijkheid te laten be-
staan over de aanwending van de goederen toebehorend aan het openbaar do-
mein" (cf. p. 26 van de hernemende syntheseconclusie in eerste aanleg van de ei-
seres).

De verweerster betwistte de vordering van de eiseres op dat punt niet, wat het 
hof van beroep in het bestreden arrest vaststelt (cf. p. 6, eerste alinea, van het ar-
rest).

De rechtbank van eerste aanleg stond de voorlopige tenuitvoerlegging van het 
vonnis toe.

De in artikel 149 van de Grondwet vervatte motiveringsplicht van de rechter 
moet worden beoordeeld in het licht van de besluiten van een procespartij.

In voorliggend geval vorderde eiseres de voorlopige tenuitvoerlegging van het 
vonnis en voerde de verweerster op dat punt geen verweer.

Bij gebrek aan betwisting dienaangaande moest de rechtbank van eerste aanleg 
zijn beslissing om de voorlopige tenuitvoerlegging toe te laten niet nader motive-
ren.

Nu de eiseres op de hierboven omschreven wijze om de voorlopige tenuitvoer-
legging van het  vonnis verzocht en de verweerster op dat punt geen verweer 
voerde, behoefde de toegestane voorlopige tenuitvoerlegging geen nadere moti-
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vering.
Waar het hof van beroep oordeelt dat de rechtbank van eerste aanleg zijn be-

slissing niet motiveerde en om die reden de toelating tot voorlopige tenuitvoer-
legging hervormt, schendt het dan ook artikel 149 van de Grondwet.

Nu de hervorming van de door de eerste rechter toegestane voorlopige tenuit-
voerlegging op een verkeerde interpretatie van de grondwettelijke motiverings-
plicht berust, is het arrest evenmin in overeenstemming met artikel 1402 van het 
Gerechtelijk Wetboek en schendt het artikel 1402, alsook de artikelen 1397 en 
1398 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1. Tenzij hierover verweer werd gevoerd, dient de rechter het toestaan van de 

voorlopige tenuitvoerlegging niet nader te motiveren.
2. De eiseres heeft haar verzoek tot voorlopige tenuitvoerlegging voor de eer-

ste rechter gemotiveerd op grond van de "overduidelijke contractuele bepalingen 
en de onwenselijkheid om verdere rechtsonduidelijkheid te laten bestaan over de 
aanwending van de goederen toebehorend aan het openbaar domein".

3. De verweerster heeft hierover voor de eerste rechter geen verweer gevoerd.
4. De appelrechters oordelen dat op de eerste rechter de verplichting rustte om 

zijn beslissing om de uitvoerbaarheid bij voorraad toe te staan te motiveren en 
dat het daarbij zonder belang is dat de verweerster op dit punt voor de eerste 
rechter geen verweer heeft gevoerd.

5. Door aldus te oordelen verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
6. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

1 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De 
Gryse.

Nr. 305

1° KAMER - 1 juni 2006
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1º BENELUX — PREJUDICIELE GESCHILLEN - BENELUX TEKENINGEN EN 
MODELLENWET - AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING - BESTELLER VAN DE TEKENING OF HET 
MODEL – VOORWAARDEN - BESTELLING GEDAAN MET HET OOG OP GEBRUIK IN HANDEL OF 
NIJVERHEID - VRAAG OM UITLEGGING - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

2º TEKENINGEN EN MODELLEN - BENELUX TEKENINGEN EN MODELLENWET - 
AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING - BESTELLER VAN DE TEKENING OF HET MODEL – 
VOORWAARDEN - BESTELLING GEDAAN MET HET OOG OP GEBRUIK IN HANDEL OF NIJVERHEID - 
VRAAG OM UITLEGGING - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

1º en 2º  Wanneer voor het Hof van Cassatie vragen om uitlegging rijzen van een voor 
België, Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het  
Verdrag Benelux-Gerechtshof, zoals de rechtsregel van artikel 6.2 Benelux Tekeningen 
en  Modellenwet  die  de  besteller  van  een  tekening  of  model  als  auteursrechtelijk  
beschermd ontwerper aanwijst, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik  
in  handel  of  nijverheid  van  het  voortbrengsel  waarin  de  tekening  of  het  model  is  
belichaamd, is het Hof verplicht die vragen aan het Benelux Gerechtshof voor te leggen1.  
(Art.  1,  Verdrag  Benelux-Gerechtshof;  Artt.  6.2  en  23,  Benelux  Tekeningen  en 
Modellenwet)

(ELECTROLUX HOME PRODUCTS bv T. SOFAM cvba)

ARREST

(A.R. C.05.0371.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het verzoekschrift blijken de volgende gegevens.
De verweerster is een beheersmaatschappij die houdster is van de auteursrech-

ten van haar vennoten. Bij toetreding doen de leden afstand van al hun auteurs-
rechten in haar voordeel.

D.D. is vennoot van de verweerster. Hij is een designer die zijn beroep uitoe-
fent onder de benaming “Conceptor’s Office & Services”, afgekort “COS”.

De  eiseres  verdeelt  elektrische  huishoudapparaten  onder  de  merken  AEG, 
Electrolux en Zanussi.

Voor de periode van 1996 tot 1998 heeft D. D.elk jaar een stand verwezenlijkt 
voor de eiseres voor de beurs Batibouw. Voor de beurs van 1998 maakte de heer 
D.op 17 december 1997 een offerte. Als totale huurprijs (“prix total de location”) 
werd een bedrag van 6.986.500 BEF, thans 173.190,81 euro, exclusief BTW, op-

1 Zie  Cass.  27  juni  2002,  A.R.  C.00.0472.N,  A.C.,  2002,  nr.  391;  Cass.  27  feb.  2003,  A.R. 
C.01.0432.F  en  A.R.  C.02.0107.F,  www.cass.be;  Cass.  28  maart  2003,  A.R.  C.99.0446.N, 
www.cass.be;  Cass.  11  dec.  2003,  A.R.  C.02.0550.N,  www.cass.be;  Cass.  13  mei  2004,  A.R. 
C.02.0614.N, www.cass.be; Cass. 2 sept. 2004, A.R. C.03.0076.F, www.cass.be.
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gegeven. De eiseres aanvaardde deze offerte.
De beursstand werd uitgevoerd en D. D.factureerde het bedrag van 6.986.500 

BEF, vermeerderd met de BTW, wat door de eiseres volledig werd voldaan. Dit 
bedrag omvat een bedrag van 5.752.890 BEF aan uitvoeringskosten, die D.aan 
zijn onderaannemers betaalde.

Voor haar deelname aan de beurs Batibouw van 1999 deed de eiseres geen be-
roep op D. D.. De verweerster meende evenwel dat de eiseres in 1999 een stand 
heeft laten maken die zeer sterk geleek op de stand die in 1998 door  D.werd ge-
maakt, minstens wat de onderdelen Electrolux en Zanussi betrof.

De verweerster stelde de eiseres in gebreke bij brief van 28 juli 1999. De eise-
res zou een inbreuk hebben gepleegd op de rechten van D.door de stand minstens 
gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren zonder zijn voorafgaande 
toestemming. Zij vorderde hiervoor een schadevergoeding.

De eiseres betwistte die vordering bij brief van 21 september 1999, stellende 
dat de stand niet van auteursrechtelijke bescherming kan genieten nu hij niet vol-
doet aan de vereiste van een “duidelijke kunstzinnig karakter” bedoeld in artikel 
21, 1°, van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen. In latere 
briefwisseling bleven de partijen op hun standpunt.

III. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6.2 en 23 van de Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 

inzake tekeningen en modellen, goedgekeurd bij wet van 1 december 1970 (arti-
kel 23 zoals van toepassing vóór zijn wijziging bij Prot. 20 juni 2002, goedge-
keurd bij wet van 13 maart 2003).

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat het vonnis a quo hervormt, veroordeelt de eiseres tot 

betaling van een schadevergoeding van 27.500 euro wegens schending van het 
auteursrecht van de verweerster op een beursstand en steunt zijn beslissing dat de 
verweerster en niet de eiseres houder is van het auteursrecht op volgende motie-
ven:

“Terecht voert (de eiseres) aan dat een beursstand een product is met een utili-
tair karakter. Een beursstand wordt niet gecreëerd uit louter artistieke overwegin-
gen. De bedoeling is dat de beursdeelnemer deze stand gebruikt om zichzelf en 
zijn producten voor te stellen aan het publiek en om potentiële klanten te lokken.

(De eiseres) heeft een beursstand besteld bij de heer D.. De overeenkomst tus-
sen partijen heeft betrekking op een beursstand en niet op de plannen voor een 
beursstand.

Evenmin doet het argument van (de verweerster) dat een beursstand uniek is 
en slechts eenmalig wordt  gebruikt,  hieraan afbreuk. De beursstand blijft  een 
product om te worden gebruikt in de handel, ook al gaat het maar om een eenma-
lig gebruik.

De voorgaande overwegingen betekenen dat de beursstand zowel van de be-
scherming onder de BTMW als van de bescherming onder de auteurswet kan ge-
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nieten.
(De verweerster) stelt dat zij houder is van het auteursrecht terwijl (de eiseres) 

aanvoert dat zij de titularis van dit recht is.
(De eiseres) steunt op de artikelen 6.2 en 23 van de BTMW.
Artikel 23 BTMW schrijft voor dat, wanneer een tekening of model met een 

duidelijk kunstzinnig karakter onder de omstandigheden als bedoeld in artikel 6 
BTMW werd ontworpen, het auteursrecht  inzake bedoelde tekening of model 
toekomt aan degene die overeenkomstig het in dat artikel bepaalde als de ont-
werper wordt beschouwd.

Artikel 6.2 BTMW bepaalt dat, indien een tekening of model op bestelling is 
ontworpen, degene die de bestelling heeft gedaan, behoudens andersluidend be-
ding, als ontwerper wordt beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog 
op een gebruik in de handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de teke-
ning of model is belichaamd.

(De eiseres) meent dat zij als ontwerper in de zin van artikel 6.2 BTMW moet 
worden beschouwd omdat zij de beursstand besteld heeft bij de heer D.. Als ont-
werper meent zij dan ook de houder te zijn van het auteursrecht.

(De verweerster) betwist niet dat de beursstand werd vervaardigd op bestelling 
van (de eiseres). Zij roept evenwel in dat de heer D.de beursstand slechts ver-
huurd heeft aan (de eiseres). Volgens (de verweerster) was het de bedoeling van 
partijen dat de beursstand slechts éénmaal zou worden gebruikt voor de korte pe-
riode van Batibouw 1998. Na het einde van de beurs zou de heer D.de stand heb-
ben gedemonteerd en zou hij, zoals gebruikelijk, de bestanddelen die herbruik-
baar zijn voor andere standen hebben bewaard terwijl hij de typische bestandde-
len  die  niet  meer  herbruikbaar  zijn,  zou  hebben  vernietigd.  (De eiseres)  zou 
geenszins eigenaar zijn geworden van de beursstand.

(De eiseres) betwist ten onrechte deze kwalificatie.
De offerte dd. 17 december 1997 spreekt duidelijk van ‘prix total de location’ 

(totale huurprijs). De vermelding in de aanhef van de offerte ‘Voici l'offre de 
prix pour la construction du stand (...) pour Batibouw 1998’ (Hierbij de prijsof-
ferte voor de bouw van de stand (...) voor Batibouw 1998) doet hieraan geen af-
breuk. Het gaat om een globale en forfaitaire prijs voor het ter beschikking stel-
len van een afgewerkte beursstand voor Batibouw 1998 waarin zowel de monta-
ge als de demontage zijn begrepen.

(De verweerster) dient derhalve te worden bijgetreden in haar standpunt dat de 
beursstand enkel verhuurd werd aan (de eiseres).

(De eiseres) betoogt dat het voor de toepassing van artikel 6.2 BTMW niet ter 
zake doet of de bestelling wordt gedaan in het kader van een aanneming, koop of 
huur. Het zou voldoende zijn vast te stellen dat de heer D.op bestelling van (de 
eiseres) en voor haar rekening een stand heeft gebouwd waarvoor zij een prijs 
heeft betaald.

Deze zienswijze wordt terecht door (de verweerster) verworpen.
De beursstand werd verhuurd voor het gebruik tijdens de korte periode van 

Batibouw 1998. Het was niet de bedoeling dat (de eiseres) deze beursstand na-
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dien opnieuw zou gebruiken. De afspraak tussen partijen was een eenmalig ge-
bruik.

Dergelijke  hypothese  wordt  niet  bedoeld  in  artikel  6.2  BTMW. Dit  artikel 
moet zo worden geïnterpreteerd dat de persoon in wiens opdracht een tekening 
of  een  model  wordt  ontworpen,  enkel  als  ontwerper  ervan  kan  worden  be-
schouwd indien de tekening of het model ontworpen is met het oog op de ver-
vaardiging en vervolgens verhandeling ervan door de opdrachtgever.

Een model ontworpen met het oog op een eenmalig en tijdelijk gebruik, zoals 
het voorliggend geval, ook al situeert dit gebruik zich in de commerciële sector, 
beantwoordt niet aan deze vereiste.

(De eiseres) kan derhalve niet als  ontwerper van de beursstand worden be-
schouwd, zodat het auteursrecht op de beursstand toekomt aan (de verweerster)”.

Grieven
Artikel 23 (oud) van de Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake 

tekeningen en modellen bepaalt het volgende:
“Wanneer een tekening of model met een duidelijk kunstzinnig karakter onder 

de omstandigheden als bedoeld in artikel 6 werd ontworpen, komt het auteurs-
recht inzake bedoelde tekening of model toe aan degene die overeenkomstig het 
in dat artikel bepaalde als de ontwerper wordt beschouwd”.

Artikel 6.2 van de Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake teke-
ningen en modellen bepaalt het volgende:

“Indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, wordt, behoudens 
andersluidend beding, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper be-
schouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of 
nijverheid  van  het  voortbrengsel  waarin  de  tekening  of  het  model  is  be-
lichaamd”.

Om als ontwerper of desgevallend houder van het auteursrecht te worden be-
schouwd is derhalve vereist dat een tekening of model op bestelling is ontworpen 
en dat de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid 
van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd.

De omstandigheid dat het voortbrengsel waarin de tekening of het model is be-
lichaamd, voor een eenmalig gebruik wordt verhuurd door diegene die op bestel-
ling heeft ontworpen aan diegene die de bestelling heeft gedaan, verhindert niet 
dat deze laatste in toepassing van artikel 6.2 en van artikel 23 (oud) als ontwer-
per respectievelijk als houder van het auteursrecht wordt beschouwd.

Het bestreden arrest, door anders te beslissen, schendt de artikelen 6.2 en 23 
(oud) van de Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake tekeningen en 
modellen, goedgekeurd bij wet van 1 december 1970.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het arrest oordeelt dat:
- de beursstand zowel van de auteursrechtelijke bescherming kan genieten als 

van de bescherming onder de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en 
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Modellen (hierna te noemen: BTMW);
- de beursstand een model is met een duidelijk kunstzinnig karakter;
- de beursstand van de auteursrechtelijke bescherming kan genieten en dat “of 

er al dan niet een depot is geweest, niet bepalend (is) om de toepassing van de 
BTMW uit te sluiten”.

Die beslissingen worden niet bekritiseerd.
1. De eiseres voert aan dat zij een bescherming kan genieten als ontwerper of 

desgevallend als houder van het auteursrecht en steunt hiervoor op de artikelen 
6.2 en 23 van de BTMW en leidt hieruit af dat D.of de verweerster geen rechten 
konden laten gelden.

2. Artikel 23 van de BTMW bepaalt dat wanneer een tekening of model met 
een duidelijk kunstzinnig karakter onder de omstandigheden als bedoeld in arti-
kel 6 werd ontworpen, het auteursrecht inzake bedoelde tekening of model toe-
komt aan degene die overeenkomstig het in dat artikel bepaalde als de ontwerper 
wordt beschouwd.

Artikel 6.2 van de BTMW bepaalt dat, indien een tekening of model op bestel-
ling is  ontworpen,  behoudens andersluidend beding,  degene die de bestelling 
heeft gedaan als ontwerper wordt beschouwd, mits de bestelling is gedaan met 
het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de 
tekening of het model is belichaamd.

3. Vooreerst rijst de vraag of een partij die de bescherming vraagt als ontwer-
per in de zin van artikel 23 en 6 BTMW de toepassing kan vragen van de bepa-
ling van artikel 6.2 BTMW als het model met duidelijk kunstzinnig karakter niet 
gedeponeerd is.

4. Deze vraag vereist een uitlegging van artikel 6.2 van de BTMW in de versie 
zoals van toepassing voor zijn wijziging door het Protocol van 20 juni 2002.

5. Vervolgens rijst de vraag of de eiseres als ontwerper kon beschouwd wor-
den in de zin van voormelde bepalingen.

6. Blijkens het artikelsgewijze commentaar van de regeringen bij de BTMW 
komt het recht tot depot toe aan de opdrachtgever, indien het model op bestelling 
ontworpen is en indien de opdracht werd gegeven met het oog op een gebruik in 
handel of nijverheid van het model. Dit is het geval wanneer een standaardmodel 
wordt ontworpen met het oog op de vervaardiging daarvan op industriële schaal 
in het bedrijf van de opdrachtgever.

Indien daarentegen de opdracht met een ander doel werd gegeven, komt het 
recht tot depot aan de ontwerper toe.

7. De voorwaarde dat de bestelling, waarin de tekening of het model is beli-
chaamd, moet gedaan zijn met het oog op een gebruik in de handel of nijverheid, 
is voor uitlegging vatbaar.

De vraag rijst of de opdrachtgever als de ontwerper van een tekening of model 
moet worden beschouwd indien een model of tekening in opdracht wordt ont-
worpen, met het oog op gebruik in handel of nijverheid, zonder dat dit model of 
deze tekening vervaardigd of verhandeld wordt door de opdrachtgever.
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In het bijzonder rijst de vraag of het model dat wordt verhuurd voor eenmalig 
gebruik, wat uitsluit dat het model wordt ontworpen met het oog op vervaardi-
ging of verhandeling ervan door de opdrachtgever, beschouwd kan worden als 
een model ontworpen met het oog op gebruik in handel en nijverheid.

8. Deze vraag vereist eveneens een uitlegging van artikel 6.2 van de BTMW in 
de versie zoals van toepassing voor zijn wijziging door het Protocol van 20 juni 
2002.

9. De rechtsregel geformuleerd in artikel 6.2 van de BTMW is een aan België, 
Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het 
Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux Gerechtshof. De 
noodzaak van een beslissing over de uitlegging van die rechtsregel verplicht het 
Hof de in het dictum gestelde vragen aan het Benelux Gerechtshof voor te leg-
gen. 

Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Benelux Gerechtshof zich heeft uit-

gesproken over de volgende vragen:
1. Is het vereist voor de toepassing van artikel 6.2 van de BTMW, in de versie 

zoals van toepassing voor zijn wijziging door het protocol van 20 juni 2002, dat 
de tekening of het model zou zijn gedeponeerd?

2. Moet de opdrachtgever worden beschouwd als de ontwerper van een teke-
ning of model, in de zin van artikel 6.2 van de BTMW, in de versie zoals van 
toepassing voor zijn wijziging door het Protocol van 20 juni 2002, indien een 
model of tekening in opdracht wordt ontworpen, met het oog op gebruik in han-
del of nijverheid, zonder dat dit model of deze tekening vervaardigd of verhan-
deld wordt door de opdrachtgever?

In het bijzonder: kan het model dat wordt verhuurd voor eenmalig gebruik, wat 
uitsluit dat het model wordt ontworpen met het oog op vervaardiging of verhan-
deling ervan door de opdrachtgever, beschouwd worden als een model ontwor-
pen met het oog op gebruik in handel en nijverheid?

1 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van Om-
meslaghe en Geinger.

Nr. 306

VOLTALLIGE ZITTING - 1 juni 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - FOUT VAN PARLEMENT - SCHADE VEROORZAAKT AAN DERDE - 
VERPLICHTING TOT VERGOEDING
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2º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 
WETGEVENDE MACHT - FOUT VAN PARLEMENT - SCHADE VEROORZAAKT AAN DERDE - 
VERPLICHTING TOT VERGOEDING

3º MACHTEN — WETGEVENDE MACHT - FOUT VAN PARLEMENT - SCHADE 
VEROORZAAKT AAN DERDE - VERPLICHTING TOT VERGOEDING

4º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - GESCHILLEN OVER BURGERLIJKE RECHTEN - 
KENNISNEMING DOOR HOVEN EN RECHTBANKEN

5º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - GESCHILLEN OVER 
BURGERLIJKE RECHTEN - KENNISNEMING DOOR HOVEN EN RECHTBANKEN

6º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 144 
- GESCHILLEN OVER BURGERLIJKE RECHTEN - KENNISNEMING DOOR HOVEN EN RECHTBANKEN

7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 144 
- DRAAGWIJDTE VAN DE BESCHERMING DOOR DE RECHTER

8º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - BESCHERMING GEBODEN DOOR ARTIKEL 
144 GRONDWET - DRAAGWIJDTE

9º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 56 - RECHT 
VAN ONDERZOEK VAN ELKE KAMER - OMVANG

10º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 58 - 
PARLEMENTAIRE IMMUNITEIT - DOEL

11º MACHTEN — WETGEVENDE MACHT - PARLEMENTAIRE IMMUNITEIT - DOEL

12º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - PARLEMENTAIRE IMMUNITEIT - DOEL

13º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 58 - 
PARLEMENTAIRE IMMUNITEIT - GEVOLG - RECHT OP TOEGANG TOT DE RECHTER

14º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - PARLEMENTAIRE IMMUNITEIT - GEVOLG 
- RECHT OP TOEGANG TOT DE RECHTER

15º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 58 - VRIJE 
MENINGSUITING VAN DE PARLEMENTSLEDEN - OMVANG

16º MACHTEN — WETGEVENDE MACHT - PARLEMENTAIRE IMMUNITEIT - VRIJE 
MENINGSUITING IN HET PARLEMENT - OMVANG

1º, 2º en 3º De beginselen van scheiding der machten en van de onafhankelijkheid van de  
wetgevende  macht  en  van  de  parlementsleden  houden  niet  in  dat  de  Staat  in  het  
algemeen zou zijn ontheven van zijn verplichting de schade te vergoeden die een fout  
van het Parlement aan een derde heeft veroorzaakt1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

4º, 5º en 6º Door de kennisneming van geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting aan 
de hoven en rechtbanken toe te kennen, stelt artikel 144 van de Grondwet alle burgerlijke 
rechten onder de bescherming van de rechterlijke macht2.

7º en 8º De bescherming geboden door artikel 144 van de Grondwet laat niet toe dat de  
rechter,  rechtstreeks  of  onrechtstreeks,  toezicht  uitoefent  op  de  wijze  waarop  het 
Parlement het recht van onderzoek uitoefent of tot zijn besluit komt, en aldus op de wijze  

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
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waarop de leden van de Kamers hun mening uitdrukken3.

9º Artikel 56 van de Grondwet beperkt niet het recht van onderzoek dat elke Kamer heeft4.

10º, 11º en 12º De parlementaire immuniteit, bepaald in artikel 58 van de Grondwet heeft  
tot doel het beschermen van de vrije meningsuiting in het Parlement en de handhaving  
van de scheiding van machten tussen wetgever en rechter5.

13º en 14º Vormt geen onevenredige inbreuk op het recht op toegang tot de rechter de  
omstandigheid  dat  de  rechter  niet  mag  oordelen  of  een  meningsuiting  van  een 
parlementslid  of  van  een  parlementaire  commissie  foutief  was  en  aldus  de 
aansprakelijkheid van de federale Staat tot gevolg zou kunnen hebben6.

15º en 16º De vrijheid van meningsuiting in het Parlement omvat niet enkel de mondelinge 
verklaringen van individuele parlementsleden, maar ook hun geschriften, alsmede alle  
parlementaire  werkzaamheden,  zo  ook  deze  van  een  parlementaire 
onderzoekscommissie, opgericht bij toepassing van artikel 56 van de Grondwet en van 
de wet van 3 mei 1880 op het parlementaire onderzoek7.

(BELGISCHE STAAT, KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS T. UNIVERSELE KERK VAN HET KONINKRIJK 
GODS vzw)

Conclusie van procureur-generaal M. De Swaef: 
1. Benevens enige opschudding in de media8, heeft het bestreden arrest ook al de doctri-

ne in beweging gebracht9. 
Aanleiding tot het geding is het op 28 april 1997 publiek gemaakte verslag van de par-

lementaire onderzoekscommissie ‘met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van 
de onwettige praktijken van de sekten, van de gevaren ervan voor de samenleving en voor 
het individu, inzonderheid voor de minderjarigen’10. Pijnpunt is de lijst van organisaties 
en verenigingen die tijdens dat onderzoek ter sprake zijn gekomen11. Bij de opstelling van 
die lijst zou, volgens sommigen12, al te lichtzinnig tewerk zijn gegaan, voornamelijk door 
met betrekking tot bepaalde organisaties en verenigingen de onterechte catalogisering als 
sekten voorop te stellen. Niettegenstaande de uiteindelijke ‘compromisoplossing’ van de 
Kamer om de bedoelde lijst geen deel te laten uitmaken van de besluiten van de parlemen-
taire  onderzoekscommissie  en om de lijst  zodoende evenmin het  voorwerp van enige 
goed- of afkeuring door de Kamer te laten uitmaken13, startte een bepaalde vereniging een 

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 H. DE CROO in  De Standaard, F. DELPÉRÉE in  Le Soir en M. UYTTENDAELE in  La Libre Belgique, 
telkens in het week-einde van 3-4 sept. 2005.
9 M.-F. RIGAUX, “La responsabilité de l’État pour une faute commise par une commission d’enquête 
parlementaire”, noot onder Brussel 28 juni 2005, J.T. 598-602; K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. 
de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, noot onder Brussel 28 juni 2005, C.D.P.K. 2005, 666-675; M. 
UYTTENDAELE, “Réflexions à froid sur un petit coup d’État jurisprudentiel”, noot onder Brussel 28 juni 
2005, J.L.M.B. 2005, 1590-1600; H. VUYE, “Overheidsaansprakelijkheid voor het doen en laten van 
parlementaire onderzoekscommissies… Waarom niet en waarom wel?”, noot onder Brussel 28 juni 
2005,  T.B.B.R. 2005, 503-514; J. WILDEMEERSCH,  “Quand le pouvoir judiciaire se mêle du pouvoir 
législatif”, noot onder Brussel, 28 juni 2005, J.L.M.B. 2005, 1600-1611.
10 Verslag DUQUESNE en WILLEMS, Parl. St. Kamer 1995-96, nrs. 313/7 en 313/8.
11 Zie de ‘synoptische tabel’ in het voormelde verslag DUQUESNE en WILLEMS, Parl. St. Kamer 1995-
96, nr. 313/8, p. 227-274.
12 Zie bv. Hand. Kamer 7 mei 1997, nr. 160, p. 5683-5684 en 5690-5691.
13 Motie aangenomen in plenaire vergadering, Parl. St. Kamer 1995-96, nr. 313/9.
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juridische procedure met het oog op aansprakelijkheidsstelling van de Belgische Staat, ge-
let op het doen en laten van voormelde parlementaire onderzoekscommissie. De beweerde 
lasterlijke aantijgingen in het verslag zouden er teveel aan zijn, zeker waar zonder afdoen-
de staving terminologie als ‘misdaadorganisatie’, ‘maffia’, ‘oplichting’, ‘witwassen van 
zwart geld’, ‘dekmantel voor illegale praktijken en bendevorming’ en ‘seksschandalen’ 
wordt gebruikt. Dit geding leidde tot het thans bestreden arrest, waarbij het Hof van Be-
roep te Brussel14 op de aansprakelijkheidsstelling ingaat, de publicatie van het arrest be-
veelt onder verbeurte van een dwangsom en de Belgische Staat veroordeelt tot schadever-
goeding. 

2. Voor  het  Hof  beoogt  de  Belgische  Staat,  vertegenwoordigd  door  de  Kamer van 
volksvertegenwoordigers, de vernietiging van dit arrest. De eerste verweerster in cassatie 
is een vereniging ter realisatie van een religieus doel; de tweede, derde en vierde verweer-
ders zijn actieve bestuursleden in die vereniging.

In het enig middel tot cassatie staat een enkele vraag centraal: in welke mate kan de 
Staat, vertegenwoordigd door de Kamer van volksvertegenwoordigers of de Senaat, aan-
sprakelijk worden gesteld voor een in het raam van de parlementaire werkzaamheden ge-
uite schadeverwekkende mening, ofschoon diegene van wie ze afkomstig is vrijuit moet 
gaan bij toepassing van artikel 58 G.W. dat de parlementaire immuniteit waarborgt? Het 
antwoord op die vraag kan  mutadis mutandis ook gelden voor een gemeenschap of een 
gewest, vertegenwoordigd door zijn respectievelijk gemeenschaps- of gewestparlement, 
vermits de leden van die parlementen evengoed immuniteit genieten bij toepassing van ar-
tikel 120 G.W.

De appelrechters beantwoorden de vraag positief.
3. De appelrechters gaan uit van de cassatierechtspraak inzake overheidsaansprakelijk-

heid voor fouten van de uitvoerende macht15 en van leden van de rechterlijke orde16. Die 
rechtspraak maakt dat bij elke burgerlijke materieelrechtelijke aanspraak, zoals een aan-
spraak op basis van de artikelen 1382-1383 B.W., een ‘rechtsvordering’ hoort voor de 
burgerlijke rechter. Zulke rechtsvordering maakt het mogelijk voor het bedoelde rechts-

14 Anders dan de eerste rechter, die de vordering niet ontvankelijk verklaarde (Rb. Brussel 16 feb. 
2001, R.W. 2002-03, 306, T.B.B.R. 2003, 211, noot K. MUYLLE, “Het parlement ontspringt de dans: 
over de dagvaarding van wetgevende vergaderingen – maar niet voor een fout van de wetgever”).
15 Cass. 5 nov. 1920 (Flandria),  Pas. 1920, I, 193, met conclusie van eerste advocaat-generaal P. 
LECLERCQ.
16 Cass. 19 dec. 1991 (Anca),  Arr. Cass. 1991-92, nr. 215,  J.L.M.B. 1992, 42, noot F. PIEDBOEUF, 
Journ. Proc. 1992, nr. 209, p. 20, noot C. PANIER, J.T. 1992, 142, met conclusie van eerste advocaat-
generaal J. VELU, Pas. 1992, I, nr. 215, met conclusie van eerste advocaat-generaal J. VELU, R. Cass. 
1992, 3, noot A. VAN OEVELEN,  R.C.J.B. 1993, 285, noot F. RIGAUX en J. VAN COMPERNOLLE,  R.R.D. 
1992, 411, noot C. JASSOGNE,  R.W. 1992-93, 396,  Rev.not.b. 1992, 265,  T.B.B.R. 1992, 60, noot A. 
VAN OEVELEN. 

Zie omtrent het zonet aangehaalde Anca-arrest ook: M. CASSIERS, “De overheidsaansprakelijkheid 
voor  het  optreden  van  de  rechterlijke  macht”,  Jura  Falc. 1992-93,  55-85;  R.O.  DALCQ,  “La 
responsabilité de l'Etat du fait des magistrats – A propos de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 
décembre 1991”,  J.T. 1992, 449-453; A. VAN OEVELEN, “De aansprakelijkheid van de Staat voor 
ambtsfouten van magistraten en de orgaantheorie na het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 
19 december 1991”, R.W., 1992-93, 377-396. 
Voor een overzicht sinds dit arrest: K. STANGHERLIN, “La responsabilité de l’Etat du fait du service 
public de la justice”, T.B.B.R. 2002, 502-525; A. VAN OEVELEN, “De aansprakelijkheid van de Staat 
voor ambtsfouten van magistraten sinds het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 19 december 
1991”, in H. VANDENBERGHE (ed.),  Overheidsaansprakelijkheid – Verslagboek Studiedag 24 mei  
2002,  Leuven,  Postacademische  vorming K.U.  Leuven,  2002,  134-170;  A.  VAN OEVELEN,  “De 
aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van magistraten in de Belgische rechtspraak en in 
die van het Europese Hof voor Justitie”, in H. VANDENBERGHE (ed.),  Overheidsaansprakelijkheid, 
Brugge, die Keure, 2005, 203-263.
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subject om zijn materieelrechtelijke aanspraak ten aanzien van een ander rechtssubject 
door een rechter te laten beoordelen via een wettelijk bepaalde rechtspleging17. Hierbij is 
de  hoedanigheid  van  het  andere  rechtssubject,  particulier  of  overheid,  zonder  belang, 
evenmin als de aard van de handeling die ten grondslag ligt aan de materieelrechtelijke 
aanspraak. Zodoende kan de Staat aansprakelijk worden gesteld voor een fout van zijn or-
ganen. Volgens de appelrechters geldt die buitencontractuele aansprakelijkheid voor ‘alle 
machten die het staatsgezag uitmaken, en dus ook voor de de wetgevende macht’.

De appelrechters oordelen verder dat een parlementaire onderzoekscommissie ‘zowel 
in de uitvoering van de onderzoeksverrichtingen als in de verslaggeving ervan’ als orgaan 
van de Staat handelt. Hieruit leiden de appelrechters af dat ‘de Staat dan ook in de regel 
vatbaar  is  voor  een  aansprakelijkheidsvordering  op  basis  van  de  artikelen  1382-1383 
B.W. wegens schadeverwekkende fouten of nalatigheden door de commissie begaan’. 

4. Door de kennisneming van geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting aan de 
hoven en rechtbanken toe te kennen, stelt artikel 144 G.W. alle burgerlijke rechten onder 
de  bescherming  van  de  rechterlijke  macht.  Ter  verwezenlijking van die  bescherming, 
heeft de grondwetgever geen rekening gehouden met de hoedanigheid van de gedingvoe-
rende partijen en evenmin met de aard van de handelingen waardoor een recht wordt ge-
schonden, maar wel en uitsluitend met de aard van het recht waarover het geschil loopt. 

Zoals de burgers, is de Staat onderworpen aan rechtsregels, waaronder deze met betrek-
king tot vergoeding van de schade ingevolge fouten die subjectieve rechten en wettige be-
langen van rechtssubjecten aantasten 18. 

De schadeverwekkende fout van een orgaan van de Staat stelt, in de regel, de Staat 
rechtstreeks aansprakelijk op basis van de artikelen 1382-1383 B.W., wanneer het orgaan 
binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden heeft gehandeld of wanneer ieder re-
delijk en voorzichtig mens moet aannemen dat het orgaan binnen die grenzen heeft gehan-
deld.

Er wordt aangenomen dat de beginselen van de scheiding der machten en van de onaf-
hankelijkheid van de wetgevende macht en van de parlementsleden niet inhouden dat de 
Staat in het algemeen zou zijn ontheven van zijn verplichting om op basis van voormelde 
wetsbepalingen de schade te vergoeden die door zijn fout of door die van een van zijn or-
ganen, en met name de wetgevende macht, aan derden is veroorzaakt in het raam van de 
parlementaire werkzaamheden19.

Met andere woorden, mede onder invloed van de rechtspraak van het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen20, moet thans in het Belgische grondwettelijke recht de 
overheidsaansprakelijkheid wegens het doen en laten van de wetgever worden aanvaard21. 

17 Een materieelrechtelijke aanspraak heeft inderdaad weinig zin wanneer zij niet in rechte, dit wil 
zeggen ‘formeelrechtelijk’, kan worden afgedwongen.
18 Cass. 13 mei 1982, Arr. Cass. 1981-82, nr. 547, Pas. 1982, I, nr. 547.
19 Zie bv.: M.-F. RIGAUX, l.c., p. 599, nr. 5; H. VUYE, l.c., p. 508, nr. 9; M. UYTTENDAELE, l.c., p. 1598, 
nr. 10; J. WILDEMEERSCH, l.c., p. 1609, nr. 3.2.
20 P.  SENKOVIC,  L’évolution  de  la  responsabilité  de  l’État  législateur  sous  l’influence  du  droit  
communautaire, Brussel, Bruylant, 2000, 490 p.
21 Zie omtrent de aansprakelijkheid van de Staat wegens een fout van de wetgevende macht: H. 
VUYE, “Aansprakelijkheid van de Belgische Staat voor het doen en laten van de wetgever”, T.B.B.R. 
2002, 526-540; H. VUYE, “Aansprakelijkheid wegens ondeugdelijke wetgeving – Een laatste bastion 
na  Flandria,  Anca,  Francovich en  Brasserie  du  pêcheur?”,  in  H.  VANDENBERGHE (ed.), 
Overheidsaansprakelijkheid  –  Verslagboek  studiedag  24  mei  2002,  Leuven,  Postacademische 
Vorming K.U.Leuven,  2002,  70-133;  H.  VUYE,  “Overheidsaansprakelijkheid wegens het  doen en 
laten  van  de  wetgever  –  Van  Europees  recht  naar  Belgisch  recht:  een  (te)  grote  stap?”,  in  H. 
VANDENBERGHE (ed.), Overheidsaansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 2005, 123-204. 

Zie  voorts:  G.  MAES,  “Sancties  bij  een  door  het  Arbitragehof  vastgestelde  ongrondwettige 
afwezigheid  van wetgeving”,  R.W. 2003-04,  p.  1207-1209,  nrs.  27-31;  M. MAHIEU en S.  VAN 
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De aansprakelijkheid voor wetgeving geldt niet alleen in geval van een ‘gekwalificeerde 
schending’ van het Europese gemeenschapsrecht22, maar ook in geval van schending van 
grondwettelijke regels. Toepassingsgevallen voor de Belgische rechtscolleges dienen zich 
aan23, zoals de aansprakelijkheidsstelling van de Belgische Staat voor het gebrek aan pas-
sende maatregelen tot verhelping van de gerechtelijke achterstand24. 

In zoverre wordt de extrapolatie van voormelde (cassatie)rechtspraak inzake overheids-
aansprakelijkheid voor fouten van de uitvoerende macht en van leden van de rechterlijke 
orde naar de overheidsaansprakelijkheid voor fouten van de wetgevende macht25 niet in 
twijfel getrokken, ook niet in het enig middel tot cassatie. 

5. De vraag rijst evenwel in hoeverre de in beginsel niet uitgesloten overheidsaanspra-
kelijkheid voor fouten van de wetgevende macht ook toepasbaar is in het bijzondere geval 
dat de beweerde fout bestaat in een in het raam van de parlementaire werkzaamheden ge-
uite schadeverwekkende mening, nu het parlementslid of de parlementsleden die de litigi-
euze mening hebben geuit  sowieso immuun zijn bij  toepassing van artikel 58 G.W.26. 
Vormt deze bepaling met andere woorden een beletsel voor de bedoelde aansprakelijk-
heidsstelling?

 De appelrechters zien er alvast geen: hoewel het litigieuze verslag van de parlementai-
re  onderzoekscommissie  ‘sekten’  moet  worden aangezien als  een parlementaire  werk-
zaamheid waarvoor de parlementaire onderzoekscommissie als dusdanig de bescherming 
geniet van artikel 58 G.W., verhindert dit niet dat de inhoud van het verslag de aansprake-
lijkheid meebrengt van de Staat, vertegenwoordigd door de Kamer van volksvertegen-
woordigers.  De appelrechters  oordelen meer bepaald dat ‘de aansprakelijkheid van de 
Staat niet wordt uitgesloten omdat de persoonlijke verantwoordelijkheid van het orgaan 
zelf voor de schadeverwekkende handeling die het heeft verricht, niet in het gedrang kan 
komen, omdat die handeling weliswaar een fout is, maar het orgaan persoonlijk ontheven 

DROOGHENBROECK,  “La  responsabilité  de  l’état  législateur”,  J.T. 1998,  825-846;  S.  VAN 
DROOGHENBROECK, “La responsabilité du fait de la fonction normative”, J.T. 1997, 105-112; A. VAN 
OEVELEN en  P.  POPELIER,  “De  aansprakelijkheid  van  publiekrechtelijke  rechtspersonen  voor 
ondeugdelijke wetgeving”, in De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht, XXIIIste 
Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1996-97, Gent, Mys & Breesch, 1997, 75-127.
Vgl. nog: Cass. 27 juni 1845, Pas., 1845, I, (392), 409, met conclusie van procureur-generaal M. 
LECLERCQ.

22 H.v.J.,  arrest  van  5  maart  1996  in  zaken C-46/93  en  C-48/93,  Brasserie  du  pêcheur  versus 
Duitsland en The Queen versus Secretary of State for transport, ex parte Factortame Ldt. e.a.

Zie voor een overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie, o.m.: H. VUYE, “Aansprakelijkheid 
wegens  ondeugdelijke  wetgeving  –  Een  laatste  bastion  na  Flandria,  Anca,  Francovich en 
Brasserie du pêcheur?”,  l.c., 76-107; H. VUYE, “Overheidsaansprakelijkheid wegens het doen en 
laten van de wetgever – Van Europees recht naar Belgisch recht: een (te) grote stap?”,  l.c., 130-
177.

23 Zie o.m.: Brussel 4 juli 2002,  T.B.B.R. 2002, 551; Rb. Brussel 17 maart 1997,  C.D.P.K.  1997, 
657, R.W. 1997-98, 257, noot P. POPELIER; Rb. Luik 17 nov. 2000, J.T. 2001, 299, noot Y.-H. LELEU, 
Rb. Brussel 7 dec. 2000, J.T. 2001, 385; Rb. Brussel 9 feb. 2001, J.T. 2001, 362; Rb. Brussel 16 feb. 
2001, T.B.B.R. 2003, 211, noot K. MUYLLE.

Zie ook: F. JUDO, “Recente ontwikkelingen op het vlak van de overheidsaansprakelijkheid”, in A. 
ALEN en P. LEMMENS (eds.), Staatsrecht, Themis-cahier 18 K.U. Leuven, Brugge, die Keure, 2002, 
74-77.

24 Rb. Brussel 6 nov. 2001, T.B.B.R. 2002, 15, noot H. VUYE en K. STANGHERLIN, bevestigd door het 
Hof van Beroep te Brussel van 4 juli 2002, thans bestreden in cassatie. 
25 Hierbij zij wel aangestipt dat het te dezen gaat om de Kamer van volksvertegenwoordigers en niet 
om de federale wetgevende macht als dusdanig, want die bestaat overeenkomstig artikel 36 G.W., en 
onder voorbehoud van artikel 74 G.W., uit de Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de 
Senaat. 
26 Vgl. de tegenovergestelde standpunten van enerzijds M.-F. RIGAUX (l.c., p. 600 e.v., nrs. 8 e.v.) en 
anderzijds M. UYTTENDAELE (l.c., inz. p. 1594, nr. 6, voetnoot 38).
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is van de aansprakelijkheid waartoe ze aanleiding kan geven’. De scheiding der machten 
verhindert de aansprakelijkheidsstelling evenmin. Hier preciseren de appelrechters dat de 
Staat aansprakelijk wordt gesteld, ‘niet als wetgevende macht, maar als de ene en onver-
deelde rechtspersoon, die persoonlijk aansprakelijk is voor de schade ontstaan door foutie-
ve gedragingen of nalatigheden van zijn organen’. Na verwerping van deze ongrondwet-
tigheidsbezwaren,  besluiten de appelrechters dat de parlementaire onderzoekcommissie 
een fout heeft begaan in haar verslaggeving27, en met name door de wijze waarop de ver-
weerders in cassatie in het verslag worden omschreven. 

6. Het enig middel tot cassatie, dat enkel opkomt tegen de wijze waarop de appelrech-
ters de ongrondwettigheidsbezwaren verwerpen, komt gegrond over in zoverre het schen-
ding aanvoert  van artikel 58 G.W. Anders dan de appelrechters oordelen,  lijkt  mij  de 
Staat, vertegenwoordigd door de Kamer van volksvertegenwoordigers, niet aansprakelijk 
te kunnen worden gesteld voor een in het raam van de parlementaire werkzaamheden ge-
uite mening.

7. Artikel 58 van de Grondwet bepaalt dat geen lid van een van beide Kamers kan wor-
den vervolgd of aan enig onderzoek onderworpen naar aanleiding van een mening of een 
stem, in de uitoefening van zijn functie uitgebracht28.

Hoewel die grondwetsbepaling woordelijk enkel handelt over de meningsuiting van de 
parlementsleden, kent zij een ruimere draagwijdte en behelst zij de werking van het parle-
ment als dusdanig29. Artikel 58 G.W. moet dan ook een uitlegging krijgen gelet op de con-
text van de macht die aan het parlement is toebedeeld. 

8. Waar de Belgische grondwetgever zich grotendeels inspireerde aan het Franse grond-
wettelijke recht30, gaat de in artikel 58 G.W. bedoelde parlementaire immuniteit ontegen-
sprekelijk terug op de Engelse Bill of Rights van 13 februari 168931, en meer precies arti-
kel 932, bepalende ‘that the freedom of speech and debates or proceedings in parliament  
ought not te be impeached or questioned in any court or place out of parliament’ (de vrij-
heid van meningsuiting en de vrijheid der debatten of werkzaamheden in het parlement 

27 De wijze waarop de commissie haar onderzoek voerde zou daarentegen niet op foutieve wijze de 
belangen van de verweerders in cassatie hebben geschonden.
28 Zie over artikel 58 G.W., inz.: H. VUYE, “Les irresponsabilités parlementaire et ministérielle: les 
articles 58, 101, alinéa 2, 120 et 124 de la Constitution”, C.D.P.K. 1997, 2-27. 

Zie  voorts:  Verslag  DE GROOT,  Parl.St. Kamer,  1992-93,  nr.  781,  p.  4-6;  Verslag  EERDEKENS, 
Parl.St. Kamer, 2001-02, nr. 50-1946/1, p. 12-15; A. ALEN en K. MUYLLE,  Compendium van het  
Belgisch  Staatsrecht,  I,  A,  Mechelen,  Kluwer,  2003,  232-  234;  G.  DOR en A.  BRAAS,  “La 
Constitution”, in Les Novelles, Lois politiques et administratives, II, Brussel, Larcier, 1935, p. 169-
179, nrs. 507-549; R. HAYOIT DE TERMICOURT, “De parlementaire immuniteit”,  R.W. 1955-56, kol. 
49-55, nrs. 1-12; R. HAYOIT DE TERMICOURT, “L’immunité parlementaire”, R.D.P. 1955, 279-310 en 
J.T. 1955,  613-615;  O.  ORBAN,  Le  droit  constitutionnel  de  la  Belgique,  II,  Luik/Parijs,  H. 
Dessain/V.  Giard  en  E.  Brière,  1908,  473-476;  Pand.  B.,  LIX,  v°  Immunités  parlementaires, 
Brussel,  Larcier,  1895,  894-898;  R.D.P.B.,  IX,  v° Pouvoir  législatif,  Brussel/Parijs, 
Bruylant/LG.D.J., 1938, 761-762; M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge, Brussel, 
Bruylant, 2001, 217-219; J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiekrecht, Brugge, die 
Keure, 2003, 692-693; J. VELU,  Droit public, I, Brussel, Bruylant, 1986, 496-499; M. VERDUSSEN, 
Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal, Brussel, Bruylant, 1995, 598-621.

29 K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, l.c., p. 672, nr. 8; M. 
UYTTENDAELE,  l.c.,  J.L.M.B. 2005,  p.  1593,  nr.  6;  H.  VANDENBERGHE,  “Parlementaire 
onverantwoordelijkheid voor de ‘freedom of speech’ en het E.V.R.M.”, in  Liber amicorum Jean-
Pierre DE BANDT, Brussel, Bruylant, p. 908, nr. 2; J. VELU, o.c., I, 496.
30 H. VUYE, “Les irresponsabilités parlementaire et ministérielle: les articles 58, 101, alinea 2, 120 et 
124 de la Constitution”, l.c., p. 4-5, nr. 3.
31 F. DELPÉRÉE, Le droit constitutionnel de la Belgique, Brussel/Parijs, Bruylant/L.G.D.J., 2000, 529; 
R. HAYOIT DE TERMICOURT, “De parlementaire immuniteit”, l.c., kol. 50, nr. 2; M. VERDUSSEN, o.c., 596.
32 K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, l.c., p. 671, nr. 7.
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kan niet  beperkt of in vraag gesteld worden voor enige rechtbank of op enige andere 
plaats buiten het parlement). Uit de bewoordingen van deze bepaling blijkt de werkelijke 
draagwijdte ervan. Naar Engelse maatstaven kunnen procespartijen op geen enkele wijze 
een verklaring of een handeling in de House of Commons of in de House of Lords in vraag 
stellen door, rechtstreeks of onrechtstreeks, te suggereren dat die handeling of verklaring 
onwaar, foutief of misleidend was of was ingegeven door onoorbare motieven33. Een en 
ander houdt niet alleen in dat de parlementsleden een absolute vrijheid van meningsuiting 
genieten met betrekking tot hun uitspraken in het parlement, maar tevens dat de debatten 
in  het  parlement  op  geen  enkele  wijze  de  grondslag  kunnen  vormen  voor  enige 
rechtsvordering.  De  parliamentary  freedom  of  speech verhindert  niet  alleen  dat  een 
parlementslid zelf burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld voor een 
verklaring of een handeling die hij in de uitoefening van zijn mandaat stelt, maar tevens 
dat een dergelijke verklaring of handeling op enige wijze voor een rechterlijke instantie in 
vraag wordt gesteld, en dit om te verhinderen dat de parlementsleden onrechtstreeks in de 
vrije uitoefening van hun mandaat zouden worden beperkt34.

Het is dan ook duidelijk dat eerder dan de parlementsleden zelf, het parlement en de 
parlementaire debatten bescherming (moeten) genieten. Artikel 58 G.W. behelst zodoende 
niet  alleen  de  individuele  parlementsleden,  maar  het  parlement  en  de  parlementaire 
debatten als dusdanig. 

9. Het parlement en zijn leden genieten een absolute vrijheid van meningsuiting in het 
raam van de parlementaire werkzaamheden. Hierbij zij aangestipt dat de mening van het 
parlement, dan wel van een deel ervan zoals een parlementaire commissie, in essentie het 
product  is  van  de  door  artikel  58  G.W.  beschermde  meningen  van  individuele 

33 Zie hierover voorts: K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, 
l.c., p. 671, nr. 7.
34 K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, l.c., p. 672, nr. 8, die 
in die optiek verwijst naar het arrest van het Arbitragehof van 7 februari 2001, waarbij het oordeelt 
dat een mening of stem uitgebracht in de uitoefening van het parlementair mandaat geen aanleiding 
kan geven tot de toepassing van artikel 15ter van de Wet op de verkiezingsuitgaven (Arbitragehof nr. 
10/2001, 7 feb. 2001,  J.L.M.B., 2001, 496, noot F. ABU DALU,  Jaarboek Mensenrechten, 2000-01, 
243,  noot  K.  MUYLLE).  Nochtans  beoogt  die  bepaling  niet  het  parlementslid  in  kwestie  te 
sanctioneren.  Het  Arbitragehof  kijkt  evenwel  verder  dan  het  onmiddellijke  voorwerp  van  de 
vordering:  indien  een  door  artikel  58  G.W.  beschermde  mening  als  bewijs  kan  dienen  in  een 
procedure om de overheidsdotatie van een politieke partij te ontnemen, worden de parlementsleden 
van die partij in hun bewegingsvrijheid beperkt (vgl.: M. UYTTENDAELE, l.c., J.L.M.B. 2005, p. 1591-
1592, nr. 3 en p. 1594-1595, nr. 7). MUYLLE verwijst verder naar het befaamde Vlaams Blok-arrest, 
waarbij het Hof van Beroep te Gent oordeelt dat artikel 58 G.W. zich er tegen verzet dat het bewijs 
dat  een politieke  partij  dient  te  worden aangezien  als  een groep of  vereniging  die  kennelijk  en 
herhaaldelijk discriminatie of segregatie verkondigt, zou worden bijgebracht hetzij aan de hand van 
de door tot die politieke partij behorende parlementsleden in de uitoefening van hun parlementaire 
functies uitgebrachte meningen of stemmen, hetzij aan de hand van de weergave van deze meningen 
of stemmen in de gedrukte teksten van het parlement (Gent 21 april 2004,  J.T. 2004, 590, noot E. 
BREMS en S. VAN DROOGHENBROECK, TvMR, 2004, nr. 2, p. 9, noot D. VOORHOOF en NjW 2004, 718, noot 
S. SOTTIAUX en J. VRIELINK; het Hof van Cassatie heeft de cassatieberoepen tegen dat arrest verworpen; 
Cass. 9 nov. 2004,  C.D.P.K. 2005, 597, noot A. VANDAELE,  R.D.P. 2005, 789, noot M.-F. RIGAUX, 
T.B.P. 2005, 43, noot F. MEERSSCHAUT). Opnieuw viseerde de strafvordering niet de parlementsleden 
in kwestie, maar volstond voor het Hof van Beroep het mogelijke effect dat de strafvordering op de 
vrije meningsuiting in het parlement zou hebben (zie ook: de conclusie van procureur-generaal M. 
LECLERQ voor Cass. 12 juli 1865, Pas. 1865, I, 261 inzake Chazal: artikel 58 G.W. verhindert dat de 
schuld van de protagonisten mede wordt bepaald aan de hand van wat ze hadden verklaard in het 
parlement;  artikel  58  G.W.  verhindert  evenwel  niet  dat  een  rechter  zich  op  een  parlementaire 
toespraak baseert bij de interpretatie van een reeks van handelingen waaruit het  bestaan van een 
overeenkomst  wordt  afgeleid:  Cass.  21  feb.  1901,  Pas. 1901,  I,  140,  met  conclusie  van  eerste 
advocaat-generaal VAN SCHOOR).
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parlementsleden. De absolute aard van de vrijheid van meningsuiting is wezenlijk voor de 
goede werking van het parlement en aldus voor het democratische staatsbestel. Het staat 
buiten kijf dat zij de openbare orde raakt35, reden waarom overigens een parlementslid de 
bedoelde immuniteit niet kan verzaken36. Zulks maakt dat aan die vrijheid geen andere 
grenzen  kunnen  worden  gesteld  dan  diegene  die  het  parlement  zelf  bepaalt.  Zo 
bijvoorbeeld  laat  artikel  66  van  het  Reglement  van  de  Kamer  van 
volksvertegenwoordigers  de  parlementsvoorzitter  toe  te  verhinderen  dat  een  mening 
wordt geuit of minstens dat er verdere ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Krachtens artikel 
51 van het Reglement van de Senaat geldt hetzelfde voor de Senaat. Meteen zij aangestipt 
dat de voorzitters van de verschillende parlementen van ons land dergelijke bevoegdheid 
met de grootste terughoudendheid hanteren37.

10. In de lijn van het voormelde strekt artikel 58 G.W. ertoe de meningsuiting als dus-
danig buiten elke vervolging of onderzoek te stellen, in welke context ook. De meningsui-
ting kan dan ook geen aanleiding geven tot toepassing van de artikelen 1382-1383 B.W. 
Het al dan niet foutieve karakter kan in geen enkele context ter discussie staan38.

Waar (met de moderne doctrine) wordt aangenomen dat de overheidsaansprakelijkheid 
rijst voor de fouten van al haar organen, met inbegrip van de parlementaire organen, on-
derstelt die aansprakelijkheid uiteraard een foutief handelen of nalaten, zij het dat het or-
gaan zelf immuun is39. Maar de mogelijkheid om die fout vast te stellen ontbreekt te de-
zen. Zoals gezegd, kunnen de meningen die het parlement en zijn leden in het raam van de 
parlementaire werkzaamheden uiten, geen aanleiding geven tot toepassing van de artike-
len 1382-1383 B.W. Het al dan niet foutieve karakter kan in geen enkele context ter dis-
cussie staan, en dus evenmin in een context van overheidsaansprakelijkheid.

Dit maakt mijns inziens het verschil met voormelde (cassatie)rechtspraak inzake over-
heidsaansprakelijkheid voor fouten van de uitvoerende macht40 en voor fouten van leden 
van de rechterlijke orde41. 

De door de appelrechters gemaakte extrapolatie van deze rechtspraak naar het onderha-
vige geval gaat niet op42, omdat inzake overheidsaansprakelijkheid voor een in het raam 
van  de  parlementaire  werkzaamheden  foutief  geuite  (schadeverwekkende)  mening,  de 
mogelijkheid om die fout in rechte vast te stellen ontbreekt. 

11.  De meningen die het parlement en zijn leden in het raam van de parlementaire 
werkzaamheden43 uiten, kunnen niet tot verantwoording aanleiding geven, en zodoende 

35 M.-F. RIGAUX, l.c., p. 600, nr. 8.
36 R. HAYOIT DE TERMICOURT, “De parlementaire immuniteit”, l.c., kol. 50, nr. 2; H. VANDENBERGHE, l.c., 
p. 912, nr. 4; J. VELU, o.c., I, 1986, 496-497.
37 E. TOEBOSCH, Parlementen en reglementen, Brussel, E. Story-Scientia, 1991, 65-81 en 289-291.
38 Zie dienaangaande in historisch en internationaal perspectief: H. VANDENBERGHE, l.c., 907-922.
39 Zie bv. de artikelen 1140-1147 Ger.W. wat betreft de beperkte persoonlijke aansprakelijkheid van 
de rechter.

Zie over de dissociatie van de overheidsaansprakelijkheid van de persoonlijke aansprakelijkheid 
van  het  overheidsorgaan  ook:  A.  VAN OEVELEN,  “De  aansprakelijkheid  van  de  Staat  voor 
ambtsfouten van magistraten en de orgaantheorie na het Anca-arrest van het Hof van Cassatie van 
19 december 1991”, l.c., p. 381-382, nrs. 16-17.

40 Cass. 5 nov. 1920 (Flandria),  Pas. 1920, I, 193, met conclusie van eerste advocaat-generaal P. 
LECLERCQ.
41 Cass. 19 dec. 1991 (Anca), Arr. Cass. 1991-92, nr. 215, J.L.M.B. 1992, 42, noot F. PIEDBOEUF, J.P. 
1992, nr. 209, p. 20, noot C. PANIER,  J.T. 1992, 142, met conclusie van eerste advocaat-generaal J. 
VELU,  Pas. 1992, I, nr. 215, met conclusie van eerste advocaat-generaal J. VELU,  R. Cass. 1992, 3, 
noot A. VAN OEVELEN, R.C.J.B. 1993, 285, noot F. RIGAUX en J. VAN COMPERNOLLE, R.R.D. 1992, 411, 
noot C. JASSOGNE, R.W. 1992-93, 396, Rev.not.b. 1992, 265, T.B.B.R. 1992, 60, noot A. VAN OEVELEN.
42 K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, l.c., p. 670-671, nr. 6.
43 Zie hierover: P. LEMMENS, “Vrijheid van meningsuiting – Een grondrecht ingebed in plichten en 
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evenmin  worden  beoordeeld  door  enig  rechtscollege.  Dergelijke  verantwoording  en 
beoordeling door een rechtscollege met gebeurlijk aansprakelijkheidsstelling zouden de 
goede  werking  van  het  parlement  en  aldus  van  het  democratische  staatsbestel  in  het 
gedrang brengen44.  Enige terughoudendheid bij de meningsuiting is uit den boze. Elke 
hinder of vrees in dit raam, al was het onrechtstreeks, gaat volledig in tegen de idee achter 
artikel 58 G.W.45. Die hinder of vrees zou ook –ten onrechte– kunnen meebrengen dat de 
parlementsvoorzitter, bij toepassing van het voormelde artikel 66 van het Reglement van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers vaker verhindert dat een mening wordt geuit of 
minstens dat er verdere ruchtbaarheid aan wordt gegeven46. Het parlement en zijn leden 
moeten vrij hun meningen kunnen uiten, zonder in de vrees te leven dat die uiting uit de 
parlementaire stukken zal worden geweerd om een eventuele aansprakelijkheidsvordering 
te vermijden47.

Artikel 58 G.W. sluit niet alleen de ‘vervolging’ uit. Artikel 58 G.W. heeft een meer 
algemene en absolute draagwijdte:  een parlementslid kan niet  worden vervolgd of aan 
‘enig onderzoek’ worden onderworpen naar aanleiding van een mening of een stem, in de 
uitoefening  van  zijn  functie  uitgebracht.  Wil  artikel  58 G.W. een afdoende  betekenis 
krijgen, dan verdient het woord ‘onderzoek’ een ruime invulling48. Artikel 58 G.W. moet 
dan ook in die zin worden geïnterpreteerd dat de bedoelde parlementaire meningsuiting 
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks voor en door een rechter het voorwerp van een 
(aansprakelijkheids)betwisting kan uitmaken, zelfs al is het betrokken parlementslid geen 
partij in het geding in kwestie. Dit betekent dat een rechter de mogelijkheid ontbeert om te 
beoordelen of een parlementaire meningsuiting  een fout  of een strafrechtelijk  misdrijf 
uitmaakt, ook al zou daardoor het parlementslid zelf niet strafrechtelijk of burgerrechtelijk 
aansprakelijk worden gesteld. Er anders over oordelen houdt het gevaar in dat hetzij het 
parlementslid,  hetzij  de parlementsvoorzitter verklaringen inhoudt of weglaat uit  vrees 
voor mogelijke vorderingen in rechte.

Samengevat en grondwetsconform luidt het aldus dat, aangezien de meningen die in het 
parlement zijn geuit, geen aanleiding kunnen geven tot toepassing van de artikelen 1382-

verantwoordelijkheden”,  Preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht  
van België en Nederland, Deventer, Kluwer, 2005, p. 67-68, nr. 56; M. UYTTENDAELE,  l.c., p. 1593-
1594,  nrs.  5-6;  H.  VUYE,  “Overheidsaansprakelijkheid  voor  het  doen en  laten  van parlementaire 
onderzoekscommissies… Waarom niet en waarom wel?”, l.c., p. 504, nr. 3; J. WILDEMEERSCH, l.c., p. 
1604-1607, nrs. 2.3-2.3.2.
44 E.H.R.M., arrest van 17 dec. 2002 inzake  A versus Verenigd Koninkrijk,  NJCM-Bulletin, 2004, 
1002-1015, noot W. VOERMANS; R. HAYOIT DE TERMICOURT, “De parlementaire immuniteit”, l.c., kol. 50, 
nr. 2; H. VANDENBERGHE, l.c., p. 910, nr. 3.
45 Dit  is  ook  het  fundamentele  verschil  met  de  aansprakelijkheid  van  de  Staat  voor  foutieve 
wetgeving. Om de aansprakelijkheid van de Staat uit  hoofde van een met de Grondwet strijdige 
wetgevende norm te kunnen inroepen, moet eerst een beroep tot vernietiging worden ingesteld bij of 
een prejudiciële vraag worden gesteld aan het Arbitragehof (A. ALEN en K. MUYLLE,  Compendium 
van het Belgisch Staatsrecht, Deel 1B, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 485. in die controle voorziet de 
grondwetgever uitdrukkelijk (artikel 142 G.W.). De controle van de rechter op door artikel 58 G.W. 
beschermde handelingen, daarentegen, sluit de grondwetgever uit (K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 
B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, l.c., p. 674, nr. 9). 
46 K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, l.c., p. 674, nr. 9.
47 Dit is trouwens de verantwoording van het arrest van het Hof van Cassatie van 11 april 1904 
waarin het Hof oordeelt dat de getrouwe weergave van verklaringen van een parlementslid in de 
Handelingen of in de pers de bescherming van artikel 58 G.W. genieten (Cass. 11 april 1904, Pas. 
1904, I, 199, met conclusie van eerste advocaat-generaal TERLINDEN). Zonder dergelijke bescherming 
bestaat  het  gevaar  immers  dat  de  draagwijdte  van  dergelijke  verklaringen  beperkt  blijft  tot  het 
parlementaire halfrond. Op te merken valt dat het Hof van Cassatie in dit arrest overweegt dat “cette 
publication n’expose  ni  l’éditeur  des  Annales,  ni  le  membre  du parlement  dont  les  paroles  sont 
produites”.
48 K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, l.c., p. 675, nr. 10.
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1383 van het Burgerlijk Wetboek, de aansprakelijkheid van de Staat voor de fouten van 
haar organen te dezen uitgesloten is.

12. Tot waar reikt het toepassingsgebied van de aldus voor beoordeling in rechte immu-
ne meningsuiting? 

Het toepassingsgebied is hoe dan ook begrensd door het raam van de parlementaire 
werkzaamheden49.

Voormelde vrijheid van meningsuiting omvat niet enkel de mondelinge verklaringen, 
afgelegd in plenaire vergadering dan wel in commissie of in een ander parlementair or-
gaan,  maar  ook  de  geschriften50.  Ook  de  schriftelijke  weergave51 van  de  mondelinge 
verklaringen  van  een  parlementslid  in  de  Handelingen,  het  Beknopt  Verslag  of  het 
Integraal Verslag is immuun. Hetzelfde geldt voor de getrouwe weergave van dergelijke 
verklaringen in de pers52. Er is geen enkele reden om een parlementair verslag anders te 
beoordelen53.  Zo genieten zowel de parlementsleden wiens verklaringen in een verslag 
worden weergegeven, als de rapporteur die als auteur van het verslag wordt aangemerkt, 
de bescherming van artikel 58 G.W. Wat de rapporteur betreft,  geldt die bescherming 
bijgevolg ook voor de weergave van meningen van anderen, met inbegrip van de mening 
van de commissie in zijn geheel. 

Te dezen spreken de appelrechters zulks niet tegen. Zij beamen dat artikel 58 G.W. zich 
uitstrekt  tot  de  in  de  parlementaire  stukken  weergegeven  meningsuiting  van  een 
parlementslid of van de commissie. Waar zij overwegen dat de tekst van het verslag ‘van 
enige afstandelijkheid van de bronnen en hun beweringen geenszins blijk geeft’, schrijven 
zij  de  litigieuze  passages  in  het  verslag  van  de  parlementaire  onderzoekscommissie 
minstens impliciet aan de commissie toe.

Het  staat  buiten  kijf  dat  de  vrijheid  van  meningsuiting  ook  de  (parlementaire) 
werkzaamheden van een parlementaire onderzoekscommissie bij toepassing van artikel 56 
G.W.  en  de  Wet  van  3  mei  1880  op  het  parlementair  onderzoek  omvat54.  De 
werkzaamheden  van  een  parlementaire  onderzoekscommissie  maken  immers  integraal 
deel  uit  van  de  parlementaire  werkzaamheden55.  Het  aan  de  wetgever  toegekende 
onderzoeksrecht strekt ertoe enerzijds controle uit te oefenen en anderzijds de noden van 
het land vast te stellen56.  De uitoefening van het onderzoeksrecht maakt een essentieel 
onderdeel uit van de taak van de wetgever57. Deze ultieme controleopdracht behoort toe 
aan de wetgever, en niet aan de rechterlijke macht. De rechterlijke macht kan zich niet in 
de plaats stellen van de wetgever of zich boven de wetgever stellen door zichzelf deze 

49 M. UYTTENDAELE, l.c., p. 1593-1594, nrs. 5-6; J. WILDEMEERSCH, l.c., p. 1604-1607, nrs. 2.3-2.3.2.
50 K. MUYLLE, “Luidt artikel 1382 B.W. de doodsklok over artikel 58 G.W.?”, l.c., p. 668-669, nr. 4; 
H. VUYE, “Les irresponsabilités parlementaire et ministérielle: les articles 58, 101, alinéa 2, 120 et 
124 de la Constitution”, l.c., p. 10, nr. 10.
51 M. VAN DER HULST, Het federale parlement, Kortrijk, UGA, 1994, 189.
52 Cass. 11 april 1904, Pas. 1904, I, 199, met conclusie van eerste advocaat-generaal TERLINDEN.
53 R. HAYOIT DE TERMICOURT, “De parlementaire immuniteit”, l.c., kol. 51, nr. 4; J. VELU, o.c., I, 498.
54 Verslag TESCH,  Parl.St. Kamer, 1880-81, nr. 79 en Hand. Kamer, 2 en 3 juni 1881, 1227- 1254, 
waaruit valt op te maken dat de parlementaire onschendbaarheid volgens de centrale afdeling, daarin 
gevolgd  door  de  Kamer,  niet  alleen  geldt  voor  de  verklaringen  van  een  lid  van  de 
onderzoekscommissie, maar ook voor de handelingen die hij stelt, zoals de beslissing om een persoon 
als getuige te horen. 

Zie ook: A. GIRON, Le droit public de la Belgique, Brussel, A. Manceaux, 1884, 107. 
55 R.D.P.B.,  IX,  v° Pouvoir  législatif,  l.c.,  p.  761, nr.  117;  M. VERDUSSEN,  o.c.,  593 en 622;  M. 
UYTTENDAELE, o.c., p. 217, nr. 184
56 Advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel tot aanvulling van de Wet van 3 mei 1880 op 
het parlementair onderzoek, Parl. St. Kamer 1988-89, nr. 675/2.
57 A. ALEN en F. MEERSSCHAUT, “Beschouwingen omtrent het wezen van het parlementair onderzoeks-
recht”, in Liber Amicorum Ernest Krings, Gent, Story-Scientia, 1991, 12.
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ultieme  controleopdracht  toe  te  eigenen  en  dit  door  de  uitgeoefende  parlementaire 
controle zelf aan controle te onderwerpen.

Het  litigieuze  verslag  van  de  parlementaire  onderzoekscommissie  ‘sekten’  geniet 
derhalve identiek dezelfde bescherming als een door een parlementslid in het raam van de 
parlementaire werkzaamheden geuite mening. Het feit dat het verslag zichzelf bepaalde 
kwaliteiten toedicht,  zoals ‘objectiviteit,  waarheid,  doorzichtigheid’ en dergelijke,  doet 
hieraan geen afbreuk. Het verslag zelf is een meningsuiting vanwege de parlementaire 
onderzoekscommissie.  De  bescherming  van  deze  meningsuiting  is  absoluut,  zodat  de 
rechterlijke toetsing ervan aan de artikelen 1382-1383 B.W. niet mogelijk is, ook al zou 
het verslag niet beantwoorden aan voormelde kwaliteiten die het zichzelf toedicht. 

13. Hoewel niet is uit te sluiten dat een derde schade kan lijden door een in het raam 
van parlementaire werkzaamheden geuite mening en deze derde, gelet op het voormelde, 
geen schadevergoeding kan bekomen noch van het parlementslid noch vanwege de Staat, 
behelst die parlementaire immuniteit geen miskenning van het recht van toegang tot de 
rechter zoals vervat in artikel 6 E.V.R.M. Zulks blijkt uit de rechtspraak van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens, zij het dat die rechtspraak duidelijk het voormelde 
toepassingsgebied, begrensd door het raam van de parlementaire werkzaamheden, in de 
verf zet58. Buiten dit raam geuite meningen genieten geen immuniteit. De parlementaire 
immuniteit kent een strikte interpretatie en kan niet overslaan tot het publieke optreden 
buiten het parlement. Die begrenzing verklaart de verschillen in uitkomst  in de arresten 
van het Europees Hof betreffende de verenigbaarheid van die immuniteit met artikel 6 
E.V.R.M. In de zaak A versus Verenigd Koninkrijk oordeelt het Europees Hof dat, voor 
zover de parlementaire verantwoordelijkheid betrekking heeft op een toespraak van een 
parlementslid in het kader van een parlementair debat, ze geen onevenredige beperking 
inhoudt van het recht van toegang tot de rechter59. De bedoelde immuniteit, die consistent 
is met de algemene rechtsopvattingen van de democratische staten, de Raad van Europa 
en het Europees parlement, kan in beginsel niet worden aangezien als een onevenredige 
beperking van het recht van toegang tot de rechter.  De onmogelijkheid om gebeurlijke 
schade ingevolge een in het raam van parlementaire werkzaamheden geuite mening te 
doen vergoeden, kan met andere woorden de proportionaliteitstoets van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens doorstaan60. In de zaken Cordova versus Italië daarentegen, 
oordeelt het Europees Hof dat, wanneer de parlementaire immuniteit toepassing vindt op 
een toespraak tijdens een verkiezingsmeeting of op persoonlijke briefwisseling, er wel 
sprake van een schending van artikel 6 E.V.R.M.61.  Het is  dus doorslaggevend dat de 
litigieuze verklaringen in de uitoefening van het parlementair mandaat geschieden62. Op 

58 H. VANDENBERGHE, l.c., 907-922.
59 E.H.R.M., arrest van 17 dec. 2002 inzake  A versus Verenigd Koninkrijk,  NJCM-Bulletin, 2004, 
1002-1015, noot W. VOERMANS. 

Zie  ook:  E.H.R.M.,  arrest  van  27  nov.  2003  inzake  Zollmann  versus  Verenigd  Koninkrijk, 
E.H.R.L.R., 2004, 200-202.

60 M. UYTTENDAELE, l.c., p. 1593-1594-, nrs 5-6.
61 E.H.R.M., arresten van 30 jan. 2003 in zaken Cordova versus Italië, NjW 2003, 235.

In dezelfde zin: E.H.R.M., arrest van 3 juni 2004 inzake de Jorio versus Italië. 
Zie over die rechtspraak voorts: F. KRENC, “La règle de l’immunité parlementaire à l’épreuve de la 
Convention européenne des droits de l’homme”, R.T.D.H. 2003, 813-821 en K. MUYLLE en J. VAN 
NIEUWENHOVE,  “Kroniek  Parlementair  Recht  –  Parlementaire  onverantwoordelijkheid  niet 
strijdig met recht op toegang tot rechter”, T.B.P. 2003, 419-421.

62 MUYLLE merkt op dat  het Europees Hof nochtans  traditioneel  groot belang hecht  aan de vrije 
meningsuiting van politici,  die in staat moeten zijn hun kiezers te vertegenwoordigen (E.H.R.M., 
arrest van 23 april 1992 inzake  Castells versus Spanje; E.H.R.M., arrest van 10 okt. 2000 inzake 
Ibrahim  Aksoy  versus  Turkije;  E.H.R.M.,  arrest  van  27  feb.  2001,  inzake  Jerusalem  versus 
Oostenrijk, J.T. 2001, 407, noot S. DEPRÉ). Vanuit dit oogpunt heeft het weinig zin de parlementaire 
onverantwoordelijkheid te beperken tot meningsuitingen die worden uitgebracht in het kader van een 
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die  manier  bevestigt  het  Europees  Hof  het  functionele  karakter  van  de  parlementaire 
immuniteit63.

14. Besluit is dan ook dat de extrapolatie van voormelde (cassatie)rechtspraak inzake 
overheidsaansprakelijkheid voor fouten van de uitvoerende macht en van leden van de 
rechterlijke  orde  naar  de  overheidsaansprakelijkheid  voor  fouten  van  de  wetgevende 
macht niet opgaat in zoverre het gaat om een in het raam van de parlementaire werkzaam-
heden foutief  geuite  (schadeverwekkende)  mening,  aangezien de mogelijkheid om die 
fout in rechte vast te stellen ontbreekt. De parlementaire vrijheid van meningsuiting kan 
niet worden ingeperkt, ook niet onrechtstreeks doordat een rechter ze als foutief zou kun-
nen bestempelen. Die mogelijkheid voor de rechter is onverenigbaar met de historiek en 
de draagwijdte van artikel 58 G.W.

Het enige middel tot cassatie is in zoverre gegrond.
De algemene rechtsbescherming voor  de burger,  die  meebrengt  dat de  Staat niet  is 

ontheven van zijn verplichting om op basis van de artikelen 1382-1383 B.W. de schade te 
vergoeden die  door  zijn  fout  of  door  die  van een van zijn  organen,  en met  name de 
wetgevende  macht,  aan  derden  is  veroorzaakt  in  het  raam  van  de  parlementaire 
werkzaamheden, kan niet leiden tot een onderzoek of vervolging op grond van een in het 
raam van de parlementaire werkzaamheden geuite mening en dus tot de beoordeling door 
de rechter of deze meningsuiting foutief is.

15. De appelrechters gaan er van uit dat artikel 58 van de Grondwet niet uitsluit dat de 
aansprakelijkheid van de Belgische Staat rijst voor een schadeverwekkende foutieve me-
ningsuiting in het raam van de werkzaamheden van een parlementaire onderzoekscom-
missie.

Zij  toetsen  vervolgens  het  verslag  van  de  in  het  middel  bedoelde  parlementaire 
onderzoekscommissie aan de zorgvuldigheidsnorm van de artikelen 1382-1383 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Zij  besluiten  tot  een  schadeverwekkende  foutieve  meningsuiting  en  veroordelen  de 
Belgische Staat tot schadeherstel.

Zodoende schenden zij artikel 58 van de Grondwet.
BESLUIT: VERNIETIGING,  behalve in zoverre de appelrechters het hoger beroep 

ontvankelijk verklaren.

ARREST

(A.R. C.05.0494.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Bij beschikking van de voorzitter van 24 maart 2006 werd deze zaak van de 

parlementair  debat. Andere media –inzonderheid radio en televisie– maken het  een parlementslid 
mogelijk een veel wijder publiek te bereiken en aldus de zorgen van zijn kiezers te verwoorden. Het 
Europees Hof verantwoordt evenwel het onderscheid in zijn rechtspraak aan de hand van het doel van 
de parlementaire onverantwoordelijkheid: ‘the absolute immunity enjoyed by members of parliament 
is designed to  protect  the  interests  of parliament  as  a whole as opposed to  those  of  inidividual 
members of parliament. This is illustrated by the fact that the immunity does not apply outside parlia-
ment. In contrast, the immunity which protects those engaged in the reporting of parliamentary pro-
ceedings, and that enjoyed by elected representatives in local government, are each qualified in na-
ture.’  (E.H.R.M.,  arrest  van 17 dec.  2002 inzake  A versus  Verenigd Koninkrijk,  NJCM-Bulletin, 
2004, 1002-1015, noot W. VOERMANS).
63 H. VANDENBERGHE, l.c., p. 922, nr. 6.
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eerste kamer naar de voltallige terechtzitting verwezen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 56, 58 en 144 van de Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 556 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 tot 13 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onder-

zoek;
- artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 
en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna artikel 10 E.V.R.M.); 

- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters beslissen dat de Staat aansprakelijk gesteld kan worden voor 

schade veroorzaakt door fouten van de wetgevende macht en dat noch artikel 58 
van de Grondwet, noch het beginsel van de scheiding der machten zich hier te-
gen verzetten. De appelrechters beslissen nog dat de parlementaire onderzoeks-
commissie een fout heeft begaan door op onvoorzichtige wijze het openbaar ver-
slag op te stellen, en dat de verweerders hierdoor schade leden, zodat de eiser 
hiervoor aansprakelijk is, op grond van de volgende overwegingen:

"De oorzaken van de vordering
(De verweerders) leggen uit:
-  dat de eerste verzoekster een vereniging is ter realisatie van een religieus 

doel. Dat zij tevens gekend is onder de franse benaming 'Eglise Universelle du 
Royaume de Dieu' en onder de Portugese benaming 'Igreja Universai do Reino 
de Deus' (IURD).

- dat deze verzoekster de afdeling in België vormt van de internationale religi-
euze beweging, onder haar Portugese benaming ontstaan in Brazilië.

- dat deze kerkvereniging naast het religieuze werk tevens actief is in het lief-
dadigheidswerk en de sociale hulpverlening (o.a. voedselhulp, reïntegratie van 
delinquenten en verslaafden, etc.).

- dat de tweede, de derde en de vierde verzoekers actieve bestuursleden zijn in 
deze  V.Z.W.,  respectievelijk  in  de  hoedanigheid  van  voorzitter,  secretaris  en 
penningmeester.

Ze voeren aan dat door de Kamer van Volksvertegenwoordigers een verslag 
werd opgesteld onder de naam 'Gewone Zitting 1996-1997 - 28 april 1997 - Par-
lementair Onderzoek met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de 
onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving 
en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen.' en dat dit verslag pu-
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bliek verspreid wordt en verkrijgbaar is door eenieder.
Ze stellen dat in dit verslag onbewezen aantijgingen, beschuldigingen en be-

weringen over eerste verzoekster, of over de internationale religieuze beweging 
met diezelfde naam waarvan zij in België een afdeling vormt, worden weergege-
ven als ware feiten. Met name:

- dat op pagina 319 (volume I) onder meer gesteld wordt
'Het blijkt evenwel te gaan om een authentieke misdaadorganisatie. Dit is een 

extreme vorm van 'religieus mercantilisme'.'
'In feite betreft het slechts een groots opgezette 'vorm van oplichting'. 'De lei-

ders van de kerk leiden een luxeleventje(...)'.'
- op pagina 320 wordt zonder enige staving losbandig gedrag gesuggereerd: 'In 

de organisatie zouden zich ook tal van seksschandalen hebben voltrokken'.
- verder op pagina 320 wordt betrokkenheid bij criminele praktijken geïnsinu-

eerd:
'Eén daarvan zou zijn aangekocht met het geld van de Colombiaanse maffia'.
'De leiders van de IURD zouden ook betrokken zijn bij 'drugs- en wapenhan-

del via Paraguay en Portugal'.'
'De activiteiten in België, die trouwens worden gesubsidieerd door de Brazili-

aanse organisatie, zouden dus een dekmantel kunnen zijn voor illegale praktij-
ken. De aanwezigheid van de IURD in Luxemburg "zou erop kunnen wijzen" dat 
die organisatie zich ook inlaat met praktijken die verband houden met het "wit-
wassen van geld'. (blz. 4 - 5 van het bestreden arrest)

'De rechtsmacht
De vordering die door (de verweerders) werd ingesteld beoogt het herstel van 

de beweerde schade die zij toeschrijven aan fouten begaan door de Parlementaire 
commissie. De vordering is gesteund op art. 1382 en 1383 B.W. en heeft uitslui-
tend betrekking op de subjectieve rechten van (de verweerders). Art. 144 G.W. 
kent de gewone rechtbanken en hoven bij uitsluiting de bevoegdheid toe om te 
oordelen over de burgerlijke rechten. Daarbij kan geen rekening gehouden wor-
den met de hoedanigheid van de procesvoerende partijen, noch met de aard van 
de handelingen die een krenking van het recht zouden veroorzaakt hebben, doch 
enkel met de aard van het gekrenkte recht dat het voorwerp vormt van het ge-
schil.

Overeenkomstig art. 556 Ger.W. nemen de hoven en rechtbanken kennis van 
alle vorderingen, behalve deze welke de wet aan hun rechtsmacht onttrekt.

Art. 58 G. W. onttrekt niet aan de rechter het oordeel over een vordering tot 
schadevergoeding wegens een beweerde fout van een lid van de Kamer, of van 
een instelling in de schoot van kamer opgericht. De door de Belgische Staat in-
geroepen onverantwoordelijkheid van de kamerleden betreft niet de rechtsmacht, 
maar de grond van de zaak: met name het al dan niet vaststellen van de aanspra-
kelijkheid (zie hierna).

De principiële aansprakelijkheid
De verantwoordelijkheid van de Staat door het gedrag van zijn organen
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De Staat is, zoals de burgers, onderworpen aan de rechtsregels en geen enkele 
wetsbepaling, noch enig algemeen rechtsbeginsel ontslaat de Staat van de alge-
mene zorgvuldigheidsplicht waarvan de niet naleving gesanctioneerd wordt door 
art. 1382 en 1383 B.W. De Staat kan aansprakelijk gesteld worden voor de scha-
de veroorzaakt door de fouten van haar organen. In beginsel brengt de fout van 
een orgaan de rechtstreekse aansprakelijkheid van de Staat op basis van art. 1382 
en 1383 B.W. teweeg indien dat orgaan binnen de grenzen van zijn wettelijke be-
voegdheid heeft gehandeld of  door ieder redelijk en voorzichtig mens geacht 
moet worden binnen die grenzen gehandeld te hebben.

De buitencontractuele aansprakelijkheid van de Staat is niet beperkt tot de uit-
voerende macht, maar geldt ook de andere machten die het staatsgezag uitmaken, 
en dus ook de wetgevende macht.

Omtrent het parlementair onderzoek moet worden verwezen naar de wet van 
30 juni 1996 tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onder-
zoek en van artikel 458 van het Strafwetboek.

Art. 1 van de Wet van 3 mei 1880 luidt sindsdien als volgt:
'Artikel 1. De Kamers oefenen het bij artikel 56 van de Grondwet toegekende 

recht van onderzoek uit overeenkomstig de volgende regels.'
'De door de Kamers ingestelde onderzoeken treden niet in de plaats van de on-

derzoeken van de rechterlijke macht; ze kunnen daarmee samenlopen maar mo-
gen het verloop ervan niet hinderen.'

Naar luid van art. 3 zijn de vergaderingen van de commissie die het onderzoek 
uitvoert openbaar, tenzij de commissie anders beslist. De leden van de Kamer 
zijn tot geheimhouding verplicht met betrekking tot de informatie verkregen naar 
aanleiding van de niet-openbare commissievergadering, maar de commissie kan 
de geheimhoudingsplicht opheffen tenzij zij zich uitdrukkelijk heeft verbonden 
om de geheimhouding in acht te nemen.

De kamer of de commissie, alsook hun voorzitters voor zover die daartoe ge-
machtigd worden, kunnen alle in het Wetboek van Strafvordering omschreven 
onderzoeksmaatregelen nemen. Hiertoe kan aan de eerste voorzitter van het hof 
van beroep gevraagd worden een raadsheer aan te stellen. De aangestelde magi-
straat staat onder leiding van de voorzitter van de commissie. Hij stelt een schrif-
telijk verslag op. De commissie kan ook inlichtingen opvragen bij de procureur-
generaal, die dat kan weigeren maar met de mogelijkheid voor de aanvrager om 
daartegen hoger beroep in te stellen. (art. 4)

Naar luid van art. 8 moeten andere personen dan de leden van de kamer die de 
niet openbare commissievergaderingen bijwonen of eraan deelnemen de eed af-
leggen het geheim karakter van de werkzaamheden te zullen naleven. De proces-
sen-verbaal waarin wordt vastgesteld dat er aanwijzingen of vermoedens zijn van 
strafbare feiten, worden gezonden aan de procureur-generaal bij het hof van be-
roep opdat daaraan gevolg wordt gegeven als naar recht. (art. 10)

De commissie maakt van haar werkzaamheden een verslag op dat openbaar is 
(art. 13).

Het recht van onderzoek wordt in de rechtsleer omschreven als een attribuut 
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van de bevoegdheid van de Wetgevende Kamers, soms ook als een natuurlijk uit-
vloeisel van het initiatiefrecht. Het recht van onderzoek wordt uitgeoefend door 
de Kamer zelf, of door een daartoe in haar midden opgerichte commissie (art. 2). 
Het recht van onderzoek wordt collectief uitgevoerd en het onderscheidt zich al-
dus van het individuele initiatiefrecht van de leden van de Kamers. De openbare 
verslaggeving van het onderzoek is verplicht.

Zowel in de uitvoering van de onderzoeksverrichtingen omtrent de sekten, als 
in de verslaggeving ervan, handelde de commissie die gelast was met het onder-
zoek naar de sekten binnen zijn bevoegdheid als orgaan van de Staat. De Belgi-
sche Staat is dan ook, in de regel, vatbaar voor een aansprakelijkheidsvordering 
gesteund op art. 1382 en 1383 B.W. wegens schadeverwekkende fouten of nala-
tigheden  door  de  commissie  begaan.  De  schadeverwekkende  handeling  moet 
daarbij niet noodzakelijk uitgaan van de plenaire vergadering van de Kamer, zo-
dat de goedkeuring van slechts een beperkt gedeelte van het verslag in de plenai-
re vergadering van 7 mei 1997 de aansprakelijkheid van de Belgische Staat voor 
het handelen vanwege één van haar organen, te dezen de commissie, niet in de 
weg staat zélf als door een commissie opgericht in haar midden kan worden uit-
gevoerd.

De exceptie van art. 58 G.W.
Geen lid van een van beide Kamers kan worden vervolgd of aan enig onder-

zoek worden onderworpen naar aanleiding van een mening of een stem, in de 
uitoefening van zijn functie uitgebracht. Deze onverantwoordelijkheid geldt zo-
wel voor strafrechtelijke vorderingen als voor burgerlijke vorderingen, voor zo-
ver deze mening is uitgebracht in de uitoefening van zijn functie.

Daaronder moet ook begrepen worden de meningsuiting van een lid van de 
Kamers die weergegeven wordt in parlementaire stukken, meer bepaald in deze 
documenten die  deel  uitmaken van de  parlementaire  werkzaamheden,  temeer 
wanneer de publicatie ervan is voorgeschreven. Hierboven werd gewezen op de 
bevoegdheid die aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en aan de Senaat 
werd verleend op grond van art. 56 G.W. en op het verplichte karakter van de 
publicatie van een verslag na het afsluiten van de werkzaamheden van het onder-
zoek. Het opstellen en publiceren van een verslag van een onderzoekscommissie 
behoort dan ook tot de 'uitoefening van de functie' van het parlementair mandaat, 
zelfs wanneer men dit begrip strikt interpreteert.

Art. 58 G.W. brengt echter niet met zich mede dat de Staat zich zou kunnen 
beroepen op deze onverantwoordelijkheid die niet leidt tot de principiële niet 
aansprakelijkheid van de Belgische Staat voor handelingen of nalatigheden van 
zijn organen, het weze een onderzoekscommissie van een wetgevende kamer. De 
aansprakelijkheid van de Staat wordt niet uitgesloten omdat de persoonlijke ver-
antwoordelijkheid van het orgaan zelf voor de schadeverwekkende handeling die 
het heeft verricht, niet in het gedrang kan komen, ofwel omdat het orgaan kan 
aangemerkt worden wegens een onoverkomelijke dwaling van dit orgaan of een 
andere hem eigen grond van ontheffing van zijn aansprakelijkheid, ofwel omdat 
die handeling (weliswaar) een fout is, maar het orgaan persoonlijk ontheven is 
van de aansprakelijkheid waartoe ze aanleiding kan geven.
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De grondwettelijke scheiding der machten
Geen enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling ontrekt de Belgische Staat, 

voor wat betreft de Wetgevende Macht in de uitoefening van haar opdrachten, 
aan de in artikelen 1382-1383 B.W. bepaalde verplichting om de schade te ver-
goeden die deze macht door haar fout aan een ander veroorzaakt.

Er werd reeds geoordeeld: 'Zelfs een strikte scheiding van machten houdt niet 
in dat de Staat ontheven is van zijn aansprakelijkheid (i.v.m. schade) die aan der-
den werd veroorzaakt door een foutief handelen of nalaten van organen van de 
uitvoerende macht (Cass. 5 november 1920...) -Flandria-arrest n.v.h.- of van de 
rechterlijke macht (Cass. 19 december 1991...) -Anca-arrest n.v.h.-. Er is geen 
reden om de weerslag van het beginsel van de scheiding der machten op de even-
tuele aansprakelijkheid van de Staat voor wetgevende handelingen anders te be-
oordelen'.

Het beginsel der scheiding der machten kan niet ingeroepen worden om voor 
te houden dat de Belgische Staat niet aansprakelijk zou kunnen gesteld worden 
bij een onzorgvuldig optreden van de wetgevende macht. De Staat wordt immers 
aansprakelijk gesteld niet als 'wetgevende macht', maar als de ene en onverdeel-
de rechtspersoon, die persoonlijk aansprakelijk is voor de schade ontstaan door 
foutieve gedragingen of nalatigheden van haar organen'.

'De ingeroepen fouten
(...)'.
'De zorgvuldigheidsplicht
Uit de voorliggende stukken kan niet afgeleid worden dat het onderzoek zelf 

zoals het  werd gevoerd,  op foutieve wijze de belangen van (de verweerders) 
heeft geschonden (zie hierboven). Doch ook de openbare rapportage van het on-
derzoek moet voldoen aan de criteria van zorgvuldigheid, immers ook de over-
heid is gebonden door de zorgvuldigheidsnorm.

(De verweerders) verwijten in hoofdzaak de publicatie van wat zij noemen las-
terlijke aantijgingen, ze achten dit des te schadelijker wegens het gezag waarmee 
de Kamer van volksvertegenwoordigers is bekleed. Ze achten het foutief dat een 
aantal uitspraken over de kerkgemeenschap en haar leden worden gedaan die - 
zonder enige aanwijzing van waarachtigheid, laat staan enig bewijs - als 'feiten' 
worden voorgesteld.

Hierboven werden de door (de verweerders) gewraakte passages weergegeven. 
De kerkgemeenschap wordt daarnaast ook nog vermeld in de synoptische tabel 
(Verslag, volume 2, blz. 243, onder nr. 62) en (de verweerders) zijn van oordeel 
dat de opname in deze lijst hoe dan ook een uitdrukking is van een waardeoor-
deel van de Commissie. Vooral het openbaar karakter en de publieke versprei-
ding en ruchtbaarheid worden foutief en schadeverwekkend genoemd.

Het verslag werd opgemaakt namens de onderzoekscommissie, bevat twee vo-
lumes (boekdelen) en is publiek toegankelijk. De commissie stelt voorop dat ze 
aldus verslag uitbrengt van de opdracht die aan de commissie werd toegekend 
door de plenaire vergadering van de Kamer. Ze wil de vaststellingen, analyses, 
voorstellen of aanbevelingen, zowel deze welke ze geregistreerd heeft als die 
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welke ze heeft goedgekeurd, aan een openbaar debat in de Kamer en terzelfder-
tijd aan een breed maatschappelijk debat onderwerpen (blz. 5).

Als de 'enige' doelstelling van de opdracht van de commissie wordt beschre-
ven: het bestrijden van het misbruik door bepaalde personen of verenigingen van 
de door de Grondwet gewaarborgde fundamentele vrijheden die onverkort moe-
ten geëerbiedigd worden (blz. 5).

Er wordt gewezen op de omvang van het onderzoek en het bewust tegenspre-
kelijk karakter ervan dat aantoont dat de commissie een objectief onderzoek - 
zonder enige vooroordeel - heeft willen voeren. 'Wellicht hebben de conclusies 
van de commissie des te meer gewicht daar zij de vrucht van objectief werk zijn. 
Dat hopen wij althans'. Ze stelt dat ze in haar opdracht tekort zou geschoten zijn 
mocht zij een aantal vaststellingen en helaas bevestigde waarheden voor de pu-
blieke opinie hebben verborgen (blz. 6).

Het verslag vangt aan met de verklaring:
'De parlementaire  onderzoekscommissie  heeft  er  naar  gestreefd  haar  werk-

zaamheden uit te voeren in een geest die rekening houdt met de eisen van de he-
dendaagse  samenleving:  objectiviteit,  waarheid,  doorzichtigheid,  pluralisme, 
overstijging van achterhaalde scheidingslijnen, verantwoordelijkheidszin'.  (blz. 
5)

Ontleding van de gewraakte tekst
Het onderdeel van het verslag 'het Parlementair onderzoek naar de sekten' dat 

handelt over de Universele Kerk van het Rijk Gods (UIRD) situeert zich in volu-
me 1, deel 2, lits. III, getiteld 'Informatie uit de hoorzittingen met gesloten deu-
ren (meestal door volgelingen, gewezen volgelingen of hun familieleden)', blz. 
318 e.v. De tekst is doorlopend en schrijft de inhoud niet toe aan een welbepaal-
de getuige of bron, behoudens waar het over het fortuin van de stichter gaat (zie 
verder) en waar in de voorlaatste alinea gemeld wordt dat een getuige er de aan-
dacht wenst op te vestigen dat de kerk ervoor gekozen heeft zich in de nabijheid 
van grote internationale havens, zoals Rotterdam of Antwerpen, te vestigen. Dit 
wordt, in dezelfde paragraaf gevolgd door de bedenking dat de activiteiten in 
België een dekmantel zouden kunnen zijn voor illegale praktijken. In de volgen-
de (slot)alinea wordt gesteld dat de aanwezigheid van de kerkgemeenschap in 
Luxemburg erop zou kunnen wijzen dat de organisatie zich ook inlaat met prak-
tijken die verband houden met het witwassen van het geld.

De beschrijving van de kerkgemeenschap vangt aan met een aantal gegevens 
omtrent de oprichting en het vermoeden ('zou')  dat ze is voorgekomen uit de 
pinksterbeweging. Bijna onmiddellijk daarop volgt de zin: 'Het blijkt evenwel te 
gaan  om een  authentieke  misdaadorganisatie,  die  alleen  verrijking  nastreeft'. 
Vervolgens wordt gewezen op de vestigingplaats van de kerk in België (Antwer-
pen) en de huurprijs van de lokalen. Er wordt een adres in Brussel opgegeven en 
er wordt vermeld dat de organisatie officieel in Luxemburg is gevestigd. De kerk 
heeft in België volgens het verslag slechts een 20-tal leden, meestal zwarte vrou-
wen uit Portugees sprekende landen.

De tekst bevat een beschrijving van geldinzamelingen bij de leden, tegen be-
lofte van de vervulling van wensen die echter nooit worden ingewilligd. Dit on-
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derdeel eindigt met de zin: 'In feite betreft het slechts een groots opgezette vorm 
van oplichting'. Elders in de tekst stelt men vast dat de leiders van de beweging 
beweren aids te kunnen genezen, en dat zij vooral werven bij volkse en behoefti-
ge mensen.

Volgens bepaalde bronnen, zo meldt het verslag, zou de stichter in 20 jaar tijd 
een fortuin van zowat 100 miljoen dollar hebben opgebouwd en leiden de kerk-
leiders een luxeleven. Beschreven wordt dat de kerk ook 2.000 tempels bezit, 22 
radiostations en 16 televisiestations. 'Eén daarvan zou aangekocht zijn met het 
geld van de Colombiaanse maffia'. Het internationale karakter van de organisatie 
wordt beklemtoond.

Tussen deze gegevens door wordt er geopperd dat er zich in de organisatie 
(ook) tal van seksschandalen zouden voltrokken hebben, dat de leiders zouden 
betrokken zijn bij drugs- en wapenhandel via Paraguay en Portugal en dat in 
Frankrijk klacht werd ingediend ingevolge de zelfmoord van een jongere die on-
der belofte werk te vinden vruchteloos een bedrag van 40.000 BEF had geschon-
ken.

Toetsing
De statements: 'Het blijkt evenwel te gaan om een authentieke misdaadorgani-

satie, die alleen verrijking nastreeft' en 'In feite betreft het slechts een groots op-
gezette  vorm van oplichting'  zijn  affirmatief  en zonder voorbehoud geformu-
leerd. Ze worden omringd door een aantal ondersteunende feiten en vaststellin-
gen die eveneens zonder enige reserve worden geformuleerd (zoals de verwij-
zing naar het fortuin van de leiders en de bezittingen van de organisatie). Een 
reeks  associaties  worden  voorafgegaan door  de  woorden  'zou'  of  'zouden'  en 
sommige daarvan hebben een bepaald zwaarwichtige inhoud of connotatie: maf-
fia, witwassen van (zwart) geld, dekmantel voor illegale praktijken en bendevor-
ming.'

Zoals elke uitspraak, tekst of publicatie, dient bij de toetsing van wat uitge-
drukt is rekening gehouden te worden met de volledige context die verondersteld 
mag worden gekend te zijn door de normaal aandachtige lezer. Deze lezer moet 
een normaal kritische houding aannemen tegenover dat wat hem wordt aangebo-
den. Dit gebeurt vooreerst door de identificatie van de auteur en verder o.m. door 
de situering en de evaluatie van de bron of de bronnen, het in acht nemen van het 
voorgenomen doel van het geschrift, en de uitgedrukte werkwijze van onderzoek 
of studie.

Te dezen gaat van de auteur van het geschrift een specifiek gezag uit: het is 
een parlementaire  onderzoekscommissie  die  bekleed is  met  de onderzoeksbe-
voegdheden zoals een onderzoeksrechter. Het verslag van de commissie vangt 
aan met de verwijzing naar een aantal aan zichzelf gestelde eisen: 'objectiviteit, 
waarheid, doorzichtigheid, pluralisme, overstijging van achterhaalde scheidings-
lijnen, verantwoordelijkheidszin'. De zin voor objectiviteit wordt bijzonder be-
klemtoond: 'Wellicht hebben de conclusies van de commissie des te meer ge-
wicht daar zij de vrucht van objectief werk zijn'. Het doel, of de doelgroep, van 
de publicatie overtreft - volgens eigen aangeven - het parlementair debat en de 
parlementaire besluitvorming: de commissie wil haar bevindingen tezelfdertijd 
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ook "aan breed maatschappelijk debat onderwerpen" met het oog op 'het bestrij-
den van het misbruik door bepaalde personen of verenigingen'.

Vanuit dit gezag, de zichzelf toegeschreven objectiviteit  en de rechtstreekse 
doelstelling het publiek voor te lichten dient het stuk afgewogen te worden. De 
inhoud is bijzonder zwaarwichtig: de organisatie (leiders, leden...) worden zware 
misdrijven toegeschreven, in twee gevallen zonder enige reserve, en in andere 
gevallen wordt deze reserve bijzonder zwak uitgedrukt en insinueert men dat er 
zich bijzonder laakbare feiten op allerlei terreinen (misdaad, zeden, onredelijke 
verrijking, uitbuiting) voordoen. Omtrent de bronnen van de weergegeven infor-
matie en beweringen blijkt de tekst en ook de context bijzonder vaag. Feiten die 
een zekere waarschijnlijkheid hebben en loutere beweringen worden in het stuk 
niet, of nauwelijks, van elkaar onderscheiden.

De tekst verdicht tevens de informatie en de beweringen omtrent de verwante 
religieuze organisatie(s) in het buitenland en deze in België, hoewel deze laatste 
marginaal genoemd wordt, met slechts een ... twintigtal leden.

Er kan, in de regel, geen bezwaar tegen bestaan dat in een dergelijke publicatie 
verwezen wordt naar anonieme getuigen. In zijn verdediging argumenteert  de 
Belgische Staat echter dat de tekst slechts de weergave is van de beweringen van 
de getuigen en dat 'deze informatie gewoon werd gebundeld', zonder dat de com-
missie zich over het waarheidsgehalte heeft uitgesproken (zie de besluiten van de 
Belgische Staat dd. 8 november 2001). De concrete redactie van dit onderdeel 
van het verslag laat echter niet toe te besluiten dat dit stuk aldus moet, of zelfs 
kan gelezen worden. Van enige afstandelijkheid van de bronnen en hun bewerin-
gen geeft de tekst geenszins blijk.

Bij de normaal aandachtige en normaal kritische lezer van dit onderdeel van 
het verslag wordt daarentegen de verwachting gewekt dat de weergegeven infor-
matie steunt op gecontroleerde bronnen en dat die informatie een groot waar-
heidsgehalte, minstens een ernstige waarschijnlijkheidsgraad, heeft. De titel van 
het hoofdstuk waarin de tekst werd opgenomen 'Informatie uit de hoorzittingen 
met gesloten deuren' spreekt deze verwachting geenszins tegen.

Het volstaat ook niet er in de inleiding van het verslag op te wijzen dat het 
nooit de bedoeling is geweest een heksenjacht op gang te brengen temeer er in 
diezelfde inleiding wordt gewezen op kwaliteiten zoals grondigheid en objectivi-
teit.

De commissie was bijzonder onvoorzichtig en onkies om de beweringen van 
enkele anonieme getuigen op deze wijze te verwerken in een redactioneel stuk 
dat de kerkgemeenschap o.a. misdadigheid en normloosheid toeschrijft. Daarbij 
kon de commissie met zekerheid beseffen dat deze beschrijving schadelijk kon 
zijn voor de organisatie. Deze fout wordt niet verschoond door de omstandigheid 
dat de vereniging niet inging op een uitnodiging om gehoord te worden; dit be-
lette de commissie niet om de gewone voorzichtigheid in acht te nemen bij het 
opstellen van het openbaar verslag.

De synoptische tabel (boekdeel II, blz. 227) wordt ingeleid door de waarschu-
wing dat de opsomming geen standpunt, noch waardeoordeel inhoudt, en dat de 
commissie er niet van uitgaat dat een beweging die op de lijst voorkomen een 
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sekte is, of dat ze gevaarlijk is. Behoudens het land van de herkomst, het jaar van 
de oprichting en de stichter bevat de tabel enkel de vermelding dat de kerkge-
meenschap een afscheuring is van de pinksterbeweging. Dit onderdeel van het 
verslag geeft geen aanleiding tot het vaststellen van een fout of een gebrek aan 
voorzorg" (blz. 11-16 en 18-22 van het bestreden arrest).

Grieven
Artikel 144 van de Grondwet bepaalt dat geschillen over burgerlijke rechten 

bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren.
Artikel 556 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de hoven en rechtbanken 

kennis nemen van alle vorderingen, behalve deze welke de wet aan hun rechts-
macht onttrekt.

Artikel 58 van de Grondwet bepaalt dat geen lid van een van beide Kamers 
kan worden vervolgd of aan enig onderzoek onderworpen naar aanleiding van 
een mening of een stem, in de uitoefening van zijn functie uitgebracht.

Deze bepaling, die de regel van de parlementaire onverantwoordelijkheid tot 
uitdrukking brengt, omvat twee onderscheiden beginselen die beide essentieel 
zijn voor de goede werking van het parlement.

Enerzijds waarborgt artikel 58 van de Grondwet de vrijheid van meningsuiting 
van de leden van de Kamers. Deze vrijheid van meningsuiting van de leden van 
de Kamers, die eveneens vervat ligt in artikel 10 E.V.R.M., dient noodzakelijker-
wijze absoluut te zijn. Zij is immers een noodzakelijke voorwaarde voor de goe-
de werking van het parlement en derhalve voor de democratie. De vrije menings-
uiting over zaken van publiek belang moet zonder enige terughoudendheid mo-
gelijk zijn in het parlement. Zonder deze absolute vrijheid van meningsuiting kan 
de democratie niet naar behoren functioneren. Deze regel werd dan ook niet in-
gevoerd ter bescherming van de belangen van de vertegenwoordigers zelf, maar 
wel ter bescherming van het algemeen belang.

Deze regel van de absolute vrijheid van meningsuiting in het kader van het 
parlementaire debat houdt dan ook in dat de leden van de Kamers, bij het uitoe-
fenen van hun functie, niet aan de zorgvuldigheidsplicht, zoals vervat in de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, onderworpen zijn. Een mening 
geuit in het kader van een parlementair debat kan dan ook onmogelijk foutief 
zijn in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Dit 
blijkt uit de tekst zelf van artikel 58 van de Grondwet op grond waarvan geen lid 
van een van beide Kamers aan een onderzoek kan worden onderworpen naar 
aanleiding van een mening uitgebracht in de uitoefening van zijn functie:  op 
grond van deze bepaling kunnen de meningen geuit in het kader van de parle-
mentaire activiteit niet aan enig onderzoek worden onderworpen.

Anderzijds houdt artikel 58 van de Grondwet in dat de parlementaire debatten 
niet onderworpen kunnen worden aan enige controle van de rechterlijke macht. 
In die zin is artikel 58 van de Grondwet de weerslag van het algemeen rechtsbe-
ginsel van de scheiding der machten op grond waarvan elk van de organen van 
de Staat bekleed is met een bepaalde functie in de uitoefening van de staatsmacht 
en dit orgaan deze functie met uitsluiting van de andere organen mag uitoefenen. 
Volgens dit beginsel en artikel 58 van de Grondwet kan de rechterlijke macht 
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dan ook in principe niet oordelen over de regelmatigheid en rechtmatigheid van 
de wijze van optreden van de wetgevende macht en meer bepaald van de debat-
ten die in de wetgevende kamers gevoerd worden. De parlementaire debatten 
kunnen dan ook op generlei wijze onderworpen worden aan de controle van de 
rechterlijke macht en de grondslag vormen van enige rechtsvordering.

Deze regel strekt ertoe bovenvermelde absolute vrijheid van meningsuiting te 
waarborgen en is dan ook, zoals deze absolute vrijheid van meningsuiting zelf, 
essentieel voor de goede werking van het parlement en van de democratie.

De parlementaire onverantwoordelijkheid vervat in artikel 58 van de Grondwet 
heeft niet enkel betrekking op mondelinge verklaringen in het parlement, maar 
tevens op alle geschriften in het raam van de parlementaire werkzaamheden.

Verder  heeft  deze  parlementaire  onverantwoordelijkheid  betrekking  op  alle 
werkzaamheden van het parlement.

Artikel 56 van de Grondwet bepaalt dat elke Kamer het recht van onderzoek 
heeft. Dit onderzoeksrecht werd nader uitgewerkt in de artikelen 1 tot 13 van de 
wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek.

Overeenkomstig artikel 13 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair on-
derzoek maakt de commissie van haar werkzaamheden een verslag, dat openbaar 
is. Zij vermeldt haar conclusies en formuleert, in voorkomend geval, opmerkin-
gen over de verantwoordelijkheden die door het onderzoek aan het licht zijn ge-
bracht, en voorstellen over een wijziging van de wetgeving.

Uit deze bepaling blijkt dat het verslag van de parlementaire onderzoekscom-
missie de loutere weergave is van de werkzaamheden en van de conclusies van 
de commissie.

De werkzaamheden die in het kader van het parlementair onderzoek plaatsvin-
den, behoren tot de essentie van de taken van de wetgevende kamers en genieten 
dan ook eveneens de bescherming van artikel  58 van de Grondwet. Derhalve 
kunnen de meningen die geuit zijn in het kader van een parlement onderzoek, 
evenals de schriftelijke weerslag hiervan in het verslag, onmogelijk foutief zijn 
in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Verder mo-
gen noch de debatten die gevoerd werden in het kader van een parlementair on-
derzoek, noch het verslag dat hiervan de weergave is, aan enige rechterlijke con-
trole onderworpen worden.

Terzake onderwerpen de appelrechters het onderzoek dat gevoerd werd in de 
parlementaire onderzoekscommissie en de conclusies van de onderzoekscommis-
sie aan de zorgvuldigheidstest vervat in de artikelen 1382 en 1383 van het Bur-
gerlijk Wetboek. De appelrechters beslissen dat niet blijkt dat het onderzoek zelf, 
zoals het werd gevoerd, op foutieve wijze de belangen van de verweerders heeft 
geschonden, doch dat de openbare rapportage niet voldoet aan de criteria van 
zorgvuldigheid.

De appelrechters overwegen dat van de parlementaire onderzoekscommissie 
een zeker gezag uitgaat, dat het verslag zichzelf objectiviteit toeschrijft en dat het 
tot doel heeft het publiek voor te lichten. De appelrechters verwijten de parle-
mentaire onderzoekscommissie aan eerste verweerster zware misdrijven toe te 
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schrijven, in twee gevallen zonder reserve, zonder de bronnen van deze bewerin-
gen nader te omschrijven en zonder enige afstand te nemen van deze bronnen, 
zodat de verwachting wordt gewekt dat de informatie een ernstige waarschijn-
lijkheidsgraad heeft. De appelrechters overwegen nog dat de commissie bijzon-
der onvoorzichtig was om de beweringen van enkele anonieme getuigen op deze 
wijze te verwerken in het verslag.

Daar het verslag slechts de weergave is van de werkzaamheden en de conclu-
sies van de parlementaire onderzoekscommissie, beoordelen en bekritiseren de 
appelrechters, door te beslissen dat de commissie een fout heeft begaan door in 
het verslag aan de eerste verweerster zware misdrijven toe te schrijven zonder de 
bronnen van deze beweringen nader te omschrijven en zonder enige afstand te 
nemen van deze bronnen, de conclusies zelf van de parlementaire onderzoeks-
commissie en bekritiseren zij aldus een mening die in het kader van de parlemen-
taire werkzaamheden werd uitgebracht.

Door aldus te beslissen dat de mening die werd uitgebracht in voormelde par-
lementaire onderzoekscommissie foutief is, schenden de appelrechters de artike-
len 56 en 58 van de Grondwet, 10 E.V.R.M., 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en de artikelen 1 tot 13 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair 
onderzoek.

Door zich verder op bovenvermelde wijze rechtstreeks in de activiteit van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers te mengen, daarop controle uit te oefenen 
en daarover een oordeel uit te spreken, schenden zij de artikelen 56 en 58 van de 
Grondwet, de artikelen 1 tot 13 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair 
onderzoek en het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten. Aan 
deze vaststelling wordt  geen afbreuk gedaan door het  feit  dat  niet  een parle-
mentslid, maar de Belgische Staat wordt veroordeeld.

Hieruit volgt dat de appelrechters, door te beslissen dat zij rechtsmacht hebben 
om over de vordering uitspraak te doen en door deze vordering ontvankelijk en 
gegrond  te  verklaren,  alle  in  het  middel  genoemde  bepalingen  en  algemeen 
rechtsbeginsel schenden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De beginselen van scheiding der machten en van de onafhankelijkheid van 

de wetgevende macht en van de parlementsleden houden niet in dat de Staat in 
het algemeen zou zijn ontheven van zijn verplichting de schade te vergoeden die 
een fout van het Parlement aan een derde heeft veroorzaakt.

Door de kennisneming van geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting 
aan de hoven en rechtbanken toe te kennen, stelt artikel 144 van de Grondwet 
alle burgerlijke rechten onder de bescherming van de rechterlijke macht.

Ter verwezenlijking van die bescherming heeft de grondwetgever geen reke-
ning gehouden met de hoedanigheid van de gedingvoerende partijen en evenmin 
met de aard van de handelingen waardoor een recht wordt geschonden, maar wel 
en uitsluitend met de aard van het recht waarover het geschil loopt.

Zoals de burgers is de Staat onderworpen aan rechtsregels, waaronder die wel-
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ke betrekking hebben op de vergoeding van schade ten gevolge van fouten die de 
subjectieve rechten en de wettige belangen van personen aantasten.

2. De bescherming geboden door artikel 144 van de Grondwet laat niet toe dat 
de rechter, rechtstreeks of onrechtstreeks, toezicht uitoefent op de wijze waarop 
het parlement het recht van onderzoek uitoefent of tot zijn besluit komt, en aldus 
op de wijze waarop de leden van de Kamers hun mening uitdrukken. 

3. Artikel 56 van de Grondwet bepaalt dat elke Kamer het recht van onderzoek 
heeft. De Grondwet beperkt dit recht van onderzoek niet.

4. Artikel 58 van de Grondwet bepaalt dat geen lid van een van beide kamers 
kan worden vervolgd of aan enig onderzoek onderworpen naar aanleiding van 
een mening of een stem, in de uitoefening van zijn functie uitgebracht.

5. Die bepalingen sporen met de beperkingen die ook het EVRM, zoals het 
EHRM het uitlegt, stelt aan het recht de handelingen van het Parlement en zijn 
leden te toetsen.

De parlementaire immuniteit dient een legitiem doel: het beschermen van de 
vrije meningsuiting in het  parlement en de handhaving van de scheiding van 
machten tussen wetgever en rechter. Het is geen onevenredige inbreuk op het 
recht op toegang tot de rechter te beslissen dat de rechter niet mag oordelen of 
een meningsuiting van een parlementslid of van een parlementaire commissie 
foutief was en aldus de aansprakelijkheid van de federale Staat tot gevolg zou 
kunnen hebben.

6. Die vrijheid omvat niet enkel de mondelinge verklaringen van individuele 
parlementsleden, maar ook hun geschriften. Zij omvat voorts alle parlementaire 
werkzaamheden, zo ook deze van een parlementaire onderzoekscommissie, op-
gericht bij toepassing van artikel 56 van de Grondwet en van de wet van 3 mei 
1880 op het parlementaire onderzoek.

7. Indien de burgers het recht zouden hebben een schadeclaim tegen de Staat 
in te leiden op grond van een beweerde onzorgvuldige meningsuitdrukking geuit 
in het raam van de parlementaire werkzaamheden, zou die vrijheid in strijd met 
de Grondwet beperkt worden. 

8. De appelrechters gaan ervan uit dat artikel 58 van de Grondwet niet uitsluit 
dat de Belgische Staat  aansprakelijk is  voor een schadeverwekkende foutieve 
meningsuiting in het raam van de werkzaamheden van een parlementaire onder-
zoekscommissie. Vervolgens toetsen de appelrechters het verslag van die onder-
zoekscommissie aan de zorgvuldigheidsnorm van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek.

Zodoende beperken zij, in strijd met artikel 58 van de Grondwet, de vrijheid 
van meningsuiting die in dit artikel wordt gewaarborgd.

9. Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre de appelrechters het hoger 

beroep ontvankelijk verklaren.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

1 juni 2006 – Voltallige zitting – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. De Swaef, procureur-generaal –  Advocaten: 
mrs. Verbist en De Gryse.

Nr. 307

1° KAMER - 2 juni 2006

1º DWANGSOM - VOORWAARDE - VEROORDELING - B.T.W. - BELASTINGTEGOED - 
TERUGBETALING - GERECHTELIJK BEVEL - AARD

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - BELASTINGTEGOED - 
TERUGBETALING - VEROORDELING - DWANGSOM - VOORWAARDE - GERECHTELIJK BEVEL - AARD

3º BENELUX — VERDRAGSBEPALINGEN - ARTIKEL 1, EERSTE LID, EENVORMIGE 
BENELUXWET BETREFFENDE DE DWANGSOM - BIJLAGE - VEROORDELING TOT HET BETALEN VAN EEN 
GELDSOM - BEGRIP

1º, 2º en 3º Het bevel dat een hof van beroep aan de belastingadministratie geeft om een 
belastingtegoed van de belasting over de toegevoegde waarde terug te betalen, is een  
veroordeling  tot  betaling  van een geldsom die  niet  met  een dwangsom gepaard kan 
gaan1. (Art. 1, eerste lid, Bijlage Eenvormige Beneluxwet; Art. 1385bis, eerste lid, Ger.W.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0076.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Bij zijn arrest van 2 september 2004 heeft het Hof een prejudicële vraag ge-

steld aan het Benelux-Gerechtshof.
Dat gerecht heeft ze beantwoord bij een arrest van 24 oktober 2005.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn memorie twee middelen aan waarvan het eerste als volgt 

is gesteld.

1 Benelux Hof, 24 okt. 2005, nr. A/2004 en concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ; Cass. 2 sept. 2004, A.R. 
C.03.0076.F, nr. 376.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het  arrest  veroordeelt  eiser  “tot  terugbetaling  [aan  verweerder],  binnen  de 

maand volgend op de uitspraak van dit arrest, van de bedragen die ten laste van 
laatstgenoemde zijn ingehouden bij akten van 17 juni 1999, 2 oktober 2000 en 
19 december 2000, zijnde een totaalbedrag van 341.512,86 euro, op straffe van 
een dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging”.

Grieven 
Krachtens artikel1385bis van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter op vor-

dering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geld-
som,  dwangsom genaamd,  voor  het  geval  dat  aan  de  hoofdveroordeling  niet 
wordt  voldaan,  onverminderd  het  recht  op  schadevergoeding  indien  daartoe 
gronden zijn. Een dwangsom kan echter niet worden opgelegd in geval van een 
veroordeling tot betaling van een geldsom, noch ten aanzien van de vorderingen 
ter zake van de nakoming van arbeidsovereenkomsten.

Die bepaling zegt dat de dwangsom niet kan worden uitgesproken in geval van 
een van een veroordeling tot betaling van een geldsom.

Bijgevolg schendt het arrest de in het middel aangewezen wetsbepaling wan-
neer het de terugbetaling van de bedragen die ten laste van verweerder zijn inge-
houden bij akten van 17 juni 1999, 2 oktober 2000 en 19 december 2000, zijnde 
een totaalbedrag van 341.512,86 euro, gepaard laat gaan met een dwangsom van 
10.000 euro per dag vertraging.

III. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Luidens artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek kan een dwangsom niet 

worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom.
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de BTW-ontvanger belastingkre-

dieten heeft ingehouden, wat geldt als bewarend beslag onder derden, dat de ei-
ser, na vonnissen waarbij de opheffing van die inhoudingen werd bevolen, de in-
gehouden gelden in kantonnement heeft gegeven en dat het hof van beroep, dat 
de verweerders vordering heeft aangenomen, bij het bestreden arrest, de eiser 
veroordeeld heeft tot terugbetaling aan verweerder van de “bedragen die ten laste 
van laatstgenoemde werden ingehouden bij akten van 17 juni 1999, 2 oktober 
2000 en 19 december 2000, zijnde een totaal bedrag van 341.512, 86 euro, op 
straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging”.

Het middel houdt staande dat laatstgenoemd bevel een veroordeling tot beta-
ling van een geldsom is in de zin van artikel 1385bis, eerste lid, van het Gerech-
telijk Wetboek, zodat de daaraan gekoppelde dwangsom onwettig is.

Op een prejudiciële vraag van het Hof heeft het Benelux-Gerechtshof, bij een 
arrest van 24 oktober 2005 beslist dat “artikel 1, lid 1, van de Bijlage van de 
Overeenkomst van 26 november 1973 houdende Eenvormige Wet betreffende de 
dwangsom moet aldus worden uitgelegd dat onder de woorden ‘veroordeling tot 
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betaling van een geldsom’ mede begrepen is het bevel dat door het Hof van Be-
roep, dat uitspraak doet op het hoger beroep tegen een beslissing van de beslag-
rechter, aan de belastingadministratie wordt gegeven om aan de wederpartij een 
geldsom terug te betalen, die overeenkomt met een belastingtegoed van de belas-
ting over de toegevoegde waarde”.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet naar recht beslist een dwangsom te 
koppelen aan de veroordeling van de eiser om de ten laste van de verweerder in-
gehouden bedragen terug te betalen.

Het middel is gegrond.
(…)
Dictum
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het een dwangsom koppelt aan de 

veroordeling van de eiser om de ten laste van de verweerder ingehouden bedra-
gen terug te betalen.

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

2 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
T'Kint, M. Baltus, Brussel en P. Willemart, Brussel.

Nr. 308

1° KAMER - 2 juni 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BESLISSING VAN 
DE DIRECTEUR - KENNISGEVING - ADRES - ONTVANGST - VOORNAAM - REGELMATIGHEID

Naar recht verantwoord is de beslissing dat de kennisgeving van de beslissing van de  
directeur  der  belastingen  aan  het  adres  dat  als  correspondentieadres  van  de 
belastingschuldige is vermeld en door hem niet is opgeheven, regelmatig is geschied  
wanneer zij is afgegeven aan de aldaar wondende persoon die als zijn lasthebber voor 
ontvangst tekent en wanneer op die kennisgeving de tweede voornaam voorkomt van de 
belastingschuldige die niet bewijst dat er een andere persoon met dezelfde voornaam 
bestaat die enige band heeft met dat adres. (Artt. 375 en 379, W.I.B. 1992)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0048.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
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Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiser voert in zijn memorie twee middelen aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 375, derde lid, 379 en 340 van het Wetboek van de inkomstenbe-

lastingen (zoals ze van toepassing waren voor het litigieuze aanslagjaar);
- de artikelen 1349 en 1533 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest oordeelt dat de kennisgeving aan de eiser van de beslissing van de 

directeur d.d. 22 april 1997 regelmatig is geschied op 29 juli 1997, zulks op de 
volgende gronden:

"bij brief van 12 september 1994 heeft [de eiser] de administratie erop gewe-
zen dat hij opnieuw verhuisd was en dat zij de briefwisseling naar het volgende 
adres diende te sturen: r. d. F., C./N.;

gelet op het door [de eiser] bezorgde attest van verblijfplaats, is hij in werke-
lijkheid verhuisd van een adres in E.-s.-A., b. K. naar een ander adres in dezelfde 
gemeente, r. d. S.;

de administratie heeft nooit weet gehad van laatstgenoemd adres;
de door [de eiser] vermelde stukken N/3, 4, 7, 14, 21, 23, 26 en 27 hebben im-

mers betrekking op de b. K. terwijl de van het rijksregister afkomstige stukken 
66 en 78 enkel gewagen van een vertrek in 1993 naar het Groothertogdom en 
geen precies adres opgeven,

nadat de administratie eerst geprobeerd had de beslissing van de directeur te 
sturen aan de Parijse verblijfplaats van waaruit [de eiser] tijdens de bezwaarpro-
cedure post heeft verstuurd, had zij, gelet op onvoldoende duidelijkheid vanwege 
het rijksregister, geen andere keus dan opnieuw het adres in Namen te proberen 
dat als correspondentieadres was vermeld en door [de eiser] niet was opgeheven;

uit het onderzoek bij de Post blijkt dat de brief op 29 juli 1997 afgegeven werd 
aan iemand die voor ontvangst had getekend als lasthebber van [de eiser], name-
lijk de op dat adres wonende zus van zijn echtgenote; de administratie die dat on-
derzoek had ingesteld, aanvaardt niet dat [de eiser] niet op de hoogte was van die 
laatste zending, zoals [de eiser] in hoofdzaak in zijn conclusie aanvoert;

het feit dat de brief was geadresseerd aan R. de F. en niet aan M. de F. maakt 
daarom geenszins de gedane kennisgeving ongeldig, aangezien R. [eisers] twee-
de voornaam is die op zijn aangifte is vermeld en laatstgenoemde niet bewijst dat 
er een andere persoon met dezelfde voornaam bestaat die enige band heeft met 
dat adres; die kwestie werd uitdrukkelijk behandeld in de terechtzitting waarop 
werd gepleit;

aangezien die kennisgeving, waarin, blijkens het dossier,  de rechtsmiddelen 
werden vermeld, regelmatig was, deed zij, overeenkomstig de rechtspraak van 
het Arbitragehof,  de termijn van 40 dagen ingaan, zodat  het op 14 december 
1988 ter griffie neergelegde verzoekschrift vervallen verklaard moet worden".
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Grieven 
1. Eerste onderdeel
Aangezien de aangetekende brief die aan de heer R. de F. was geadresseerd en 

door mevrouw M. in ontvangst is genomen, is de kennisgeving niet aan de belas-
tingschuldige gedaan, zoals vereist door artikel 375 van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen 1992 (zoals het van toepassing was voor het litigieuze aan-
slagjaar) en zijn, bijgevolg, de termijnen om fiscale rechtsmiddelen aan te wen-
den niet  beginnen te lopen aangezien er geen kennisgeving aan de belasting-
schuldige is gedaan.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest de artikelen 375 en 379 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 (zoals ze van toepassing waren voor het litigi-
euze aanslagjaar) schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Artikel 375, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 

zoals het in deze zaak van toepassing is, bepaalt dat de kennisgeving van de be-
slissing van de directeur der belastingen aan de belastingschuldige bij ter post 
aangetekende brief geschiedt.

Luidens artikel 379 van dat Wetboek moeten het verzoekschrift en het origi-
neel van de betekening, op straffe van verval, binnen een termijn van veertig da-
gen, te rekenen van de kennisgeving van de beslissing aan de belanghebbende, 
ter griffie van het Hof worden neergelegd.

Het arrest stelt vast "nadat de administratie eerst geprobeerd had de beslissing 
van de directeur te sturen aan de Parijse verblijfplaats van waaruit [de eiser] tij-
dens de bezwaarprocedure post heeft verstuurd, had zij, gelet op onvoldoende 
duidelijkheid vanwege het rijksregister, geen andere keus dan opnieuw het adres 
in Namen te proberen dat als correspondentieadres was vermeld en door [de ei-
ser] niet was opgeheven" en "dat uit het onderzoek bij de Post blijkt dat de brief 
op 29 juli 1997 afgegeven werd aan iemand die voor ontvangst had getekend als 
lasthebber van [de eiser], namelijk de op dat adres wonende zus van zijn echtge-
note".

Het oordeelt dat "het feit dat de brief was geadresseerd aan R. de F. en niet aan 
M. de F. daarom geenszins de gedane kennisgeving ongeldig maakt, aangezien 
R. [eisers] tweede voornaam is die op zijn aangifte is vermeld en laatstgenoemde 
niet bewijst dat er een andere persoon met dezelfde voornaam bestaat die enige 
band heeft met dat adres; die kwestie werd uitdrukkelijk behandeld in de terecht-
zitting waarop werd gepleit".

Op grond van die vaststellingen en overwegingen heeft het arrest naar recht 
kunnen beslissen dat de kennisgeving van de directeur van de belastingschuldige 
op regelmatige wijze is gedaan en de termijn had doen ingaan om de in voor-
noemd artikel bedoelde voorziening in te stellen. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
R. Forestini, Brussel en T'Kint.

Nr. 309

1° KAMER - 2 juni 2006

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 25 - TV-
UITZENDING - BEGRIP - TOEPASSELIJKHEID

2º DRUKPERS (POLITIE OVER DE) - TV-UITZENDING - KORT GEDING - VOORLOPIGE 
SCHORSING - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - GEVOLG

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 19 - TV-
UITZENDING - KORT GEDING - VOORLOPIGE SCHORSING - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 10 - ARTIKEL 10.2 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BIJ WET BEPAALDE 
BEPERKINGEN - BEGRIP

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 10.2 - BEGRIP

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 10 - ARTIKEL 10.2 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BIJ WET BEPAALDE 
BEPERKINGEN - GEOORLOOFD KARAKTER - KORT GEDING - BEVOEGDHEID

7º KORT GEDING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING - VRIJHEID VAN 
MENINGSUITING - BEPERKINGEN - GRENZEN

1º Art. 25 Gw. vindt geen toepassing op tv-uitzendingen, aangezien ze geen vorm zijn van 
meningsuiting door middel van gedrukte geschriften1. (Art. 25, Gw. 1994)

2º en 3º De rechter die, om de rechten van een derde daadwerkelijk te beschermen, in kort  
geding de uitzending van een tv-programma voorlopig schorst, miskent de vrijheid van  
meningsuiting niet2. (Art. 19, Gw. 1994)

4º en 5º De term "wet", die wordt gebruikt in art. 10.2 E.V.R.M., slaat op elke, al dan niet  
geschreven  regel  van  nationaal  recht,  zoals  die  door  de  rechtspraak  wordt  
geïnterpreteerd, mits die regel in nauwkeurige bewoordingen is gesteld en toegankelijk is  
voor de betrokken personen3. (Art. 10.2, Verdrag Rechten van de Mens)

6º en 7º Aangezien de grondwettelijke en wettelijke bepalingen die de rechter in kort geding  

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 309.
2 Zie gedeeltelijk andersl. concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 309.
3 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 309.
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de bevoegdheid verlenen om voorlopig de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn  
om subjectieve rechten te vrijwaren, voldoende nauwkeurig zijn, staan ze niet in de weg 
aan de in art. 10.2 E.V.R.M. bedoelde beperkingen, mits die steun vinden in de wet4. (Art. 
10.2, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 144, Gw. 1994; Artt. 18, tweede lid, 584 en 
1039, Ger.W.)

(R.T.B.F. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0211.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 21 december 2001 en 22 

maart 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar memorie twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19, 22 en 25 van de Grondwet;
- de artikelen 8, 10 en 17 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 
1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

- de artikelen 18, tweede lid, 19, tweede lid, 584 en 1039 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 21 december 2001 beslist dat de rechter in kort ge-

ding, in beginsel, een maatregel kan nemen waarbij het uitzenden van een televi-
sieprogramma wordt verboden, op verzoek van de verweerder, voorafgaandelijk 
aan elke uitzending ervan, wanneer dit zonder reden de eer, de goede naam en 
het privé-leven van verweerder kan aantasten, dat het communiqué waarin het li-
tigieuze programma wordt aangekondigd laat vermoeden dat zulks hier wel de-
gelijk het geval zou zijn, en alvorens verder uitspraak te doen, eiseres beveelt "de 
opname van het litigieuze programma" over te leggen "teneinde in concreto na te 
gaan of [verweerders] vrees ernstige en onherstelbare schade te lijden gegrond is, 
met dien verstande dat, in afwachting van een beslissing over de gegrondheid 
van het hoger beroep, de bestreden beschikking volledige uitwerking heeft". Die 
beslissing steunt op de onderstaande redenen:

"Grondslag
1. [Eiseres] voert vooreerst ten onrechte de schending door de eerste rechter 

aan van artikel 25 van de Grondwet luidens hetwelk de drukpers vrij is en de 
censuur nooit kan worden ingevoerd.

4 Ibid.
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Zoals de eerste rechter onderstreepte, geldt die bepaling slecht inzake geschre-
ven pers en is ze dus hier niet van toepassing (Cass., 9 december 1981,  A.C., 
1981-82, nr. 235). Wanneer de tekst van de Grondwet duidelijk is, dient hij niet 
te worden geïnterpreteerd.

2. Artikel 19 van de Grondwet waarborgt de vrijheid van meningsuiting op elk 
gebied en artikel  10 van het  Verdrag tot  bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden bepaalt dat eenieder recht heeft op vrijheid 
van meningsuiting en dat de uitoefening van die vrijheid kan worden onderwor-
pen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij 
de wet worden voorzien en die in een democratische samenleving nodig zijn in 
het belang van de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen.

Evenmin als artikel 19 van de Grondwet, verbiedt artikel 10 van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden niet 
elke beperking van de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, mits zij 
steun vindt in de wet (Cass., 29 juni 2000, J.L.M.B., 2000, 1589, noot F. Jongen; 
Cass., 14 mei 1987, A.C., 1987, nr. 538).

Op zich verbiedt artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden niet elke voorafgaande beperking van 
de verspreiding. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft trouwens 
herhaaldelijk bevestigd dat  de voorafgaande beperkingen en inzonderheid een 
door een Engelse rechtbank uitgesproken voorlopig bevel dat ertoe strekte de be-
langen van de eiser te vrijwaren in afwachting van de definitieve beslissing over 
de zaak zelf stroken met artikel 10 (arrest Sunday Times, 26 november 1991, Sé-
rie A, nr. 217; arrest Observer en Guardian, 26 november 1991, Série A, nr. 
216).

3. Voor de toepassing van artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden wordt onder de term 'wet' 
verstaan elke, al dan niet geschreven regel van nationaal recht, zoals ze door de 
rechtspraak wordt geïnterpreteerd, mits die regel toegankelijk is voor de betrok-
ken personen en in nauwkeurige bewoordingen is gesteld (Cass., 29 juni 2000, 
vorenvermeld).

[Verweerder] vindt in het Belgische positieve recht een wet die het recht be-
schermt op de eerbiediging van het privé-leven en van de eer waarop hij zich be-
roept.

In artikel 22 van de Grondwet is immers het recht vastgelegd op de eerbiedi-
ging van het privé- en gezinsleven en artikel 8 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden bepaalt dat 'eenieder 
recht heeft op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en 
zijn briefwisseling'.

Laatstgenoemde bepaling stelt een norm die, in de regel, voldoende nauwkeu-
rig en volledig is om directe werking te hebben, behalve in zoverre zij aan de 
Staat een verplichting oplegt om te handelen, hetgeen met deze zaak geen ver-
band houdt (Cass., 10 mei 1985, A.C., nr. 542 en Cass., 6 maart 1986, A.C., nr. 
433).

Er moet een evenwicht worden bereikt tussen de vrijheid van meningsuiting en 
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van drukpers en de eerbiediging van de overige door de wet beschermde indivi-
duele rechten en vrijheden (Brussel, 21 december 1995, J.T., 1996, 47).

Het evenwicht tussen de artikelen 8 en 10 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is trouwens uitdrukke-
lijk vastgelegd in artikel 17 van het Verdrag luidens hetwelk 'geen der bepalin-
gen [er]van mag worden uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of een 
persoon het recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te 
verrichten welke ten doel heeft de rechten of vrijheden welke in dit Verdrag zijn 
vermeld, te beperken'.

4. Volgens [eiseres] moet de wet, in de zin van artikel 10 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, niet al-
leen het  bestaan erkennen van een recht  op eerbiediging van het  privé-leven 
maar tevens voorzien in een regeling om zich te mengen in het recht op vrijheid 
van meningsuiting.

Krachtens artikel 144 van de Grondwet is de rechterlijke macht bevoegd om 
een onrechtmatige aantasting van een burgerlijk recht zowel te voorkomen als te 
herstellen.

De rechter die uitspraak doet in kort geding, zoals te dezen, put uit de artikelen 
584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek de bevoegdheid om ten aanzien van 
de veroorzaker van een schending van de artikelen 22 van de Grondwet en 8 van 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden de voorlopige maatregelen te nemen die nodig zijn voor het behoud 
van subjectieve rechten mits ze ogenschijnlijk naar recht zijn verantwoord.

Al kan artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek op zich niet de wet vormen in 
de zin van artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, aangezien het gaat om een algemene be-
voegdheidswet, vult het toch, m.b.t. de wijze waarop het recht wordt uitgeoe-
fend, de voornoemde grondbepalingen aan.

Het Gerechtelijk Wetboek bevat trouwens twee bepalingen die de bodemrech-
ter de mogelijkheid bieden de thans in kort geding gevorderde maatregelen te ne-
men: artikel 18, tweede lid, op grond waarvan kan worden opgetreden om de 
schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen, en, meer nog, artikel 19, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, op grond waarvan de bodemrechter 
voorlopig en alvorens recht te doen de toestand van de partijen kan regelen.

Er zou de rechter in kort geding dus niet kunnen worden verweten dat hij eiser 
een gunstiger toestand heeft geboden dan die waarop hij voor de bodemrechter 
aanspraak zou kunnen maken.

Die bepalingen betreffende de rechtspleging zijn van toepassing in alle aange-
legenheden en dus ook wanneer de vrijheid van meningsuiting aan de orde is.

De voornoemde  grondwettelijke  en  wettelijke  bepalingen  worden  door  een 
meerderheid in de rechtspraak en inzonderheid door de Brusselse rechtbanken op 
vaststaande wijze uitgelegd, zodat ze voldoende nauwkeurig zijn om eenieder in 
staat te stellen, desnoods met bijstand van een goed geïnformeerde raadsman, de 
juridische gevolgen van zijn daden te voorzien. Ze staan bijgevolg niet in de weg 
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aan de in artikel 10.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden bedoelde beperkingen (vgl. Cass., 29 juni 
2000, A.C., 2000, nr. 420).

5. [Eiseres] voert vervolgens aan dat, ook al zou in onze nationale rechterlijke 
orde een wet bestaan die voorafgaande beperkingen op de uitoefening van de 
vrijheid van meningsuiting toestaat, het hof [van beroep] zou moeten vaststellen 
dat het, op die wet gegronde, optreden van de rechter geen maatregel is die in 
een democratische samenleving nodig is.

Wanneer wordt nagegaan of de litigieuze inmenging 'in een democratische sa-
menleving nodig is', moet worden onderzocht of zij overeenstemt met een 'dwin-
gende sociale noodzaak', of zij in verhouding staat tot het nagestreefde wettelijk 
doel en of de redenen die worden aangevoerd om haar te verantwoorden perti-
nent en toereikend zijn (arrest Hof Mensenrechten, Bergen Tidende/Noorwegen, 
2 mei 2000, overweging nr. 48).

Zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens erop gewezen heeft in 
het voornoemde arrest, speelt de pers een belangrijke rol in een democratische 
samenleving: hoewel zij bepaalde grenzen niet mag overschrijden, met name be-
treffende de goede naam en de rechten van anderen, en de noodzaak om de ver-
spreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen, moet zij evenwel, met 
inachtneming van haar plichten en verantwoordelijkheden, informatie en ideeën 
over alle kwesties van algemeen belang meedelen. De pers moet haar onontbeer-
lijke  rol  van  'waakhond'  kunnen  spelen  door  informatie  te  verstrekken  over 
kwesties die een ernstig algemeen belang vertonen (voornoemd arrest, overwe-
ging nr. 49). Er kan worden aangenomen dat de kwestie van medische risico's en 
meer in het algemeen van communicatie en informatie aan patiënten waarover 
het litigieuze programma het  wil hebben een gewettigd algemeen belang ver-
toont.

Maar de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, zoals zij is vastgelegd 
in artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden omvat plichten en verantwoordelijkheden die ook voor 
de pers gelden. Die plichten en verantwoordelijkheden kunnen van belang zijn 
wanneer, zoals hier, het gevaar bestaat dat de goede naam van privé-personen en 
de rechten van anderen worden aangetast.

Wegens die plichten en verantwoordelijkenheden wordt de waarborg die arti-
kel 10 aan journalisten biedt m.b.t. programma's over kwesties van algemeen be-
lang,  afhankelijk  gemaakt  van  de  voorwaarde  dat  de  betrokkenen  te  goeder 
trouw handelen, zodat juiste en geloofwaardige informatie wordt verstrekt met 
inachtneming van de journalistieke deontologie (voornoemd arrest, overweging 
nr. 53). De journalist die deze voorwaarden niet in acht neemt, zou een fout be-
gaan.

In zoverre die preventieve beperkingen van de vrijheid van meningsuiting gro-
te gevaren vertonen, zal het optreden van de rechter in kort geding slechts zijn 
democratische legitimiteit vinden als het zich beperkt tot flagrante gevallen van 
aantasting van de rechten van anderen.

Dat is ook hier het geval aangezien de gevorderde maatregel een maatregel is 
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die vooruitloopt op de maatregel die de bodemrechter zou kunnen uitspreken, 
hetgeen een evident recht van de eisende partij impliceert.

6. [Eiseres] heeft de geschreven pers een communiqué bezorgd waarin zij het 
litigieuze programma voorstelt en het volgende vermeldt: 

"De kliniek van Jolimont (...) werd geconfronteerd met een resem klachten die 
alle  tegen een en dezelfde arts  waren gericht:  ontoereikende of  onaangepaste 
operaties, geen reactie bij een ernstige infectie, verdwijning van operatieversla-
gen ... de aantijgingen en de dossiers stapelen zich op (...).

Niettemin zijn de klachten duidelijk en het kost de bewuste arts heel wat moei-
te om op alle beschuldigingen te reageren".

Uit  die  bewoordingen  kan  worden  opgemaakt  dat  het  programma  veeleer 
tracht [verweerders] professionele kwaliteiten in twijfel te trekken dan het lijden 
van de patiënten te tonen of de kijkers te informeren over hun rechten in het ge-
val van een medische fout.

Voorts gewaagt de tekst van het bestaan van tal van 'klachten' en 'beschuldi-
gingen' tegen [verweerder], die daarin bovendien worden voorgesteld als duide-
lijk en ernstig.

Uit de conclusie van [eiseres] blijkt echter dat, tijdens het maken van het pro-
gramma, slechts zeven patiënten of families een klacht hebben geuit, dat er één 
klacht werd ingediend bij een onderzoeksrechter en dat één patiënte een burger-
lijke rechtsvordering heeft ingesteld.

Bovendien wordt er geen enkel bewijs geleverd van de burgerlijkepartijstelling 
en de dagvaarding voor de burgerlijke rechter werd na de voltooiing van het pro-
gramma ingesteld, in strijd met hetgeen [eiseres] verklaart.

De wijze waarop [eiseres] het litigieuze programma aankondigt en voorstelt, 
vormt bijgevolg een ernstige aanwijzing dat de uitzending ervan, zonder enige 
reden, de eer, de goede naam en het privé-leven van [verweerder] zou kunnen 
aantasten door aan het publiek onjuiste, ongecontroleerde en niet-objectieve in-
formatie te verstrekken.

Terecht wijst [verweerder] er trouwens op dat hij zich niet echt kan verdedigen 
tegen de eventuele beschuldigingen die tijdens de uitzending tegen hem zouden 
worden geuit. Door de journalisten werd weliswaar naar zijn standpunt gevraagd, 
maar door zijn beroepsgeheim mag hij als arts geheimen die hem zijn toever-
trouwd niet bekendmaken (artikel 458 van het Strafwetboek).

Artikel 56 van de code van medische plichtenleer, opgemaakt door de nationa-
le raad van de Orde der geneesheren met toepassing van artikel 15 van het ko-
ninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der Geneesheren, luidt als volgt:'Het 
beroepsgeheim van de geneesheer omvat zowel al wat de patiënt hem heeft ge-
zegd of toevertrouwd, als wat de geneesheer weet of heeft ontdekt ten gevolge 
van onderzoekingen of van door hem gedane of aangevraagde navorsingen'. Arti-
kel 57 van die code voegt eraan toe: 'het beroepsgeheim omvat alles wat de ge-
neesheer heeft gezien, gehoord, vernomen, vastgesteld, ontdekt of opgevangen 
tijdens of bij gelegenheid van de uitoefening van zijn beroep'.

Bijgevolg kan worden aangenomen dat het kennelijk onmogelijk is of uiterst 



Nr. 309 - 2.6.06 HOF VAN CASSATIE 1303 

moeilijk om beschuldigingen te weerleggen die, volgens de door [eiseres] over-
gelegde tekst, betrekking hebben op 'ontoereikende of onaangepaste operaties' of 
het ontbreken van 'een reactie bij een ernstige infectie' zonder medische gehei-
men kenbaar te maken over de bewuste patiënten. Tegen klachten met een wel-
omschreven voorwerp lijkt een in algemene bewoordingen gesteld verweer trou-
wens heel zwak en zou het ontoereikend zijn om [verweerders] professionele 
goede naam te vrijwaren.

In Belgisch recht is de vraag of de instemming van de patiënt de geneesheer 
ontslaat van zijn verplichting tot geheimhouding omstreden (H. Nys, Geneeskun-
de,  A.P.R., nrs. 952 e.v.) zodat [verweerder] geen enkele garantie heeft dat hij 
zich  zal  kunnen  uitspreken  over  bepaalde  dossiers  van  zijn  patiënten  zonder 
sancties te riskeren.

Het bestaan van het beroepsgeheim impliceert niet dat de pers het nooit zou 
mogen hebben over het bestaan van medische fouten of over klachten betreffen-
de medische fouten. Het is immers voldoende, ofwel de naam van de betrokken 
arts niet te noemen, ofwel te wachten om de feiten aan het licht te brengen tot de 
gegrondheid ervan door het bevoegde gerecht bewezen is.

7. De tekst met de samenvatting van het omstreden programma kan echter op 
zich, evenmin als het feit dat [eiseres] in de huidige stand van het debat geen op-
name van het programma overlegt, niet het duidelijke bewijs leveren dat het pro-
gramma zelf niet zou voldoen aan de door het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens in zijn arrest Bergen Tídende gestelde voorwaarden, en dus dat de 
uitzending van het programma [verweerder] de ernstige en onherstelbare schade 
zou kunnen berokkenen die hij wil vermijden door het verkrijgen en het handha-
ven van de bij voorraad gevorderde maatregelen.

Hoewel voornoemde tekst wel degelijk een ernstige aanwijzing vormt dat [ei-
seres] de rechten heeft miskend die [verweerder] voorlopig wil laten vrijwaren, 
sluit in dit stadium niets uit dat de verklaringen in dat programma, zowel qua 
toon als inhoud, verschillen van die in de voornoemde tekst.

Men dient zich daarvan te vergewissen door [eiseres] te bevelen dat zij de op-
name van het litigieuze programma overlegt, teneinde in concreto na te gaan of 
[verweerders] vrees ernstige en onherstelbare schade te lijden gegrond is, met 
dien verstande dat, in afwachting van een beslissing over de gegrondheid van het 
hoger beroep, de bestreden beschikking volledige uitwerking heeft".

Grieven
Het middel van eiseres afgeleid uit artikel 25, eerste lid, eerste zin, van de 

Grondwet, luidens welke " de drukpers vrij is en de censuur nooit kan worden in-
gevoerd" wordt door het bestreden arrest van 21 december 2001 verworpen op 
grond dat "die bepaling slechts geldt inzake geschreven pers en dus hier niet van 
toepassing is. [...] Wanneer de tekst van de Grondwet duidelijk is, dient hij niet 
te worden geïnterpreteerd".

Het is onjuist te beweren dat een wettekst die duidelijk is niet mag worden ge-
ïnterpreteerd, al was het maar aan de hand van de parlementaire voorbereiding of 
de algemene opzet van die tekst.
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De beperkende interpretatie van artikel 25, §1, eerste zin, van de Grondwet, 
die door het bestreden arrest in aanmerking wordt genomen en steunt op uw ar-
rest van 9 december 1981 (A.C., 1981-82, nr. 235), is aldus gegrond op de ver-
melding, in de volgende zin, dat geen borgstelling kan worden geëist "van de 
schrijvers, uitgevers of drukkers" en op het gebruik van de term "drukpers".

Uit  de besprekingen in het, toentertijd grondwetgevende, nationaal Congres 
van België volgt  echter  zonder enige twijfel  dat  het  de pers "de ruimste" en 
"meest uitgebreide vrijheid" wilde geven aan de hand van "de meest volledige 
bepaling" teneinde "de uiting van de gedachten in velerlei vormen" te bescher-
men tegen iedere preventieve maatregel. Het grondwetgevende nationaal Con-
gres wilde de waarborg ingesteld door het huidige artikel 25, eerste lid, eerste 
zin, van de Grondwet, namelijk het censuurverbod, niet beperken tot één soort 
pers, met uitsluiting van andere, toen onbekende. Teneinde een bijzondere waar-
borg te bieden, heeft het slechts rekening gehouden met het toen enig bekende 
massacommunicatiemiddel, namelijk de drukpers, door een einde te maken aan 
de praktijk van de borgstelling van bedragen als dekking van eventuele veroorde-
lingen wegens persmisdrijven en die werd geëist van de schrijvers, uitgevers of 
drukkers. Precies daarom vermeldt die bepaling dat er van die "schrijvers, uitge-
vers of drukkers" geen borgstelling kan worden geëist.

Het staat eveneens vast dat de Grondwetgever de vrijheid om zijn meningen 
via een medium te uiten, heeft willen waarborgen zodat het democratische debat 
en het toezicht van de publieke opinie op de werking van instellingen kunnen 
spelen. Wanneer men heden ten dage, nu de radio en televisie een veel ruimer 
publiek bereiken dan de geschreven pers, die nog slechts een beperkte impact 
heeft, de eerstgenoemde media uit het toepassingsgebied van artikel 25, eerste 
lid, van de Grondwet uitsluit, dan holt men die bepaling uit zodat zij haar wezen-
lijk bestanddeel verliest dat erin bestaat de vrije verspreiding van ideeën te be-
schermen en niet het instrument daartoe.

Het bestreden arrest, dat oordeelt dat artikel 25, eerste lid, van de Grondwet 
niet van toepassing is op tv-uitzendingen, schendt die bepaling.

2. Tweede onderdeel 
Ook al moet worden geoordeeld dat artikel 25, eerste lid, eerste zin, van de 

Grondwet slechts geldt voor de geschreven pers met uitsluiting van de audiovisu-
ele pers, toch waarborgt artikel 19 van de Grondwet op zich "de vrijheid om op 
elk gebied zijn mening te uiten (...), behoudens bestraffing van de misdrijven die 
ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrij(heid) word(t) gepleegd".

Krachtens die bepaling kunnen op de meningsuiting, ongeacht hoe ze gebeurt, 
met woord, beeld of klank, ongeacht de drager ervan, papier, magneetbanden, 
films of platen, geen andere beperkingen worden gelegd dan de voornoemde be-
straffing  van de misbruiken die  ter  gelegenheid van  het  gebruikmaken ervan 
worden  gepleegd,  met  inbegrip  van  de  aantasting  van  andermans  eer,  goede 
naam of privé-leven.

Hieruit volgt dat, ook al is de vrijheid van meningsuiting inderdaad niet abso-
luut, zij niet onderworpen kan worden aan voorafgaande verboden maar enkel 
aan bestraffingsmaatregelen; de mening moet op zijn minst, luidens artikel 19 
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van de Grondwet, de "gelegenheid" gehad hebben geuit te worden.
Aldus, in tegenstelling tot artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat niet verbiedt dat de uitoe-
fening van de vrijheid van meningsuiting wordt onderworpen aan formaliteiten 
en voorwaarden of beperkingen, ook al zijn deze preventief, staat artikel 19 van 
de Grondwet de overheid geenszins toe de vrijheid om op elk gebied zijn mening 
te uiten te onderwerpen aan een voorafgaande controle van de meningen en staat 
het dus geen voorafgaand verbod toe op het uitzenden van een tv-programma, 
maar staat het enkel toe dat de maatregelen worden genomen die voortvloeien uit 
de verantwoordelijkheid van degene die van die vrijheid gebruik maakt.

Het bestreden arrest, dat oordeelt dat artikel 19 van de Grondwet de rechter in 
kort geding, op grond van de 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek, of de 
bodemrechter, op grond van de artikelen 18, tweede lid, en 19, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, de mogelijkheid biedt om bij voorraad maatregelen te-
gen de vrijheid van meningsuiting te treffen, zoals het verbod om een program-
ma uit te zenden, teneinde rechten van derden te vrijwaren, schendt artikel 19 
van de Grondwet.

3. Derde onderdeel
Artikel 10, §1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden bepaalt dat eenieder recht heeft op vrijheid van 
meningsuiting zonder inmenging van overheidswege. Op grond van paragraaf 2 
van dat artikel kan de uitoefening van die vrijheid van meningsuiting, vrijheid 
om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven worden onderwor-
pen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, wanneer 
ze "bij de wet worden voorzien" en "in een democratische samenleving nodig 
zijn in het belang van 's land veiligheid, de bescherming van de openbare orde en 
het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 
goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen om 
de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag 
en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen".

De "wet" in de zin van die bepalingen, waarbij formaliteiten, voorwaarden, be-
perkingen of sancties op de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting kun-
nen worden opgelegd, moet beantwoorden aan de criteria  die  zijn vastgelegd 
door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Zo moet zij 1°) voldoend 
duidelijk zijn gesteld zodat eenieder zijn gedrag erop kan afstemmen, 2°) duide-
lijk en voorzienbaar zijn: zij mag niet in vage bewoordingen zijn gesteld en moet 
met een redelijke [preciserings]graad de gevolgen omschrijven die voorvloeien 
uit een welbepaalde handeling, 3°) toegankelijk zijn en de individuen in staat 
stellen om in de omstandigheden van de zaak over voldoende inlichtingen te be-
schikken over de rechtsregels die in een welbepaald geval van toepassing zijn, 
4°) ten einde de individuen te beschermen, met voldoende helderheid de omvang 
en de modaliteiten omschrijven van de beoordelingsbevoegdheid van de over-
heid die haar hoort te interpreteren en de maatregelen te nemen die de vrijheid 
van meningsuiting beperken.

Noch de artikelen 18, tweede lid, betreffende het algemeen belang om op te 
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treden, noch 19, tweede lid, 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek, betref-
fende de algemene bevoegdheid van de bodemrechter of van de rechter in kort 
geding om bij voorraad te beslissen, zijn bepalingen die voorwaarden voor of be-
perkingen van de vrijheid van meningsuiting bevatten. Ze bevatten geen enkele 
verduidelijking over de toegestane beperkingen, hun doel, hun duur, hun draag-
wijdte en de controle erop en ze bieden niet de minimale beschermingsgraad die 
vereist is door de voorrang van het recht in een democratische samenleving, die 
uitdrukkelijk is opgelegd bij artikel 10, §2, van het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Het onderling verband tussen het bepaalde in artikel 8 van voornoemd verdrag 
en artikel 22 van de Grondwet, waarin het beginsel van het respect van het privé-
leven zijn vastgelegd, kan die verduidelijking niet bieden.

Artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele  vrijheden  kan immers  niet  worden  beschouwd als  de "wet"  op 
grond waarvan de vrijheid van meningsuiting kan worden beperkt in de zin van 
artikel 10, §2, aangezien laatstgenoemde bepaling uitdrukkelijk stelt dat de be-
scherming van het privé-leven een gewettigd doel kan zijn dat door de wet die in 
een dergelijke maatregel voorziet kan worden nagestreefd, hetgeen impliceert dat 
de bekrachtiging van het recht op eerbiediging van het privé-leven dat vastgelegd 
is in artikel 8 van het Verdrag, in se, niet de in artikel 10, §2 bedoelde wet kan 
uitmaken.

Anderzijds verbiedt artikel 17 van dat Verdrag dat een van de bepalingen er-
van wordt uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of een persoon het recht 
inhouden enige daad te verrichten die ertoe strekt "de rechten of vrijheden welke 
in dit Verdrag zijn vermeld (...) meer te beperken dan (daarin) voorzien". In arti-
kel 10 van het Verdrag is evenwel het beginsel vastgelegd van het recht op de 
vrijheid van meningsuiting, van opinie ervan inlichtingen of denkbeelden te ont-
vangen of door te geven, zonder inmenging van overheidswege; op grond van 
paragraaf 2 mag, bij wijze van uitzondering, de uitoefening van dat recht onder-
worpen worden, onder de voorwaarden en voor de doeleinden die erin zijn om-
schreven, aan formaliteiten, beperkingen of sancties. Er kan dus niet worden ge-
steld dat dezelfde internationale tekst tegelijk de norm bevat die bepaalt dat de 
beperking van de vrijheid van meningsuiting door de "wet" moet zijn voorge-
schreven teneinde af te wijken van het in artikel 10, §1 vastgelegde beginsel, en 
de "wet" die genoemde afwijking toestaat.

Tot slot beantwoordt artikel 8 van het Verdrag, waarin op algemene wijze het 
recht op eerbiediging van het privé-leven is vastgelegd, geenszins aan de criteria 
van de wet bedoeld in artikel 10, §2, aangezien het geenszins regelt hoe dat recht 
tussen de burgers tot stand moet worden gebracht.

Dat geldt ook voor artikel 22 van de Grondwet, dat in het eerste lid ervan het 
beginsel vastlegt dat eenieder recht heeft op de eerbiediging van zijn privé-leven, 
maar in zijn tweede lid uitdrukkelijk bepaalt dat "de wet, het decreet of de in arti-
kel 134 bedoelde regel de bescherming van dat recht waarborgen". Bij gebrek 
aan verdere precisering, maakt artikel 22, eerste lid, op zich geen bepaling uit die 
voorschrijft of toestaat dat overheden preventieve maatregelen tot beperking van 
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de vrijheid van meningsuiting nemen.
Het bestreden arrest dat oordeelt dat de rechter in kort geding uit de artikelen 

584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek de bevoegdheid put om bij voorraad 
maatregelen die treffen die de bodemrechter zou kunnen treffen krachtens de ar-
tikelen 18, tweede lid, en 19, tweede lid, van dat wetboek, zijnde het verbod om 
een tv-programma uit te zenden wanneer het in de artikelen 22 van de Grondwet 
en 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden vastgelegde beginsel van de eerbiediging van het privé-leven, 
kennelijk geschonden is, schendt zowel die bepalingen, waarin die draagwijdte 
niet vervat is, als de artikelen 8, 10 en 17 van voornoemd Verdrag.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goed-
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955.

Aangevochten beslissingen
Het arrest van 22 maart 2002, nadat het hof van beroep het litigieuze program-

ma had bekeken, verklaart het hoger beroep van eiseres niet-gegrond, en beves-
tigt bijgevolg het door de eerste rechter bevolen verbod om dat programma uit te 
zenden, zulks op grond van al zijn redenen die geacht worden hier integraal te 
zijn weergegeven.

Grieven
Hoewel artikel 10 van het  Verdrag tot  bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden geen onbeperkte vrijheid van meningsuiting 
waarborgt, zelfs niet betreffende de berichtgeving in de media over kwesties van 
belang, en hoewel de uitoefening van die vrijheid plichten en verantwoordelijk-
heden omvat die ook voor de pers gelden en van belang kunnen zijn wanneer het 
gevaar bestaat dat de goede naam van privé-personen wordt aangetast of ander-
mans rechten worden geschaad, is het enige, zelfs onbetwistbare belang van ver-
weerder om zijn eer en zijn professionele goede naam te beschermen niet vol-
doende om te primeren op het algemeen belang om voor de pers de vrijheid van 
informatieverstrekking over kwesties die een gewettigd algemeen belang verto-
nen, vrijwaart.

Het bestreden arrest van 22 maart 2002 herinnert eerst aan de schade die ver-
weerder zou kunnen lijden door de uitzending van het litigieuze programma in 
een "ernstige" rubriek op een tijdstip met hoge kijkcijfers en oordeelt vervolgens, 
terecht, dat "het gevaar ernstige en onherstelbare schade te lijden evenwel niet 
voldoende is om zo'n zware maatregel als het verbod om het programma uit te 
zenden te verantwoorden" en dat "om de beperking van de vrijheid van menings-
uiting te verantwoorden ook nog de noodzaak van de inmenging moet worden 
aangetoond, die moet beantwoorden aan een 'dwingende sociale noodzaak' en in 
verhouding staan tot het nagestreefde doel en berusten op pertinente en toerei-
kende redenen".

Het bestreden arrest wijst erop dat het programma enkele fragmenten van in-
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terviews bevat van patiënten die door verweerder werden geopereerd, of, als het 
om kinderen gaat, van hun familieleden, en dat ze in totaal betrekking hebben op 
vijf operaties; dat die fragmenten worden onderbroken door uitleg van dokter T. 
over het precieze geval,  door commentaar van de journalist  over verweerders 
antwoorden op zijn vragen, door uitleg van een afgevaardigde van de orde van 
geneesheren over  patiëntenrechten en over  de problemen die in  verschillende 
ziekenhuizen werkende geneesheren ondervinden om voor die patiënten beschik-
baar te zijn, door beschouwingen van meester Mayerus over patiëntenrechten, 
door beschouwingen van een lid van het kabinet van de minister van Volksge-
zondheid over wetgevende initiatieven om de patiënten beter te beschermen.

Het oordeelt echter:
1°) dat het gedeelte van het programma over de vijf operaties door verweerder 

en de opvolging ervan duidelijk belangrijker is dan het gedeelte met informatie 
aan het publiek over de rechten die patiënten t.a.v. hun geneesheer kunnen aan-
voeren;

2°) dat de precisering van de journalist tijdens de uitzending: "Dus, medische 
fout of niet? (...) Wij kunnen enkel de vraag stellen, niet antwoorden" niet van 
dien aard is om de aandacht van het publiek te vestigen of het feit dat niets toe-
laat een medische fout te bewijzen;

3°) dat er geen melding wordt gemaakt van ervaringen van tevreden patiënten, 
dat niets bewijst dat de vijf ervaringen representatief zijn voor die van verweer-
ders patiënten, dat eiseres geen gewag maakt van andere "ernstige" klachten die 
door de vzw Erreurs Médicales zouden zijn geregistreerd of waarvan zij recht-
streeks weet heeft en oordeelt dat "vijf ervaringen die door de patiënten als mis-
lukkingen worden ervaren - zelfs in de onderstelling dat zij redelijke gronden tot 
ontevredenheid hebben - een ontoereikend aantal zijn om te rechtvaardigen dat 
[verweerder] als kop van jut dient in een programma over de rechten die patiën-
ten kunnen aanvoeren in het geval van een medische fout".

Het bestreden arrest erkent dat "het betwiste programma ernstige kwesties van 
algemeen belang aanraakt, aangezien het de rechten die patiënten tegen hun ge-
neesheer kunnen aanvoeren ter sprake brengt" en dat "uit niets kan worden opge-
maakt dat de geïnterviewden hun ervaring niet correct hebben weergegeven", en 
beoordeelt aldus de methode die werd gekozen om de informatie mee te delen en 
oordeelt dat eiseres niet objectief was en geen rekening heeft gehouden "met de 
wijze waarop een gemiddelde kijker [de informatie] kan [...] opvatten" en beslist 
dat zij "niet kan bogen op de persvrijheid en beweren dat verweerders chirurgi-
sche activiteit onder de aandacht van het publiek moet worden gebracht om de 
consument te beschermen en aan ontevreden patiënten de gelegenheid te geven 
het woord te nemen in een programma over patiëntenrechten".

Het arrest oordeelt dat "enkel een voorlopig verbod om het programma uit te 
zenden, kan beletten dat [verweerders] goede naam en eer worden geschaad en 
dat onnodig verontrustende en thans ongegronde informatie over zijn geschikt-
heid om neurochirurgie te beoefenen onder het publiek wordt verspreid onder het 
voorwendsel de aandacht van de consument te vestigen op de rechten die hij kan 
aanvoeren wanneer hij het slachtoffer is van een medische fout" en bevestigt de 
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door de eerste rechter bij voorraad genomen verbodsmaatregel. Het wijst aldus 
op de ogenschijnlijke fout aan de zijde van eiseres, op het bestaan van een moge-
lijke aantasting van verweerders eer en goede naam en dus op een schade. Het 
vermeldt evenwel niet aan welke dwingende sociale noodzaak, die niet mag wor-
den verward met het loutere recht van verweerder op eer en goede naam, een bij 
voorraad getroffen verbodsmaatregel beantwoordt en evenmin of deze noodzake-
lijk is een democratische samenleving. Aldus vormen de overwegingen die aan 
die beslissing ten grondslag liggen, in het licht van artikel 10, §2,van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, geen 
verantwoording van het bevolen verbod.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Tv-uitzendingen zijn geen vormen van meningsuiting door middel van gedruk-

te geschriften.
Het onderdeel dat staande houdt dat artikel 25 van de Grondwet van toepas-

sing is op dergelijke uitzendingen, faalt naar recht.
1.2. Tweede onderdeel
Het bestreden arrest van 21 december 2001 beveelt, alvorens verder uitspraak 

te doen, dat eiseres de opname van het litigieuze programma in het debat moet 
overleggen.

De rechter in kort geding die aldus de uitzending van een tv-programma voor-
lopig schorst teneinde een daadwerkelijke bescherming te waarborgen van het 
recht van een ander, hier verweerders "eer, goede naam en privé-leven", schendt 
artikel 19 van de Grondwet niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen
1.3. Derde onderdeel
Artikel 10.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden bepaalt dat vrijheid van meningsuiting, die de vrijheid 
omvat om inlichtingen of denkbeelden door te geven en verantwoordelijkheden 
met zich meebrengt, kan worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voor-
waarden, beperkingen of sancties, welke bij de wet worden voorzien en die in 
een democratische samenleving nodig zijn,  met name de bescherming van de 
goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke 
mededelingen te voorkomen.

Zowel in artikel 22 van de Grondwet als in artikel 8 van het voornoemde Euro-
pese Verdrag is het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven vastge-
legd, dat het recht op de goede naam en de eer omvat.

Artikel 10.2 verbiedt niet dat de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting 
wordt beperkt, mits die beperking haar grondslag in de wet vindt.

Voor de toepassing van die bepaling, slaat de term "wet" op elke, al dan niet 
geschreven regel van nationaal recht, zoals ze door de rechtspraak wordt geïnter-
preteerd, mits die regel in nauwkeurige bewoordingen is gesteld en toegankelijk 
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is voor de betrokken personen.
Krachtens artikel 144 van de Grondwet, is de rechterlijke orde bevoegd om 

een onrechtmatige aantasting van een burgerlijk recht zowel te voorkomen als te 
herstellen.

Zo ook put de rechter die in kort geding uitspraak doet, zoals in deze zaak, uit 
de artikelen 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek de bevoegdheid om, bij 
voorraad, tegen de veroorzaker van een dergelijke aantasting de maatregelen te 
treffen die nodig zijn voor het behoud van subjectieve rechten, mits ze ogen-
schijnlijk naar recht zijn verantwoord.

Inzonderheid put de rechter in kort geding, wanneer hij wordt geconfronteerd 
met de ernstige dreiging van de schending van een recht, in artikel 18, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek de bevoegdheid om maatregelen te bevelen die 
een dergelijke miskenning kunnen voorkomen.

Die wettelijke en grondwettelijke bepalingen, die in een vaste rechtspraak van 
het Hof aldus worden uitgelegd, staan niet in de weg aan die in voornoemd arti-
kel 10.2 bedoelde beperkingen. Die bepalingen zijn voldoende nauwkeurig om 
eenieder in staat te stellen, desnoods met bijstand van een goed geïnformeerde 
raadsman, de juridische gevolgen van zijn daden te voorzien. 

Het bestreden arrest van 21 december 2001, dat de overlegging beveelt van de 
opname van het litigieuze programma op grond dat "aangezien de preventieve 
beperkingen van de vrijheid van meningsuiting grote gevaren opleveren, zal het 
optreden van de rechter in kort geding slechts [...] zijn democratische legitimiteit 
vinden als het zich beperkt tot flagrante gevallen van schending van de rechten 
van anderen" en oordeelt dat de wijze waarop eiseres "het litigieuze programma 
aankondigt en voorstelt, [...]een ernstige aanwijzing vormt dat de uitzending er-
van, zonder enige reden, de eer, de goede naam en het privé-leven van [verweer-
der] zou kunnen aantasten door aan het publiek onjuiste, ongecontroleerde en 
niet-objectieve informatie te verstrekken", schendt geen enkele van de in het on-
derdeel aangewezen wettelijke bepalingen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
2. Tweede middel
Over de door verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvan-

kelijkheid: het middel voert de schending van artikel 584 van het Gerechtelijk 
Wetboek niet aan:

Teneinde verweerders vordering in te willigen, oordeelt het bestreden arrest 
van 22 maart 2002 dat hij "doet blijken [...] van een toereikende schijn van recht 
om voorlopig het verbod te verkrijgen tot uitzending van het litigieuze program-
ma dat duidelijk en zonder enige reden zijn eer en goede naam aantast".

De  rechter  in  kort  geding  kan  voorlopige  maatregelen  bevelen  indien  een 
ogenschijnlijk recht bestaat die een dergelijke beslissing verantwoordt.

De rechter die zich beperkt tot het onderzoek van de ogenschijnlijke rechten 
van de partijen en daarbij geen rechtsregels toepast die voorlopige maatregelen 
die hij beveelt niet redelijkerwijs kunnen schragen, overschrijdt de grenzen van 
zijn bevoegdheid niet.
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Eiseres zou slechts tegen de voorlopige beoordeling door het hof van beroep 
kunnen opkomen mits zij de schending van artikel 584 van het Gerechtelijk Wet-
boek aanvoert, wat zij niet doet.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.

2 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 310

2° KAMER - 6 juni 2006

1º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - ARTIKEL 42, §1 STEDENBOUWDECREET 
1996 - BOUWEN OF EEN GROND GEBRUIKEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN VASTE INRICHTING - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER VAN DE AARD VAN DE UITGEVOERDE WERKEN - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF - MARGINALE TOETSING

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - BOUWMISDRIJF - VERGUNNINGSPLICHTIG BOUWWERK - ARTIKEL 42, §1 
STEDENBOUWDECREET 1996 - BOUWEN OF EEN GROND GEBRUIKEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN 
VASTE INRICHTING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER VAN DE AARD VAN DE UITGEVOERDE WERKEN 
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF - MARGINALE TOETSING

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - ARTIKEL 149, §1, DERDE LID, 
STEDENBOUWDECREET 1999 - MOGELIJKE HERSTELMAATREGELEN - GEBRUIK DOOR DE 
DECREETGEVER VAN DE WOORDEN "KAN IN PRINCIPE" - DRAAGWIJDTE - GEVOLG

4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - MOTIVERING VAN DE DOOR DE 
STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR GEVORDERDE HERSTELMAATREGEL - DRAAGWIJDTE

5º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - STUK NEERGELEGD TER 
ZITTING - ONTVANKELIJKHEID

6º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - STUK NEERGELEGD TER ZITTING - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º De rechter oordeelt in feite of de uitgevoerde werken wegens hun aard of hun  
omvang dienen beschouwd te worden als "bouwen" of "grond gebruiken" in de zin van  
artikel 42, §1, 1° Stedenbouwdecreet 1996. Het Hof gaat alleen na of de rechter uit zijn  
vaststellingen geen gevolgen afleidt  die  daarmee geen verband houden of  op  grond  
daarvan niet kunnen worden verantwoord. 

3º  Uit  de  woorden  "kan  in  principe"  in  de  aanhef  van  artikel  149,  §1,  derde  lid,  
Stedenbouwdecreet 1999, dat sinds het arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het  
Arbitragehof bepaalt, dat, behoudens de daarin nader bepaalde gevallen onder 1°, 2° of  
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3°, het middel van de meerwaarde in principe steeds als herstelmaatregel kan worden 
toegepast, blijkt dat in elk geval ook een andere herstelmaatregel dan de meerwaarde 
kan worden aangewend1.

4º  Wanneer  de  stedenbouwkundige  inspecteur  de  keuze  van  een  welbepaalde  
herstelmaatregel afdoende motiveert, moet de uitsluiting van de keuze voor een andere  
herstelmaatregel niet negatief worden gemotiveerd2. (Art. 3, Wet 29 juli 1991 betreffende 
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling)

5º en 6º Krachtens artikel 420bis Wetboek van Strafvordering kan de eiser ter zitting geen  
stukken meer neerleggen. 

(L.)

ARREST

(A.R. P.06.0038.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 30 november 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het ter zitting neergelegde stuk
1. De eiser kan krachtens artikel 420bis Wetboek van Strafvordering ter zitting 

geen stukken meer neerleggen. De neerlegging is niet ontvankelijk
Eerste middel
2. De eiser voert aan dat het graven van een voederkuil, zelfs wanneer deze 

wordt gebetonneerd, geen bouwen of gebruiken van een grond voor het plaatsen 
van een vaste inrichting is. 

3. Krachtens het ten tijde van het plegen van de telastlegging toepasselijke arti-
kel  42,  §1,  1°  Stedenbouwdecreet  1996  mag  niemand  zonder  voorafgaande 
schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en 
schepenen onder meer 'bouwen' of 'een grond gebruiken voor het plaatsen van 
een of meer vaste inrichtingen'. 

Artikel 42, §1, 1°, tweede lid, verduidelijkt dat "onder bouwen en plaatsen van 
vaste inrichtingen wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een construc-
tie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen, die in 
de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond steun vindt ten 

1 Cass. 25 april 2006, A.R. P.06.0079.N, nr. 237; B. DE TEMMERMAN, "De herstelmaatregelen en de 
herstelvordering in het milieu- en stedenbouwrecht", in A. DE NAUW, P. FLAMEY en J. GHYSELS (eds.), 
Milieustraf-  en  Milieustrafprocesrecht,  Actuele  vraagstukken,  Brussel,  Larcier,  2005,  p.  358 met 
verwijzing naar Arbitragehof, nr. 14/2005 van 19 jan. 2005 (B.S. 31 jan. 2005), B.24; R. VEKEMAN, 
"Stelt het Arbitragehof zich in de plaats van de wetgever?", T.R.O.S. 2005, p. 260.
2 Cass. 4 dec. 2001, A.R. P.00.0540.N, nr. 664 met concl. procureur-generaal DE SWAEF; 16 dec. 
2003, A.R. P.03.1159.N, nr. 651.
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behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, al kan zij 
ook uit elkaar genomen of verplaatst worden". 

4. De rechter oordeelt in feite of de uitgevoerde werken wegens hun aard of 
hun omvang dienen te worden beschouwd als "bouwen" of "grond gebruiken" in 
bovenvermelde zin. Het Hof gaat alleen na of de rechter uit zijn vaststellingen 
geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan 
niet kunnen worden verantwoord. 

Te dezen is dit niet het geval. De appelrechters oordelen wettig dat een beton-
nen voederkuil een vaste inrichting is en het plaatsen ervan aldus vergunnings-
plichtig is.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Derde middel
6. Het middel voert aan dat de appelrechters niet de reden vermelden waarom 

zij in deze zaak, met miskenning van het in artikel 149, §1, derde lid, Steden-
bouwdecreet 1999 vervatte principe, niet de meerwaarde toepassen maar het her-
stel in de vorige toestand bevelen, alhoewel niet onbetwistbaar vaststaat dat een 
of meer van de drie in dit artikel opgesomde gevallen waarin toepassing van de 
meerwaarde wettelijk wordt uitgesloten, zich voordoen. 

7. Sinds het arrest van het Arbitragehof nr. 14/2005 van 19 januari 2005 be-
paalt artikel 149, §1, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 dat, behoudens in de 
daarin nader bepaalde gevallen onder 1°, 2° of 3°, het middel van de meerwaarde 
in principe steeds als herstelmaatregel kan worden aangewend.

8. Uit de woorden "kan in principe" in de aanhef van artikel 149, §1, derde lid, 
Stedenbouwdecreet 1999, blijkt dat in elk geval ook een andere herstelmaatregel 
dan de meerwaarde kan worden aangewend.

9. De aanvoering dat de meerwaardevordering thans voor alle misdrijven de 
principieel te vorderen herstelmaatregel is, is onverenigbaar met artikel 149, §3, 
eerste  lid,  Stedenbouwdecreet  1999 dat  bepaalt  dat  wanneer  wordt  geopteerd 
voor de vordering van bouw- of aanpassingswerken en/of de betaling van een 
geldsom gelijk aan de meerwaarde, deze vordering uitdrukkelijk dient te worden 
gemotiveerd.

10. Wanneer de stedenbouwkundige inspecteur de keuze van een welbepaalde 
herstelmaatregel afdoende motiveert, moet de uitsluiting van de keuze voor een 
andere herstelmaatregel niet negatief worden gemotiveerd.

11. Te dezen oordelen de appelrechters dat de motivering van de maatregel tot 
herstel in de vorige toestand die voorkomt in de vordering van de stedenbouw-
kundige inspecteur "uitvoerig" is, en "steunt op motieven van goede ruimtelijke 
ordening en niet kennelijk onredelijk is". Zij oordelen verder dat deze vordering 
op gepaste, aangepaste maar noodzakelijke wijze het herstel beoogt van de ge-
volgen van de door de eiser gepleegde misdrijven. Bijgevolg oordelen zij dat 
deze motivering afdoende is.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

6 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. J. Verheyden, Hasselt.

Nr. 311

2° KAMER - 6 juni 2006

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITWASSEN VAN 
VERMOGENSVOORDELEN - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN BESTAANDE UIT GELDSOMMEN - 
MET DEZE GELDSOMMEN OVEREENSTEMMENDE BEDRAGEN TERUG TE VINDEN IN HET PATRIMONIUM 
VAN DE DADER - GEVOLG

2º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN BESTAANDE UIT GELDSOMMEN - MET DEZE GELDSOMMEN 
OVEREENSTEMMENDE BEDRAGEN TERUG TE VINDEN IN HET PATRIMONIUM VAN DE DADER - GEVOLG

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - WITGEWASSEN 
VERMOGENSVOORDELEN BESTAANDE UIT GELDSOMMEN - MET DEZE GELDSOMMEN 
OVEREENSTEMMENDE BEDRAGEN TERUG TE VINDEN IN HET PATRIMONIUM VAN DE DADER - 
VERBEURDVERKLARING VAN DEZE GELDSOMMEN - WETTIGHEID

4º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN BESTAANDE UIT GELDSOMMEN - MET DEZE GELDSOMMEN 
OVEREENSTEMMENDE BEDRAGEN TERUG TE VINDEN IN HET PATRIMONIUM VAN DE DADER - 
VERBEURDVERKLARING VAN DEZE GELDSOMMEN - WETTIGHEID

1º, 2º, 3º en 4º Krachtens artikel 505, derde lid, Strafwetboek dient in geval van witwassen 
van vermogensvoordelen de verplichte verbeurdverklaring te slaan op de witgewassen 
vermogensvoordelen  als  dusdanig  en niet  op  een gelijkwaardig bedrag.  Wanneer  de 
witgewassen  vermogensvoordelen  geldsommen  zijn  en  hiermee  overeenstemmende 
bedragen in het patrimonium van de dader van de witwasoperatie worden aangetroffen,  
kan de rechter oordelen dat die bedragen de witgewassen geldsommen zijn die zich nog 
steeds in het patrimonium van de dader bevinden en aldus het voorwerp van het misdrijf  
uitmaken1. (Artt. 42, 1°, en 505, derde lid, Sw.)

(B.)

ARREST

1 VANDERMEERSCH D., "Controverse à propos de la confiscation de l'objet du blanchiment", J.T., 2004, 
p. 502.
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(A.R. P.06.0274.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 12 januari 2006.
De eiser voert een middel aan in een memorie die aan dit arrest is gehecht en 

daarvan deel uitmaakt. 
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Artikel 505, derde lid, Strafwetboek bepaalt dat de zaken bedoeld in 1°, 2°, 

3° en 4° van dat artikel het voorwerp uitmaken van de misdrijven die gedekt 
worden door die bepalingen in de zin van artikel 42, 1°, en dat zij worden ver-
beurdverklaard ook indien zij geen eigendom zijn van de veroordeelde, zonder 
dat deze verbeurdverklaring nochtans de rechten van de derden op goederen die 
het voorwerp kunnen maken van de verbeurdverklaring, schaadt.

Krachtens deze bepaling dient in geval van witwassen van vermogensvoorde-
len de verplichte verbeurdverklaring te slaan op de witgewassen vermogensvoor-
delen als dusdanig en niet op een gelijkwaardig bedrag.

2. Wanneer de witgewassen vermogensvoordelen geldsommen zijn waarvan 
ermee overeenstemmende bedragen in het patrimonium van de dader van de wit-
wasoperatie worden aangetroffen, kan de rechter oordelen dat die bedragen de 
witgewassen geldsommen zijn die zich steeds in het patrimonium van de dader 
bevinden en aldus het voorwerp van het misdrijf zijn. De verbeurdverklaring van 
die geldsommen heeft  geen betrekking op bedragen die overeenstemmen met 
vermogensvoordelen die niet in het vermogen van de beklaagde gevonden zijn, 
als bedoeld in artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek.

3. Het arrest oordeelt onaantastbaar dat "de in beslag genomen gelden op de 
rekeningen van (de eiser en zijn medebeklaagde) immers zaken zijn die het voor-
werp zijn van het misdrijf witwassen en aldus zaken in de zin van artikel 42, 1°, 
Strafwetboek en niet door artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde zaken". 

Op die grond is de beslissing waarbij het arrest de verbeurdverklaring van die 
gelden met toepassing van de artikelen 42, 1° en 505, derde lid, Strafwetboek be-
veelt, naar recht verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

6 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. F. Deruyck, Antwerpen.

Nr. 312

2° KAMER - 6 juni 2006

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP - BURGERLIJKE GELDBOETE - ARTIKEL 1072BIS, 
TWEEDE, DERDE EN VIERDE LID, GERECHTELIJK WETBOEK - TOEPASSELIJKHEID

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - HOGER 
BEROEP TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP 
VANWEGE DE BEKLAAGDE OF INVERDENKINGGESTELDE - BURGERLIJKE GELDBOETE - ARTIKEL 
1072BIS, TWEEDE, DERDE EN VIERDE LID, GERECHTELIJK WETBOEK - VRIJHEID IN DE 
ORGANISATIE VAN DE VERDEDIGING - GEVOLG

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEKLAAGDE OF 
INVERDENKINGGESTELDE - BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING - VRIJHEID IN DE ORGANISATIE 
VAN DE VERDEDIGING - TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP - GEVOLG

1º, 2º en 3º De vrijheid waarover elke beklaagde of inverdenkinggestelde beschikt bij de 
verdediging tegen een tegen hem ingestelde strafvordering, sluit elke sanctie uit wegens  
de wijze waarop hij deze verdediging organiseert en zijn rechtsmiddelen aanwendt. Het 
artikel 1072bis, tweede, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, dat toepasselijk is in  
strafzaken,  is  derhalve  niet  van  toepassing  op  het  hoger  beroep  ingesteld  door  de  
beklaagde  of  een  inverdenkinggestelde  tegen  een  beslissing  over  een  tegen  hem 
ingestelde strafvordering1.

(V.)

Advocaat-generaal P. Duinslaeger heeft in substantie gezegd:
1.  Het  cassatieberoep,  dat  eiser  aantekende  in  zijn  hoedanigheid  van 

inverdenkinggestelde, is enkel gericht tegen de beslissing, waarbij hij door het hof van 
beroep  te  Gent,  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  bij  arrest  van  21  februari  2006, 
veroordeeld  werd  tot  een  burgerlijke  boete  van  250  euro,  in  toepassing  van  artikel 
1072bis Gerechtelijk  Wetboek,  wegens  "het  instellen  van  een  manifest  roekeloos  en 
dilatoir  hoger  beroep"  tegen  zijn  verwijzing  naar  de  correctionele  rechtbank  door  de 
raadkamer.

2. In zijn enig middel voert eiser een schending aan van artikel 1072bis,  tweede en 
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek omdat dit artikel 1072bis Gerechtelijk Wetboek, 
naar de mening van eiser, niet van toepassing is in strafzaken. Eiser verwijst daarbij naar 
een vroeger arrest van het Hof van 4 september 20012.

3. In zijn arrest van 4 september 2001 besliste het Hof inderdaad dat artikel 1072bis 
Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is in strafzaken.

1 Zie de concl. van het O.M. 
2 Cass. 4 sept. 2001, A.R. P.01.0542.N, nr. 439.
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Om de juiste draagwijdte van dit arrest te begrijpen lijkt het evenwel nuttig de inhoud 
ervan opnieuw te toetsen aan de inhoud van artikel 1072bis Gerechtelijk Wetboek.

4. Het artikel 1072bis Gerechtelijk Wetboek bepaalt in zijn eerste lid dat wanneer de 
rechter in hoger beroep het hoofdberoep afwijst, hij in dezelfde beslissing uitspraak doet 
over  de  eventueel  gevorderde  schadevergoeding  wegens  tergend  of  roekeloos  hoger 
beroep. In het eerder aangehaalde arrest van 4 september 2001 stelt het Hof vast dat deze 
materie in strafzaken,  sinds de afschaffing van het  vroegere artikel 136 Wetboek van 
Strafvordering, op een specifieke wijze geregeld wordt door de artikelen 159, 191 en 212 
van hetzelfde wetboek. Deze vaststelling, die men ook terugvindt in recentere arresten3, 
moet dan ook leiden tot het besluit dat artikel 1072bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek 
niet van toepassing is in strafzaken. 

5. Het arrest van 4 september 2001 breidt deze niet-toepasselijkheid in strafzaken ten 
onrechte uit tot het integrale artikel 1072bis Gerechtelijk Wetboek: het tweede, derde en 
vierde  lid  van  dit  artikel  houden  immers  geen  verband  met  een  eventuele 
schadevergoeding  van  de  tegenpartij  in  geval  van  tergend  of  roekeloos  geding,  maar 
regelen de mogelijkheid van het opleggen van een burgerlijke boete als sanctie voor het 
nadeel dat door het tergend en roekeloos instellen van het hoger beroep wordt berokkend 
aan de rechtsbedeling in het algemeen4. De vraag of het tweede, derde en vierde lid van 
artikel 1072bis Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn in strafzaken was in het arrest 
van 4 september 2001 dus helemaal niet aan de orde.

6. Om nu de vraag naar de toepasselijkheid in strafzaken van artikel 1072bis, tweede, 
derde  en  vierde  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  te  kunnen  beantwoorden,  dient  allereerst 
vastgesteld te worden dat de mogelijkheid van het opleggen van een burgerlijke boete in 
geval  van  tergend  of  roekeloos  hoger  beroep  niet  specifiek  geregeld  is  in  ons 
strafprocesrecht. Voorts lijken er mij geen regels of principes van strafrecht te bestaan die 
zich tegen het opleggen van een dergelijke boete verzetten. Dit blijkt onder meer uit het 
gegeven dat de mogelijkheid om een gelijkaardige geldboete op te leggen ook voorzien is 
in geval van een kennelijk onontvankelijk verzoek tot wraking, zoals bepaald in artikel 
838, derde lid, Gerechtelijk Wetboek. Deze laatste bepaling wordt inderdaad toepasselijk 
geacht in strafzaken5.

Op grond van deze elementen meen ik dat artikel 1072bis, tweede, derde en vierde lid, 
Gerechtelijk  Wetboek,  overeenkomstig  artikel  2  van  hetzelfde  wetboek,  wel  degelijk 
toepassing moet kunnen vinden in strafzaken. Er is geen enkele reden om de strafrechter 
de mogelijkheid te ontzeggen om deze sanctie op te leggen ingeval van misbruik.

7. Zo kan aanvaard worden dat de burgerlijke boete van artikel 1072bis Gerechtelijk 
Wetboek derhalve inderdaad toepasselijk  is  in  strafzaken,  dan dient evenwel  toch een 
uitzondering  gemaakt  te  worden  voor  het  geval  waarin  dit  tergend  en  roekeloos 
rechtsmiddel  ingesteld  werd door  de beklaagde of  inverdenkinggestelde.  Het  lijkt  mij 
inderdaad  fundamenteel  dat  elke  beklaagde  of  inverdenkinggestelde  zijn  verdediging 

3 Cass. 9 april 2002, A.R. P.00.1423.N, nr. 216, R.W., 2002-2003, p. 1423, met noot L. DELBROUCK, 
T. Strafr.  2003, 69,  R.D.P. 2003, p. 735 met noot J.d.J; Cass., 24 juni 2003, A.R. P.02.1685.N, nr. 
374, T. Strafr., 2004, p. 128.
4 Parl.  St.  Senaat, 1990-91,  nr;  1198/1,  nr.  27;  M.  STORME,  "Een  kwarteeuw  later.  Inleidende 
beschouwingen over de nieuwe wet van 3 aug. 1992" in "Het vernieuwd gerechtelijk recht. Eerste 
commentaar bij de wet van 3 aug. 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek", Interuniversitair 
Centrum voor  Gerechtelijk  Recht  (ed.),  Kluwer,  1992,  p.  16;  J.  VAN COMPERNOLLE,  "Het  hoger 
beroep", in "Het vernieuwd gerechtelijk recht. Eerste commentaar bij de wet van 3 aug. 1992 tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek", Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht (ed.), 
Kluwer, 1992, p. 174.
5 Voor aan aantal voorbeelden van dergelijke toepassingen in strafzaken, zie Cass. 4 sept. 2002, A.R. 
P.02.0924.F, nr. 416; 5 dec. 2003, A.R. P.03.1603.F, nr. 628; 5 dec. 2003, A.R. P.03.1604.F, nr. 629; 
9 jan. 2004, A.R. P.03.1603.F, nr. 8.
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tegen de strafvervolging, waarvan hij het voorwerp is, moet kunnen organiseren zoals hij 
dat zelf wil of gepast acht en dat het aanwenden van een rechtsmiddel door die beklaagde 
of inverdenkinggestelde bijgevolg nooit kan worden gesanctioneerd, ook niet door een 
burgerlijke boete6.

8.  In  de  voorliggende  zaak  werd  de  burgerlijke  geldboete  toegepast  op  de 
inverdenkinggestelde wegens het door hem ingestelde roekeloos en tergend hoger beroep 
tegen zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank door de raadkamer.

Het middel is dus gegrond.
Aangezien er geen geldboete kon worden opgelegd blijft er voor de verwijzingsrechter 

niets over om te beslissen: er is dus geen aanleiding tot verwijzing.
Conclusie: vernietiging van het bestreden arrest, zonder verwijzing.

ARREST

(A.R. P.06.0462.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 februari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht een middel aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het bestreden arrest veroordeelt de eiser op grond van artikel 1072bis twee-

de en derde lid, Gerechtelijk Wetboek tot betaling van een burgerlijke geldboete 
van 250 euro wegens "het instellen van een manifest roekeloos en dilatoir hoger 
beroep" tegen zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank door de raadka-
mer.

2. De vrijheid waarover elke beklaagde of inverdenkinggestelde beschikt bij de 
verdediging tegen een strafvervolging tegen hem, sluit elke sanctie uit wegens de 
wijze waarop hij deze verdediging organiseert en zijn rechtsmiddelen aanwendt.

3. Het artikel 1072bis, tweede en derde lid, Gerechtelijk Wetboek is derhalve 
niet van toepassing op het hoger beroep ingesteld door een beklaagde of een in-
verdenkinggestelde tegen een beslissing over een tegen hem ingestelde strafvor-
dering.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

6 Zie L. ARNOU, "Tergende en roekeloze proceshandelingen van de burgerlijke partij", RW 2004-
2005, p. 731, nr. 11, die dit principe toepast op de schadevergoeding ten aanzien van de burgerlijke 
partij; R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, 2005, nr. 1554, p. 729).
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nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing.

6 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Debruyne  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. J. Verdonck, Brugge.

Nr. 313

2° KAMER - 6 juni 2006

1º RECHTSBIJSTAND - BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND VAN HET HOF VAN CASSATIE - 
VERWERPING VAN HET VERZOEK - CASSATIEBEROEP DOOR DE AANVRAGER VAN DE RECHTSBIJSTAND 
- ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — ALLERLEI - BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND VAN HET HOF VAN 
CASSATIE - VERWERPING VAN HET VERZOEK - CASSATIEBEROEP DOOR DE AANVRAGER VAN DE 
RECHTSBIJSTAND - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º Tegen de beslissingen over rechtsbijstand voor het Hof van Cassatie, staat voor  
de aanvrager van de rechtsbijstand geen cassatieberoep open1. (Art. 688, Ger.W.)

(B.)

ARREST

(A.R. P.06.0516.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking van de voorzitter van het 

Hof van Cassatie van 23 maart 2006, die eisers verzoek tot rechtsbijstand ver-
werpt.

De eiser voert in een akte grieven aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tegen de  beslissingen over  rechtsbijstand voor het  Hof  van Cassatie,  staat 

voor de aanvrager van rechtsbijstand geen cassatieberoep open.

Het cassatieberoep is derhalve niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

1 Cass. 13 okt. 1992, A.R. 7065, nr. 664; 22 juli 2003, A.R. P.03.0921.F, nr. 393; 2 maart 2005, A.R.  
P.04.1490.F, nr. 128.
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6 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 314

2° KAMER - 7 juni 2006

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL - BELAGING - 
DEFINITIE - WETTIGHEIDSBEGINSEL - MISKENNING

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 12 - ARTIKEL 
12, TWEEDE LID - BEGINSEL VAN DE WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN - BELAGING - ARTIKEL 
442BIS, SW. - DEFINITIE - MISKENNING

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 14 - 
BEGINSEL VAN DE WETTIGHEID VAN DE STRAFFEN - BELAGING - ARTIKEL 442BIS, SW. - DEFINITIE 
- MISKENNING

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 7 - ARTIKEL 7.1 - BEGINSEL VAN DE WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN - BELAGING - 
ARTIKEL 442BIS, SW. - DEFINITIE - MISKENNING

5º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 15.1 - BEGINSEL VAN DE 
WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN - BELAGING - ARTIKEL 442BIS, SW. - DEFINITIE - MISKENNING

6º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN - VROEGER ARREST - VRAAG MET HETZELFDE ONDERWERP ALS EEN VRAAG WAAROVER 
REEDS UITSPRAAK IS GEDAAN

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN - VROEGER ARREST - VRAAG MET HETZELFDE ONDERWERP ALS EEN VRAAG WAAROVER 
REEDS UITSPRAAK IS GEDAAN

8º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VEROORDELEND ARREST - 
VERWIJZING NAAR EEN PROCES-VERBAAL MET FEITEN DIE HET VOORWERP VAN EEN AFZONDERLIJKE 
RECHTSPLEGING UITMAKEN - REGELMATIGHEID

1º, 2º, 3º, 4º en 5º Art. 442bis, Sw. geeft van het misdrijf belaging geen definitie die het  
beginsel van de wettigheid in strafzaken miskent1. (Art. 442bis, Sw.)

6º en 7º Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële vraag te  
stellen, die alleen tot doel heeft het Arbitragehof een vraag voor te leggen met hetzelfde  
onderwerp  als  een  vraag  waarover  het  reeds  uitspraak  heeft  gedaan2.  (Art.  26,  §2, 
Bijzondere Wet Arbitragehof)

8º Wanneer een veroordelend arrest verwijst naar een proces-verbaal uit de stukken van  
de rechtspleging waarvan alle gegevens aan tegenspraak werden onderworpen, kan uit  
de omstandigheid alleen dat dit proces-verbaal feiten beschrijft die het voorwerp van een 
afzonderlijke rechtspleging uitmaken, geen miskenning van het algemeen beginsel van 

1 Arbitragehof, 10 mei 2006, nr. 71/2006, B.S., 25 juli 2006, p. 36512.
2 Zie Cass. 3 dec. 2003, A.R. P.03.1191.F, nr. 616 en 17 nov. 2004, A.R. P.04.1075.F, nr. 552.
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de  eerbiediging  van  het  recht  van  verdediging  worden  afgeleid3.  (Algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(R. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0207.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 januari 2006 op verwij-

zing gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, ten ge-
volge van het arrest van 17 november 2004 van het Hof van Cassatie. 

Eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:
Over het eerste middel:
Het middel voert aan dat het arrest door eiser te veroordelen wegens belaging, 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 6 en 7 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 15 van het Inter-
nationaal verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten schendt.

Dienaangaande verzoekt eiser het Hof aan het Arbitragehof een prejudiciële 
vraag te stellen die luidt als volgt: "Schendt artikel 442bis van het Strafwetboek 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 
artikelen 6 en 7 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en arti-
kel 15 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, 
opgemaakt te New-York, in zoverre, op strafrechtelijk en procedureel vlak, een 
verschil in behandeling zou kunnen worden ingevoerd tussen twee rechtzoeken-
den die met dezelfde ingesteldheid, hetzelfde besef of dezelfde intentie dezelfde 
materiële handelingen hebben gesteld, wegens, enerzijds, de ontstentenis van een 
wettelijke definitie van het materiële element van het misdrijf die het beginsel 
van de wettigheid van de strafbaarstellingen in acht neemt en, anderzijds, het feit 
dat de definitie van het morele element van het misdrijf in artikel 442bis aan de 
rechters een ruime beoordelingsbevoegdheid laat in een rechtsmaterie waar de 
beginselen van de beperkende interpretatie heersen, wat tot een verbreking van 
de gelijkheid zou kunnen leiden ?".

Het  Arbitragehof,  waarbij  verschillende  prejudiciële  vragen  betreffende  die 
strafrechtelijke bepaling zijn aanhangig gemaakt, waaronder drie die in dezelfde 
bewoordingen zijn gesteld als deze welke door eiser is voorgelegd, heeft bij zijn 
arrest nummer 71/2006 van 10 mei 2006, voor recht gezegd dat "artikel 442bis 
van het Strafwetboek de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet niet 

3 Zie Cass. 10 nov. 1999, A.R. P.99.0689.F, nr. 599.
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schendt". Anderzijds, vermeldt het, in de considerans B.2, dat "noch de bewoor-
dingen van die vragen, noch de motieven van de verwijzingsbeslissingen echter 
preciseren in welke zin artikel 442bis van het Strafwetboek in strijd zou zijn met 
het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, in samenhang gelezen met [arti-
kel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun-
damentele Vrijheden]".

Het middel, dat niet nader omschrijft hoe artikel 442bis de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet schendt, heeft alleen maar tot doel het Arbitragehof een preju-
diciële vraag voor te leggen met hetzelfde onderwerp als een vraag waarover het 
reeds uitspraak heeft gedaan.

Daaruit volgt dat de prejudiciële vraag niet moet gesteld worden en dat het 
middel faalt naar recht.

Over het tweede middel:
Eiser verwijt de appelrechters dat zij het algemeen beginsel van de eerbiedi-

ging van het recht van verdediging hebben miskend, door met name hun beslis-
sing hun beslissing te gronden op feiten uit een dossier waarover de partijen geen 
tegenspraak hebben kunnen voeren.

Het arrest vermeldt, zonder door het middel te worden tegengesproken, "dat 
hoewel aan [de] klacht [naar aanleiding waarvan dit dossier werd geopend] noch 
een  strafrechtelijk  noch  tuchtrechtelijk  gevolg  is  gegeven,  ten  aanzien  van 
[eiser], het hof [van beroep] erop vermag acht te slaan vermits van dit geval in 
het aan het hof voorgelegde dossier melding wordt gemaakt en [eiser] het zelf in 
het kader van zijn verweer vermeldt".

Het arrest verwijst aldus naar een proces-verbaal uit de stukken van de rechts-
pleging waarvan alle gegevens aan tegenspraak werden onderworpen. Uit de om-
standigheid alleen dat dit proces-verbaal feiten beschrijft die het voorwerp van 
een afzonderlijke rechtspleging uitmaken, kan geen miskenning van het  alge-
meen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging worden afge-
leid.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)

Dictum,

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt eiser in de kosten.

7 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advoca-
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ten: mrs. Draps en Oosterbosch.

Nr. 315

2° KAMER - 7 juni 2006

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN - 
GEWETTIGDE VERDENKING - ONDERZOEKSRECHTER - ONTVANKELIJKHEID

Het behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof van Cassatie om de kennisneming van  
een zaak  van een onderzoeksrechter  naar  een andere  te  verwijzen;  het  verzoek  tot  
onttrekking van de zaak, wegens gewettigde verdenking, aan een onderzoeksrechter en  
tot verwijzing van de kennisneming van de zaak naar een andere onderzoeksrechter is  
kennelijk niet ontvankelijk1. (Art. 542, eerste lid, Sv.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0787.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift, dat op 30 mei 2006 op de griffie van het Hof is ontvangen, 

en waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, 
verzoekt eiser dat onderzoeksrechter Tassin te Brussel, wegens gewettigde ver-
denking, wordt onttrokken van het dossier met het nummer 85/03 van zijn kabi-
net en dat dit dossier aan een andere onderzoeksrechter wordt toevertrouwd. Hij 
vordert bovendien de nietigverklaring van de beschikking van 29 maart 2006 
waarbij  die  magistraat  zijn  verzoek tot  het  verrichten van bijkomende onder-
zoekshandelingen, met toepassing van artikel 61quinquies van het Wetboek van 
Strafvordering, heeft verworpen.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het  verzoek tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter 

naar een andere:
Krachtens artikel 542, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, behoort 

het niet tot de bevoegdheid van het Hof om de kennisneming van een zaak van 
een onderzoeksrechter naar een andere te verwijzen.

Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.
B. De overige punten van het verzoek:
De verwerping van het verzoek tot onttrekking heeft tot gevolg dat het verzoek 

tot nietigverklaring van de voornoemde beschikking geen grondslag meer heeft.
Dictum,

Het Hof,

1 Zie Cass. 30 juni 1999, A.R. P.99.0775.F, nr. 410.
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Gelet op de artikelen 536, 542, tweede lid, 545, eerste lid, en 551 van het Wet-
boek van Strafvordering,

Verwerpt het verzoekschrift.

Veroordeelt eiser in de kosten.

7 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 316

2° KAMER - 7 juni 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - VOORLOPIGE HECHTENIS - INVERDENKINGGESTELDE - RECHT 
OP INZAGE VAN HET DOSSIER - DRAAGWIJDTE

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - INVERDENKINGGESTELDE - RECHT 
OP INZAGE VAN HET DOSSIER - RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 5.4 E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - 
VERTROUWELIJK DOSSIER - INVERDENKINGGESTELDE - GEEN INZAGE VAN HET VERTROUWELIJK 
DOSSIER - RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 5.4 E.V.R.M. - GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - VERTROUWELIJK DOSSIER - INVERDENKINGGESTELDE - 
GEEN INZAGE VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - GEVOLG

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - 
VERTROUWELIJK DOSSIER - INVERDENKINGGESTELDE - GEEN INZAGE VAN HET VERTROUWELIJK 
DOSSIER - RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG

6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - VERTROUWELIJK DOSSIER - 
INVERDENKINGGESTELDE - GEEN INZAGE VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - GEVOLG

1º en 2º Art. 5.4, E.V.R.M. verbiedt niet dat bij wet bepaalde beperkingen worden gesteld 
aan  het  recht  van  de  inverdenkinggestelde  om  inzage  te  krijgen  van  het 
onderzoeksdossier alvorens voor de gerechten te verschijnen die uitspraak moeten doen 
over de wettigheid van zijn hechtenis; een beperking in de uitoefening van dit recht kan 
gerechtvaardigd zijn wanneer ze strikt evenredig is met het belang van de te bereiken  
doelstellingen, zoals de noodzaak bepaalde vormen van zware criminaliteit te bestrijden 
of de veiligheid van de personen te beschermen die de observatie mogelijk maken of ze  
uitvoeren, en zo daar een rechtspleging tegenover staat waarbij een onafhankelijke en  
onpartijdige  rechter  de  wettigheid  van  de  rechtspleging  kan  onderzoeken1.  (Art.  5.4, 
Verdrag Rechten van de Mens)

3º, 4º, 5º en 6º Uit het feit dat alleen de procureur des Konings, de onderzoeksrechter en  
de kamer van inbeschuldigingstelling inzage hebben van het vertrouwelijk dossier dat bij  
art. 47septies, Sv., is bepaald, terwijl de inverdenkinggestelde dit recht niet heeft, kan 
geen schending van art. 5.4, E.V.R.M., en evenmin een miskenning van zijn recht van 

1 Zie Cass. 23 aug. 2005, A.R. P.05.0805.N, nr. 399.
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verdediging noch van zijn recht op een eerlijk proces worden afgeleid2. (Art. 5.4, Verdrag 
Rechten van de Mens; Art. 47septies, Sv.; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging; Algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid der wapens tussen de partijen)

(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0795.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 mei 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over alle middelen samen:
1. In zoverre het eerste middel de schending van artikel 61 van het Wetboek 

van Strafvordering aanvoert zonder dat het daarbij aangeeft waarin die schending 
zou bestaan, is het bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.

2.  De drie  eerste  middelen  voeren  aan  dat  bepaalde  processen-verbaal  die 
krachtens artikel 47septies, §2, van het voormelde wetboek, met betrekking tot 
de observatie van eiser dienden opgesteld te worden, niet bij het strafdossier wer-
den gevoegd binnen de termijn die in de laatste alinea van die bepaling is gesteld 
of slechts "gedeeltelijk" werden gevoegd, waarbij inzonderheid de "tijdvakken 
van de bijzondere observatietechnieken" hem niet werden medegedeeld.

In zoverre vereisen de middelen een onderzoek van feitelijke gegevens waar-
voor het Hof niet bevoegd is, en zijn ze dan ook niet ontvankelijk.

3. In zoverre de twee eerste middelen de schending van artikel 6 van het Ver-
drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe-
den aanvoeren, dat in de regel niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten 
die uitspraak doen over de voorlopige hechtenis, falen zij naar recht.

4. Artikel 5.4 van het voormelde verdrag verbiedt niet dat bij wet bepaalde be-
perkingen worden gesteld aan het recht van de inverdenkinggestelde om inzage 
te krijgen in het onderzoeksdossier alvorens voor de gerechten te verschijnen die 
uitspraak moeten doen over de wettigheid van zijn hechtenis.

Een beperking in de uitoefening van dit recht kan gerechtvaardigd zijn wan-
neer ze strikt evenredig is met het belang van de te bereiken doelstellingen, zoals 
de noodzaak bepaalde vormen van zware criminaliteit te bestrijden of de veilig-
heid van de personen te beschermen die de observatie mogelijk maken of ze uit-
voeren, en zo daar een rechtspleging tegenover staat waarbij een onafhankelijke 
en onpartijdige rechter de wettigheid van de rechtspleging kan onderzoeken.

2 Ibid.
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Uit het feit dat alleen de procureur des Konings, de onderzoeksrechter en de 
kamer van inbeschuldigingstelling inzage hebben van het vertrouwelijk dossier 
dat bij het voormelde artikel 47septies is bepaald, terwijl de inverdenkinggestel-
de dit recht niet heeft, kan geen schending van die verdragsbepaling worden af-
geleid en evenmin een miskenning van het recht van verdediging van die inver-
denkinggestelde noch van zijn recht op een eerlijk proces.

In zoverre de middelen het tegendeel aanvoeren, falen zij naar recht.
5. Voor het overige oordeelt het bestreden arrest dat "het dossier dat aan de ka-

mer van inbeschuldigingstelling is voorgelegd [...] alle noodzakelijke gegevens 
bevat op grond waarvan kan beslist worden dat er voldoende ernstige aanwijzin-
gen van schuld bestaan om de voorlopige hechtenis [van eiser] te handhaven; dat 
alle gegevens die aan het hof [van beroep] zijn voorgelegd ter beschikking van 
de verdediging stonden; dat de overige gegevens die in de conclusie [van eiser] 
zijn  vermeld  ofwel  overtuigingsstukken  betreffen,  ofwel  elementen  die  deel 
moeten uitmaken van het afzonderlijk dossier over de bijzondere opsporingsme-
thoden, en die om die redenen niet in de stukken van de rechtspleging mogen 
voorkomen".

Het arrest verantwoordt zijn beslissing aldus naar recht.
In zoverre kunnen de middelen niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten. 

7 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Velu  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Chr. Halet, Luik en P. Delbouille, Luik.

Nr. 317

1° KAMER - 8 juni 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - INVORDERING VAN DE BELASTING - TIJDENS 
HET HUWELIJK VERKREGEN INKOMSTEN - INKOHIERING OP NAAM VAN HET GEZINSHOOFD - 
INVORDERING TEN LASTE VAN DE ECHTGENOTEN - DRAAGWIJDTE

Artikel 294, §1, W.I.B. (1964), krachtens welke bepaling de invordering van de belasting  
gevestigd  ten  name van het  gezinshoofd  in  beginsel  mag vervolgd  worden op al  de 
roerende of onroerende goederen van de echtgenoten, alsmede op die van de kinderen  
wier  inkomen  met  dat  der  ouders  werd  samengevoegd,  heeft  niet  tot  gevolg  dat  
echtgenoten hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de belastingschuld, maar bepaalt  
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enkel de omvang van het verhaalsrecht van de schatkist12.  (Artt. 73 en 294, §1, W.I.B. 
1964)

(D. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0145.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 december 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 73 en 75 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 

zoals van toepassing vóór hun vervanging bij wet van 5 januari 1976, 208 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals van toepassing vóór zijn 
wijziging bij wet van 30 mei 1972, 294 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964), zoals van toepassing vóór zijn wijziging bij artikel 21 van de Her-
stelwet van 10 februari 1981 (IV), en 304, eerste lid, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1964);

- de artikelen 1200, 1202, 1206, 1234, 1319, 1320, 1322, 1537, zoals van toe-
passing vóór zijn opheffing bij wet van 14 juli 1976, 2244 en 2249 van het Bur-
gerlijk Wetboek;

- de artikelen 176 en 194, zoals van toepassing vóór zijn wijziging bij konink-
lijk besluit van 28 mei 1970, en 194, zoals van toepassing na zijn wijziging bij 
koninklijk besluit van 28 mei 1970, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 
tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;

- het algemeen rechtsbeginsel dat hoofdelijkheid niet wordt vermoed.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen het hoger 

beroep ontvankelijk doch ongegrond, bevestigt de bestreden vonnissen, waarbij 
de eerste rechter de vordering van de eiseres, strekkende tot het horen zeggen 
voor recht dat de belastingen, verschuldigd krachtens de aanslag in de personen-
belasting voor het aanslagjaar 1968 onder kohierartikel 029601, niet meer kon-
den ingevorderd worden en de verweerder te veroordelen tot de kosten, toelaat-
baar maar ongegrond verklaarde en deze afwees, en veroordeelt de eiseres tot de 
kosten van het hoger beroep, na onder meer te hebben overwogen:

1 Zie Cass. 3 april 1964, Pas., 1964, I, 825; Cass. 19 jan. 1967, A.C., 1967, 611; Cass. 19 jan. 1968, 
A.C., 1968, 689; Cass. 2 feb. 1977, A.C., 1977, 616, met concl. van adv.-gen. KRINGS.
2 De  betwisting  betreft  de  invordering  lastens  eiseres  van  een  supplementaire  aanslag  in  de 
personenbelasting over het aanslagjaar 1968 gevestigd op naam van haar voormalige echtgenoot.
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"Dat voor aanslagjaar 1968, inkomsten 1967, op naam van de echtgenoten P.- 
D.C. G. een supplementaire aanslag in de personenbelasting werd gevestigd on-
der kohierartikel 029601 (supplement aan artikel 964011) voor een bedrag van 
3.085.598 BEF en het aanslagbiljet aan de belastingplichtigen werd toegezonden 
op 24 december 1970;

Dat bij vonnis van 21 oktober 1971 het faillissement werd uitgesproken van 
mevrouw D.C. en dit faillissement werd afgesloten op 11 juni 1982, terwijl bij 
vonnis van 31 juli 1973 het faillissement werd uitgesproken van de heer P.en dit 
faillissement werd afgesloten op 15 september 1982;

Dat de betwisting betrekking heeft op de vraag of de kwestieuze belasting-
schuld voor aanslagjaar 1968 nog kan ingevorderd worden ten laste van (de eise-
res) en derhalve of rechtsgeldige verjaringstuitende dwangbevelen werden bete-
kend; dat derhalve eerst dient onderzocht te worden of er tussen (de eiseres) en 
haar ex-echtgenoot al dan niet hoofdelijkheid bestaat voor deze belastingschuld 
en welke de gevolgen daarvan zijn;

Dat nadien dient onderzocht te worden of de verjaring al dan niet geldig werd 
gestuit;

De passieve hoofdelijkheid tussen (de eiseres) en haar ex-echtgenoot voor de 
belastingschuld van aanslagjaar 1968:

(...) dat krachtens artikel 294 W.I.B. (1964) - zoals het van toepassing was 
voor aanslagjaar 1968 - de invordering van de belasting gevestigd ten name van 
het gezinshoofd mocht vervolgd worden op al de roerende of onroerende goede-
ren van de echtgenoten, alsmede op die van de kinderen wier inkomen met dat 
van de ouders werd samengevoegd;

Dat de bepalingen van artikel 294 W.I.B. (1964) algemeen zijn en geen onder-
scheid behelzen tussen de verschillende huwelijksstelsels;

(...) dat (de eiseres) en haar ex-echtgenoot gehuwd waren onder het stelsel van 
scheiding  van  goederen  overeenkomstig  de  oude  artikelen  1536 en  volgende 
Burgerlijk Wetboek;

Dat de kwestieuze supplementaire aanslag - evenals de aanvankelijke aanslag - 
werd gevestigd bij toepassing van artikel 73 W.I.B. (1964) dat bepaalde dat, on-
geacht het aangenomen huwelijksstelsel, de aanslag moest worden gevestigd op 
naam van het gezinshoofd;

Dat de aanslag artikel 029601 betrekking heeft op inkomsten verworven tij-
dens het huwelijk en werd ingekohierd op 24 december 1970, hetzij voor de ont-
binding van het huwelijk tussen (de eiseres) en de heer P.op 28 oktober 1971 
(overschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand);

(...) dat derhalve, ook al waren zij gehuwd onder het stelsel van scheiding van 
goederen, (de eiseres) en haar ex-echtgenoot beiden gehouden waren tot dezelfde 
belastingschuld en ieder van hen bijgevolg voor het geheel kon aangesproken 
worden; dat dit betekent dat er, zoals door de eerste rechter terecht wordt gesteld, 
krachtens de wet passieve hoofdelijkheid bestond tussen (de eiseres) en haar ex-
echtgenoot jegens (de verweerders);

(...) dat de door (de eiseres) aangehaalde rechtspraak inzake de hoofdelijkheid 
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in geen enkel geval specifiek betrekking heeft op artikel 294 W.I.B. (1964); dat 
de geciteerde rechtspraak immers betrekking heeft op een periode van voor het 
ontstaan van artikel 294 W.I.B. '64 dat slechts van toepassing was vanaf aanslag-
jaar 1964 tot en met aanslagjaar 1980 (dus aanslagjaren 1963 en vorige) hetzij op 
een latere periode (aanslagjaar 1981 en volgende);

(...) dat overeenkomstig de artikelen 1206, 2244 en 2249 Burgerlijk Wetboek 
vervolgingen tegen één van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring ten aanzien 
van alle stuit;

Dat derhalve te dezen een dwangbevel dat aan één van de echtgenoten werd 
betekend, ook de verjaring tegen de andere echtgenoot stuit;

De stuiting van de verjaring.
(...) dat - met het oog op de stuiting van de verjaring - meerdere dwangbevelen 

werden betekend;
Dat evenwel ook het faillissement van (de eiseres) gevolgen heeft wat de ver-

jaring betreft;
Dat de verjaring evenwel gestuit werd door het dwangbevel van 2 november 

1984;
Dat ongeacht het feit  of de woon- of  verblijfplaats van (de eiseres) op dat 

ogenblik al dan niet bekend was of moest zijn, het vaststaat dat de ex-echtgenoot 
van (de eiseres) sedert 5 januari 1984 ambtelijk afgeschreven was, zodat ten aan-
zien van hem geldig betekend werd aan de procureur des Konings;

Dat derhalve het dwangbevel van 2 november 1984 ook ten aanzien van (de ei-
seres) de verjaring heeft gestuit;

(...) dat op 10 oktober 1989 opnieuw een dwangbevel werd betekend ten aan-
zien van (de eiseres) en haar ex-echtgenoot en de betekening alsdan werd gedaan 
aan de genaamde J. P., gerechtelijk stagiair.

(...) dat vaststaat dat de voormalige echtgenoot van (de eiseres) op 10 oktober 
1989 geen gekende woon- of verblijfplaats had noch in België noch in het bui-
tenland, zodat rechtsgeldig kon betekend worden aan de Procureur des Konings;

Dat het exploot tevens rechtsgeldig betekend werd aan de gerechtelijke stagiair 
en bovendien geen enkele onregelmatigheid bevat;

Dat derhalve de verjaring niet alleen ten aanzien van de heer P.doch ook ten 
aanzien van (de eiseres) op rechtsgeldige wijze werd gestuit;

(...) dat de argumenten van partijen in verband met het al dan niet bekend zijn 
van het adres van (de eiseres) dan ook niet aan de orde is.

(...) dat op 26 juli 1994 en op 15 juli 1999 dwangbevelen werden betekend aan 
de  woonplaats  van  (de  eiseres),  waarover  geen  betwisting  wordt  gevoerd  en 
waardoor de verjaring werd gestuit; dat er dan ook geen sprake is van verjaring;

(...) dat de eerste rechter derhalve terecht de vordering van (de eiseres) onge-
grond heeft verklaard;

Dat het hoger beroep dan ook ongegrond is en (de eiseres) dient veroordeeld te 
worden tot de kosten, zoals hierna begroot".
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De eerste rechter stelde meer bepaald met betrekking tot de hoofdelijkheid:
"Betreffende de  passieve hoofdelijkheid tussen de eiseres  en haar  vroegere 

echtgenoot voor de belastingschuld voor aanslagjaar 1968.
Krachtens het oude artikel 294 W.I.B. (1964), dat van toepassing was voor de 

aanslagjaren 1980 en vorige, mocht de invordering van de belasting gevestigd 
ten name van het gezinshoofd vervolgd worden op al de roerende of onroerende 
goederen van de echtgenoten, alsmede op die van de kinderen wier inkomen met 
dat der ouders werd samengevoegd, behoudens uitzonderingen.

De bepalingen van het oude artikel 294 W.I.B. (1964) zijn algemeen en behel-
zen geen onderscheid tussen de verschillende huwelijksstelsels zodat artikel 294 
W.I.B. (1964) van toepassing is, ongeacht het door de echtgenoten aangenomen 
huwelijksvermogensstelsel.

Niettegenstaande de eiseres en haar vroegere echtgenoot gehuwd waren onder 
het stelsel 'scheiding van goederen'; waren beiden aldus gehouden tot dezelfde 
belastingschuld en kon ieder van hen bijgevolg voor het geheel worden aange-
sproken.

Conform artikel  1202, tweede lid,  B.W. bestond er -  krachtens artikel  294 
W.1.B. (1964) -passieve hoofdelijkheid van rechtswege tussen de eiseres en haar 
vroegere echtgenoot.

Krachtens de artikelen 1206, 2244 en 2249 B.W stuiten vervolgingen tegen 
een van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring ten aanzien van allen.

Bijgevolg stuit het dwangbevel, dat aan één van de echtgenoten werd bete-
kend, ook de verjaring tegen de andere echtgenoot".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Uit artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de vordering tegen een 

van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring stuit ten aanzien van allen. Artikel 
2249 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt voorts dat de ingebrekestelling van een 
der hoofdelijke schuldenaars, overeenkomstig de bovenstaande artikelen, inzon-
derheid artikel 2244, waaruit volgt dat een dagvaarding voor het gerecht, een be-
vel tot betaling of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verja-
ring te verkrijgen, burgerlijke stuiting vormen, of de erkenning van de schuld 
door hem gedaan, de verjaring stuit tegen alle overige, zelfs tegen hun erfgena-
men.

Blijkens artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er hoofdelijkheid tus-
sen schuldenaars, wanneer zij verplicht zijn tot een en dezelfde zaak, zodat ieder 
van hen kan worden aangesproken, en de betaling door een van hen gedaan, de 
overige schuldenaars jegens de schuldeiser bevrijdt.

Uit artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek volgt evenwel dat hoofdelijkheid 
niet wordt vermoed; zij moet uitdrukkelijk bedongen zijn. Deze regel lijdt alleen 
uitzondering in de gevallen waarin hoofdelijkheid bestaat van rechtswege, krach-
tens een bepaling van de wet.
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Blijkens artikel 73 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zo-
als van toepassing vóór zijn vervanging bij artikel 51 van de wet van 5 januari 
1976, werden de belastbare inkomsten van echtgenoten samengevoegd, ongeacht 
het aangenomen huwelijksstelsel, en werd de aanslag op naam van het gezins-
hoofd gevestigd.

Blijkens artikel 294 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zo-
als van toepassing vóór zijn wijziging bij artikel 21 van de Herstelwet van 10 fe-
bruari 1981 (IV), opgenomen in hoofdstuk VII betreffende de invordering der 
belasting, mocht de invordering van de belasting gevestigd ten name van het ge-
zinshoofd worden vervolgd op al de roerende en onroerende goederen van de 
echtgenoten, alsmede op die van de kinderen wier inkomen met dat der ouders 
werd samengevoegd, tenzij  1° de echtgenoot liet  blijken dat  hij die  goederen 
voor zijn huwelijk bezat of dat hij ze nadien verkregen had door wederbelegging 
van de realisatieprijs van dergelijke goederen; 2° die echtgenoot of de kinderen 
lieten blijken dat hun goederen of de gelden waarmede die goederen werden aan-
geschaft voortkwamen van een successie, van een schenking uitgaande van ande-
re personen dan de belastingplichtige, ofwel van hun eigen inkomsten of nog van 
de realisatie van aldus verkregen goederen.

Blijkens §2 van datzelfde artikel mocht de invordering van de gedeelten van 
de belasting in verband met de respectieve inkomsten van de echtgenoot of van 
de kinderen, in alle geval, worden vervolgd op al de respectieve goederen der be-
langhebbenden.

Uit geen van beide bepalingen volgt dat er in hoofde van de echtgenoten in 
enige hoofdelijkheid werd voorzien. Er werd enkel bepaald dat de belasting op 
naam van het gezinshoofd werd ingekohierd en dat de belasting mede kon wor-
den vervolgd op de goederen, toebehorende aan de andere echtgenoot.

Ten slotte volgt uit artikel 1537 van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing op 
de huwelijksstelsels van scheiding van goederen ten tijde van de inkohiering der 
belasting, dat elk van de echtgenoten bijdraagt tot de lasten van het huwelijk vol-
gens hetgeen in hun huwelijkscontract desbetreffend werd overeengekomen.

Uit deze bepaling volgt derhalve evenmin de hoofdelijkheid van de echtgeno-
ten.

Besluit
Hieruit volgt dat het hof van beroep dat besluit tot het bestaan van een passie-

ve hoofdelijkheid tussen beide echtgenoten, gehuwd onder het stelsel van schei-
ding van goederen, die krachtens de wet bestond, verantwoordt zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 73 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964), zoals van toepassing vóór zijn vervanging bij 
artikel 51 van de wet van 5 januari 1976, 294 van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen (1964), zoals van toepassing vóór zijn wijziging bij artikel 21 
van de Herstelwet van 10 februari 1981 (IV), 1200, 1202 en 1537, zoals van toe-
passing vóór zijn opheffing bij wet van 14 juli 1976, van het Burgerlijk Wet-
boek, evenals van het algemeen rechtsbeginsel dat hoofdelijkheid niet wordt ver-
moed). Het hof van beroep kon derhalve niet wettig besluiten dat de betekening 
van het dwangbevel aan de echtgenoot van de eiseres de verjaring te hare aan-
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zien had gestuit (schending van de artikelen 1206, 2244 en 2249 van het Burger-
lijk  Wetboek,  208,  eerste  lid,  van het  Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) en 194 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het 
Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen)  en  kon  derhalve,  in  afwezigheid  van 
vaststelling dat de dwangbevelen aan eiseres op rechtsgeldige wijze waren bete-
kend geworden niet wettig besluiten dat de belastingschuld voor het aanslagjaar 
1968 niet was verjaard te hare opzichte (schending van de artikelen 208, eerste 
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals van toepassing 
vóór zijn wijziging bij wet van 30 mei 1972, 304, eerste lid, van het Wetboek 
van Inkomstenbelastingen (1964), 194, zoals van toepassing vóór zijn wijziging 
bij koninklijk besluit van 28 mei 1970, 194, zoals van toepassing na zijn wijzi-
ging bij voornoemd koninklijk besluit,  van het koninklijk besluit van 4 maart 
1965 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 1234 van 
het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 73 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 

zoals van toepassing vóór zijn vervanging bij artikel 51 van de wet van 5 januari 
1976, worden de belastbare inkomsten van echtgenoten samengevoegd, ongeacht 
het aangenomen huwelijksstelsel, en wordt de aanslag op naam van het gezins-
hoofd gevestigd.

2. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 294, §1, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) mag de invordering van de belasting gevestigd 
ten name van het gezinshoofd vervolgd worden op al de roerende of onroerende 
goederen van de echtgenoten, alsmede op die van de kinderen wier inkomen met 
dat der ouders werd samengevoegd.

Deze verhaalsmogelijkheid is  niet  van toepassing indien de echtgenoot laat 
blijken dat hij die goederen vóór zijn huwelijk bezat of dat hij ze nadien heeft 
verkregen door wederbelegging van de realisatieprijs van dergelijke goederen, of 
indien die echtgenoot of de kinderen laten blijken dat hun goederen of de gelden 
waarmede die goederen werden aangeschaft, voortkomen van een nalatenschap, 
van een schenking uitgaande van andere personen dan de belastingplichtige, of-
wel van hun eigen inkomsten of nog van de realisatie van aldus verkregen goede-
ren.

3. Artikel 294, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) heeft 
niet tot gevolg dat echtgenoten hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de be-
lastingschuld, maar bepaalt enkel de omvang van het verhaalsrecht van de schat-
kist.

4. Het arrest oordeelt dat krachtens de wet een passieve hoofdelijkheid bestaat 
tussen echtgenoten vermits zij beiden gehouden zijn tot dezelfde belastingschuld 
zodat de betekening van een dwangbevel aan de ene echtgenoot ook de verjaring 
tegen de andere echtgenoot stuit.

5. Het arrest schendt derhalve artikel 294, §1, van het Wetboek van de Inkom-
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stenbelastingen (1964).
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

8 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 318

1° KAMER - 8 juni 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — BEDRIJFSLASTEN - TEN LASTE GENOMEN VERLIEZEN VAN 
EEN VENNOOTSCHAP - VOORWAARDEN INZAKE AFTREK - TENLASTENEMING MET HET OOG OP HET 
BEHOUD VAN BEROEPSINKOMSTEN - DRAAGWIJDTE

De  verliezen  van  een  vennootschap  die  bestuurders  en  werkende  vennoten  of  
bedrijfsleiders ten laste nemen zijn slechts aftrekbaar als beroepskosten onder de in de  
wet gestelde voorwaarde dat de tenlasteneming gebeurt met het oog op het behoud van 
bedrijfsinkomsten  die  zij  periodiek  uit  de  betrokken  vennootschap  verkrijgen.  De  
wanverhouding tussen het bedrag van de ten laste genomen verliezen en het bedrag van  
de beroepsinkomsten is op zichzelf geen reden om de aftrek van de ten laste genomen  
verliezen te weigeren, maar kan wel een element zijn bij de beoordeling van voormelde  
wettelijke voorwaarde12. (Art. 53, 15°, W.I.B. 1992)

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

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Onderhavige betwisting betreft de tenlasteneming door eiser over de aanslagjaren 

1996 t.e.m. 1999 van de verliezen gemaakt door de C.V.A. DEMVEST in toepassing van 
artikel 53, 15° W.I.B. 1992.

De feitelijke gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat.
Op 20 november 1992 gaat de eerste eiser (met de participatie voor 1 aandeel, van de 

N.V. Johan De Muynck) over tot de oprichting van een commanditaire vennootschap op 
aandelen,  nl.  de  C.V.A.  DEMVEST,  met  1.250.000  BEF  als  kapitaal,  en  als 
maatschappelijk  doel  het  verwerven  van  aandelen  en  financiële  waarden,  het  beheer 
ervan, consulting inzake vennootschappen, beheer van onroerende goederen, enz..

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Art. 53, 15°, W.I.B. (1992) in de versie toepasselijk voor de aanslagjaren 1995 tot 1997, en in de 
daarop volgende versie toepasselijk voor de aanslagjaren 1998 en 1999. 
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Op  3  maart  1993  wordt  het  kapitaal  van  de  C.V.A.  DEMVEST  verhoogd  met 
23.750.000 BEF, door inschrijving en volstorting vanwege eerste eiser, om het te brengen 
op 25.000.000 BEF. 

Een “consolidatie” van de belangen van de meerderheidsaandeelhouders in de groep 
Franki NV (met name eerste eiser en de Groep Van Roey N.V.) leidde tot de oprichting 
van een N.V. Frankipar, ook op 20 november 1992.

Met het oog op de aankoop van 245.266 aandelen Franki N.V. sloot eerste eiser op 6 
december 1990 ten persoonlijke titel een lening af van 70.000.000 BEF bij de Paribas-
bank, gepaard gaande met de inpandgeving van deze aandelen.

Na de kapitaalverhoging van de N.V. Frankipar werd door eerste eiser de naakte eigen-
dom van 10.750 aandelen Frankipar aan de C.V.A. DEMVEST verkocht voor de prijs van 
94.300.000 BEF, betaald voor 69.300.000 BEF in cash en voor 25.000.000 BEF op de re-
kening-courant van eerste eiser. Dit liet eerste eiser toe zijn lening bij de Paribas-bank af 
te lossen. 

Door het geheel van deze verrichting:
- behield eerste eiser, als vruchtgebruiker, zijn roerende inkomsten uit de N.V. Franki;
-  en  behield  hij,  via  de  C.V.A.  DEMVEST,  zijn  stemrecht  en  zijn  invloed  op  de 

effectenportefeuille.
Het  bestreden arrest  stelt  vast  dat deze verrichting in  de beoogde periode de enige 

werkzaamheid van de C.V.A. DEMVEST is geweest.
Eiser wil de uit deze verrichting voor de C.V.A. DEMVEST voortvloeiende financiële 

lasten  leidend  tot  een  verlies  in  zijn  aangifte  in  de  personenbelasting  als  bedrijfslast 
aftrekken in toepassing van artikel 53, 15° W.I.B. 1992.

Zowel de eerste rechter als het hof van beroep verwierpen die aftrek nu eiser niet het 
bewijs  leverde  dat  de  verliezen  ten  laste  werden  genomen  met  het  inzicht  om 
beroepsinkomen,  die  de  belastingplichtige  periodiek  uit  de  vennootschap  verrijgt,  te 
behouden.

2. (...)
3. In het tweede middel verwijten eisers het arrest artikel 53, 15°, van het W.I.B. 1992 

te hebben geschonden doordat het beslist dat de tenlasteneming van de litigieuze verliezen 
niet gebeurde met het oog op het behoud van beroepsinkomsten die eerste eiser uit de 
vennootschap verkrijgt, terwijl eisers nochtans hadden aangetoond dat eerste eiser tijdens 
de desbetreffende aanslagjaren 1996 tot en met 1999 beroepsinkomsten heeft verworven 
uit de vennootschap, nl. telkens een bezoldiging ten belope van 2.500.000 BEF.

4. Artikel 53, 15° WIB 1992 verbiedt uitdrukkelijk de aftrek als beroepskosten van 
verliezen  van  vennootschappen  die  natuurlijke  personen  ten  laste  nemen,  behoudens 
indien de tenlasteneming onder bepaalde voorwaarden geschiedt door bedrijfsleiders met 
het oog op het behoud van beroepsinkomsten welke die bedrijfsleiders periodiek uit hun  
vennootschap verkrijgen. 

5.  Tot voor kort  stelde de Administratie  dat  de  aftrek diende geweigerd te worden 
indien er een ernstige wanverhouding bestond tussen het bedrag van de ten laste genomen 
verliezen en het bedrag van de beroepsinkomsten die de belastingplichtige gewoonlijk 
behaalde uit de vennootschap waarin hij bestuurder of werkend vennoot was. In de Com. 
I.B. werd ter zake als vereiste gesteld dat er een verhouding moet bestaan tussen het 
bedrag van de ten laste genomen verliezen en de inkomsten die de belastingplichtige uit 
de vennootschap ontvangt (de zogenaamde “proportionaliteitsvoorwaarde”; Com. I.B., nr. 
53/222). 

Deze vereiste vindt men nochtans niet  terug in de wettekst  zelf,  evenmin als in de 
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vroegere  wetgeving.  De  hoven  van  beroep  hebben  daarom  herhaaldelijk  het 
administratieve standpunt verworpen (cfr. o.m. Luik, 9 mei 1990,  Fisc. Koer.,  92/171; 
Antwerpen,  9  juni  1994,  Fisc.  Koer.,  94/508;  Antwerpen,  5  mei  1995,  Fisc.  Koer., 
95/508;  Antwerpen,  22  oktober  1996,  F.J.F.,  N°  96/262;  Gent,  16  januari  1997, 
Fiscoloog, 1997, nr. 606; Brussel, 13 januari 1997, Fisc. Koer., 97/322; Gent, 2 oktober 
1997, A.F.T., 1998, 118; Gent, 25 juni 1998, Fisc. Koer., 1998, 392; Bergen, 4 december 
1998,  F.J.F.,  N°  99/73;  TIBERGHIEN,  Handboek voor  Fiscaal  Recht,  2004,  Brussel,  De 
Boeck en Larcier, 2004, p. 187, nr. 1264, voetnoot 777).

6.  Gelet  op  de  voor  de  administratie  ongunstige  arresten,  werd  beslist  om  de 
administratieve commentaar aan te passen en de proportionaliteitsvoorwaarde op te heffen 
(Com. I.B. 92, nr. 53/222, 1° e.v.).

Thans gaat  de  administratie  er  terecht  van uit  dat  “de  (wan)verhouding tussen  het  
bedrag van de door de bedrijfsleider ten laste genomen verliezen van de vennootschap en 
het bedrag van de beroepsinkomsten die  betrokkene uit  de vennootschap verkrijgt  op  
zichzelf  geen reden is om de aftrek van de door een bedrijfsleider ten laste genomen  
verliezen te weigeren” en dat “de (wan) verhouding wel een element of een criterium kan  
zijn  bij  de  beoordeling  van  de  wettelijke  voorwaarde  dat  de  tenslasteneming  van  
vennootschapsverliezen moet zijn gedaan met het oog op het behoud van persoonlijke  
beroepsinkomsten die de bedrijfsleider periodiek uit de vennootschap verkrijgt”. 

Deze administratieve richtlijn, opgenomen in de administratieve circulaire van 13 juli 
1998, nr. Ci.RH.243/486.044 en de Com. I.B. 92, is gesteund op een aantal arresten van 
de Raad van State die als bijlagen 4 en 5 bij de voormelde circulaire zijn opgenomen, en 
is ondertussen door talrijke arresten bevestigd (o.m. Brussel, 18 februari 1999, Fiscoloog, 
712,  10;  Antwerpen,  22 februari  2000,  F.J.F.,  N° 2001/75;  Antwerpen,  19 november 
2002, F.J.F., N° 2003/103; Zie ook Parl. Vr. nr. 705 van Mevr. PIETERS van 28 mei 2001, 
Vr. en Antw., Kamer, 2001-2002, nr. 102, p. 11917-11920; Bull., nr. 828, p. 1973-1979; 
Parl. Vr. nr. 704 van de h. HENDRICKX van 22 mei 2001, Vr. en Antw., Kamer, 2001-2002, 
nr. 102, p. 11913-11917; Bull., nr. 828, p. 1967).

7. Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 4 augustus 1986 werd het 
nieuw voorgestelde artikel 50, 6° WIB 1964 (thans artikel 53, 15° WIB 1992) als volgt 
verantwoord:

“Anderzijds stelt de administratie vast dat de neiging tot het oprichten van vennoot-
schappen – zonder dat het noodzakelijk gaat om optievennootschappen – met als uitein-
delijk doel verliezen te creëren, overhands toeneemt. Deze vorm van belastingontwijking  
moet worden tegengegaan. Daarom wordt tevens voorgesteld de verliezen die door de 
vennoten ten laste worden genomen, op fiscaal vlak slechts in aanmerking te nemen in-
dien zij het bewijs leveren dat:

- de tenlasteneming gebeurt met het oog op het behoud van bedrijfsinkomsten die zij  
periodiek uit die vennootschap verkrijgen…;

- die tenlasteneming gebeurt bij wijze van een definitieve storting in speciën;
- die gestorte sommen door de vennootschap volledig aangewend worden voor de ver-

mindering van haar bedrijfsverliezen.”
De voorgestelde  maatregel  wordt  mede verantwoord door  het  stelsel  dat  thans  van 

toepassing is op de inkomsten van de bestuurders van aandelenvennootschappen en van 
werkende  vennoten  van  personenvennootschappen,  waarbij  als  bezoldigingen  worden 
belast de inkomsten die zij wegens de in de vennootschap uitgeoefende activiteit behalen. 
In dat stelsel is het logisch te beschouwen dat de door een bestuurder of werkend vennoot 
ten laste genomen verliezen van de vennootschap enkel fiscaal aftrekbaar zijn wanneer zij 
ten laste worden genomen om de bedrijfsinkomsten uit  die vennootschap te behouden 
(M.v.T., Ontwerp van wet houdende fiscale bepalingen (Parl. voorbereiding wet van 4 
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augustus 1986 houdende fiscale bepalingen), Senaat, zitting 1985-86, 19 juni 1986, p.8-
9).

8. Uit de wettekst kan afgeleid worden dat de betrokken bestuurder of werkend vennoot 
periodieke inkomsten moet behaald hebben en deze ook in de toekomst wil veilig stellen 
door  de  huidige  vennootschapsverliezen  ten  laste  te  nemen.  De  problematiek  van  de 
verhouding  tussen  het  bedrag  van  het  ten  laste  genomen  verlies  en  de  periodieke 
inkomsten situeert zich dus in het zeer brede kader van het geheel van de bedrijfsuitgaven.

Daarbij  moet  men  er  redelijkerwijze  van  uitgaan  dat  niemand  zomaar  belangrijke 
sommen onherroepelijk stort aan een verlieslijdende vennootschap als hij daarvoor geen 
goede reden heeft: ofwel hoopt de betrokken bedrijfsleider door de tenlasteneming van het 
verlies in de toekomst uit de vennootschap zijn periodiek inkomen te halen, hetgeen deze 
tenlasteneming volledig verantwoordt, ofwel heeft deze persoon andere bedoelingen en 
dan  moet  de  aftrek geweigerd worden (K.  GHEYSEN,  “Omtrent  de  tenlasteneming van 
verliezen en de “redelijke” verhouding daarbij  met de bedrijfsinkomsten”,  noot onder 
Antwerpen, 9 juni 1994, A.F.T., 1994, (222), 225).

Het is precies bij de beoordeling van de casus naar dat onderscheid dat de verhouding 
tussen het ten laste genomen verlies en de periodieke inkomsten een rol kan spelen. Wan-
neer bv. de periodieke inkomsten altijd gering waren en uit de gegevens van de zaak blijkt 
dat deze nooit hoger kunnen worden, is het niet onredelijk om een tenlasteneming van een 
belangrijk verlies als bedrijfsuitgave te weigeren (K. GHEYSEN, o.c., p. 226)3.

Een tenlasteneming weigeren als bedrijfsuitgave op de enkele grond dat deze zelfs in 
belangrijke  mate  de  actuele  periodieke  inkomsten  overtreft,  lijkt  anderzijds  niet 
gerechtvaardigd.

9. De verhouding tussen het bedrag van het ten laste genomen verlies en de periodieke 
inkomsten dient bovendien te worden beoordeeld in een breder perspectief dan louter in 
het jaar waarin de tenlasteneming plaats vond.

Het is immers in de kleinere familievennootschappen de regel dat de beroepsinkomsten 
groter worden naarmate het vennootschapsresultaat beter wordt, maar omgekeerd ook dat 
de  periodieke  inkomsten  kleiner  worden  wanneer  de  vennootschap  verliezen  boekt. 
Wanneer de vennootschap verliezen boekt, zou het overigens bedrijfseconomisch niet te 
verantwoorden  zijn  om  het  vennootschapsverlies  te  verhogen  door  plots  hogere 
vergoedingen toe te kennen aan de bestuurders of werkende vennoten. In die optiek is het 
mogelijk dat gedurende de jaren dat de vennootschap verliezen boekt, de bedrijfsleider 
zich  tevreden  stelt  met  een  kleinere  periodieke  vergoeding  en  zelfs  de 
vennootschapsverliezen aanzuivert door storting van een onherroepelijke som, omdat hij 
in  de  stellige  overtuiging  verkeert  dat  de  vennootschap  in  de  nabije  toekomst  terug 
winsten zal maken, hetgeen dan voor hem weer hogere periodieke vergoedingen mogelijk 
maakt. 

Met auteur GHEYSEN kan aangenomen worden dat de keuze voor een dergelijk beleid 
tot de uitsluitende bevoegdheid van de belastingplichtige behoort, terwijl de Administratie 
zich onmogelijk vermag in de plaats te stellen van de belastingplichtige om een dergelijke 
keuze af te wijzen (K. GHEYSEN, o.c., p. 226).

3 Het standpunt van Philippart De Foy sluit hierbij aan: “A vrai dire, on ne voit pas de raison de 
refuser la disproportion entre les pertes et les revenus comme une présomption de l’homme selon 
laquelle  la  prise  en  charge  n’a  pas  pour  but  de  sauvegarder  des  revenus  professionnels.  Les  
décisions qui rejettent  d’emblée cette présomption comme étant contraire à la loi me paraissent  
critiquables à cet égard. En particulier, il n’est pas normal que le juge se contente de constater que 
l’associé a effectivement perçu périodiquement des revenus de sa société sans chercher à savoir si la 
prise en charge de la perte avait réellement pour but la sauvegarde de ses revenus professionnels  
futurs” (PHILIPPART DE FOY, B., “Les conditions de proportionnalité et d’antériorité en matière de prise 
en charge des pertes sociales”, R.G.F., 2000, (186), 192.
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10. In deze zaak hebben de appelrechters hoger vermelde principes correct toegepast 
waar zij een onderzoek hebben verricht naar de feitelijke bedoeling van de bedrijfsleider. 
De appelrechters komen namelijk tot de bevinding dat de tenlasteneming van de verliezen 
ten deze niet gebeurde met het oog op het behalen van periodieke beroepsinkomen uit de 
vennootschap  op  grond  van  een  gedetailleerde  ontleding  van  de  door  eerste  eiser 
ontwikkelde strategie.

De appelrechters hebben in dat verband immers vastgesteld dat:
-  “gedurende  de  periode  van  20  november  1992  tot  31  december  1997  de  C.V.A. 

DEMVEST geen omzet verwezenlijkte en uit  de kostenstructuur van de vennootschap 
blijkt  dat enkel de financiering van de aangekochte naakte eigendom van de aandelen 
N.V. FRANKIPAR de enige werkzaamheid van de vennootschap was;

- “eerste (eiser) tijdens de (litigieuze) boekjaren telkens een bezoldiging ontving van 
2.500.000 BEF uit de vennootschap, (doch eisers) geen enkel stuk voorleggen waaruit 
blijkt dat de structuur van de vennootschap, haar financieel plan, haar lasten en inkomsten 
op korte, middellange of lange termijn, (eerste eiser) toelaten om beroepsinkomsten te 
verwerven die belangrijker zijn dan de ten laste genomen verliezen (…).”

11.  Eisers’  standpunt  faalt  overigens  naar  recht  waar  zij  er  van  uitgaan  “dat  het 
dienaangaande  volgens  de  wetgever  noodzakelijk  is,  maar  tevens  voldoende,  dat  de  
belastingplichtige aantoont dat hij beroepsinkomen heeft verworven uit de vennootschap,  
en dit ongeacht de hoegrootheid van de respectievelijke ten laste genomen verliezen en de  
beroepsinkomsten” (voorziening, p. 19, tweede alinea).

De  omstandigheid  dat  de  bedrijfsleider  periodiek  beroepsinkomsten  uit  de 
vennootschap heeft behaald, neemt immers niet weg dat de rechter bij de

beoordeling van de precieze bedoeling van de bedrijfsleider op grond van de concrete 
feitelijke  gegevens  van  de  zaak  tot  de  bevinding  kan  komen  dat,  zoals  ten  deze,  de 
verliezen niet ten laste werden genomen met het inzicht om periodieke beroepsinkomsten 
uit de vennootschap te verkrijgen.

Het zou overigens niet te verzoenen zijn met de hoger besproken ratio legis van artikel 
53, 15° van het W.I.B. 1992 wanneer, bij  de oprichting van vennootschappen met als 
uiteindelijk doel verliezen te creëren, de ter zake gestelde voorwaarde eenvoudigweg zou 
kunnen  omzeild  door  de  bedrijfsleider  eenvoudigweg  en  pro  forma een  bescheiden 
beroepsinkomen toe te kennen.

12. (...)
Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.04.0022.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 maart 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
(...)
Tweede middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 53, 15°, van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, zoals van toepas-

sing voor de aanslagjaren 1996 tot en met 1999.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Antwerpen, op beroep van de eisers tegen het vonnis 

dd. 26 juni 2002, zegt voor recht:
"Als de Administratie betwist dat de beroepsverliezen ten laste worden geno-

men met het inzicht om beroepsinkomsten te behouden en zij zich daarbij be-
roept op de wanverhouding tussen de ten laste genomen verliezen en de uit de 
vennootschap gehaalde beroepsinkomsten, moeten appellanten aantonen dat de 
administratie uit dit gegeven een onjuist gevolg heeft getrokken. Dit bewijs kan 
geleverd worden door aan te tonen dat de structuur van de vennootschap, haar fi-
nancieel plan, haar lasten en inkomsten op korte - middellange - lange termijn, 
toelaten om beroepsinkomsten te verwerven die belangrijker zijn dan de ten laste 
genomen  verliezen.  Als  dat  bewijs  ontbreekt,  kan  onmogelijk  voorgehouden 
worden dat de verliezen ten laste genomen werden met het inzicht om beroepsin-
komsten die de belastingplichtige uit de vennootschap verkrijgt te behouden".

Hoewel de wanverhouding tussen het bedrag van de ten laste genomen verlie-
zen en beroepsinkomsten die de bestuurder of de werkend vennoot uit de ven-
nootschap verkrijgt op zichzelf geen reden is om de aftrek van de ten laste geno-
men verliezen te weigeren, kan die wanverhouding wel een belangrijk element of 
criterium zijn bij de beoordeling van de bedoeling die de bestuurder of werkend 
vennoot heeft bij het ten laste nemen van de verliezen. De administratie voegt 
geen voorwaarde toe aan de wet als zij uit die feiten afleidt dat het niet de bedoe-
ling van de belastingplichtige is beroepsinkomsten te behouden." (...) "Geduren-
de de periode van 20 november 1992 tot 31 december 1997 verwezenlijkte de 
CVA Demvest geen omzet en uit de kostenstructuur van de vennootschap blijkt 
dat enkel de financiering van de aangekochte naakte eigendom van de aandelen 
NV Frankipar de enige werkzaamheid van de vennootschap was" (...). "Appel-
lanten leggen geen enkel stuk voor waaruit blijkt dat de structuur van de ven-
nootschap, haar financieel plan, haar lasten en inkomsten op korte - middellange 
- lange termijn, toelaten om beroepsinkomsten te verwerven die belangrijker zijn 
dan de ten laste genomen verliezen, zodat onmogelijk kan voorgehouden worden 
dat de verliezen ten laste genomen werden met het inzicht om beroepsinkomsten 
die de belastingplichtige uit de vennootschap verkrijgt te behouden. Het is im-
mers totaal ongeloofwaardig voor te houden dat jaarlijks geld aan een vennoot-
schap wordt afgestaan, terwijl geen enkele redelijke verwachting zou bestaan dat 
de inkomsten uit de vennootschap ooit belangrijker zullen zijn dan de ten laste 
genomen verliezen. Appellanten bewijzen dus niet dat werd voldaan aan de eer-
ste voorwaarde van artikel 53, 15°, WIB/92".

Grieven
Artikel 53, 15°, WIB/92, zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1996 en 

1997 luidt als volgt: Als beroepskosten worden niet aangemerkt: (...) 15° verlie-
zen van vennootschappen die bestuurders en werkende vennoten ten laste nemen, 
behoudens indien de tenlasteneming geschiedt door de onherroepelijke en on-
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voorwaardelijke betaling van een som voor het behoud van beroepsinkomsten 
welke de belastingplichtige periodiek uit de vennootschap verkrijgt en de aldus 
betaalde som door de vennootschap volledig wordt gebruikt voor de aanzuive-
ring van haar verliezen "en artikel 53, 15° WIB/92, zoals van toepassing voor de 
aanslagjaren 1998 en 1999 luidt als volgt: "Als beroepskosten worden niet aan-
gemerkt: (...) 15° verliezen van vennootschappen ten laste genomen door natuur-
lijke personen, behoudens indien het gaat om bedrijfsleiders die deze tenlastene-
ming  verwezenlijken  door  onherroepelijke  en onvoorwaardelijke  betaling  van 
een som voor het behoud van beroepsinkomsten welke die leiders periodiek uit 
de vennootschap verkrijgen en de aldus betaalde som door de vennootschap vol-
ledig wordt gebruikt voor de aanzuivering van haar verliezen."

Aldus kunnen krachtens artikel 53, 15° van het Wetboek der Inkomstenbelas-
tingen de ten laste genomen verliezen van vennootschappen worden afgetrokken 
als beroepskosten indien het  bewijs  wordt  geleverd dat  aan de volgende drie 
voorwaarden tegelijk voldaan is:

1° de tenlasteneming van de vennootschapsverliezen moet gebeuren met het 
oog op het behoud van beroepsinkomsten die de betrokken belastingplichtigen 
periodiek uit de vennootschap verkrijgen;

2° de tenlasteneming moet geschieden door de onherroepelijke en de onvoor-
waardelijke betaling van een som geld;

3° de betrokken vennootschap moet de aldus betaalde som gebruikt hebben 
voor de aanzuivering van haar verliezen.

De betwisting in casu slaat niet op het vervullen van de tweede en derde voor-
waarde, maar op het vervuld zijn van de eerste voorwaarde. Dienaangaande is 
het volgens de wetgever noodzakelijk, maar tevens voldoende, dat de belasting-
plichtige  aantoont  dat  hij  beroepsinkomsten  heeft  verworven  uit  de  vennoot-
schap, en dit ongeacht de hoegrootheid van de respectievelijke ten laste genomen 
verliezen en de beroepsinkomsten; dat er dan ook een bepaalde band moet be-
staan tussen de vennootschap en de persoon die de verliezen van de vennoot-
schap ten laste neemt.

In casu blijkt uit de feiten, zoals beoordeeld en aangenomen door het Hof van 
Beroep te Antwerpen, dat de eerste eiser tijdens de desbetreffende aanslagjaren 
1996 tot en met 1999 telkens een bezoldiging uit de vennootschap, waarvan de 
verliezen ten laste werden genomen, heeft ontvangen ten belope van 2.500.000 
BEF (thans 61.973,38 euro); dat de eisers derhalve op basis van de objectief voor 
handen zijnde gegevens hebben aangetoond dat de eerste eiser beroepsinkomsten 
heeft verworven uit de vennootschap, waardoor de eerste voorwaarde van artikel 
53, 15°, WIB/92 vervuld is.

De feitelijke overwegingen van het Hof van Beroep te Antwerpen dat:
- de vennootschap waarvan de verliezen ten laste werden genomen gedurende 

de desbetreffende aanslagjaren geen omzet verwezenlijkte;
- uit de kostenstructuur van de vennootschap blijkt dat de financiering van de 

aangekochte naakte eigendom van de door die vennootschap aangehouden aan-
delen de enige werkzaamheid van de vennootschap was;
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- jaarlijks geld aan deze vennootschap wordt afgestaan, terwijl geen enkele re-
delijke verwachting zou bestaan dat de inkomsten uit de vennootschap ooit be-
langrijker zullen zijn dan de ten laste genomen verliezen.

dienaangaande niet van belang zijn bij de beoordeling van de vervulling van 
de eerste voorwaarde van artikel 53, 15°, WIB/92.

De voorwaarde  van het  behoud van de beroepsinkomsten moet  beoordeeld 
worden vanuit het standpunt van de belastingplichtige en niet vanuit het stand-
punt van de vennootschap waarvan de verliezen ten laste worden genomen;

Daarenboven vindt een subjectieve benadering van de eerste voorwaarde van 
artikel 53, 15°, WIB/92, met name de beoordeling van wat men "uiteindelijk", 
i.e. naast het verkrijgen of behouden van periodieke inkomsten uit de vennoot-
schap, met de tenlasteneming van de verliezen beoogt, geen steun vindt in de 
wet; Daarenboven behoeft een duidelijke wet geen interpretatie (Cass., 11 de-
cember 1962, Pas., 1963, I, 455); Het essentieel uitgangspunt bij de interpretatie 
van wetteksten is immers een onduidelijke wettekst; de tekst van artikel 53, 15°, 
van het Wetboek der inkomstenbelastingen bevat echter geen onduidelijkheden 
die deze uitbreiding ervan door middel van een subjectieve interpretatie recht-
vaardigen; tenslotte zijn fiscale wetteksten van openbare orde en dienen dus re-
strictief geïnterpreteerd te worden.

Het arrest heeft bijgevolg niet zonder schending van artikel 53, 15°, van het 
Wetboek der  Inkomstenbelastingen naar  recht  kunnen beslissen dat  de eisers, 
naast het feit dat de eerste eiser beroepsinkomsten heeft genoten uit de vennoot-
schap, dienden te bewijzen dat de structuur van de vennootschap, haar financieel 
plan, haar lasten en inkomsten op korte - middellange - lange termijn, toelaten 
om beroepsinkomsten te verwerven die belangrijker zijn dan de ten laste geno-
men verliezen, en dat bij gebrek aan dergelijk bewijs de eisers onmogelijk kon-
den voorhouden dat de verliezen ten laste genomen werden met het inzicht om 
beroepsinkomsten die de belastingplichtige uit de vennootschap verkrijgt te be-
houden.

Hieruit volgt dat het arrest artikel 53, 15° van het van het Wetboek der Inkom-
stenbelastingen zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1996 tot en met 1999 
schendt.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
6. Krachtens artikel 53, 15°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

(1992), zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1995 tot 1997, worden als be-
roepskosten niet aangemerkt, verliezen van vennootschappen die bestuurders en 
werkende vennoten ten laste  nemen, behoudens indien de tenlasteneming ge-
schiedt door de onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling van een som voor 
het behoud van beroepsinkomsten welke die belastingplichtige periodiek uit de 
vennootschap verkrijgt en de aldus betaalde som door de vennootschap volledig 
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wordt gebruikt voor de aanzuivering van haar verliezen.
Krachtens  artikel  53,  15°,  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 

(1992), zoals van toepassing tijdens de aanslagjaren 1998 en 1999, worden als 
beroepskosten niet aangemerkt, verliezen van vennootschappen ten laste geno-
men door natuurlijke personen, behoudens indien het gaat om bedrijfsleiders die 
deze tenlasteneming verwezenlijken door de onherroepelijke en onvoorwaarde-
lijke betaling van een som voor het behoud van beroepsinkomsten welke die lei-
ders periodiek uit de vennootschap verkrijgen en de aldus betaalde som door de 
vennootschap volledig wordt gebruikt voor de aanzuivering van haar verliezen.

7. Hieruit volgt dat de verliezen van een vennootschap die bestuurders en wer-
kende vennoten of bedrijfsleiders ten laste nemen slechts aftrekbaar zijn als be-
roepskosten op voorwaarde dat de tenlasteneming gebeurt met het oog op het be-
houd van bedrijfsinkomsten die zij periodiek uit de betrokken vennootschap ver-
krijgen.

8. De wanverhouding tussen het bedrag van de ten laste genomen verliezen en 
het bedrag van de beroepsinkomsten is op zich zelf geen reden om de aftrek van 
de ten laste genomen verliezen te weigeren, maar kan wel een element zijn bij de 
beoordeling van de wettelijke voorwaarde dat de tenlasteneming van de verlie-
zen van de vennootschap moet gedaan zijn met het oog op het behoud van per-
soonlijke bedrijfsinkomsten, die de bestuurder of werkend vennoot of bedrijfslei-
der periodiek uit de vennootschap verkrijgt.

9. Anders dan het middel aanvoert, toont de omstandigheid dat de bestuurder 
beroepsinkomsten heeft verworven uit de verlieslatende vennootschap niet steeds 
aan dat de tenlasteneming van de vennootschapsverliezen is gebeurd met het oog 
op het behoud van de beroepsinkomsten die de bestuurder uit de vennootschap 
verkrijgt.

10. Het middel faalt naar recht.
Derde middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

8 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. D. Caestecker, Antwerpen en Claeys Boúúaert.

Nr. 319

1° KAMER - 8 juni 2006

1º BELASTING - GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE 
CATEGORIEËN VAN BELASTINGPLICHTIGEN - VEREISTE VERANTWOORDING - BELASTING DIE SLECHTS 
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ÉÉN ENKELE BELASTINGPLICHTIGE TREFT

2º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - BELASTING DIE SLECHTS ÉÉN ENKELE BELASTINGPLICHTIGE 
TREFT - VERENIGBAARHEID MET DE GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN - VEREISTEN

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - BELASTING - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE 
CATEGORIEËN VAN BELASTINGPLICHTIGEN - VEREISTE VERANTWOORDING - BELASTING DIE SLECHTS 
ÉÉN ENKELE BELASTINGPLICHTIGE TREFT

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - NON-
DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN - 
BELASTING - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VAN BELASTINGPLICHTIGEN - 
VEREISTE VERANTWOORDING - BELASTING DIE SLECHTS ÉÉN ENKELE BELASTINGPLICHTIGE TREFT

5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 172 
- GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VAN 
BELASTINGPLICHTIGEN - VEREISTE VERANTWOORDING - BELASTING DIE SLECHTS ÉÉN ENKELE 
BELASTINGPLICHTIGE TREFT

1º, 2º, 3º, 4º en 5º De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-
discriminatie inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale  
behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor  
zover  daarvoor  een  objectieve  en  redelijke  verantwoording  bestaat.  De  al  of  niet  
aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de  
gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen 
de aangewende middelen en het beoogde doel. Die grondwettelijke regels worden niet  
geschonden door het loutere feit dat de belasting slechts één enkele belastingplichtige  
treft1. (Artt. 10, 11 en 172, Gw. 1994)

(STEVAN nv T. GEMEENTE LENDELEDE)

ARREST

(A.R. F.04.0050.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de gecoördineerde Grondwet van 17 fe-

bruari 1994. 
Aangevochten beslissingen
Bij arrest van 27 april 2004 verklaart het hof van beroep het verhaal ontvanke-

lijk en gegrond, doet het bestreden vonnis teniet en verklaart de oorspronkelijke 

1 Zie Cass. 15 jan. 2004, A.R. F.02.0006.N, nr. 24, met concl. O.M., www.cass.be.
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vorderingen van eiseres ongegrond, na ondermeer aangaande de door de eiseres 
ingeroepen schending van het gelijkheidsbeginsel te hebben overwogen:

"De in artikel 10 van de Grondwet (1994) vervatte regel van de gelijkheid van 
de Belgen voor de wet, de in artikel 11 Grondwet (1994) neergelegde regel van 
non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrij-
heden alsmede de regel van artikel 172 Grondwet (1994) inzake de gelijkheid 
voor de belastingen impliceren dat allen die zich in dezelfde toestand bevinden, 
gelijkelijk worden behandeld.

Het gelijkheidsbeginsel wordt niet geschonden doordat een belasting slechts 
één welbepaalde situatie of één belastingplichtige treft, maar wel doordat verge-
lijkbare situaties of belastingplichtigen een verschillende behandeling krijgen.

Het door (de eiseres) gehekelde besluit zelf voert in zijn artikel 1 een aanvul-
lende belasting in op de heffing van de Vlaamse Gemeenschap in toepassing van 
artikel 47 van het decreet van 2 juli 1981. In het artikel 2 wordt bepaald dat deze 
belasting wordt berekend op alle categorieën van afvalstoffen zoals omschreven 
in het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen en zoals dit 
werd gewijzigd of nog zal gewijzigd worden bij latere besluiten. Het artikel 3 re-
gelt vervolgens de invoering van de belasting bij wege van kohier, de aangifte, 
de procedure van ambtshalve belasting. Het artikel 4 van het besluit regelt de 
verdere invordering en de bezwaarprocedure. Het artikel 5 voorziet dat de belas-
tingplichtige onderworpen is aan dezelfde regels zoals vastgesteld bij het decreet 
van de Vlaamse Gemeenschap van 20/12/1989, houdende bepalingen tot uitvoe-
ring van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en volgens het besluit van 
14/02/1990 van de Vlaamse Executieve houdende nadere regelen betreffende mi-
lieuheffingen op vaste afvalstoffen. Volgens het artikel 6 tenslotte wordt een af-
schrift van het besluit voor verder gevolg aan de bevoegde overheid gestuurd.

Deze bepalingen hebben betrekking op alle  belastingplichtigen die  voldoen 
aan de voorwaarden in artikel 1 en 2 van het besluit. Op geen enkel ogenblik 
wordt in het reglement, bestaande uit de vermelde artikelen 1 tot 6 het toepas-
singsgebied van de belasting beperkt tot (de eiseres). Een andere belastingplichti-
ge die de beide artikelen 1 en 2 van het besluit bedoelde heffing van de Vlaamse 
Gemeenschap verschuldigd is, dient evenzeer de aanvullende gemeentebelasting 
te betalen als de (eiseres).

Het gelijkheidsbeginsel is dan ook niet geschonden. Hieraan wijzigt niets de 
verwijzing in de overwegingen voorafgaand aan het eigenlijk reglementair ge-
deelte naar de stortplaats van de (eiseres) en naar de (eiseres) zelf. De (eiseres) 
baat immers de enige stortplaats uit in de gemeente, zodat de vermeldingen om-
trent de (eiseres) enkel de juiste feitelijke situatie weergeven die bestond op het 
ogenblik van het nemen van het besluit en die het opleggen van de aanvullende 
gemeentebelasting  moet  rechtvaardigen.  Deze  verwijzing  niet  belet  dat  zoals 
voorzegd, een andere belastingplichtige desgevallend de aanvullende belasting 
zou moeten betalen.

De verwijzing door de (verweerster) naar een gemeentebesluit van eind 2001 
is niet dienend nu dit laatste besluit te dezen niet moet worden toegepast.

De (eiseres) is verder van oordeel dat het belastingreglement het gelijkheidsbe-
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ginsel schendt omdat er geen redelijke verantwoording is van de ongelijkheid in 
functie van het doel van belasting, en tevens het evenredigheidsbeginsel en de 
motiveringsplicht geschonden zijn. In het licht van de doelstelling van de opge-
legde opcentiemen (kosten voor wegenwerken, signalisatie en ontrading) aanziet 
zij  de jaarlijkse opbrengst van 298.000 euro van de aanvullende belasting als 
kennelijk onredelijk, mede omdat sedert jaren geen wegeniswerken zijn uitge-
voerd, de signalisatie al jaren dezelfde is, en zij reeds 1.487.361 euro aan milieu-
heffing betaalt omwille van de hypotheek op het leefmilieu. Minstens is er geen 
toereikende motivering aldus de (eiseres).

De door de geïntimeerde aangevoerde omstandigheden omtrent onderhoud van 
wegen en aanbrengen van signalisatie worden niet bewezen. Verhoogd vracht-
wagenverkeer naar de stortplaats met bijkomende kosten voor de gemeente is in 
rede aan te nemen. De aanvullende gemeentebelasting werd ook bijkomend op-
gelegd als middel om de belasting van het leefmilieu en de volksgezondheid van 
de gemeentebevolking tegen te gaan, meer bepaald door de toevoer van het afval 
zoveel mogelijk af te remmen en als zodanig het aanwenden van meer milieu-
vriendelijke verwijderingswijzen te stimuleren. Opdat de aanvullende belasting 
enig ontradend/aanmoedigend effect zou kunnen hebben, mag zij niet onbelang-
rijk zijn, zonder daarom buiten verhouding te mogen zijn. Dergelijke disproporti-
onaliteit blijkt te dezen niet.

De overwegingen voorafgaand aan het reglementerend gedeelte van het besluit 
rechtvaardigen op afdoende wijze het invoeren van de aanvullende belasting.

Het door de (eiseres) aangevoerde middel is ongegrond".
Grieven
Eerste onderdeel
De eiseres liet in haar eerste besluiten op pagina 3 een middel gelden, geput uit 

de schending van het fiscaaljuridisch gelijkheidsbeginsel, aanvoerend dat de be-
lasting formeel werd gevestigd in hoofde van één bepaalde belastingplichtige. De 
eiseres verduidelijkte dat de in het kader van het gelijkheidsprincipe noodzakelij-
ke objectiviteit  en verantwoording t.o.v. het doel en de aard van de belasting 
moet onderzocht worden op basis van het doel van de belastingheffing, zoals dat 
blijkt uit de belastingverordening en de daaraan voorafgaande overwegingen.

Het litigieuze gemeentelijk belastingreglement d.d. 16 december 1999, dat uit-
gevaardigd wordt op grond van de hierna volgende, daaraan voorafgaande en 
daarmee onlosmakelijk verbonden overwegingen "dat op het grondgebied Len-
delede een vergunde stortplaats is gevestigd, dat deze stortplaats niet enkel het 
plaatselijk afval, maar ook de fracties, afkomstig van andere gemeente ontvangt, 
dat de uitbating van voormelde stortplaats ons bestuur noodzaakt om buitenge-
wone uitgaven te dragen voor het onderhoud van wegen, aanbrengen van aange-
paste signalisatie, politiecontroles, enz..., dat de genoemde uitbating een zware 
hypotheek legt op het leefmilieu en de volksgezondheid van onze bevolking in 
het algemeen, en dat het derhalve aangewezen is om alle middelen aan te wen-
den om de toevoer van het afval zoveel mogelijk af te remmen en als zodanig het 
aanwenden van meer milieuvriendelijke verwijderingswijzen te stimuleren", en 
in de voor de appelrechter bewezen vaststelling dat deze verwijzingen naar deze 
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ene stortplaats wel degelijk betrekking hebben op de eiseres aangezien zij de eni-
ge stortplaats uitbaat (arrest, folio 94, laatste alinea), vestigt derhalve juridisch en 
niet louter in feite een belasting in hoofde van één belastingplichtige, ten deze de 
eiseres.

Besluit
Het hof van beroep dat vaststelt dat het gelijkheidsbeginsel niet geschonden is 

omdat de verwijzing in de overwegingen voorafgaand aan het eigenlijk regle-
mentair gedeelte naar één belastingplichtige, met name de eiseres, schendt het 
gelijkheidsbeginsel door het reglement toch toe te passen (schending van de arti-
kelen  10,  11,  159  en  172  van  de  gecoördineerde  Grondwet  van  17  februari 
1994).

Tweede onderdeel
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-dis-

criminatie inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende 
fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van 
personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording be-
staat. De al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden ge-
toetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijk-
heid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

2. Die grondwettelijke regels worden niet geschonden door het loutere feit dat 
de belasting slechts één enkele belastingplichtige treft.

3. Krachtens artikel 1 van het belastingsreglement tot het vaststellen van op-
centiemen op de milieuheffing voor het dienstjaar 2000, dat door de gemeente-
raad van de verweerster werd goedgekeurd in zitting van 16 december 1999, 
wordt een aanvullende belasting geheven "op de heffing van de Vlaamse Ge-
meenschap in toepassing van artikel 47 van het decreet van 2 juli 1981" betref-
fende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen.

4. Krachtens artikel 2 van dit belastingreglement wordt de belasting berekend 
a rato van 20 opcentiemen op alle categorieën van afvalstoffen zoals omschreven 
in het decreet van 2 juli 1981, zoals dit werd gewijzigd of nog zal gewijzigd wor-
den bij latere besluiten.

5. Uit de lezing in samenhang van die bepalingen van het gemeentelijk belas-
tingreglement volgt dat elke uitbater van een vergunningsplichtige inrichting op 
het grondgebied van de gemeente 20 opcentiemen op de door het gewest gehe-
ven milieuheffing verschuldigd is ten voordele van de gemeente.

6. Het arrest oordeelt dat "deze bepalingen betrekking hebben op alle belas-
tingplichtigen die voldoen aan de voorwaarden in artikel 1 en 2 van het besluit" 
en dat "op geen enkel ogenblik in het reglement (...) het toepassingsgebied van 
de belasting beperkt wordt tot (de eiseres)".
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7. Het hof van beroep vermocht op grond hiervan te oordelen dat het grond-
wettelijke gelijkheidsbeginsel niet werd geschonden en dat "de verwijzing in de 
overwegingen voorafgaand aan het eigenlijk reglementair gedeelte naar de stort-
plaats van (de eiseres) en naar (de eiseres) zelf" hieraan niets wijzigt.

8. Het onderdeel, dat ervan uitgaat dat het bestreden belastingreglement vanuit 
juridisch oogpunt een belasting vestigt in hoofde van één enkele belastingplichti-
ge, kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
(...)
Dictum
Het Hof,
zonder acht te slaan op de memorie van antwoord, waarvan niet blijkt dat zij 

voorafgaandelijk is betekend.
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

8 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. J. Speecke, Kortrijk, F. Werbrouck, Roeselaere en M. Maus, Brugge.

Nr. 320

1° KAMER - 9 juni 2006

VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - DAGVAARDING - UITWERKING

De stuiting van de verjaring ten gevolge van een dagvaarding voor het gerecht, een bevel  
tot betaling of een beslag heeft enkel gevolgen voor de personen die daarbij partij zijn  
geweest;  de  door  één  van  de  schuldeisers  verkregen  stuiting  komt  de  andere  
schuldeisers niet ten goede1. (Art. 2244, B.W.)

(APRUZZESE nv T. SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU LOGEMENT)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0245.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 28 maart 2003 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2006, nr. 320.
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De artikelen 2242 tot 2250, inzonderheid 2244, 2249 en 2250 van het Burger-
lijk Wetboek, en 1142 tot 1144, 1792 en 2270 [van dat wetboek]. 

Aangevochten beslissingen
Het  arrest  beslist  dat  de  dagvaarding  ten  gronde  en  in  kort  geding  die  de 

hoofdaannemer, de thans failliete naamloze vennootschap Seghers Construct op 
13 november 1984 tegen haar onderaannemer, eiseres, heeft uitgebracht, de ver-
jaringstermijn van tien jaar waarbinnen de rechtsvordering uit hoofde van de bij 
de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek aan de bouwers opgeleg-
de aansprakelijkheid moet worden ingesteld heeft gestuit zodat de oproeping tot 
vrijwaring die de opdrachtgever, verweerster, aan eiseres heeft gericht op 7 okto-
ber 1993, meer dan tien jaar na de ondertekening, op 29 oktober 1982, van het 
proces-verbaal van eindoplevering van de litigieuze werken, ontvankelijk is op 
de volgende gronden:

"een dagvaarding ten gronde stuit de verjaring wegens de grieven die in de 
motivering van de dagvaarding vermeld staan, met inbegrip van alle eraan ver-
bonden gevolgen en toekomstige ontwikkelingen ervan, en zulks ten aanzien van 
alle huidige en toekomstige schade die het gevolg is van de omschreven toe-
stand; zij stuit de verjaring niet wegens gebreken die totaal verschillen van die 
welke in de motivering van de dagvaarding bedoeld kunnen zijn; 

de regels van de tienjarige aansprakelijkheid zijn van toepassing op de betrek-
kingen tussen de hoofdaannemer en de onderaannemers (Cass. 5 mei 1967, J.T., 
blz. 591);

de grieven, vervat in de dagvaarding die de hoofdaannemer S., in zijn hoeda-
nigheid van opdrachtgever ten aanzien van [eiseres], de onderaanemer Apruzze-
se, heeft uitgebracht, zijn dezelfde als die welke door [verweerster] in haar dag-
vaarding tot tussenkomst en tot vrijwaring tegen de bouwers, onder wie [eiseres] 
zijn vermeld;

de eerste dagvaarding heeft dus de verjaring van de rechtsvordering uit hoofde 
van de bij de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek aan de bouwers 
opgelegde aansprakelijkheid, rechtsgeldig gestuit; de verjaring begon opnieuw te 
lopen vanaf 1993; het doet niet terzake dat de opdrachtgever in de eerste proce-
dure slechts tot bindendverklaring van het vonnis werd opgeroepen".

Grieven
De verjaring wordt gestuit wanneer de titularis van een recht gebruik maakt 

van zijn recht.
Met andere woorden, de stuiting van de verjaring die het gevolg is van een 

dagvaarding voor het gerecht (artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek) komt 
enkel ten goede aan de persoon die de dagvaarding heeft uitgebracht. De derde 
die zijn schuldenaar niet heeft gedagvaard kan geen voordeel halen uit de door 
een ander persoon tegen die schuldenaar uitgebrachte dagvaarding.

De enige uitzonderingen op die regel zijn de ingebrekestelling van één van de 
hoofdelijke schuldenaars (artikel 2249 van het Burgerlijk Wetboek) of de inge-
brekestelling  van  de  hoofdschuldenaar  (artikel  2250  van  het  burgerlijk 
Wetboek). Die ingebrekestellingen stuiten de verjaring tegen de overige hoofde-
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lijke schuldenaars of tegen de borg.
In casu stelt het arrest niet vast dat eiseres hoofdelijk of in haar hoedanigheid 

van borg voor de verbintenissen van de venootschap Seghers gehouden was je-
gens verweerster, zodat de dagvaarding van eiseres door de vennootschap Seg-
hers de verjaring van de rechtsvordering van verweerster tegen eiseres niet kan 
hebben gestuit.

Vergeefs werpt het arrest tegen dat alle grieven waarvan sprake is in de op 7 
oktober 1993 door verweerster tegen eiseres uitgebrachte dagvaarding, reeds ver-
meld stonden in de op 13 november 1984 door de vennootschap Seghers tegen 
eiseres uitgebrachte dagvaarding.

De vermelding van de grieven in de dagvaarding van 13 november 1984 gold 
als ingebrekestelling van de vennootschap Seghers en als een rappel van haar 
rechten jegens eiseres, maar, om de hierboven opgesomde redenen hebben die 
dagvaarding en de erin vervatte grieven de verjaring van de rechtsvordering van 
verweerster  tegen eiseres  niet  kunnen stuiten.  Daardoor immers  oefende  ver-
weerster haar recht niet uit tegen eiseres.

Vast staat dat de dagvaarding voor het gerecht de verjaring stuit van de inge-
stelde rechtsvordering alsook van de daarin "virtueel begrepen" rechtsvorderin-
gen.

Te dezen kan niet worden aangenomen dat de oproeping tot vrijwaring, die 
verweerster als opdrachtgeefster op 7 oktober 1993 gericht had aan eiseres, virtu-
eel begrepen was in de dagvaarding die de vennootschap Seghers op 13 novem-
ber 1984 had uitgebracht tegen haar onderaannemer, eiseres.

De dagvaarding die de vennootschap Seghers op 13 november 1984 tegen ei-
seres en andere onderaannemers, onder wie de leverancier van materialen, de 
vennootschap CBR Béton, had uitgebracht, strekte ertoe de tussen de vennoot-
schap Seghers en haar onderaannemers bestaande contracten, zo nodig bij equi-
valent, te doen uitvoeren (cf. de artikelen 1142 tot 1144 van het Burgerlijk Wet-
boek), terwijl de door verweerster tegen eiseres ingestelde vordering tot vrijwa-
ring ertoe strekte verweerster te vrijwaren tegen de veroordelingen die tegen haar 
mochten worden uitgesproken ten voordele van de kopers van de litigieuze pan-
den.

De omstandigheid  dat,  zoals  het  arrest  beslist,  beide  rechtsvorderingen ge-
grond waren op de aansprakelijkheid die de artikelen 1792 en 2270 van het Bur-
gerlijk Wetboek ten laste leggen van de aannemers en dat zij bijgevolg krachtens 
diezelfde bepalingen verjaarden door verloop van tien jaar, [...] belet [niet] dat 
zij niet alleen uitgingen van onderscheiden personen die hun eigen rechten deden 
gelden, maar ook een onderscheiden voorwerp hadden.

Door een rechtsvordering in te stellen tegen eiseres, oefende de vennootschap 
Seghers dus zeker niet verweersters rechtsvordering tot vrijwaring uit tegen eise-
res.

Bovendien berustte de dagvaarding van 13 november 1984 van de vennoot-
schap Seghers op haar voornemen om haar rechten uit te oefenen jegens eiseres, 
maar niet op het voornemen van verweerster om eveneens haar rechten uit te oe-
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fenen. Dat voornemen kwam pas tot  uiting in de door verweerster 7 oktober 
1993 tegen eiseres uitgebrachte dagvaarding.

De rechtsvordering van de hoofdaannemer Seghers tegen de onderaannemer, 
eiseres, kon bijgevolg de verjaring van de door de opdrachtgeefster, verweerster, 
tegen eiseres ingestelde rechtsvordering (tot vrijwaring) niet stuiten, ook al vloei-
en beide vorderingen, zoals het arrest vaststelt, voort uit de bij de artikelen 1792 
en 2270 van het Burgerlijk Wetboek aan de bouwer van het pand opgelegde ver-
plichting tot vrijwaring

Bijgevolg kon het arrest niet op de bovenvermelde gronden wettig beslissen 
dat de vennootschap Seghers, door eiseres op 13 november 1984 te dagvaarden 
wegens gebrekkige uitvoering van het werk, de verjaring van de latere, op de-
zelfde grieven gegronde rechtsvordering van verweerster tegen eiseres heeft ge-
stuit (schending van alle bovenaan in het middel aangegeven wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, aangevoerd door verweerster 

en hieruit afgeleid dat het de schending van artikel 1199 van het Burgerlijk Wet-
boek niet aanvoert:

Het middel verwijt het arrest niet dat het gegrond is op het bestaan van een ac-
tieve hoofdelijkheid tussen de verweerster, opdrachtgeefster, en de hoofdaanne-
mer, van wie de verweerster een onderaannemer is.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel:
Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een dagvaarding voor het 

gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil be-
letten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting vormen. 

Buiten de zich te dezen niet voordoende gevallen van hoofdelijkheid en on-
deelbaarheid en tenzij de wet anders bepaalt, heeft de stuiting van de verjaring 
die het gevolg is van één van die daden, enkel gevolgen voor de personen die 
daarbij partij zijn geweest en derhalve komt de door een van de schuldeisers ver-
kregen stuiting de andere schuldeisers niet ten goede.

Door te oordelen dat de verjaring van de rechtsvordering van de verweerster, 
opdrachtgeefster, tegen de eiseres, onderaannemer van de hoofdaannemer, ge-
stuit is door de door laatstgenoemde tegen de eiseres uitgebrachte dagvaarding, 
op grond dat die dagvaarding berust op dezelfde grieven als de rechtsvordering 
van de verweerster,  verantwoordt het arrest niet naar recht zijn beslissing dat 
laatstgenoemde rechtsvordering niet verjaard is.

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

nietigde arrest.
Houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
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Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

9 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 321

1° KAMER - 9 juni 2006

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - OVEREENKOMST - VERSCHILLENDE RISICO'S - 
VERZWIJGING OF ONJUISTE MEDEDELING - NIETIGHEID - GRENZEN

Wanneer in één en dezelfde overeenkomst verschillende risico's worden verzekerd en de 
verzwijging of de onjuiste mededeling enkel van invloed zijn geweest op de beoordeling  
van sommige ervan, is de nietigheid van de overeenkomst beperkt tot de verzekering van 
de  risico's  waaromtrent  de  verzekeraar  is  misleid.  (Art.  6,  Wet  25  juni  1992  op  de 
landverzekeringsovereenkomst)

(PARTNERS nv T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0404.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 31 maart 2004 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5 en 6 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-

eenkomst;
- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betref-

fende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen;

- artikel 9, 1° en 2°, van het bij dat koninklijk besluit van 14 december 1992 
gevoegde modelcontract;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt de volgende feiten vast: "Op [2]6 augustus 1994 sluit 

(verweerder), na de door hem met de maatschappij Royale Belge afgesloten ver-
zekeringspolissen stoffelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid te hebben 
verbroken, met (eiseres) een verzekeringsovereenkomst 'maxi omnium' auto om 
zijn Audi 80 TD te dekken tegen burgerlijke aansprakelijkheid, brand, diefstal, 
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glasbreuk, stoffelijke schade, rechtsbijstand en inzittenden. Die polis gaat in op 
29 augustus 1994, met dien verstande dat wordt gepreciseerd dat de dekkingen 
'burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand' pas zullen ingaan op 12 februari 
1995. Op 26 september 1994, dus één maand later, wordt het voertuig van (ver-
weerder) gestolen. Terstond wordt hiervan aangifte gedaan bij de politie en bij 
(eiseres). Het voertuig wordt niet teruggevonden. Bij aangetekend schrijven van 
24 oktober 1994 deelt (eiseres) aan (verweerder) mee dat zij met toepassing van 
artikel 6 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst de 
verzekeringsovereenkomst wegens valse aangifte ten tijde van het sluiten ervan 
als nietig en ongedaan beschouwt. De maatschappij preciseert dat (verweerder) 
op de vragenlijst die hij voor het sluiten van de overeenkomst moest invullen, 
bevestigend heeft geantwoord op de vraag 'hebben zich bij u de laatste vier jaar 
schadegevallen  voorgedaan''  en  dat  hij  alleen  gewag  heeft  gemaakt  van  één 
'schadegeval in Frankrijk in 1991 waarvoor hij niet aansprakelijk was, terwijl de 
vorige verzekeraar, de maatschappij Royale belge, naar aanleiding van de toe-
zending van het dossier aan zijn opvolgster haar heeft meegedeeld dat zich bij 
hem in 1993 vier schadegevallen hadden voorgedaan (aanrijden van een paaltje, 
glasbreuk en twee schadegevallen 'waarvoor hij niet aansprakelijk was')".

Vervolgens neemt het bestreden arrest aan "dat het stilzwijgen (van verweer-
der) over de vier in 1993, voor het sluiten van het contract opgetreden schadege-
vallen niet anders kon worden uitgelegd dan als opzettelijk verzwijgen".

Daarna veroordeelt het bestreden arrest eiseres om aan verweerder het bedrag 
van 11.031,06 euro, vermeerderd met de moratoire interest vanaf 2 januari 1995 
en nadien met de gerechtelijke interest, te betalen en veroordeelt haar in de kos-
ten van beide instanties.

Het bestreden arrest baseert zijn beslissing op de volgende gronden: 
"Uit de stukken van het dossier blijkt dat twee van de vier gevallen waarin 

(aan verweerder) verzwijging van schade verweten wordt betrekking hebben op 
verkeersongevallen waarvoor (verweerder) niet aansprakelijk is en dat bijgevolg 
in die twee gevallen de verzekeraar niet is misleid bij de beoordeling van het risi-
co. Uit het dossier blijkt tevens dat van de twee andere gevallen van verzwijging 
de ene betrekking heeft op een schadegeval van 25 juni 1993 (glasbreuk, kost-
prijs: 16.845 BEF) waarvoor (verweerder) niet aansprakelijk is en de andere op 
een schadegeval van 15 juli 1993 (aanrijden van een paaltje, kostprijs: 48.278 
BEF) waarvoor (verweerder) aansprakelijk is. Wat betreft een diefstal is geen 
verzwijging  of  onjuistheid  in  de  aangiften bewezen  .  Derhalve  moet  worden 
vastgesteld dat de enige verzwijging of onjuistheid in de aangiftes (van verweer-
der) waardoor de verzekeraar kon worden misleid bij de beoordeling van het risi-
co het schadegeval van 15 juli 1993: kostprijs: 48.278 BEF betreft, daar de glas-
breuk van 25 juli 1993 niet als zodanig kan worden beschouwd. Het hof [van be-
roep] is van oordeel dat die verzwijging of onjuistheid in de aangifte op zich niet 
kan worden geacht de verzekeraar te hebben misleid bij de beoordeling van het 
risico en dat derhalve de in artikel 6 van de wet van 25 juni 1992 bedoelde wette-
lijke vereisten om de verzekering als nietig te beschouwen in casu niet vervuld 
zijn. Bijgevolg moet de dekking 'diefstal' worden verleend voor het schadegeval 
van 26 september 1994". 
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Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 5 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-

eenkomst is de verzekeringnemer verplicht "bij het sluiten van de overeenkomst 
alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijker-
wijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoorde-
ling van het risico door de verzekeraar".

Artikel 9, 1°, van de modelovereenkomst, dat krachtens de artikelen 1 en 2 van 
het koninklijk besluit van 14 december 1992 van toepassing is op alle verzeke-
ringsovereenkomsten  voor  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen legt dezelfde verplichting op aan de verzekeringnemer die een 
dergelijke overeenkomst sluit.

Artikel 6, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 luidt als volgt:" wanneer het 
opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het 
risico de verzekeraar misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de verzeke-
ringsovereenkomst nietig". Artikel 9, 2°, van de modelovereenkomst inzake au-
toverzekering bevat dezelfde bepaling.

Uit die bepalingen blijkt dat elk opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist 
meedelen van een gegeven dat van invloed is op de beoordeling van het risico de 
nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg heeft, zonder dat een onder-
scheid kan worden gemaakt tussen de verschillende, door de overeenkomst gebo-
den dekkingen. Elke verzwijging of onjuiste mededeling van een gegeven dat 
van invloed is op de beoordeling van één van de gedekte risico's maakt de verze-
keringsovereenkomst in haar geheel nietig, zelfs als er geen enkel verband be-
staat tussen het verzwegen of onjuist medegedeeld gegeven en het schadegeval.

Te dezen blijkt uit het bestreden arrest dat de partijen één en dezelfde verzeke-
ringsovereenkomst hebben gesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijk-
heid, brand, diefstal, glasbreuk, stoffelijke schade, rechtsbijstand en inzittenden, 
dat verweerder de vier schadegevallen, die zich in het jaar voor het sluiten van de 
overeenkomst hebben voorgedaan, opzettelijk niet heeft aangegeven en dat voor 
drie van die schadegevallen waarvan één een glasbreuk betrof, verweerder niet 
burgerlijk aansprakelijk was.

Door niet te oordelen dat de overeenkomst wegens die verzwijgingen nietig is 
omdat zij geen betrekking hadden op de dekking diefstal die uitwerking moest 
krijgen, is het arrest niet naar recht verantwoord (schending van de bovenaan in 
het middel vermelde bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grond-
wet). 

...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Artikel 6, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-

eenkomst bepaalt dat, wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk on-
juist meedelen van gegevens in de aangifte die de verzekeringnemer moet doen 
overeenkomstig artikel 5 van genoemde wet de verzekeraar misleiden bij de be-
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oordeling van het risico, de verzekeringsovereenkomst nietig is.
Uit die bepaling blijkt dat de verzekeringsovereenkomst alleen nietig is wan-

neer de verzwijging of de onjuiste mededeling betrekking hebben op een gege-
ven dat van belang is voor de beoordeling van het verzekerde risico.

Wanneer in een en dezelfde overeenkomst verschillende risico's worden verze-
kerd en de verzwijging of de onjuiste mededeling enkel van invloed zijn geweest 
op de beoordeling van sommige ervan, is de nietigheid van de overeenkomst be-
perkt tot de verzekering van de risico's waaromtrent de verzekeraar is misleid.

Het onderdeel dat betoogt dat elk opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist 
meedelen van gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van één van de 
gedekte risico's de nietigheid van de gehele verzekeringsovereenkomst tot gevolg 
heeft, faalt naar recht.

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

9 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 322

1° KAMER - 9 juni 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZUIM GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN OM DE ZAAK TE 
BERECHTEN - ONTTREKKING - BEOORDELING

2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VERZUIM GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN OM DE 
ZAAK TE BERECHTEN - ONTTREKKING - BEOORDELING

3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZUIM GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN OM DE ZAAK TE 
BERECHTEN - VERZUIMEN - BEGRIP

4º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VERZUIM GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN OM DE 
ZAAK TE BERECHTEN - VERZUIMEN - BEGRIP

1º en 2º Wanneer het Hof kennis neemt van een verzoek dat ertoe strekt een zaak die een  
rechter in beraad genomen had aan hem te onttrekken omdat hij gedurende meer dan  
zes maanden verzuimt haar te berechten, kan het Hof alle omstandigheden van de zaak 
in  aanmerking  nemen  om te  oordelen  of  die  onttrekking  het  belang  van  een  goede  
rechtsbedeling dient. (Artt. 648, 4°, 652 en 658, Ger.W.)

3º en 4º De term "verzuimen" in artikel 652 van het Gerechtelijk Wetboek mag niet in een 
tuchtrechtelijke betekenis worden opgevat en heeft niet de connotatie van een fout; het 
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betekent "niet voldoen aan de verplichting om uitspraak te doen"1. (Art. 652, Ger.W.)

(PROCUREUR-GENERAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN, en cause D. T. R.V.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0240.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een op 8 mei 2006 ter griffie van het Hof neergelegd verzoekschrift vordert 

de eiser dat de zaak met algemeen rolnummer 13677 zou worden onttrokken aan 
mevrouw V. V., kamervoorzitter van het Arbeidshof te Bergen, en aan de heren 
F. H. en M. V., raadsheren in sociale zaken in dat hof, uit wie de vierde kamer 
van dat rechtscollege is samengesteld, op grond dat zij die zaak in beraad geno-
men hebben maar gedurende meer dan zes maanden hebben verzuimd deze te 
berechten. 

Mevrouw de kamervoorzitter V. heeft op 17 mei 2006 schriftelijke opmerkin-
gen ingediend.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de zaak die in 

beraad werd genomen op 19 oktober 2005, nog niet is berecht.
De onttrekking aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimd 

heeft een zaak die hij in beraad genomen heeft, te berechten is voorgeschreven in 
het belang van een goede rechtsbedeling. Om te oordelen of er grond bestaat om 
de onttrekking te bevelen, kan het Hof alle omstandigheden van de zaak die ge-
schikt zijn om het voor te lichten omtrent dat belang, in aanmerking nemen.

De term "verzuimen" in artikel 652 van het Gerechtelijk Wetboek mag niet in 
een tuchtrechtelijke betekenis worden opgevat en heeft niet noodzakelijk de con-
notatie van een fout; het betekent "niet voldoen aan de verplichting om een von-
nis te wijzen".

Ook al kunnen de gezondheidsredenen die worden aangevoerd door de voor-
zitter van het rechtscollege ten aanzien van wie de onttrekking van de zaak wordt 
gevorderd, verklaren waarom nog geen uitspraak is gedaan, toch kan op grond 
van die redenen, zelfs in combinatie met de andere aangevoerde redenen, niet als 
zeker worden aangenomen dat op korte termijn voldaan zal kunnen worden aan 
de verplichting om vonnis te wijzen en is het dus niet uitgesloten dat de toewij-
zing van de vordering in het belang is van een goede rechtsbedeling.

De vordering is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Onttrekt de zaak met algemeen rolnummer 13677 aan mevrouw V., kamer-

voorzitter van het Arbeidshof te Bergen, en aan de heren H. en V., raadsheren in 

1 Zie Cass. 9 dec. 1977, A.C., 1978, 437.
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sociale zaken in dat hof.
Verwijst de zaak naar het anders samengestelde Arbeidshof te Bergen.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

9 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht.

Nr. 323

1° KAMER - 9 juni 2006

1º TAALGEBRUIK — ALGEMEEN - TAAL VAN DE RECHTSPLEGING - BEGRIP - 
VERMELDINGEN DIE VOOR DE REGELMATIGHEID VAN DE AKTE ZIJN VEREIST

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - AKTE VAN HOGER BEROEP - RECHTSPLEGING IN 
HET NEDERLANDS - GEDAAGDE IN HOGER BEROEP - WOONPLAATS GELEGEN IN HET FRANSE 
TAALGEBIED - GEMEENTE MET EEN BIJZONDERE TAALREGELING - AANDUIDING IN HET FRANS

1º Een akte moet worden geacht geheel in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld  
wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte in die taal zijn  
gesteld1.

2º  Er wordt aan de eentaligheid van een akte van hoger beroep geen afbreuk gedaan  
wanneer  in  het  raam van een rechtspleging in  het  Nederlands,  de woonplaats of  de  
verblijfplaats  van de  gedaagde  in  deze  akte  wordt  aangeduid  in  het  Frans  en deze  
woonplaats  of  verblijfplaats  gelegen  is  in  het  Franse  taalgebied,  ook  wanneer  deze 
woonplaats of verblijfplaats in een gemeente met een bijzondere taalregeling is gelegen2.  
(Art. 24, Taalwet Gerechtszaken)

(WANNYN nv T. V.)

ARREST

(A.R. C.05.0113.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF

1 L. LINDEMANS en M. VAN REYBROUCK, Artikel 24 wet talen gerechtszaken, in Gerechtelijk recht - 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, 2001, 3.
2 Zie Cass. 14 nov. 1996, A.R. C.96.0034.F, nr. 434.
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Beoordeling 
1. Krachtens artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken wordt voor al de rechtscolleges in hoger beroep, voor de rechts-
pleging, de taal gebruikt waarin de bestreden beslissing is gewezen.

Deze verplichting is door artikel 40, eerste lid, van deze wet voorgeschreven 
op straffe van nietigheid die door de rechter ambtshalve moet worden uitgespro-
ken.

Een akte die niet eentalig in de taal van de rechtspleging is gesteld is nietig.
2. Een akte moet worden geacht geheel in de taal van de rechtspleging te zijn 

gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte in 
die taal zijn gesteld. 

Volgens artikel 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, moet de akte van ho-
ger beroep ondermeer de woonplaats of bij gebreke daarvan de verblijfplaats van 
de gedaagde in hoger beroep vermelden.

3. Er wordt aan de eentaligheid van de akte van hoger beroep geen afbreuk ge-
daan wanneer in het raam van een rechtspleging in het Nederlands, de woon-
plaats of de verblijfplaats van de gedaagde in deze akte wordt aangeduid in het 
Frans en deze woonplaats of verblijfplaats gelegen is in het Franse taalgebied. 

Hieraan doet niet af dat deze woonplaats of verblijfplaats gelegen is in een ge-
meente met een bijzondere taalregeling als bedoeld in artikel 8 van de gecoördi-
neerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de taal van de rechtspleging het Nederlands is;
- de gedaagde in hoger beroep gevestigd is in Moeskroen;
- in de akte van hoger beroep de woonplaats van de gedaagde als volgt wordt 

aangeduid: "7700 Mouscron, rue de Tourcoing 34".
5. Krachtens artikel 4 van de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in be-

stuurszaken, is de gemeente Moeskroen gelegen in het Franse taalgebied.
Krachtens artikel 8 van deze wetten geldt in deze gemeente een bijzondere 

taalregeling.
6. De appelrechter verantwoordt zijn beslissing niet naar recht door te oordelen 

dat de akte van hoger beroep nietig is omdat de woonplaats van de gedaagde in 
hoger beroep in het Frans is vermeld. 

7. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
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over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

9 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de  h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht –  Advoca-
ten: mrs. De Bruyn en Nelissen Grade.

Nr. 324

1° KAMER - 9 juni 2006

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG OP 
ONROEREND GOED - TOEWIJZING - RANGREGELING - NOTARIS - PROCES-VERBAAL - VERSTRIJKEN 
VAN TERMIJN - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE NOTARIS

2º NOTARIS - UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - TOEWIJZING - RANGREGELING - 
PROCES-VERBAAL - VERSTRIJKEN VAN TERMIJN - AANSPRAKELIJKHEID

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — ALLERLEI - 
NOTARIS - UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - TOEWIJZING - RANGREGELING - PROCES-
VERBAAL - VERSTRIJKEN VAN TERMIJN

1º, 2º en 3º De aansprakelijkheid van de notaris komt niet in het gedrang door het louter  
verstrijken van de termijn van een maand om het proces-verbaal van de verdeling of  
rangregeling op te maken, bepaald in artikel  1643, eerste lid, Ger.W.1.  (Artt.  1382 en 
1383, B.W.; Art. 1643, eerste lid, Ger.W.)

(CAVES ST. AMAND nv T. V.)

ARREST

(A.R. C.05.0441.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Artikel 1643, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, legt aan de notaris de 

verplichting op om binnen een maand, te rekenen vanaf de in het tweede lid be-

1 Zie: E. DIRIX en K. BROECKX, A.P.R., tw. Beslag, p. 544, nr. 965; G. DE LEVAL, L'ordre in Rép. Not, 
p. 77, nr. 66. 
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doelde tijdstippen, het proces-verbaal op te maken van de verdeling van de op-
brengst van de verkoop, of indien daartoe grond bestaat, van de rangregeling van 
voorrechten en hypotheken. Deze termijn van een maand is niet bepaald op straf-
fe van nietigheid.

2. Op de notaris rust de verplichting om alles in het werk te stellen om de ver-
deling of de rangregeling op te maken binnen de door de wet gestelde termijn, 
zonder dat echter zijn aansprakelijkheid in het gedrang komt door het louter ver-
strijken van deze termijn.

3. Het onderdeel dat geheel uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
4. Gelet op de beslissing van de appelrechters, bekritiseerd in het eerste onder-

deel, hoefden de appelrechters niet verder in te gaan op het bedoelde verweer.
5. Voor het overige, gelet op het antwoord op het eerste onderdeel, vertoont 

het onderdeel geen belang meer.
6. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

9 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: 
mr. Geinger.

Nr. 325

3° KAMER - 12 juni 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST - 
WERKNEMER - ZIEKTE - ONGEVAL - ONMOGELIJKHEID OM ZIJN WERK TE VERRICHTEN - ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - PRIMAIRE 
ARBEIDSONGESCHIKHEID - BEROEP - WERKLOOSHEID - RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - 
ARBEIDSGESCHIKTHEID - TIJDELIJK WERKLOZE

2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - PRIMAIRE ARBEIDSONGESCHIKHEID - 
ARBEIDSOVEREENKOMST - SCHORSING - WERKNEMER - ZIEKTE - ONGEVAL - ONMOGELIJKHEID 
OM ZIJN WERK TE VERRICHTEN - BEROEP - WERKLOOSHEID - RECHT OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - ARBEIDSGESCHIKTHEID - TIJDELIJK WERKLOZE

3º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - ARBEIDSGESCHIKTHEID - TIJDELIJK 
WERKLOZE - ARBEIDSOVEREENKOMST - SCHORSING - WERKNEMER - ZIEKTE - ONGEVAL - 
ONMOGELIJKHEID OM ZIJN WERK TE VERRICHTEN - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - PRIMAIRE ARBEIDSONGESCHIKHEID - BEROEP

1º, 2º en 3º De onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten t.g.v. een  
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ongeval  of  een  ziekte,  die  de  uitvoering  van  de  arbeidsovereenkomst  schorst  en 
gewaardeerd wordt t.a.v. de overeengekomen arbeid, kan niet worden gelijkgesteld met 
primaire  arbeidsongeschiktheid  in  de  zin  van  de  verplichte  ziekte-  en  
invaliditeitswetgeving,  aangezien  het  gewone  beroep  van de betrokkene  ten  aanzien 
waarvan  de  vermindering  van  het  vermogen  tot  verdienen in  de  regel  moet  worden  
gewaardeerd tijdens de eerste zes maanden van die primaire arbeidsongeschiktheid, niet  
noodzakelijkerwijs  het  beroep  is  dat  de  werknemer  het  laatst  heeft  uitgeoefend;  die  
werknemer  is  bijgevolg  niet  verplicht  uitgesloten  van  het  voordeel  van  de  tijdelijke 
werkloosheidsuitkeringen1.  (Art. 31, §1, Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 100, §1, derde 
lid,  Gecoördineerde  Z.I.V.-wet  van  14  juli  1994;  Artt.  27,  2°,  a,  44,  60  en  61,  §1, 
Werkloosheidsbesluit 1991)

(R.V.A. T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0064.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 16 februari 2005 is gewe-

zen door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 100, §1, eerste en derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen; 

- artikel 31, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten;

- de artikelen 27, 2°, a), 44, 60 en 61 van het koninklijk besluit van 25 novem-
ber 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Aangevochten beslissingen
Het arrest vernietigt, met bevestiging van het beroepen vonnis, de beslissing 

van de directeur van het werkloosheidsbureau die op 5 juni 1998 aan verweerster 
ter kennis is gebracht en zegt voor recht dat zij met ingang van 5 januari 1998 
recht heeft op het voordeel van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.

Voor zijn beslissing steunt het arrest op de volgende gronden:
"De vergelijking [van artikel 31, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten en artikel 100, §1, eerste en derde lid, van de gecoördi-
neerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen] brengt opmerkelijke verschillen aan het licht: 
de eerste bepaling betreft de onmogelijkheid voor de persoon om zijn werk te 
verrichten, terwijl de tweede betrekking heeft op de werkzaamheid die onderbro-
ken werd als gevolg van een vermindering van het vermogen tot verdienen met 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 325.
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meer dan twee derde; welnu, de onmogelijkheid om zijn werk te verrichten kan 
ook los van een vermindering van het vermogen tot verdienen met meer dan 
twee derde bestaan. De eerste tekst beoordeelt de onmogelijkheid om werk te 
verrichten in de zeer precieze omstandigheden waarin de werknemer die arbeid 
levert, terwijl artikel 100, derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 
de vermindering van het verdienvermogen op grond van het gewoonlijk uitgeoe-
fende beroep beoordeelt, door te verwijzen naar een geheel van gebruikelijke ta-
ken of handelingen in een welbepaald beroep, maar zonder rekening te houden 
met de specifieke parameters en de precieze omgeving waarin een welbepaald 
persoon zijn werk daadwerkelijk verricht;

Het is daarenboven opmerkelijk dat artikel 100, §1, arbeidsongeschiktheid om-
schrijft  'als  bedoeld in deze gecoördineerde wet',  d.w.z.  zonder een algemeen 
geldende definitie van arbeidsongeschiktheid te willen geven;

Het begrip onmogelijkheid voor een persoon om zijn werk te verrichten ten 
gevolge van ziekte of ongeval is ruimer dan die van arbeidsongeschiktheid zoals 
bepaald in artikel 100 van de gecoördineerde wet en van de hypothesen waarin 
de arbeidsovereenkomst wordt geschorst met toepassing van artikel 31 van de 
wet van 3 juli 1978, welke zich kunnen voordoen buiten het geval waarin artikel 
100 van de gecoördineerde wet kan worden toegepast, al was het maar tijdens de 
eerste periode van zes maanden arbeidsongeschiktheid;

Een beslissing van arbeidsgeschiktheid genomen door de adviserende genees-
heer impliceert binnen het ziekte- en invaliditeitsstelsel de stopzetting van de 
toekenning van de uitkeringen maar leidt op zich niet tot de schorsing van de ar-
beidsovereenkomst;

Artikel 27, 2°, a), van het koninklijk besluit van 25 november 1991 definieert 
de tijdelijke werkloze als de werkloze die door een arbeidsovereenkomst verbon-
den is waarvan de uitvoering tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, geschorst is. Het is 
opmerkelijk dat die definitie alle willekeurige gevallen van schorsing van schor-
sing van de arbeidsovereenkomst omvat, met uitsluiting evenwel, met toepassing 
van artikel 44 van datzelfde koninklijk besluit, van die gevallen waarin de schor-
sing van de arbeidsovereenkomst voortvloeit uit de wil van de werkloze;

Artikel 27, 2°, a), voorziet met name in de schorsing van de overeenkomst met 
toepassing van artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 en verwijst geenszins naar 
de arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 100 van de gecoördineerde wet, 
die geen betrekking heeft op de schorsing van de overeenkomst maar de stopzet-
ting van de werkzaamheid als toepassingsvoorwaarde vermeldt;

Artikel 60 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt dat 'de 
werknemer, om uitkeringen te genieten, arbeidsgeschikt moet zijn in de zin van 
de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering'. Wanneer de 
werknemer arbeidsongeschikt is in de zin van [deze] wettelijke bepaling en voor 
zover hij voldoet aan de andere toepassingsvoorwaarden, zal hij uitkeringen ge-
nieten van het ziekte- en invaliditeitsstelsel, of, in voorkomend geval, van een 
ander socialezekerheidsstelsel dat dit soort risico's dekt, zoals het stelsel tot ver-
goeding van arbeidsongevallen, waarbij artikel 61 van het koninklijk besluit van 
25 november 1991, behoudens de daarin opgesomde uitzonderingen, de cumula-
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tie van de werkloosheidsuitkeringen met de uitkeringen die gestort zijn in het ka-
der van een ander socialezekerheidsstelsel verbiedt [...];

Te dezen heeft de adviserende geneesheer geoordeeld dat de ongeschiktheid 
van [verweerster] om haar werk te verrichten in de zin van artikel 100 van de ge-
coördineerde wet [van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen],  eindigde  op 5 januari  1998.  [Ver-
weerster] heeft die beslissing niet betwist en had ook geen reden om dat te doen, 
aangezien haar behandelende geneesheer haar ook geschikt achtte. Zij voldoet 
derhalve aan de voorwaarde van geschiktheid bedoeld in voormeld artikel 60 
[van het koninklijk besluit van 25 november 1991] en bevindt zich niet meer in 
een periode van primaire arbeidsongeschiktheid in de zin van de wetgeving inza-
ke de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, die geëindigd is ten gevolge 
van de beslissing van de adviserende geneesheer, toen zij wegens overmacht uit-
keringen voor tijdelijke werkloosheid aanvroeg;

Haar werkgever heeft  haar echter  geen toestemming kunnen geven om het 
werk te hervatten, wegens de restricties die de behandelende geneesheer en de 
arbeidsgeneesheer in hun advies aan de uitoefening van haar beroepswerkzaam-
heid hadden aangebracht. Onder die voorwaarden was [verweerster] arbeidsge-
schikt in de zin van artikel 100 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, 
maar viel zij zonder werk en zonder loon om een reden onafhankelijk van haar 
wil, nl. omdat haar werkgever haar niet terug aan het werk heeft gezet, zodat zij 
voldeed aan alle voorwaarden voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen;

Voor zover haar arbeidsovereenkomst tijdelijk en volledig geschorst was over-
eenkomstig artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 [betreffende de arbeidsovereen-
komsten], omdat zij haar arbeidsovereenkomst wegens ziekte of ongeval niet kon 
uitvoeren, beantwoordde zij aan de definitie van tijdelijk werkloze in de zin van 
artikel 27, 2°, a), van het koninklijk besluit van 25 november 1991. Zij diende 
bijgevolg met ingang van 5 januari 1998 werkloosheidsuitkeringen te genieten".

Grieven
Krachtens artikel 100, §1, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, wordt als arbeidsongeschikt erkend als bedoeld in deze gecoördi-
neerde wet, de werknemer die alle werkzaamheid heeft onderbroken als recht-
streeks gevolg van het intreden of het verergeren van letsels of functionele stoor-
nissen waarvan erkend wordt dat ze zijn vermogen tot verdienen verminderen tot 
een derde of minder dan een derde van wat een persoon, van dezelfde stand en 
met dezelfde opleiding, kan verdienen door zijn werkzaamheid in de beroepenca-
tegorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door betrokkene verricht toen hij ar-
beidsongeschikt is geworden, of in de verschillende beroepen die hij heeft of zou 
kunnen uitoefenen hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding. In het derde lid 
bepaalt artikel 100, §1, dat die vermindering van het vermogen tot verdienen, 
over de eerste zes maanden primaire arbeidsongeschiktheid, nochtans gewaar-
deerd wordt ten aanzien van het gewone beroep van de betrokkene, in zover de 
oorzakelijke aandoening voor een gunstig verloop of voor genezing vatbaar is 
binnen een tamelijk korte tijdspanne.
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Uit het derde lid van dat artikel 100, §1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 
1994 vloeit voort dat, in beginsel, geen enkele uitkering voor tijdelijke werkloos-
heid wegens overmacht ten gevolge van medische redenen kan worden toege-
kend tijdens de eerste zes maanden primaire arbeidsongeschiktheid, aangezien de 
medische redenen die de uitoefening van het gewone beroep beletten, een graad 
van  arbeidsongeschiktheid  veronderstellen  die  de  toekenning  van  uitkeringen 
wegens ziekte mogelijk maakt. Deze regel is ook van toepassing zelfs als tijdens 
de eerste zes maanden arbeidsongeschiktheid de adviserende geneesheer van het 
ziekenfonds van de werknemer hem, zoals te dezen, opnieuw arbeidsgeschikt 
verklaart,  aangezien  een  dergelijke  beslissing  noodzakelijkerwijze  genomen 
wordt ten aanzien van het gewone beroep van de werknemer en dus ten aanzien 
van alle normale vereisten van de taken die hij in dienst van zijn werkgever ver-
vult.

Het arrest,  dat  erkent dat  de eerste zes maanden arbeidsongeschiktheid van 
verweerster nog niet verstreken waren toen zij haar aanvraag tot uitkeringen voor 
tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indiende en vaststelt dat verweerster 
de beslissing van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds om haar met 
ingang van 5 januari 1998 arbeidsgeschikt te verklaren, niet had betwist, maar 
niettemin beslist dat zij die uitkeringen mocht genieten, schendt artikel 100, §1, 
eerste en inzonderheid derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 be-
treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, miskent de regel volgens welke de onmogelijkheid voor de werknemer om 
arbeid te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval, de uitvoering van de over-
eenkomst schorst (schending van artikel 31, §1, van de wet van 3 juli 1978 be-
treffende  de  arbeidsovereenkomsten),  beschouwt  verweerster  ten  onrechte  als 
een werkloze die gebonden is door een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoe-
ring tijdelijk geschorst is (schending van artikel 27, 2°, a), van het koninklijk be-
sluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering), miskent 
de regel dat de werkloze, om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, zon-
der werk of loon moet vallen ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van 
zijn wil, wat niet het geval was, gezien de beslissing van de adviserende genees-
heer van het ziekenfonds die verweerster arbeidsgeschikt had verklaard (schen-
ding van artikel 44 van voormeld koninklijk besluit van 25 november 1991) en 
miskent daarenboven de regel dat de werknemer, om werkloosheidsuitkeringen 
te genieten, arbeidsgeschikt moet zijn in de zin van de wetgeving inzake de ver-
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (schending van de artikelen 60 en 61 
van voormeld koninklijk besluit van 25 november 1991).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 100, §1, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen,  wordt  als  arbeidsongeschikt  erkend  als  bedoeld  in  deze  wet,  de 
werknemer die alle werkzaamheid heeft onderbroken als rechtstreeks gevolg van 
het intreden of het verergeren van letsels of functionele stoornissen waarvan er-
kend wordt dat ze zijn vermogen tot verdienen verminderen tot een derde of min-
der dan een derde van wat een persoon, van dezelfde stand en met dezelfde op-
leiding, kan verdienen door zijn werkzaamheid in de beroepencategorie waartoe 
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de beroepsarbeid behoort, door betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt is 
geworden, of in de verschillende beroepen die hij heeft of zou kunnen uitoefenen 
hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding.

Het derde lid van die paragraaf bepaalt dat die vermindering van het vermogen 
tot verdienen, over de eerste zes maanden primaire arbeidsongeschiktheid, noch-
tans gewaardeerd wordt ten aanzien van het gewone beroep van de betrokkene, 
in zover de oorzakelijke aandoening voor een gunstig verloop of voor genezing 
vatbaar is binnen een tamelijk korte tijdspanne.

Artikel 31, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten bepaalt dat de onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrich-
ten  ten  gevolge  van  ziekte  of  ongeval,  de  uitvoering  van  de  overeenkomst 
schorst.

De in die bepaling bedoelde onmogelijkheid, die gewaardeerd wordt ten aan-
zien van het overeengekomen werk, kan niet worden gelijkgesteld met de pri-
maire arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 100, §1, derde lid, van de geco-
ördineerde wet van 14 juli 1994, aangezien het gewone werk ten aanzien waar-
van de vermindering van het vermogen tot verdienen tijdens die periode van ar-
beidsongeschiktheid gewaardeerd moet worden, niet noodzakelijkerwijs het be-
roep is dat de werknemer laatst heeft uitgeoefend.

Wanneer een werknemer tijdens de eerste zes maanden primaire arbeidsonge-
schiktheid door de  adviserende geneesheer  van zijn  verzekeringsinstelling ar-
beidsgeschikt wordt verklaard in de zin van artikel 100, §1, derde lid, van de ge-
coördineerde wet van 14 juli 1994, sluit zulks bijgevolg niet uit dat die werkne-
mer in de onmogelijkheid verkeert zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte 
of ongeval in de zin van artikel 31, §1, van de wet van 3 juli 1978.

Het arrest, dat vaststelt dat verweerster op het ogenblik van haar aanvraag tot 
werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht arbeidsgeschikt was verklaard in de 
zin van artikel 100, §1, derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, 
maar oordeelt dat zij op dat ogenblik in de onmogelijkheid verkeerde haar werk 
te verrichten omdat haar werkgever "haar geen toestemming heeft kunnen geven 
[...] wegens de restricties die de behandelende geneesheer en de arbeidsgenees-
heer in hun advies aan de uitoefening van haar beroepswerkzaamheid hadden 
aangebracht", verantwoordt zijn beslissing naar recht dat verweerster "met in-
gang van 5 januari 1998 werkloosheidsuitkeringen [dient] te genieten".

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

12 juni 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Simont.
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Nr. 326

3° KAMER - 12 juni 2006

PENSIOEN — WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN - GESCHEIDEN ECHTGENOOT - 
ECHTGESCHEIDEN ECHTGENOOT - ECHTGENOTEN VAN MAROKKAANSE NATIONALITEIT - VERSTOTING 
- VERSTOTEN ECHTGENOOT - RECHT

Wanneer  de  rechter  oordeelt  dat  de  verstoting  tussen  echtgenoten  van  Marokkaanse  
nationaliteit tot ontbinding van de huwelijksband leidt, heeft de verstoten echtgenoot, die  
aldus geacht wordt echtgescheiden te zijn en die niet hertrouwd is met een werknemer,  
recht op een rustpensioen en niet, zoals de van tafel en bed gescheiden of de feitelijk  
gescheiden  echtgenoot,  op  het  voordeel  van  de  betaling  van  een  gedeelte  van  het  
rustpensioen van zijn echtgenoot1.  (Artt. 74, §1, 4°, a, §2, en §8, 75, 76, 77, 78 en 79, 
K.B. 21 dec. 1967)

(R.V.P. T. O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0086.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 13 april 2005 is gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 10, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 

1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;
- de artikelen 74, §§1, 1° en 4°, a), 2, 8 en 75 tot 79 van het koninklijk besluit 

van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende 
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van toepassing was 

vóór de opheffing ervan bij de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van 
internationaal privaatrecht;

- artikel 570, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat man en vrouw gelijke rechten hebben, vast-

gelegd in artikel 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

1 Zie Cass. 29 april 2002, A.R. S.01.0035.F, nr. 259, met concl. O.M. In deze zaak concludeerde het 
O.M., van zijn kant enerzijds dat er grond bestond om akte te verlenen van de afstand van het derde 
onderdeel  en,  anderzijds,  zoals  bovenstaand  arrest  van  het  Hof  beslist,  dat  het  bestreden  arrest 
vernietigd moest worden op grond van het eerste onderdeel van het enige middel. Over de afstand 
van een middel, zie Cass. 3 juni 2002, A.R. F.01.0044.F, nr. 337, met concl. O.M.
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- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Na volgende feiten te hebben vastgesteld:
"Op 28 juni 1973 treedt S.M. met G. of G.S. in Marokko in het huwelijk;
Op 27 augustus 1977 treedt S. in Marokko met [verweerster] in het huwelijk;
Op 21 november 1994 verstoot S. zijn eerste echtgenote, G. of G.;
Op 1 oktober 1996 verstoot S. zijn tweede echtgenote, [verweerster];
Op 8 oktober 1996 dient [verweerster] een pensioenaanvraag als gescheiden 

echtgenote in, die haar bij [beslissing van eiser] op 10 februari 1997 wordt toege-
kend ten belope van de helft van het rustpensioen voor werknemers van haar 
echtgenoot,  met ingang van 1 november 1996, voor een jaarlijks bedrag van 
313.598 BEF;

Bij beschikking van 20 november 1998 staat de vrederechter, ten gevolge van 
het verzoekschrift ingediend op grond van artikel 223 van het Burgerlijk Wet-
boek, de echtgenoten toe gescheiden te leven [...];

Bij een op 27 april 1999 ter kennis gebrachte beslissing weigert [eiser], ten ge-
volge van een herziening van het dossier en met toepassing van artikel 21bis, §1, 
van het koninklijk besluit van 21 december 1967, [verweerster] een pensioen als 
gescheiden echtgenote toe te kennen, op grond dat de vorige beslissing een ver-
schrijving bevatte en het rustpensioen als gescheiden echtgenote haar niet meer 
kan worden toegekend, aangezien S. niet van zijn eerste echtgenote echtgeschei-
den is. De datum waarop die beslissing ingaat, wordt vastgesteld op de eerste dag 
van de maand die volgt op de datum van kennisgeving;

Bij  verzoekschrift  van  7 mei  1999 betwist  [verweerster]  die  beslissing,  op 
grond dat de echtelijke band met de eerste echtgenote door verstoting verbroken 
was, zodat zij meent aanspraak te kunnen maken op een gedeeltelijk pensioen als 
gescheiden echtgenote", vernietigt het arrest, met bevestiging van de beslissing 
van de eerste rechter, de beslissing van 27 april 1999 van eiser en zegt bijgevolg 
dat verweerster met ingang van 27 mei 1999 een pensioen als gescheiden echtge-
note moet genieten.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"Thans rijst de vraag van de geldigheid van het huwelijk tussen [verweerster] 

en S. en van de verstotingen door S. van [verweerster] en [van] zijn eerste echt-
genote te Marokko;

Het internationaal privaatrecht beoogt het samenbestaan van volkeren met ver-
schillende wetten voor huwelijk, echtscheiding of afstamming. Het geldende be-
ginsel is dat eenieder onderworpen blijft aan zijn eigen nationale wet, tenminste 
wanneer er sprake is van problemen betreffende personen, zoals afstamming, hu-
welijk, echtscheiding (artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek). Dit be-
ginsel van de nationaliteit komt soms echter in aanvaring met verschillen tussen 
de nationale rechtsstelsels.  Zo zijn  bepaalde nationale rechtsstelsels soms ge-
grond op tradities die radicaal verschillen van de onze. Dit geldt met name voor 
de ontbinding van het huwelijk door de eenzijdige wil van de man (verstoting) 
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onder verschillende, islamitisch geïnspireerde vormen. De heer substituut-gene-
raal Palumbo wijdt zich in zijn geschreven advies van 12 januari 2005 aan een 
meesterlijke studie van het begrip verstoting zoals het in het Marokkaanse recht 
bestaat;  op  de  bladzijden  7  en  8  van  zijn  advies  schrijft  hij  met  name:  'De 
'talak'-verstoting wordt  aan de echtgenote  opgelegd en is  voor  de echtgenoot 
voorbehouden. Sinds de recente hervorming van de 'Code du statut personnel' 
kan ook de echtgenote haar echtgenoot verstoten. Dat recht (de 'tamlik') is echter 
erg theoretisch, aangezien het enkel bestaat voor zover de echtgenoot het tijdens 
het  huwelijk  aan  zijn  echtgenote  heeft  toegekend  (voormeld  artikel  89).  De 
'talak'-verstoting is geen 'blinde' ontbinding van de huwelijksband waarop geen 
enkele rechterlijk toezicht mogelijk zou zijn, louter door het uitspreken van een 
rituele formule. Het is niet voldoende dat de echtgenoot, of hij nu al dan niet 
rechtmatig verbolgen is geraakt door enkele huishoudelijke futiliteiten, een of 
andere bezwering uitspreekt om zich te ontdoen van de hinderlijke banden van 
het huwelijk. De verstoting is wel degelijk een formele aangelegenheid met en-
kele procedurele waarborgen. Laten we die 'talak'-verstoting even van naderbij 
bekijken [...]. Die korte beschrijving van een van de verstotingsvormen toont aan 
hoe complex het buitenlands recht wel is. De religieuze traditie staat verstoting 
weliswaar toe, maar onderwerpt ze aan voor de echtgenoot steeds duurder wor-
dende voorwaarden. In Marokkaans recht heeft de verstoting weinig gemeen met 
de nog steeds wijd verspreide opvatting van een ontbinding van het huwelijk die 
uitsluitend afhangt van de grillen van de echtgenoot en geen enkele juridische 
verplichting inhoudt';

Te dezen rijst de vraag welk gevolg in België gegeven kan worden aan een 
verstoting die in het land van herkomst is geschied [...]. De aanvaarding van ver-
stoting wordt bemoeilijkt door de ongelijke toegang tot dat recht, aangezien de 
'talak'-verstoting uitsluitend afhangt van de echtgenoot (cfr supra). De nieuwe 
Marokkaanse Code du statut over het persoonlijk statuut staat de echtgenote wel-
iswaar zelf toe haar echtgenoot te verstoten, maar die mogelijkheid bestaat alleen 
indien de echtgenoot dit voorrecht aan zijn echtgenote heeft toegekend. De ge-
lijkheid hangt dus af van de wil van de echtgenoot. Het is uitgesloten dat de ge-
lijkheid van man en vrouw in vraag gesteld wordt. Indien de erkenning van de 
verstoting geweigerd wordt, komt het herstel van de geschonden gelijkheid ech-
ter in het gedrang. In bepaalde gevallen kan de echtgenote zelfs baat hebben bij 
het aanvaarden van de verstoting. Dit is het geval voor de zaak die geleid heeft 
tot het arrest van 29 september 2003 van het Hof van Cassatie [...]. Inzake ver-
stoting bestaat er een kennelijke ongelijkheid tussen man en vrouw (zie boven). 
Het [arbeids]hof is echter van oordeel dat het een realistisch oordeel moet vellen 
en dat verstoting dus erkend moet worden wanneer het in België aangevoerd 
wordt. Het is duidelijk dat de tegenovergestelde oplossing de echtgenote dubbel 
zou straffen: ze zou de nadelen ondervinden van een ontbinding van het huwelijk 
die haar door haar echtgenoot is opgelegd, zonder dat zij, op eigen initiatief, zich 
ertegen kan verzetten of het huwelijk onder dezelfde voorwaarden kan beëindi-
gen; ze zou tevens benadeeld worden omdat ze zich niet op de verstoting niet in 
haar eigen voordeel zou kunnen aanvoeren. Het probleem is nog veel delicater 
indien de echtgenote geen toestemming bij de verstoting heeft gegeven. Indien 



Nr. 326 - 12.6.06 HOF VAN CASSATIE 1367 

de gevolgen van een eenzijdige verstoting in België niet  erkend worden, dan 
wordt de echtgenote in feite en in rechte veroordeeld om in de banden van het 
huwelijk te blijven terwijl de Marokkaanse overheid die band als verbroken be-
schouwt. Uit de bovenstaande overwegingen volgt dat het beginsel van de ver-
stoting erkend moet worden en dat de klemtoon van het toezicht van de Belgi-
sche rechtbanken niet op die ontbinding als dusdanig maar op de gevolgen van 
die ontbinding moet liggen, d.w.z. op de mogelijke uitkering tot levensonder-
houd, de bewaring van de kinderen, enz. Het [arbeids]hof oordeelt bijgevolg dat 
de verstoting van [verweerster], die in haar afwezigheid in Marokko is geschied, 
erkend moet worden en het hoger beroep derhalve niet-ontvankelijk verklaard 
moet worden".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 10, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 ok-

tober 1967, wordt het recht op het rustpensioen per kalenderjaar verkregen naar 
rata van een breuk van de werkelijke, fictieve en forfaitaire brutolonen in aan-
merking genomen ten belope van 75 pct. voor de werknemers wier echtgenote 
elke beroepsarbeid heeft gestaakt en die geen rust- of overlevingspensioen of een 
als zodanig geldend voordeel of geen der vergoedingen of uitkeringen als be-
doeld in artikel 25 geniet, en van 60 pct. voor de andere werknemers.

Krachtens artikel 74, §1, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 
1967, is het "pensioen van gehuwde" hetwelk toegekend wordt in de pensioenre-
geling voor werknemers op basis van 75 pct. van de werkelijke, fictieve en for-
faitaire brutolonen, en het "pensioen van alleenstaande" hetwelk in die regeling 
toegekend wordt op basis van 60 pct. van die lonen. Krachtens artikel 74, §1, 4°, 
is de "feitelijke scheiding van de echtgenoten" de toestand die ontstaat wanneer 
de  echtgenoten  onderscheiden  hoofdverblijfplaatsen  hebben.  De  feitelijk  ge-
scheiden echtgenoot kan de uitbetaling van een gedeelte van het rustpensioen 
van zijn echtgenoot verkrijgen ("pensioen van gehuwde") onder de in artikel 74, 
§2, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 bedoelde voorwaarden. "De 
bepalingen van de §§1 tot 5 ten voordele van de [...] feitelijk gescheiden echtge-
noot, vinden van ambtswege toepassing" onder de voorwaarden die opgesomd 
worden in artikel 74, §8.

De artikelen 75 tot 79 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 betref-
fen de toekenning van het rustpensioen aan echtgescheiden echtgenoten. Krach-
tens die bepalingen en inzonderheid krachtens de artikelen 75 en 76, heeft de uit 
de echt gescheiden en niet hertrouwde echtgenoot, in die hoedanigheid, recht op 
een rustpensioen, op voorwaarde dat hij of zij voldoet aan bepaalde voorwaar-
den, nl. leeftijd (de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben: zie artikel 76, §2), aange-
zien het recht op een rustpensioen een persoonlijk recht is en geen afgeleid recht, 
zoals dat welk toegekend wordt aan de feitelijk gescheiden echtgenoot.

Te dezen beslist het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat ver-
weerster "met ingang van 27 mei 1999 een pensioen als gescheiden echtgenote 
moet genieten". Toch oordeelt het arrest dat, ondanks de ongelijkheid tussen man 
en vrouw in de procedure tot ontbinding van het huwelijk, die gevormd wordt 
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door de verstoting volgens Marokkaans recht, de erkenning van die verstoting 
niet geweigerd mag worden wanneer de echtgenote er belang bij heeft deze te 
aanvaarden, daar "indien de gevolgen van een eenzijdige verstoting in België 
niet erkend worden, de echtgenote in feite en in rechte veroordeeld wordt om in 
de banden van het huwelijk te blijven, terwijl de Marokkaanse overheid die band 
als verbroken beschouwt", en het arbeidshof oordeelt bijgevolg "dat de versto-
ting van [verweerster], die in haar afwezigheid [op 1 oktober 1996] in Marokko 
is geschied, erkend moet worden en het hoger beroep derhalve niet-ontvankelijk 
verklaard moet worden".

Het arrest, dat de ontbinding van de huwelijksband tussen verweerster en S. 
vaststelt maar verweerster een gedeelte van het "pensioen als gehuwde" van S. 
toekent, schendt de artikelen 10, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 
van 24 oktober 1967, 74, §§1, 1° en 4°, a), 2 en 8, en 75 tot 79 van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967.

Tweede onderdeel
De redenen en het beschikkend gedeelte van het arrest zijn op zijn minst tegen-

strijdig, aangezien het arrest in de redenen oordeelt dat de ontbinding van de hu-
welijksband tussen S. en verweerster erkend moet worden ten gevolge van de 
verstoting van verweerster op 1 oktober 1996, en het in zijn beschikkend gedeel-
te, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, beslist dat verweer-
ster met ingang van 27 mei 1999 een pensioen als gescheiden echtgenote moet 
genieten.

Het arrest is derhalve niet naar recht met redenen omkleed (schending van arti-
kel 149 van de Grondwet).

Derde onderdeel
De door een buitenlands gerecht regelmatig gewezen vonnissen betreffende de 

staat van de personen hebben in de regel uitwerking in België, ongeacht elke uit-
voerbaarverklaring. Ze worden in België evenwel slechts als regelmatig aange-
merkt wanneer zij voldoen aan de in artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalde voorwaarden. Krachtens het tweede lid, 1°, van dat artikel, mag de be-
slissing niets inhouden dat in strijd is met de beginselen van openbare orde of 
met de regels van het Belgisch publiekrecht, d.w.z. met de regels van het Bel-
gisch internationaal publiekrecht.

De gelijkheid van man en vrouw, vastgelegd in artikel 14 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, behoort 
tot de Belgische openbare internationale orde.

Krachtens artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zijn de wetten be-
treffende de staat en de bekwaamheid van personen toepasselijk op de vreemde-
ling in België, tenzij ze strijdig zijn met de Belgische openbare internationale or-
de.

Daarenboven kan een buitenlandse beslissing, krachtens artikel 570, tweede 
lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, alleen uitwerking in België hebben als het 
recht van verdediging geëerbiedigd is.

Het arrest, dat beslist om in België gevolgen te verlenen aan de verstoting van 
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verweerster, die in België gevestigd is, en welke in haar afwezigheid is geschied, 
zonder vast te stellen dat verweerster op regelmatige wijze is opgeroepen door de 
Marokkaanse rechter, schendt de artikelen 570, tweede lid, 1° en 2°, van het Ge-
rechtelijk Wetboek en 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, en miskent het 
algemeen rechtsbeginsel dat man en vrouw gelijke rechten hebben, vastgelegd in 
artikel 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, en het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Derde onderdeel
Bij een op de griffie van het Hof op 12 mei 2006 neergelegde akte verklaart ei-

ser dat hij afstand doet van de grief die hij voorstelt in dat onderdeel.
Er bestaat grond om hem hiervan akte te verlenen;
Eerste onderdeel
Artikel 10, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 

betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers bepaalt  dat het 
recht op het rustpensioen per kalenderjaar verkregen wordt naar rata van een 
breuk van de werkelijke, fictieve en forfaitaire brutolonen beoogd bij de artike-
len 7, 8 en 9, in aanmerking genomen ten belope van 75 pct. voor de werknemers 
wier echtgenote elke beroepsarbeid heeft gestaakt en die geen rust- of overle-
vingspensioen of een als zodanig geldend voordeel of geen der vergoedingen of 
uitkeringen als bedoeld in artikel 25 geniet, en van 60 pct. voor de andere werk-
nemers.

Krachtens artikel 74, §1, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 
1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overle-
vingspensioen voor werknemers, moet onder "pensioen als gehuwde" het rust-
pensioen worden verstaan dat  in de pensioenregeling voor werknemers wordt 
toegekend op basis van 75 pct van de werkelijke, fictieve en forfaitaire brutolo-
nen, en onder "pensioen als alleenstaande" het rustpensioen dat in deze regeling 
wordt toegekend op basis van 60 pct. van die lonen.

Artikel 74, tweede lid, bepaalt dat de van tafel en bed gescheiden of de feite-
lijk gescheiden echtgenoot de uitbetaling van een gedeelte van het rustpensioen 
van zijn echtgenoot kan verkrijgen, voor zover hij voldoet aan de in de bepaling 
opgesomde voorwaarden.

Luidens artikel 75 van dat koninklijk besluit, kan het genot van de pensioenre-
geling voor werknemers eveneens verkregen worden door de niet  hertrouwde 
echtgescheiden echtgenote van een werknemer, onder de bij die bepaling voorge-
schreven voorwaarden.

Artikel 76, eerste lid, van datzelfde besluit bepaalt dat het rustpensioen van de 
in artikel 75 beoogde personen verworven wordt onder dezelfde voorwaarden 
alsof de gescheiden echtgenoot zelf een activiteit als werknemer zou hebben uit-
geoefend tijdens de duur van zijn huwelijk met de gewezen echtgenoot.

Uit het verband tussen die bepalingen kan worden afgeleid dat de uit de echt 
gescheiden, niet-hertrouwde echtgenoot van een werknemer recht heeft op een 
rustpensioen en niet, zoals de gescheiden echtgenoot, op het voordeel van de be-
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taling van een gedeelte van het rustpensioen van haar echtgenoot.
Het arrest dat, met bevestiging van het beroepen vonnis, verweerster het voor-

deel van een pensioen als gescheiden echtgenote toekent, terwijl het oordeelt dat 
haar verstoting tot de ontbinding van de huwelijksband leidt, schendt de in het 
onderdeel bedoelde bepalingen.

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

nietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.

12 juni 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Gosseries – Grotendeels gelijkluidende conclusie2 van de h. Leclercq, eerste ad-
vocaat-generaal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 327

2° KAMER - 13 juni 2006

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
BEGRIP - VERWEERMIDDEL

2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
INKOMSTENBELASTINGEN - VALSE STUKKEN AANGEWEND IN DE FISCALE BEZWAARPROCEDURE

3º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - FISCAAL STRAFRECHT - VALSHEID EN 
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSE STUKKEN AANGEWEND IN DE FISCALE BEZWAARPROCEDURE

1º  Het  verweer  tegen de aantijging  dat  het  gebruikte stuk vals  is,  levert  op  zich geen 
gebruik van een vals stuk op1. (Artt. 193, 196, 197, 213 en 214, Sw.)

2º en 3º Het gebruik van een vals stuk in een fiscale bezwaarprocedure is geen louter  
verweer,  maar  strekt  ertoe  alsnog  het  oogmerk  van  die  fiscale  valsheid  te 
verwezenlijken23. (Artt. 193, 196, 197, 213 en 214, Sw.)

(B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0306.N)

2 Ibid. 
1 Cass. 18 maart 1980, A.C., 1979-1980, nr. 451; Cass. 16 juni 1987, AR 9893, nr. 628.
2 Zie: Cass. 9 dec. 1992, A.R. 3, nr. 780.
3 Zie: Cass. 19 april 1994, A.R. 6902, nr. 186 en Cass. 27 juni 1995, A.R. P.94.0306.N, nr. 333; in 
deze gevallen ging het telkens om het aanwenden van valse stukken in de aanslagprocedure.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling van 31 januari 2006.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
3. Het verweer tegen de aantijging dat het gebruikte stuk vals is, levert op zich 

geen gebruik van een vals stuk op. Het gebruik daarentegen van een vals stuk in 
een fiscale bezwaarprocedure is geen louter verweer, maar strekt ertoe alsnog het 
oogmerk van die fiscale valsheid te verwezenlijken. 

Het onderdeel dat een andere rechtsopvatting aanhangt, faalt naar recht. 
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de verjaring op de strafvorde-

ring
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

13 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. B. Spriet, Turnhout, Ph. Traest, Brussel en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 328

2° KAMER - 13 juni 2006

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEZAKEN - OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG EN DE 
ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - UITWISSELING VAN INFORMATIE - DOEL - 
GEBRUIK

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — ALGEMEEN - DOUANEZAKEN - 
OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - 
UITWISSELING VAN INFORMATIE - DOEL - GEBRUIK

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DOUANEZAKEN - OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG 
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EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - UITWISSELING VAN INFORMATIE - 
DOEL - GEBRUIK

4º STRAFVORDERING - DOUANEZAKEN - OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG EN DE 
ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - UITWISSELING VAN INFORMATIE - DOEL - 
GEVOLG

5º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEZAKEN - OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG EN DE 
ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
DOCUMENT VEREIST DOOR EEN DOUANEVOORSCHRIFT - STRAFBAARSTELLING

6º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - DOCUMENT VEREIST DOOR EEN 
DOUANEVOORSCHRIFT - STRAFBAARSTELLING NAAR GEMEEN RECHT - GEVOLG

7º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEZAKEN - OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG EN DE 
ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - UITWISSELING VAN INFORMATIE - GEBRUIK - 
MISDRIJF VAN WITWASSEN

8º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — ALGEMEEN - DOUANEZAKEN - 
OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - 
UITWISSELING VAN INFORMATIE - GEBRUIK - MISDRIJF VAN WITWASSEN

9º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DOUANEZAKEN - OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG 
EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - UITWISSELING VAN INFORMATIE - 
GEBRUIK - MISDRIJF VAN WITWASSEN

10º STRAFVORDERING - DOUANEZAKEN - OVEREENKOMST TUSSEN DE EEG EN DE 
ZWITSERSE BONDSSTAAT - AANVULLEND PROTOCOL - UITWISSELING VAN INFORMATIE - GEBRUIK - 
MISDRIJF VAN WITWASSEN

1º,  2º,  3º  en  4º  Artikel  11.1  van  het  Aanvullend  Protocol  betreffende  wederzijdse 
administratieve  bijstand  inzake  douanezaken  van  9  juni  1997  houdt  in  dat  de  met  
toepassing  van  de  overeenkomst  verkregen  informatie  kan  worden  gebruikt  voor  
strafprocedures  wegens  niet-naleving  van  douanewetgeving,  onverschillig  of  de 
overtreding  daarvan  naar  Belgisch  recht  wordt  gestraft  door  het  bijzondere 
douanestrafrecht of het gemene strafrecht. (Art. 11, Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 
bij de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondsstaat gesloten bij Verordening 
nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972.)

5º en 6º De gemeenrechtelijke strafbaarstelling van de valsheid betreffende een document  
dat door een douanevoorschrift is vereist, is ook een strafbaarstelling van een handeling  
in  strijd  met  de  douanewetgeving  in  de  zin  van het  Aanvullend Protocol  betreffende 
wederzijdse  administratieve  bijstand inzake douanezaken van 9  juni  1997.  (Art.  1,  b, 
Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972.; 
Artt. 193, 194, 196, 213 en 214, Sw.)

7º,  8º,  9º  en  10º  Het  gebruik  van  ontvangen  informatie  voor  de  vervolging  van  een  
witwasmisdrijf,  gepleegd  door  of  ten  gevolge  van  de  schending  van  een  
douanevoorschrift,  beantwoordt eveneens aan het gebruik omschreven in artikel  11.1 
van  het  Aanvullend  Protocol  betreffende  wederzijdse  administratieve  bijstand  inzake 
douanezaken  van 9  juni  1997.  (Art.  11,  Aanvullend Protocol  van 9  juni  1997 bij  de 
overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 
2840/72 van de Raad van 19 december 1972.; Art. 505, 3° en 4°, Sw.)

(B. e.a.)

ARREST
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(A.R. P.06.0467.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 februari 2006.
De eisers I, II en III voeren elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 

een middel aan.
De eiser IV voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING 
De Procureur des Konings te Antwerpen heeft de verwijzing van de eisers naar 

de correctionele rechtbank gevorderd wegens feiten van gemeenrechtelijke vals-
heid in geschrifte en gebruik in documenten betreffende fictieve uit- en invoer 
van diamant (telastlegging A) en witwassen van gelden ontvangen als betaling 
van fictieve uitvoer van diamant (telastleggingen B en C). 

De telastlegging A werd nader omschreven als volgt: 
"I. door valse uitvoerdocumenten te hebben opgesteld en/of te hebben doen 

opstellen en:of deze te hebben ondertekend en/of te doen ondertekenen, meer in 
het bijzonder facturen, EX-1 aangifteformulieren, weegbriefjes, uitvoervergun-
ningen van de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen of van de 
Dienst Vergunningen van het ministerie van Economische Zaken, expertise- en 
schattingsverslagen opgesteld door Diamond office, en instructiebrieven aan de 
expediteur ("shipper's letter of instruction") terwijl er in werkelijkheid helemaal 
geen exportverzendingen naar de vermelde bestemmeling plaatsvonden en/of de 
verzonden diamanten verdoken terug werden ingevoerd en/of de waarde van de 
verzonden diamanten schromelijk overschat werd, met het bedrieglijk opzet de 
feiten van witwassen zoals nader omschreven sub tenlastleggingen B en C.I tot 
en met C.XV te verdoezelen".

"II. door valse uitvoerdocumenten te hebben opgesteld en/of te hebben doen 
opstellen en:of deze te hebben ondertekend en/of te doen ondertekenen, meer in 
het bijzonder facturen, T-1 aangifteformulieren en ontvangstbewijzen van Dia-
mond office terwijl er in werkelijkheid helemaal geen importverzendingen aan 
de NV Müller & Sons Diamonds plaatsvonden of de waarde van de ingevoerde 
diamanten schromelijk overschat werd, met het bedrieglijk opzet de sub tenlaste-
legging A.I vermelde uitgevoerde diamanten minstens gedeeltelijk verdoken te-
rug in te voeren".

"III. door valse uitvoerdocumenten te hebben opgesteld en/of te hebben doen 
opstellen en: of deze te hebben ondertekend en/of te doen ondertekenen, meer in 
het bijzonder facturen, EX-1 aangifteformulieren, weegbriefjes, uitvoervergun-
ningen van de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen of van de 
Dienst Vergunningen van het ministerie van Economische Zaken, expertise- en 
schattingsverslagen opgesteld door Diamond office, en instructiebrieven aan de 
expediteur ("shipper's letter of instruction") terwijl er in werkelijkheid helemaal 
geen exportverzendingen naar de vermelde bestemmeling plaatsvonden en/of de 
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verzonden diamanten verdoken terug werden ingevoerd en/of de waarde van de 
verzonden diamanten schromelijk overschat werd, met het bedrieglijk opzet de 
sub A.II omschreven fictieve invoerzendingen in de boekhouding van de NV 
Müller & Sons Diamonds door middel van fictieve uitvoerzendingen terug in 
evenwicht te brengen en aldus te verhullen dat de sub tenlastelegging A.II om-
schreven invoerzendingen in werkelijkheid nooit plaatsvonden".

Bij de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen riepen de 
eisers in schriftelijke conclusie de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering in. 
De raadkamer wees het verweer van de eisers af en verwees hen, na aanneming 
van verzachtende omstandigheden voor de telastlegging A, naar de correctionele 
rechtbank.

De eisers kwamen van deze beschikking in hoger beroep. Het bestreden arrest 
verwijst het verweer van de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering af op 
volgende grond:

"Het protocol van 9 juni 1997 inzake de wederzijdse administratieve bijstand 
in douanezaken, gesloten tussen de Europese Unie en Zwitserland is gericht op 
een correcte toepassing van de douanewetgeving. Dit betekent echter niet dat in-
geval van overtreding van de douanevoorschriften de verkregen inlichtingen en-
kel mogen worden gebruikt voor het onderzoek en de vervolging van feiten die 
een overtreding opleveren van de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen. 
De omschrijving die aan de feiten wordt gegeven in de Staat van de verzoekende 
autoriteit is niet determinerend voor het gebruik dat van de verkregen inlichtin-
gen mag worden gemaakt. Het is echter vereist dat de bekomen gegevens, die in 
casu betrekking hebben op de niet-naleving van douanevoorschriften door de in-
verdenkinggestelde [x], gebruikt worden voor het onderzoek en de vervolging 
van misdrijven waarvoor de niet-correcte toepassing van de douanevoorschriften 
een wezenlijk bestanddeel uitmaakt. Uit de omschrijving van de feiten vermeld 
sub tenlastelegging A, B en C blijkt dat dit wel degelijk het geval is. De door de 
Zwitserse douane verstrekte inlichtingen werden dan ook niet van hun doel afge-
wend zodat er geen schriftelijke toestemming van de Zwitserse autoriteiten nodig 
was om de inverdenkinggestelden alhier te kunnen vervolgen voor de hen ten 
laste gelegde feiten. Het gerechtelijk onderzoek is dan ook niet door een nietig-
heid of onregelmatigheid aangetast."

Het bestreden arrest verklaarde daarop de hogere beroepen van de eisers onge-
grond.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Middel van de eiser I
Het middel voert schending aan van het artikel 27 van het verdrag van Wenen 

van 23 mei 1969 inzake het verdragenrecht en de artikelen 1, 10.1 en 11.1 van 
het aanvullend protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand inzake 
douanezaken van 9 juni 1997 (hierna: Aanvullend Protocol), zoals uitdrukkelijk 
beschermd door het voorbehoud dat Zwitserland bij artikel 2 van het Europees 
Rechtshulpverdrag van 20 april 1959 heeft gemaakt in de bekrachtigingsoorkon-
de neergelegd op 20 december 1966.
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Het Aanvullend Protocol bepaalt:
Artikel 1
Definities 
Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder:
(...)
b)  'douanewetgeving':  de  door  de  Europese  Gemeenschap  of  de  Zwitserse 

Bondsstaat vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffen-
de de invoer, de uitvoer en de doorvoer van goederen en de plaatsing van goede-
ren onder een douaneregeling, met inbegrip van verboden, beperkingen en con-
trolemaatregelen;

(...)
e) 'handelingen in strijd met de douanewetgeving': elke schending van de dou-

anewetgeving of elke poging tot schending van deze wetgeving.
Artikel 10. 
Geheimhoudingsplicht 
Alle informatie die  ter  uitvoering van dit  protocol in  welke vorm dan ook 

wordt verstrekt, heeft een vertrouwelijk karakter. Zij valt onder de geheimhou-
dingsplicht en geniet de bescherming van de wetgeving terzake van de overeen-
komstsluitende partij die ze heeft ontvangen en van de desbetreffende bepalingen 
die op de instellingen van de Gemeenschap van toepassing zijn. 

(...)
Artikel 11 
Gebruik van de informatie 
1. De ontvangen informatie mag uitsluitend voor de in dit protocol omschre-

ven doeleinden worden gebruikt. Een partij mag deze informatie slechts voor an-
dere doeleinden gebruiken na schriftelijke toestemming van de autoriteit die ze 
heeft verstrekt. Voorts geldt voor dit gebruik de door deze autoriteit vastgestelde 
beperkingen.

Artikel 11.1 Aanvullend Protocol houdt in dat de met toepassing van de over-
eenkomst verkregen informatie kan worden gebruikt voor strafprocedures we-
gens niet-naleving van douanewetgeving, onverschillig of de overtreding daar-
van naar Belgisch recht wordt gestraft door het bijzondere douanestrafrecht of 
door het gemene strafrecht.

Het middel dat berust op een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Middel van de eisers II
Het middel voert aan dat:
door aan te nemen dat de gemeenrechtelijke misdrijven van valsheid in ge-

schrifte en witwassen, waarvoor de eisers worden vervolgd, beschouwd kunnen 
worden als zijnde de niet-naleving van de douanewetgeving, daar zij de niet-cor-
recte toepassing van de douanevoorschriften als wezenlijk bestanddeel zouden 
hebben, het bestreden arrest artikel 1, littera e juncto littera b, Aanvullend Proto-
col schendt;
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door aan te nemen dat de door de Zwitserse douanediensten verkregen infor-
matie mag worden gebruikt voor het onderzoek en de vervolging van de gemeen-
rechtelijke misdrijven van valsheid in geschrifte en witwassen, zonder dat er een 
schriftelijke toestemming van de Zwitserse autoriteiten nodig was, het bestreden 
arrest artikel 11.1, tweede zin, Aanvullend Protocol schendt. 

Het oppert dat de prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen kan worden gesteld:

Dient artikel 11 [Aanvullend Protocol] in die zin te worden begrepen dat de 
ontvangen informatie, bij gebreke aan de in artikel 11.1, tweede zin, [Aanvullend 
Protocol] bedoelde voorafgaande, schriftelijke toestemming van de autoriteit die 
de informatie heeft verstrekt en a fortiori bij gebreke aan de in artikel 11.1, derde 
zin, [Aanvullend Protocol] bedoelde beperkingen, die door deze autoriteit voor 
het gebruik van die informatie werden vastgesteld, uitsluitend op rechtsgeldige 
wijze kan en mag worden gebruikt in gerechtelijke of administratieve procedures 
ingesteld wegens niet-naleving van de douanewetgeving, zijnde, luidens artikel 
1, littera e juncto littera b, [Aanvullend Protocol], de door de Europese Gemeen-
schap of de Zwitserse Bondsstaat vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke 
voorschriften betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van goederen en 
de plaatsing van goederen onder een douaneregeling, met inbegrip van verboden, 
beperkingen en controlemaatregelen, of kan het voormelde artikel 11 [Aanvul-
lend Protocol] in die zin worden begrepen dat de ontvangen informatie, bij ge-
breke aan de in artikel 11.1, tweede zin, [Aanvullend Protocol] bedoelde vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de autoriteit die de informatie heeft ver-
strekt en a fortiori bij gebreke aan de in artikel 11. 1, derde zin, [Aanvullend Pro-
tocol] bedoelde beperkingen, die door deze autoriteit voor het gebruik van die in-
formatie werden vastgesteld, ook en bijkomend op rechtsgeldige wijze kan en 
mag worden gebruikt in een gerechtelijke, en in het bijzonder in een strafrechte-
lijke, procedure strekkende tot de sanctionering en/of de bestraffing van andere 
misdrijven dan misdrijven wegens niet-naleving van de douanewetgeving - in 
casu de gemeenrechtelijke misdrijven van valsheid in geschriften en witwassen - 
waarvan de niet-correcte toepassing van de douanevoorschriften een wezenlijk 
bestanddeel zou uitmaken?

De gemeenrechtelijke valsheid in geschrifte en gebruik van de artikelen 193, 
196, 197, 213 en 214 Strafwetboek, kunnen, behoudens een bijzondere wet die 
de toepassing daarvan zou uitsluiten, wat hier niet het geval is, een document be-
treffen dat door een douanevoorschrift wordt vereist. De gemeenrechtelijke straf-
baarstelling van dergelijke valsheid is ook een strafbaarstelling van een hande-
ling in strijd met de douanewetgeving in de zin van artikel 1, b) Aanvullend Pro-
tocol.

Derhalve beantwoordt het gebruik van door de aangezochte Zwitserse autori-
teit verstrekte informatie voor de vervolging van valsheid in geschrifte en ge-
bruik betreffende een door een douanevoorschrift vereist document aan het ge-
bruik omschreven in artikel 11.1 Aanvullend Protocol.

Het gebruik van ontvangen informatie voor de vervolging van een witwasmis-
drijf, gepleegd door of ten gevolge van de schending van een douanevoorschrift, 
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beantwoordt eveneens aan het gebruik omschreven in artikel 11.1 Aanvullend 
Protocol.

Het middel faalt naar recht. 
De uitlegging van de in de geopperde prejudiciële vraag vermelde artikelen 

van het Aanvullend Protocol is ter zake dermate duidelijk dat er geen grond be-
staat deze prejudiciële vraag te stellen. 

Middel van de eisers III
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in 

acht zijn genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve cassatieberoepen.

13 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. D. Grootjans, Antwerpen, F. Marneffe, Antwerpen, E. Gevers, Antwer-
pen en F. De Ruyck, Antwerpen.

Nr. 329

2° KAMER - 14 juni 2006

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - 
SANCTIE - SCHULDIGVERKLARING - GEVOLG VOOR DE HERSTELVORDERING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - 
SCHULDIGVERKLARING - STEDENBOUW - GEVOLG VOOR DE HERSTELVORDERING

3º STRAF — ALLERLEI - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - SANCTIE - 
SCHULDIGVERKLARING - GEVOLG VOOR DE HERSTELVORDERING INZAKE STEDENBOUW

4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - 
SANCTIE - HERSTELVORDERING VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - 
HERSTELVORDERING VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID INZAKE STEDENBOUW

6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE 
ECONOMISCHE SOCIALE EN CULTURELE RECHTEN - ARTIKEL 14 - REDELIJKE 
TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - HERSTELVORDERING VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID 
INZAKE STEDENBOUW



1378 HOF VAN CASSATIE 14.6.06 - Nr. 329 

7º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - REDELIJKE TERMIJN - 
OVERSCHRIJDING - SANCTIE - HERSTELVORDERING VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID INZAKE 
STEDENBOUW

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - 
SCHULDIGVERKLARING - VEROORDELING IN DE KOSTEN EN TOT TERUGGAVE

9º STRAF — ALLERLEI - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - SANCTIE - 
SCHULDIGVERKLARING - VEROORDELING IN DE KOSTEN EN TOT TERUGGAVE

1º,  2º  en  3º  Een  eenvoudige  schuldigverklaring  door  de  bodemrechter  in  geval  van 
overschrijding van de redelijke termijn doet helemaal geen afbreuk aan zijn verplichting  
om uitspraak te doen over de herstelvordering van de administratieve overheid inzake 
stedenbouw. 

4º, 5º, 6º en 7º De beslissing om bij overschrijding van de redelijke termijn geen sanctie op  
te leggen aan de herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw,  
schendt noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch artikel 14, I.V.B.P.R., en miskent evenmin het  
recht van verdediging. 

8º en 9º De uitdrukking "zo daartoe aanleiding bestaat" in het tweede lid van artikel 21ter,  
V.T.Sv., maakt bij overschrijding van de redelijke termijn de uitspraak van de teruggave 
niet facultatief1.

(C. T. STAD DINANT e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1632.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel
Eerste onderdeel
Eiser heeft voor de appelrechters aangevoerd dat de uitspraak van de teruggave 

die bij artikel 21ter van de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring is bepaald, facultatief was. Volgens het middel zouden de appelrechters dit 
verweer niet hebben beantwoord.

Naast de in het middel weergegeven grond, vermeldt het arrest "dat het aan de 
gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen staat om 
te kiezen voor één van de drie wijzen van schadeloosstelling die in de teksten 
zijn bepaald, dat de keuze van de schadeloosstelling een beoordeling inhoudt van 
de ruimtelijke ordening vanuit stedenbouwkundig oogpunt en, in zoverre, tot de 

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2006, nr. 329.
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discretionaire bevoegdheid van de bestuurlijke overheid behoort [...]; dat het niet 
aan de rechter staat om de raadzaamheid van de herstelvordering te beoordelen 
[...]; dat hij met toepassing van artikel 159 van de Grondwet, de externe en inter-
ne wettigheid van de herstelvordering moet nagaan en moet onderzoeken of zij 
met de wet strookt dan wel of zij door machtsoverschrijding of machtsafwending 
is aangetast; dat evenwel het verbod voor de rechter om aan de beoordelingsbe-
voegdheid van de gemachtigde ambtenaar te raken, hem niet belet de concrete 
modaliteiten van de voorgestelde herstelmaatregel te onderzoeken; dat hij daar-
toe kan onderzoeken of er een onevenredigheid bestaat tussen het gevorderde 
herstel en de ernst van de overtreding; dat een dergelijke onevenredigheid even-
wel slechts kan worden afgeleid uit andere elementen dan die welke tot de beoor-
delingsbevoegdheid van de bestuurlijke overheid behoren; dat in casu de vorde-
ring van de gemachtigde ambtenaar door geen enkele onwettigheid is aangetast; 
dat zij in overeenstemming is met de wet en er geen machtsoverschrijding of 
machtsafwending aan kleeft; dat, vanaf 30 maart 1988, de gemachtigde ambte-
naar aan de procureur des Konings te Dinant preciseerde: 'het volledige herstel 
van de plaats in de oorspronkelijke toestand is bijgevolg de enige herstelmaatre-
gel die in deze zaak overwogen wordt' [...]; dat die ambtenaar in diezelfde brief 
preciseert dat de litigieuze eigendom 'in het gewestplan Dinant-Ciney-Rochefort 
in een boszone is opgenomen' [...], dat zijn vordering zowel in rechte als naar de 
feiten op ter zake dienende redenen is gestoeld; dat de gemachtigde ambtenaar 
door aldus te handelen alleen het algemeen nut beoogt, namelijk de eerbiediging 
van een goede ruimtelijke ordening, inzonderheid gezien de niet-regulariseerbare 
aard van de toestand en wat ook de gevolgen mogen zijn voor de beklaagden van 
de gevorderde herstelmaatregelen; dat immers, voor de beklaagde, noch de om-
vang van de gevolgen van de wijze van herstel die bij artikel 155, §2, 1°, van het 
W.W.R.O.S.P. [Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Pa-
trimonium] is bepaald, noch de 'relatieve goede wil' van die beklaagde, noch het 
ontbreken van een klacht van de buren, noch de inschikkelijke houding van de 
gemeentelijke overheid, de interne wettigheid kunnen aantasten van de vordering 
die door de gemachtigde ambtenaar in toepassing van dit artikel is ingesteld, of 
diens vordering door machtsoverschrijding of machtsafwending kunnen aantas-
ten [...];  dat  de gemachtigde ambtenaar de herstelmaatregelen die hij  vordert, 
duidelijk heeft omschreven in zijn conclusie die hij op 8 april 2003 [...] aan het 
hof [van beroep] heeft overgelegd; dat de gevorderde herstelmaatregel het herstel 
van de plaats in de oorspronkelijke toestand beoogt en noodzakelijk is om de ge-
volgen van het misdrijf uit te wissen; dat de oorspronkelijke toestand, de toe-
stand vóór het misdrijf is of desnoods de toestand die deze het dichtst benadert, 
en niet bestaat in het herscheppen van de bouwval die vóór het plegen van het 
misdrijf zou hebben bestaan".

Door die  vermeldingen en de vermelding die  het  middel  weergeeft,  beant-
woordt het arrest de conclusie van eiser.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Het onderdeel dat aanvoert dat de uitdrukking "zo daartoe aanleiding bestaat" 

in het tweede lid van artikel 21ter van de Voorafgaande titel van het Wetboek 
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van Strafvordering "het mogelijk maakt te oordelen dat de veroordeling tot terug-
gave facultatief is", faalt naar recht.

Over het tweede middel
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest vermeldt met de weergave ervan, de vraag die het hof van 

beroep bij arrest van 3 december 2003 aan het Arbitragehof had gesteld en die 
luidt als volgt: "Schenden de artikelen 155 tot 159 van het W.W.R.O.S.P. en alle 
wettelijke bepalingen met  dezelfde draagwijdte de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet,  in zoverre voor de wijzen van herstel waarin zij voorzien,  niet de 
minste sanctie is vastgesteld wanneer de redelijke termijn zoals bepaald in artikel 
6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is overschreden, ter-
wijl een dergelijke overschrijding van de redelijke termijn, voor dezelfde feiten, 
strafrechtelijk kan worden bestraft door artikel 21 van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering ?".

Het  arrest  vermeldt  vervolgens,  eveneens met  de  weergave  ervan,  het  ant-
woord van het Arbitragehof in zijn arrest van 19 januari 2005 en dat als volgt is 
geformuleerd: "Voor zover in de prejudiciële vraag het Hof wordt verzocht de 
personen op wie het eerste lid van artikel 21ter - dat het hen mogelijk maakt aan 
elke straf te ontsnappen wanneer de redelijke termijn is overschreden - van toe-
passing is, te vergelijken met de personen op wie het tweede lid van hetzelfde ar-
tikel - dat bepaalt dat zij 'tot teruggave' kunnen worden veroordeeld, zelfs wan-
neer de redelijke termijn is overschreden - van toepassing is, wordt in die vraag 
een verschil in behandeling aangeklaagd dat niet discriminerend is. Hoewel het 
verantwoord is dat een beklaagde mogelijkerwijs niet tot een straf wordt veroor-
deeld wanneer de rechter ertoe wordt gebracht uitspraak te doen buiten de rede-
lijke termijn, volgt hieruit niet dat die beklaagde het voordeel uit het door hem 
gepleegde misdrijf mag behouden. De wetgever heeft dus redelijkerwijs kunnen 
bepalen dat, hoewel het verstrijken van de tijd kon verantwoorden dat geen enke-
le straf wordt opgelegd, de 'eenvoudige schuldigverklaring' niet mag beletten dat 
'nog uitspraak kan worden gedaan over de burgerlijke belangen'".

Op grond van die vermeldingen oordelen de appelrechters "dat een eenvoudige 
schuldigverklaring door de bodemrechter helemaal geen afbreuk doet aan zijn 
verplichting om uitspraak te doen over de herstelvorderingen, teneinde te verhin-
deren dat de beklaagde het voordeel van de begane overtredingen zou kunnen 
behouden".

Met het geheel van die vermeldingen beantwoorden de appelrechters de con-
clusie van de eiser die in het middel is weergegeven.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Door te beslissen, op grond van redenen die in het antwoord op het eerste on-

derdeel van het middel zijn weergegeven, om bij overschrijding van de redelijke 
termijn geen sanctie op te leggen aan de herstelvordering van de administratieve 
overheid,  schenden de appelrechters noch artikel 6.1 van het Verdrag tot Be-
scherming van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, noch artikel 14.1 van het 
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Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, en miskennen 
zij evenmin het recht van verdediging van de eiser.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

14 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. A. Masset, Verviers, R. Joly, Namen en Ph. Bouillard, Namen.

Nr. 330

2° KAMER - 14 juni 2006

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
OMVANG - BESLISSING OVER DE LATERE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - GEZAG VAN GEWIJSDE IN STRAFZAKEN - LATER BURGERLIJK PROCES - 
TEGENSTELBAARHEID AAN DE PARTIJEN

3º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING OVER DE 
STRAFVORDERING - GEZAG VAN GEWIJSDE - LATER BURGERLIJK PROCES - TEGENSTELBAARHEID 
AAN DE PARTIJEN

4º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
VOORWAARDEN

5º PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - 
RECHTSPUNT WAAROVER REEDS UITSPRAAK IS GEDAAN - VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN DE 
VRAAG

6º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - HOF VAN JUSTITIE VAN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - RECHTSPUNT WAAROVER REEDS UITSPRAAK IS GEDAAN - 
VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN DE VRAAG

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - 
RECHTSPUNT WAAROVER REEDS UITSPRAAK IS GEDAAN - VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN DE 
VRAAG

8º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - HOF VAN JUSTITIE VAN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - RECHTSPUNT WAAROVER REEDS UITSPRAAK IS GEDAAN - 
VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN DE VRAAG

9º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - SCHENDING 
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VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT - GEVOLG - GEZAG VAN GEWIJSDE - OPNIEUW ONDERZOEKEN VAN 
DE EINDBESLISSING

10º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
SCHENDING VAN HET RECHT VAN DE EUROPESE UNIE - GEVOLG - OPNIEUW ONDERZOEKEN VAN 
DE EINDBESLISSING

11º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - BELGISCHE 
STAAT - ADMINISTRATIE VAN DE DIRECTE BELASTINGEN - ONTVANKELIJKHEID - SCHADE - BEGRIP

1º Het  algemeen rechtsbeginsel  van het  gezag van gewijsde in strafzaken verbiedt  de  
rechter waarbij de latere burgerlijke rechtsvordering aanhangig is gemaakt, om hetgeen  
definitief, zeker en noodzakelijk door de strafrechter werd beslist over het bestaan van  
een feit dat de gemeenschappelijke grondslag van de burgerlijke rechtsvordering en van  
de strafvordering uitmaakt, opnieuw ter discussie te stellen1.

2º en 3º Het gezag van gewijsde in strafzaken belet niet dat een partij, in een later gevoerd  
burgerlijk  proces,  de  gegevens  kan  betwisten  die  uit  het  strafproces  zijn  afgeleid,  
wanneer zij geen partij was in dat strafproces of daarin haar rechten en belangen niet vrij  
heeft kunnen doen gelden2.

4º Het gezag van gewijsde in strafzaken t.a.v. het later gevoerd burgerlijk proces hangt niet  
af  van de voorwaarde dat de beslissing die met gezag van gewijsde is bekleed, van 
onwettigheden is gevrijwaard3. 

5º en 6º Er is geen grond om aan het Hof van Justitie E.G. een rechtspunt voor te leggen 
dat het reeds in vorige arresten heeft beslecht, ongeacht de aard van de rechtsplegingen  
die  tot  zijn  rechtspraak  hebben  geleid  en  zelfs  zonder  dat  de  vragen  waarover  een 
geding wordt gevoerd strikt identiek zijn. 

7º, 8º, 9º en 10º Vermits het Hof van Justitie E.G. in vroegere arresten heeft geoordeeld 
dat,  enerzijds,  "het  gemeenschapsrecht  een nationale  rechter  niet  gebiedt,  nationale  
procedureregels die een beslissing kracht van gewijsde verlenen buiten toepassing te  
laten,  ook  al  zou  daardoor  een  schending  van  het  gemeenschapsrecht  door  deze  
beslissing  kunnen  worden  opgeheven",  en,  dat  anderzijds,  "de  verplichting  van  het  
betrokken orgaan uit hoofde van artikel 10 EG, een in strijd met het gemeenschapsrecht  
tot stand gekomen definitieve beslissing opnieuw te onderzoeken, onder meer afhankelijk  
is gesteld van de voorwaarde dat bedoeld orgaan naar nationaal recht bevoegd is om op  
die  beslissing  terug  te komen",  is  er  geen grond om het  aldus beslechte  rechtspunt  
opnieuw aan het Hof van Justitie E.G. voor te leggen. 

11º  Wanneer  de  administratie  van  de  directe  belastingen  van  de  Staat  wegens  de 
noodzaak om het belastingmisdrijf bij de procureur des Konings aan te geven om het  
bewijs ervan te verkrijgen, toegang te krijgen tot het strafdossier, het verloop van het  
onderzoek te volgen en te wachten tot dat het onderzoek de gegevens oplevert aan de 
hand waarvan de belastingplichtige kan worden geïdentificeerd en de grondslag van de 
belasting kan worden bepaald, schade lijdt, dan volgt die schade in dergelijk geval uit het  
feit  dat  de  administratie  voor  het  opmaken  van  de  vermogenstoestand  van  de 
belastingschuldige, wanneer die zich met misdaden of wanbedrijven aan de belasting 
onttrekt, verplicht is om ambtenaren die met de inning zijn belast, de analyse te doen 
uitvoeren  van  akten,  stukken,  registers,  documenten  of  inlichtingen,  die  tegen  die  
belastingplichtige  zijn  vergaard  tijdens  het  strafonderzoek,  dat  de  ontoereikende 
onderzoeksbevoegdheid van de voormelde administratie aanvult4. 

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2006, nr. 330.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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(U. e.a. T. NATIONAAL VERBOD DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0073.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 23 november 2005 op 

verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, ten 
gevolge van een arrest van 14 februari 2001 van het Hof van Cassatie.

De memories waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is 
gehecht voeren respectievelijk vijf middelen aan voor de eerste eiser, eenzelfde 
middel voor de tweede, de derde en de vierde eiser en twee middelen voor de 
vijfde eiser.

Op 27 april 2006 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Op de terechtzitting van 3 mei 2006 heeft raadsheer Jean de Codt verslag uit-
gebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.

Op 24 en 29 mei 2006 hebben de eisers, overeenkomstig artikel 1107, derde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, nota's neergelegd in antwoord op de voormel-
de conclusie.

BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van F. U. de S.:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op de bur-

gerlijke rechtsvorderingen die door de verweersters op grond van de telastleggin-
gen A.II, 1 tot 15 en 17 tot 28, B.II, 1 en 2, F en I zijn ingesteld, uitspraak doen 
over

a. het beginsel van de aansprakelijkheid:
Over het eerste middel:
Eerste onderdeel:
Voor de telastleggingen A.II en B.II, werd eiser schuldig verklaard aan vals-

heid in geschriften en gebruik van valse stukken. Zoals hij zelf op bladzijde 57 
van zijn  memorie  aangeeft,  houden  de  samenstellende  bestanddelen  van  met 
name die telastleggingen zoals zij bij arrest van het Hof van Beroep te Brussel 
van 7 september 2000, bewezen zijn verklaard, geen schending in van artikel 3, 
§1, van het Koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van 
de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetko-
ming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor ver-
strekkingen van klinische biologie.

De eiser leidt hieruit af dat de redengeving die het arrest van 7 september 2000 
wijdt aan de geldigheid van het voormelde Koninklijke besluit ten aanzien van 
het communautaire recht niet de noodzakelijke ondersteuning van het dictum uit-
maakt waarbij de telastleggingen, waarvan in de omschrijving de verwijzing naar 
dit Koninklijk besluit werd weggelaten, bewezen worden verklaard.

Hieruit volgt, volgens de eiser, dat de voormelde gronden geen gezag van ge-
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wijsde kunnen hebben, zodat het arrest, door hen dit gezag toe te kennen, het 
desbetreffende algemene rechtsbeginsel miskent.

Aangezien artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 30 december 1982 geen 
verband houdt met de bewezen verklaarde telastleggingen onder de nummers 
A.II, 1 tot 15 en 17 tot 28, B.II, 1 en 2, en F, kan de kritiek op de redengeving die 
het bestreden arrest aan de voormelde reglementsbepaling wijdt niet leiden tot 
vernietiging van de beslissing over de fout die uit die telastleggingen voortvloeit. 
In zoverre heeft het onderdeel geen belang.

Voor het overige verbiedt het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van ge-
wijsde in strafzaken de rechter waarbij de latere burgerlijke rechtsvordering aan-
hangig is gemaakt, om hetgeen definitief, zeker en noodzakelijk door de straf-
rechter werd beslist over  het bestaan van een feit  dat de gemeenschappelijke 
grondslag van de burgerlijke rechtsvordering en van de strafvordering uitmaakt, 
opnieuw ter discussie te stellen.

De eiser was partij in het strafproces waarin het Hof van Beroep te Brussel bij 
arrest van 7 september 2000 uitspraak heeft gedaan. In dit arrest (bladzijden 87 
tot 98) heeft het voormelde Hof, na te hebben gepreciseerd dat de kritiek die de 
beklaagden tegen artikel 3, §§3 en 4, van het koninklijk besluit van 30 december 
1982 hebben geformuleerd geen verband hield met de zaak, de verenigbaarheid 
van artikel 3, §1, 3° en 4° van het voormelde besluit met de bepalingen van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap onderzocht.

Volgens dit arrest moeten de nationale maatregelen die de uitoefening van de 
fundamentele vrijheden die door het Verdrag zijn gewaarborgd kunnen hinderen 
of minder aantrekkelijk maken, aan de volgende vier voorwaarden beantwoor-
den: zij moeten op een niet discriminerende manier worden toegepast; gerecht-
vaardigd zijn om redenen van dwingend algemeen belang; eigen zijn aan de ver-
wezenlijking  van  de  doelstelling  die  zij  nastreven;  niet  verder  gaan  dan  wat 
noodzakelijk is om die te verwezenlijken.

Het Hof van Beroep te Brussel heeft geoordeeld dat de betwiste norm aan die 
vier voorwaarden beantwoordde.

Het koninklijk besluit van 30 december 1982 maakte met name de tegemoet-
koming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor ver-
strekkingen van klinische biologie afhankelijk van de voorwaarde dat die labora-
toria geëxploiteerd worden door personen die gemachtigd zijn om dergelijke ver-
strekkingen uit te voeren. Het arrest van 7 september 2000 vermeldde dat die 
voorwaarde niet als discriminerend kan worden beschouwd, aangezien de mach-
tiging voor alle Belgische onderdanen is vereist evenals voor die van de andere 
Lid-Staten. Het Hof van Beroep te Brussel deed eveneens opmerken dat het doel 
dat door de bekritiseerde regelgeving wordt nagestreefd, de strijd was tegen de 
overconsumptie  van verstrekkingen van klinische biologie,  aangezien die van 
aard is om het budget van de sociale zekerheid uit evenwicht te brengen. De 
machtiging die van de exploitanten wordt vereist maakte het mogelijk om, op 
een nuttige wijze in verhouding tot het nagestreefde doel, het aantal laboratoria 
te beperken, te beletten dat zij mercantiele belangen laten primeren, een overtol-
lig aanbod van verstrekkingen van klinische biologie te vermijden en aldus de 
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overconsumptie te bestrijden.
Het arrest van 7 september 2000 leidde hieruit af (bladzijde 97) "dat artikel 3, 

§1, verenigbaar is met het communautaire recht".
In antwoord op het middel dat voor het hof van beroep op verwijzing werd 

hernomen en dat is afgeleid uit de schending door artikel 3, §1, van het konink-
lijk besluit van 30 december 1982, van de regels van communautair recht betref-
fende de vrijheid van vestiging, het vrij verkeer van kapitaal, het vrij verlenen 
van diensten en de vrije mededinging, vermeldt het bestreden arrest (bladzijde 
38) dat naar luid van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 7 septem-
ber 2000 waarvan de strafrechtelijke beschikkingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan, artikel 3, §1, verenigbaar is met het communautaire recht.

Door die vermelding geeft het bestreden arrest aan de beslissing waarnaar het 
verwijst en waarvan de ter zake dienende gronden hierboven zijn samengevat, 
geen interpretatie die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is.

Uit de voormelde gronden blijkt overigens dat het Hof van Beroep te Brussel 
heeft onderzocht of de bekritiseerde verordenende bepaling overeenkomt met "de 
uitoefening van de fundamentele vrijheden die door het Verdrag zijn gewaar-
borgd" (bladzijde 92 van zijn arrest). Uit de omstandigheid dat het arrest van 7 
september 2000 daarbij de artikelen 49 en 56 van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap niet aanhaalt, kan niet worden afgeleid dat het Hof 
van Beroep te  Brussel,  dat  uitspraak moest  doen over de strafvordering, niet 
eveneens,  zoals de algemeenheid van de gebruikte bewoordingen daarvan ge-
tuigt, de geldigheid van de vervolgingen onderzocht ten opzichte van alle vrijhe-
den die de reglementaire grondslag ervan kunnen aantasten.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
Het bestreden arrest beslist dat er geen grond is om het Hof van Justitie van de 

Europese Gemeenschappen de vragen te stellen die door eiser worden voorge-
steld.

Die beslissing berust op de grond dat de voormelde vragen niet onontbeerlijk 
zijn om uitspraak te doen.

De voormelde grond steunt op zijn beurt op het gezag van gewijsde dat het 
Hof van Beroep te Bergen aan de strafrechtelijke bepalingen van het arrest van 
het Hof van Beroep te Brussel van 7 september 2000, heeft toegekend.

Weliswaar hebben de appelrechters, samen met andere overwegingen, even-
eens naar het arrest van het Hof van 14 februari 2001 verwezen. Zij wijzen erop 
dat het Hof van mening was geen vraag te moeten stellen aan het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen over de overeenstemming van artikel 3 van 
het koninklijk besluit van 30 december 1982 met het communautaire recht.

Door die vermelding beslissen de appelrechters niet dat het Hof dit artikel in 
overeenstemming met de referentienormen zou hebben verklaard en evenmin dat 
het arrest van het Hof hen verbood uitspraak te doen over de vraag die door eiser 
wordt opgeworpen.

Het gezag van gewijsde dat het bestreden arrest aanvoert betreffende de vere-
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nigbaarheid van artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 30 december 1982 
met het communautaire recht betreft alleen (bladzijde 39) het arrest van het Hof 
van Beroep te Brussel van 7 september 2000 en strekt zich alleen maar uit (blad-
zijde 35) tot de schuldigverklaring met betrekking tot de telastlegging I. 

Het onderdeel dat op een verkeerde interpretatie van het arrest berust, mist fei-
telijke grondslag.

Over het tweede middel:
Eerste onderdeel:
Het arrest verwijst naar de memorie van toelichting van het wetsontwerp tot 

wijziging van het koninklijk besluit nr. 143 tot vaststelling van de voorwaarden 
waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van kli-
nische biologie.

De voormelde memorie van toelichting vermeldt (bladzijde vier, alinea vijf, 
stuk 6, van het dossier dat eiser in bijlage van zijn memorie op de griffie van het 
Hof heeft neergelegd) dat "het ontwerp overigens een aantal technische bepalin-
gen bevat tot aanpassing van het voormelde koninklijk besluit nr. 143. Het be-
oogt voornamelijk de aanvulling van juridische lacunes en de opheffing van be-
palingen die niet meer aan de huidige behoeften voldoen".

Het arrest werpt op "dat de memorie van toelichting overigens onderstreept 
'dat het ontwerp voornamelijk juridische lacunes wil aanvullen en bepalingen wil 
opheffen die niet meer aan de huidige behoeften voldoen'".

Door die vermelding geven de appelrechters van de akte waarnaar zij verwij-
zen geen interpretatie die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan. Zij be-
vestigen evenmin dat de memorie van toelichting geen advies van de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen bevatte over de onverenigbaarheid, met het 
Verdrag tot Oprichting van de Europese Gemeenschap, van de machtiging die bij 
artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 30 december 1982 is vereist.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
De eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij de onverenigbaarheid aan-

voert van artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 december 1982 met verschil-
lende bepalingen van het communautaire recht, inzonderheid de artikelen 43, 49, 
56, 82 en 86 van het Verdrag tot Oprichting van de Europese Gemeenschap.

Tegen dit verweer stelt het arrest (bladzijde 38), in antwoord op het eerste on-
derdeel van het eerste middel, het gezag van gewijsde van de dragende gronden 
die hierboven zijn samengevat.

De appelrechters omkleden hun beslissing aldus regelmatig met redenen. Zij 
hoefden daarenboven niet te antwoorden op middelen die om reden van hun be-
slissing niet meer relevant waren, noch op argumenten die geen afzonderlijke 
middelen uitmaken.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel:
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De eiser voert aan dat artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 30 december 
1982, door de exploitanten van laboratoria te verplichten om houder te zijn van 
een diploma dat overeenstemt met de vereiste machtiging om de verstrekkingen 
uit te voeren, het verbod schendt op beperking van de vrijheid van vestiging van 
de inwoners van een Lid-Staat van de Europese Gemeenschap op het grondge-
bied van een andere Lid-Staat, het verbod op vrij verkeer van diensten binnen de 
Gemeenschap ten aanzien van de inwoners van Lid-Staten die gevestigd zijn in 
een ander land van de Gemeenschap dan datgene waarvoor de dienst is bestemd, 
het verbod op beperking van het kapitaalverkeer tussen de Lid-Staten en tussen 
deze en derde landen, het verbod voor één of meerdere ondernemingen om on-
rechtmatig een dominerende positie uit te buiten, en ten slotte het verbod voor de 
Lid-Staten om aan de openbare bedrijven en de bedrijven waaraan zij bijzondere 
of exclusieve rechten toekennen, maatregelen uit te vaardigen of te handhaven 
die in strijd zijn met de regels van het Verdrag tot Oprichting van de Europese 
Gemeenschap.

De eiser leidt hieruit af dat de appelrechters zelf de voormelde regels van het 
communautair recht hebben geschonden door hun weigering om samen met hem 
toe te geven dat artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 30 december 1982 
ermee in strijd is.

In zoverre het onderdeel gericht is tegen de beslissing over de fout die uit de 
telastleggingen A.II, B.II en F. wordt afgeleid, is het niet ontvankelijk bij gebrek 
aan belang: het arrest stelt immers vast (bladzijden 31 tot 34) dat de beslissing op 
de strafvordering de bekritiseerde reglementsbepaling van de bestanddelen van 
die telastleggingen heeft uitgesloten.

Voor het overige, dit wil zeggen wat betreft de fout die met de telastlegging I 
wordt in verband gebracht, wordt de schending van de artikelen 43, 49, 56, 82 en 
86 van het Verdrag tot Oprichting van de Europese Gemeenschap door eiser af-
geleid uit de beslissing volgens welke de regel van intern recht in overeenstem-
ming is met die bepalingen en bijgevolg zijn volledige uitwerking kan hebben.

Dit werd bij arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 7 september 2000 
beslist, waarbij uitspraak werd gedaan op de strafvordering tegen eiser wegens 
de voormelde telastlegging I. Het bestreden arrest houdt die beslissing niet in, 
aangezien het hof van beroep op verwijzing integendeel heeft geweigerd om op-
nieuw uitspraak te doen in het geschil dat andermaal voor dit rechtscollege werd 
gebracht.

Het  onderdeel  dat  neerkomt op een kritiek van het  arrest  van 7 september 
2000, houdt geen verband met het bestreden arrest en is bijgevolg niet ontvanke-
lijk.

De  niet-ontvankelijkheid  van  het  derde  onderdeel  van  het  tweede  middel 
maakt de vier prejudiciële vragen die eiser op het einde van dit onderdeel aan het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wil stellen, irrelevant.

Er is bijgevolg geen grond om ze aan het voormelde Hof te stellen.
Vierde onderdeel:
Volgens de eiser schendt de rechter artikel 10 van het Verdrag tot oprichting 
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van de Europese Gemeenschap samen met het algemeen rechtsbeginsel van de 
voorrang van de internationaalrechtelijke regels met rechtstreekse werking op de 
internrechtelijke regels, door te weigeren afwijzend te beschikken over het gezag 
van gewijsde van een nationale beslissing waarbij een regel van intern recht con-
form aan dit Verdrag wordt verklaard, terwijl hij dit volgens de eiser niet is.

Het middel berust dus op de bewering dat het koninklijk besluit het Verdrag 
schendt.

Het bestreden arrest stelt evenwel vast dat zulks, volgens het Hof van Beroep 
te Brussel waarvan de beslissing op dit punt gezag van gewijsde heeft, niet het 
geval is. De appelrechters geven eveneens aan dat op de dag van hun beslissing, 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen niet had vastgesteld dat 
België door artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 december 1982 aan te ne-
men in haar verplichtingen jegens het Verdrag zou zijn tekortgeschoten.

Het middel voert dus eigenlijk aan dat de beslissing die volgens het bestreden 
arrest gezag van gewijsde heeft, dit karakter slechts daadwerkelijk heeft op voor-
waarde dat zij gevrijwaard is van de onwettigheden die eiser eraan toeschrijft.

Het gezag van gewijsde in strafzaken t.a.v. het later gevoerd burgerlijk proces 
hangt evenwel niet van een dergelijke voorwaarde af.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
Het middel is overigens niet ontvankelijk in zoverre het de schending aanvoert 

van de artikelen 43, 49, 56, 82 en 86 van het Verdrag tot oprichting van de Euro-
pese Gemeenschap, aangezien die bepalingen geen verband houden met de aan-
gevoerde grief.

Voor het overige verbiedt het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van ge-
wijsde in strafzaken de rechter waarbij de latere burgerlijke rechtsvordering aan-
hangig is gemaakt, om hetgeen definitief, zeker en noodzakelijk door de straf-
rechter werd beslist over  het bestaan van een feit  dat de gemeenschappelijke 
grondslag van de burgerlijke rechtsvordering en van de strafvordering uitmaakt, 
ter discussie te stellen.

Het bestreden arrest vermeldt "dat definitief werd beslist dat [eiser], tussen 31 
december 1989 en 16 april 1992, in overtreding van de artikelen 3, §1, en 9, §2, 
van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de 
voorwaarden waaraan laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen 
van klinische biologie, met name het laboratorium 'Biorim-Bohy' en het labora-
torium 'LBCH-Biorim' heeft geëxploiteerd, zonder zich te conformeren aan de 
bepalingen van artikel 3, §1, van het voormelde koninklijk besluit nr. 143". 

De kwestie van de verenigbaarheid van het voormelde artikel 3, §1, met het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, waarover tussen de partij-
en betwisting bestond voor het Hof van Beroep te Brussel, werd door dit hof op 
tegenspraak beslecht.

De beslissing die hierover bij arrest van 7 september 2000 is gewezen is de 
noodzakelijke grondslag voor de veroordeling die tegen de eiser wegens de hier-
boven omschreven telastlegging is uitgesproken.
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Het bestreden arrest stelt overigens vast dat de burgerlijke rechtsvorderingen 
die door de verweersters zijn ingesteld zich met name op de voormelde telastleg-
ging gronden.

De appelrechters verantwoorden bijgevolg hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Het voorwerp van de prejudiciële vraag die eiser op het einde van het vierde 

onderdeel aan het Europese Hof van Justitie wil voorleggen, valt samen met een 
kwestie die reeds door dit Hof is beslecht.

Uit de arresten nr. C-126/97 van 1 juni 1999 (punten 46 en 47) en C-234/04 
van 16 maart 2006 (punt 21) van het Europese Hof van Justitie blijkt dat "het ge-
meenschapsrecht  een nationale rechter  niet  gebiedt,  nationale  procedureregels 
die een beslissing kracht van gewijsde verlenen buiten toepassing te laten, ook al 
zou daardoor een schending van het  gemeenschapsrecht  door deze  beslissing 
kunnen worden opgeheven". Volgens het voormelde arrest van 16 maart 2006 
(punt 23), "is de verplichting van het betrokken orgaan uit hoofde van artikel 10 
EG, een in strijd met het gemeenschapsrecht tot stand gekomen definitieve be-
slissing opnieuw te onderzoeken, onder meer afhankelijk gesteld van de voor-
waarde dat bedoeld orgaan naar nationaal recht bevoegd is om op die beslissing 
terug te komen".

Er is geen grond om aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen een rechtspunt voor te leggen, ongeacht de aard van de rechtsplegingen die 
tot zijn rechtspraak hebben geleid en zelfs zonder dat de vragen waarover een ge-
ding gevoerd wordt strikt identiek zijn.

Vijfde onderdeel:
Het gezag van gewijsde in strafzaken belet niet dat een partij, in een later ge-

voerd burgerlijk proces, de gegevens kan betwisten die uit het strafproces zijn af-
geleid, wanneer zij geen partij was in dat strafproces of daarin haar belangen niet 
vrij heeft kunnen doen gelden.

De eiser was partij in het strafgeding. Het arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel van 7 september 2000 heeft aangewezen dat hij in zijn hoedanigheid van 
beklaagde met name de onverenigbaarheid had aangevoerd van artikel 3, §1, van 
het koninklijk besluit van 30 december 1982, met het Verdrag. Het voormelde 
arrest heeft dit verweer verworpen.

De eiser had tot staving van het cassatieberoep dat hij tegen het voormelde ar-
rest had ingesteld, die beslissing kunnen bekritiseren. Hij heeft dit niet gedaan.

Uit de omstandigheid alleen dat de beklaagde na verwerping van zijn cassatie-
beroep tegen de beslissing op de strafvordering, elementen heeft vergaard waar-
door hij die beslissing met succes kan betwisten, volgt niet dat de rechter waarbij 
de burgerlijke rechtsvordering is aanhangig gemaakt, door hem het gezag van 
gewijsde van de voormelde beslissing tegen te werpen, het recht op een eerlijk 
proces zou schenden.

Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
(...)
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Over het vijfde middel:
Wanneer een belastingmisdrijf gepleegd wordt moet de administratie enerzijds 

het bewijs ervan leveren teneinde de aldus ontdoken belasting te kunnen vesti-
gen, en, anderzijds, bestaat de kans dat die belasting niet meer kan worden inge-
vorderd.

De noodzaak om het misdrijf bij de procureur des Konings aan te geven om 
het bewijs ervan te verkrijgen, toegang te krijgen tot het strafdossier, het verloop 
van het onderzoek te volgen en te wachten tot dat onderzoek de gegevens ople-
vert aan de hand waarvan de belastingplichtige kan worden geïdentificeerd en de 
grondslag van de belasting kan worden bepaald, kan op zich schade toebrengen 
aan de administratie van de directe belastingen van de Staat.

De schade van de Staat volgt in dergelijk geval uit het feit dat de administratie 
voor het opmaken van de vermogenstoestand van de belastingschuldige, wanneer 
die zich met misdaden of wanbedrijven aan de belasting onttrekt, verplicht is om 
ambtenaren die met de inning zijn belast, de analyse te doen uitvoeren van akten, 
stukken, registers, documenten of inlichtingen, die tegen die belastingplichtige 
zijn  vergaard  tijdens  het  strafonderzoek  dat  de  ontoereikende  onderzoeks-be-
voegdheid van de voormelde administratie aanvult.

Het arrest oordeelt dat wegens de criminele technieken die eiser tegenover de 
inning van de belasting stelt, de administratie van de directe belastingen gedu-
rende meer dan zeven jaar, gelijktijdig of achtereenvolgens, verschillende belas-
tingambtenaren heeft moeten mobiliseren die belast waren met het volgen van 
het strafrechtelijk onderzoek om de belastingschuldigen te kunnen identificeren, 
alle valsheden te ontdekken, inzicht te krijgen in de boekhouding en de grond-
slag van de belasting te bepalen.

Het arrest stelt vast dat die taken geen deel uitmaken van de normale controle 
en dat, in zoverre, de vergoeding die aan de ambtenaren is betaald niet overeen-
stemde met de prestaties die zij normaal verrichten en waarvan zij werden weg-
gehaald.

De appelrechters miskennen aldus noch het wettelijk begrip van voor vergoe-
ding vatbare schade, noch dat van het oorzakelijk verband.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de eerste eiser in zo-

verre het gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen 
die door de verweersters op grond van de telastleggingen A.II, 1 tot 15 en 17 tot 
28, B.II, 1 en 2, F en I, zijn ingesteld, uitspraak doen over de omvang van de 
schade.

Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de vijfde eiser in zo-
verre het gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen 
die door de verweersters op grond van de telastleggingen A.II, 4, 6 tot 15, 17 en 
18, F en I, zijn ingesteld, uitspraak doen over de omvang van de schade.
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Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

14 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Mahieu, E. Casus, Brussel, J. Derenne, Parijs, P. Chomé, Brussel 
en De Bruyn.

Nr. 331

2° KAMER - 14 juni 2006

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - 
EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - DOEN TOEKOMEN 
VAN PROCESSTUKKEN EN VAN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN - VORMEN

2º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE 
RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - DOEN TOEKOMEN VAN PROCESSTUKKEN EN VAN RECHTERLIJKE 
BESLISSINGEN - VORMEN

3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - 
EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - DOEN TOEKOMEN 
VAN PROCESSTUKKEN EN VAN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN - BEWIJS VAN UITREIKING - VORM

4º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE 
RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - DOEN TOEKOMEN VAN PROCESSTUKKEN EN VAN RECHTERLIJKE 
BESLISSINGEN - BEWIJS VAN UITREIKING - VORM

5º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - 
EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - DOEN TOEKOMEN 
VAN PROCESSTUKKEN EN VAN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN - KENNISGEVING OP FRANS 
GRONDGEBIED DOOR EEN POLITIEAGENT - GELDIGHEID

6º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE 
RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - DOEN TOEKOMEN VAN PROCESSTUKKEN EN VAN RECHTERLIJKE 
BESLISSINGEN - KENNISGEVING OP FRANS GRONDGEBIED DOOR EEN POLITIEAGENT - GELDIGHEID

7º VERZET - STRAFZAKEN - TERMIJN - AANVANG - BETEKENING IN HET BUITENLAND - 
KENNISGEVING OP FRANS GRONDGEBIED DOOR EEN POLITIEAGENT - GELDIGHEID

1º en 2º Naar luid van artikel 7.1, Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp  
in strafzaken, opgemaakt te Straatsburg op 20 april 1959, kan de aangezochte Partij de  
processtukken en rechterlijke beslissingen die haar door de verzoekende Partij worden 
toegezonden, doen toekomen door een eenvoudige toezending van het processtuk of 
van  de  beslissing  aan  de  geadresseerde;  indien  de  verzoekende  Partij  hierom 
uitdrukkelijk vraagt, worden de stukken door de aangezochte Partij medegedeeld volgens  
een van de procedures waarin haar wetgeving voor dergelijke betekeningen voorziet of  
volgens een bijzondere procedure die met haar wetgeving verenigbaar is. 

3º en 4º Krachtens artikel 7.2, Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in  
strafzaken,  opgemaakt  te  Straatsburg  op  20  april  1959,  dient  als  bewijs  dat  de 
processtukken  en  rechterlijke  beslissingen  werden  uitgereikt  ofwel  een  gedateerd 
ontvangstbewijs dat door de geadresseerde ondertekend is, ofwel een verklaring van de 
aangezochte Partij  waarin het feit  van de uitreiking,  benevens de wijze en de datum  
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waarop deze is geschied, zijn vermeld. 

5º, 6º en 7º Het arrest dat oordeelt dat de kennisgeving en afgifte aan de beklaagde van  
het afschrift van een verstekvonnis op verzoek van de Belgische rechterlijke overheid, op  
Frans grondgebied, door een hulpbrigadier van de Franse politie, overeenkomstig artikel  
7.1, Europees Verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken, opgemaakt te  
Straatsburg  op  20  april  1959,  als  betekening  geldt  van  die  beslissing  en  dat  die 
betekening jegens de beklaagde de verzettermijn doet lopen, verantwoordt zijn beslissing  
naar recht. 

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0656.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 15 oktober 2002 

werd de eiser bij verstek tot een gevangenisstraf van vijf jaar veroordeeld.
Op 2 december 2002 heeft het openbaar ministerie, per post, een schrijven ge-

richt aan de procureur-generaal bij het Hof van beroep te Douai, waarin het hem 
vroeg de voormelde beslissing te betekenen aan de eiser die in de gevangenis van 
Maubeuge was opgesloten.

Op 15 januari 2003 heeft een politieagent van Maubeuge zich naar het peniten-
tiair centrum begeven waar hij de verklaring van de eiser in de volgende bewoor-
dingen heeft opgetekend: "ik bevestig de ontvangst van de kennisgeving [van het 
vonnis] van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 15 oktober 2002 waarbij 
ik tot 5 jaar gevangenisstraf word veroordeeld. Ik bevestig de ontvangst van een 
afschrift van dit vonnis". Die akte werd door eiser ondertekend.

Op 23 september 2005, op de griffie van de gevangenis te Doornik waar hij 
werd opgesloten, verklaart hij verzet aan te tekenen tegen het vonnis van 15 ok-
tober 2002.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel
De eiser voert aan dat zijn verzet niet laattijdig kon worden verklaard vermits 

het verstekvonnis hem niet geldig bij deurwaardersexploot werd betekend, maar 
dat alleen ervan werd "kennisgegeven".

Naar luid van artikel 7.1 van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken, opgemaakt te  Straatsburg op 20 april 1959, goedge-
keurd bij wet van 19 juli 1975 en dat te dezen van toepassing is, doet de aange-
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zochte Partij de processtukken en rechterlijke beslissingen die haar met dat doel 
door de verzoekende Partij worden toegezonden, aan de betrokkenen toekomen; 
dit kan geschieden door de eenvoudige toezending van het processtuk of van de 
beslissing aan de geadresseerde; indien de verzoekende Partij hierom uitdrukke-
lijk vraagt, worden de stukken door de aangezochte Partij medegedeeld volgens 
een  van  de  procedures  waarin  haar  wetgeving  voor  dergelijke  betekeningen 
voorziet of volgens een bijzondere procedure die met haar wetgeving verenig-
baar is.

Krachtens artikel 7.2 van dit Verdrag, dient als bewijs dat de processtukken en 
rechterlijke beslissingen werden uitgereikt ofwel een gedateerd ontvangstbewijs 
dat door de geadresseerde ondertekend is, ofwel een verklaring van de aange-
zochte Partij waarin het feit van de uitreiking, benevens de wijze en de datum 
waarop deze is geschied, zijn vermeld.

Het arrest vermeldt "dat in het onderhavige geval, de procureur des Konings te 
Brussel de Franse overheid niet heeft verzocht om de Franse wetgeving betref-
fende de betekening toe te passen" en dat "het [voornoemde] proces-verbaal van 
kennisgeving [...] in elk geval beantwoordt aan een van de vormvoorschriften die 
in de Belgische wetgeving zijn bepaald; dat immers [...] artikel 16 van de Wet 
van 1 juni 1849 op de herziening van de tarieven in strafzaken, het openbaar mi-
nisterie de mogelijkheid biedt onder andere 'de agenten van de plaatselijke politie 
en van de openbare macht' in mededinging met de deurwaarders, te gelasten al 
de akten van het beteugelend gerecht te doen". 

Het oordeelt vervolgens "dat hieruit volgt dat de kennisgeving en de afgifte 
aan [eiser], op 15 januari 2003, van het afschrift van het vonnis van 15 oktober 
2002 door een hulpbrigadier van de politie van Maubeuge, overeenkomstig arti-
kel 7.1 van het [voormelde] verdrag en overeenkomstig de Belgische wetgeving, 
als betekening geldt van die beslissing; dat dit proces-verbaal overigens 'de ver-
klaring (uitmaakt) van de aangezochte Partij waarin het feit van de uitreiking, be-
nevens de wijze en de datum waarop deze is geschied, zijn vermeld', dat bij arti-
kel 7.2 van dat verdrag is bepaald; dat het eveneens een ontvangstbewijs is ver-
mits het door [eiser] werd ondertekend".

Op grond van die vermeldingen, beslist het arrest dat eiser "bijgevolg, vanaf 
15 januari 2003, 30 dagen had om in verzet te komen (namelijk 15 dagen op 
grond van artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering + 15 dagen op grond 
van artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien [eiser] in een aangren-
zend land is opgesloten); dat het verzet dat [eiser] op 23 september 2005 heeft 
ingesteld op de griffie van de gevangenis te Doornik dus laattijdig is".

Het arrest verantwoordt zijn beslissing aldus naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel
Aangezien de appelrechters naar recht hadden beslist dat het verzet niet ont-

vankelijk was, dienden zij de middelen niet te onderzoeken die eiser tot staving 
van zijn rechtsmiddel aanvoerde en die geen verband hielden met de ontvanke-
lijkheid ervan.
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Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

14 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. V. Laurent, Brussel.

Nr. 332

1° KAMER - 15 juni 2006

1º VERBINTENIS - OVEREENKOMST - VERBINDENDE KRACHT - BETALINGSFACILITEITEN - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENZEN

2º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
BETALINGSFACILITEITEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENZEN

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - OVEREENKOMST - 
VERBINDENDE KRACHT - BETALINGSFACILITEITEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENZEN

1º, 2º en 3º Door het toestaan van betalingsfaciliteiten, dat een uitzondering vormt op het  
beginsel  van de verbindende kracht  van overeenkomsten,  hetwelk ook geldt voor de  
rechter, kan deze de schuldenaar uitstel van betaling verlenen, maar kan hij hem niet van 
zijn verplichting tot betaling ontslaan1. (Art. 1134, eerste lid, B.W.)

(SG BANK DE MAERTELAERE nv T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0115.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 oktober 2003 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)

1 Zie Cass. 19 juni 1986, A.R. 7496, nr. 658 en R.W., 1987-88, 1503, met noot A. VAN OEVELEN, "De 
toekenning van een uitstel van betaling (art. 1244 B.W.) mag er niet toe leiden dat de schuldenaar 
van zijn verbintenis wordt bevrijd".
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Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1337bis van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De negende kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent verleent in het 

bestreden vonnis van 10 oktober 2003 de verweerder akte van zijn vrijwillige 
tussenkomst en verklaart eiseres' hoger beroep en verweersters incidenteel be-
roep ontvankelijk, doch ongegrond. Vervolgens bevestigt de rechtbank van eer-
ste aanleg het bestreden vonnis van 11 juni 2002 van de Vrederechter van het 
vierde kanton te Gent, met dien verstande dat de rechtbank de veroordeling tot 
vrijwaring, uitgesproken door de eerste rechter lastens de verweerder beperkt tot 
het bedrag dat hij van de rekening heeft genomen, meer bepaald 21.570,63 euro 
(29.007,44 - 7.436,81). Aldus machtigt de rechtbank verweerster om de aan de 
eiseres te betalen bedragen (29.007,44 euro verhoogd met conventionele interes-
ten en 743,68 euro verhoogd met gerechtelijke interesten evenals de gerechtskos-
ten, verminderd met 5000 en 1500 euro, betaald op 5 februari 2002 en 18 maart 
2002) te kwijten bij middel van maandelijkse afbetalingen van 100,00 euro, en 
dit voor het eerst op 15 juni 2002. Tenslotte veroordeelt de rechtbank van eerste 
aanleg elk der partijen tot de kosten van het hoger beroep gevallen aan hun zijde.

De rechtbank van eerste aanleg grondt deze beslissing onder meer op de vol-
gende motieven (vonnis p. 7):

"1.2. Wat betreft de betalingsfaciliteiten.
De rechtbank merkt  op dat  gelet  op de autonome procedure die  artikel  38 

WCK toch is, de rechtbank geen expliciet onderzoek dient te doen naar de voor-
waarden van artikel 1244 BW. nl. dat de consument 'ongelukkig en ter goeder 
trouw is'.

Deze rechtbank begrijpt dat de eerste rechter bij de beoordeling van het toe-
staan van het gemak van betaling, wellicht het belang van de beide partijen voor 
ogen heeft gehad en kan deze wijze van benadering bijtreden.

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat (de verweerster) als invalide inder-
daad over een beperkt inkomen beschikt dat haar niet toelaat in te staan voor de 
onmiddellijke terugbetaling van het krediet.

De rechtbank meent dat zowel (de eiseres) als de bankinstelling belang heeft 
bij  het  bekomen van  betaling doch oordeelt  dat  zonder afbetalingsfaciliteiten 
zulks niet mogelijk zal zijn.

De eerste rechter kan dan ook worden gevolgd waar hij meende dat een gemak 
van  betaling  aan  (de  verweerster)  kon  worden  toegekend  van  100  euro  per 
maand".

Grieven
Overeenkomstig artikel 1134, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek strekken 

alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan degenen die deze hebben aange-
gaan tot wet.



1396 HOF VAN CASSATIE 15.6.06 - Nr. 332 

Het tweede lid van voormelde wetsbepaling voegt er aan toe dat deze overeen-
komsten niet kunnen worden herroepen dan met wederzijdse toestemming van 
de partijen of op gronden door de wet erkend.

Op grond van artikel 1337bis van het Gerechtelijk Wetboek is enkel de feiten-
rechter gemachtigd om uitstel van betaling te verlenen.

Krachtens voormelde artikelen is de feitenrechter niet wettelijk bevoegd om de 
schuldenaar voorgoed geheel of ten dele te bevrijden van zijn verbintenissen, wat 
in strijd zou zijn met het in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde 
beginsel dat de overeenkomst geldt als wet.

De eiseres voerde aan dat aan een schuldenaar niet zoveel uitstel mag worden 
verleend dat een schuld de facto nooit zal worden vereffend (verzoekschrift tot 
hoger beroep p. 4, "grieven", eerste alinea) en dat in onderhavig geval de schuld 
van de verweerster door enerzijds het toekennen van betalingsfaciliteiten zoals 
door de eerster rechter bepaald en anderzijds het toekennen van interesten aan de 
eiseres, de facto nooit zal worden vereffend, maar integendeel jaarlijks nog zal 
aanzwellen (beroepsconclusie p. 6, "Nopens het gemak van betaling").

De eiseres stelde dat bij veroordeling van de verweerster tot de hoofdsom van 
23.766,06 euro, de afbetaling van de hoofdsom alleen al, gezien de toegestane 
afbetalingstermijnen a rato van 100,00 euro per maand, nagenoeg twintig jaar in 
beslag zou nemen (beroepsconclusie  p.  6,  "Nopens het  gemak van betaling", 
tweede alinea).

De eiseres voegde er bovendien aan toe dat de door de eerste rechter toegeken-
de interesten van 7,07 pct. resulteren in een jaarlijks verschuldigd bedrag van 
1.680,20 euro, wat inhoudt dat de verweersters schuld nooit kan uitdoven, maar 
integendeel,  zelfs zonder enige kapitalisatie,  jaarlijks nog zal  aanzwellen met 
480,20 euro (voornoemde conclusie p. 6, "Nopens het gemak van betaling", der-
de en vierde alinea).

Op dit verweer antwoordde de rechtbank van eerste aanleg in het bestreden 
vonnis enkel onrechtstreeks door te stellen dat de eiseres, als bankinstelling, be-
lang heeft bij het bekomen van betaling, doch dat zulks zonder betalingsfacilitei-
ten niet mogelijk is (vonnis p. 7, vijfde alinea).

Ofschoon de rechter over een grote beoordelingsbevoegdheid beschikt om al 
dan niet betalingsfaciliteiten toe te staan, wordt deze bevoegdheid niettemin be-
grensd. Het toekennen van betalingsfaciliteiten mag immers niet leiden tot een 
"burgerlijk faillissement". Teneinde een verzoek om betalingsfaciliteiten gegrond 
te kunnen verklaren, moet worden onderzocht of de schuldenaar zich dan nog in 
de mogelijkheid bevindt om de aangegane schuld binnen een redelijke termijn te-
rug te betalen. Dit is niet het geval wanneer de terugbetaling van de geleende ka-
pitalen niet voor de pensioenleeftijd kan worden georganiseerd, of wanneer de 
afbetaling  niet  eens  de  interesten  dekt  waardoor  de  schuld  niet-invorderbaar 
wordt. Het toekennen van betalingsfaciliteiten mag er derhalve niet toe leiden dat 
de schulden niet  kunnen worden aangezuiverd,  zodat de schuldeiser  verplicht 
wordt eindeloos krediet te verstrekken.

De rechter, die betalingsfaciliteiten kan toestaan, is echter niet bevoegd om de 
schuldenaar te ontslaan van de terugbetaling van zijn schulden.
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Door  enerzijds  de  verweerster  dergelijk  ruime  afbetalingsfaciliteiten  toe  te 
staan en anderzijds de eiseres interesten toe te kennen op het door de verweerster 
nog verschuldigde bedrag, waardoor de verweersters schuld jaarlijks aanzwelt in 
plaats van af te nemen, schendt de rechtbank van eerste aanleg de artikelen 1134 
van het Burgerlijk Wetboek en 1337bis van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede middel
1. Het toestaan van betalingsfaciliteiten vormt een uitzondering op het beginsel 

van de verbindende kracht van overeenkomsten, neergelegd in artikel 1134, eer-
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek. Dit beginsel geldt ook voor de rechter.

Door het toestaan van betalingsfaciliteiten kan de rechter de schuldenaar uit-
stel van betaling verlenen, maar hij kan hem niet van zijn verplichting tot beta-
ling ontslaan.

De rechter die door het toestaan van betalingsfaciliteiten de verplichting van 
de schuldenaar ingevolge een kredietovereenkomst beperkt tot betaling van een 
gedeelte van de lopende interest, miskent de vermelde wetsbepaling.

2. Met bevestiging van het beroepen vonnis van 11 juni 2002, veroordelen de 
appelrechters de eerste verweerster om aan de eiseres te betalen een bedrag van 
29.007,44 euro, te vermeerderen met de conventionele interest aan 7,07 % per 
jaar vanaf 9 november 2001, een bedrag van 743,68 euro te vermeerderen met de 
gerechtelijke interest vanaf 9 januari 2002 en de gerechtskosten, dit alles te ver-
minderen met de reeds op 5 februari 2002 respectievelijk op 18 maart 2002 be-
taalde bedragen van 5.000 euro en 1.500 euro.

De appelrechters machtigen de eerste verweerster zich van de bedragen van 
deze veroordelingen te kwijten door maandelijkse afkortingen van 100 euro en 
dit voor het eerst op 15 juni 2002.

3. De appelrechters verlenen de eerste verweerster aldus geen uitstel van beta-
ling, maar laten haar toe haar schuld nooit af te betalen door haar verplichting te 
beperken tot betaling van een gedeelte van de lopende interest.

Zodoende schenden de appelrechters artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  vonnis  in  zoverre  de  appelrechters  uitspraak  doen 

"wat betreft de betalingsfaciliteiten" en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Den-
dermonde, zitting houdende in hoger beroep.

15 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, waarnemend voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Geinger.

Nr. 333

1° KAMER - 15 juni 2006

1º BESLAG — ALGEMEEN - BESLAG ONDER DERDEN - OMVANG

2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG ONDER 
DERDEN - BANKREKENING - VOORWERP

3º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — 
BANKVERRICHTINGEN - BANKREKENING - UITVOEREND BESLAG ONDER DERDEN - 
VOORWERP

4º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG ONDER 
DERDEN - BANKREKENING - OVERSCHRIJVING - VERSCHILLENDE BANKEN - VERPLICHTING TOT 
AFDRACHT - OGENBLIK

5º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — 
BANKVERRICHTINGEN - BANKREKENING - UITVOEREND BESLAG ONDER DERDEN - 
OVERSCHRIJVING - VERSCHILLENDE BANKEN - VERPLICHTING TOT AFDRACHT - OGENBLIK

1º  Een  beslag  onder  derden  omvat  ook  de  schuldvorderingen  waarvan  het  ontstaan  
afhangt van een toekomstige gebeurtenis op voorwaarde dat zij ten tijde van het beslag  
hun grondslag vinden in een reeds bestaande rechtsverhouding tussen de beslagene en 
de derde1. (Artt. 1445 en 1539, Ger.W.)

2º en 3º Wordt het beslag gelegd op een bankrekening, dan is het voorwerp van het beslag  
al hetgeen de bank, op het tijdstip van het beslag, krachtens de rechtsverhouding tot de  
rekeninghouder aan deze verschuldigd is. Hieronder vallen ook de bedragen die nog niet  
op de rekening werden ingeschreven maar waarvoor de bank reeds ten tijde van het  
beslag een verplichting tot afdracht aan de rekeninghouder heeft2. (Art. 1539, Ger.W.)

4º en 5º Wanneer de beslagene de begunstigde is van een overschrijving die verloopt over  
verschillende  banken,  dan ontstaat  de  verplichting  van  de  bank  tot  afdracht  aan  de 
rekeninghouder van de gelden die voortkomen uit deze overschrijving op het ogenblik  
van de verrekening tussen de betrokken banken3. (Art. 1539, Ger.W.)

(FORTIS BANK nv T. STUDIEBUREEL J. LENSSENS nv)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal G. Dubrulle: 
Het bestreden arrest veroordeelt eiseres, als derde beslagene, tot betaling van het saldo 

van de bankrekening van een debiteur van verweerster, schuldeiser die daarop bewarend 
beslag had gelegd, d.i. met inbegrip van het bedrag dat door de debiteur van die debiteur 
was overgeschreven.

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Het  arrest  beslist  dat,  zodra  de  rekening  van  laatst  vermelde  schuldenaar  werd 
gedebiteerd,  het  afgenomen  bedrag  niet  meer  behoorde  tot  zijn  tegoed  en  dat  de 
beslagene,  met  ingang  van  dezelfde  datum,  titularis  was  van  een  schuldvordering  op 
eiseres tot beloop van dat op zijn rekening te crediteren bedrag, dat zodoende behoorde tot 
het in beslag genomen tegoed. Het ogenblik waarop tussen de betrokken banken in de 
verrekenkamer werd gecompenseerd, zou in dat opzicht niet relevant zijn, daar zulks niets 
zou veranderen aan de reeds voordien bestaande virtuele verplichting tot afgifte in hoofde 
van de bank van de beslagen debiteur.

Het cassatiemiddel stelt de vraag aan de orde welke sommen het beslag onder derden 
op een bankrekening tot voorwerp heeft en meer in het bijzonder welk ogenblik bepalend 
is voor het voor uitvoerend beslag vatbaar saldo.

De courante praktijk van de bankoverschrijving wordt juridisch op uiteenlopende wijze 
ontleed. Er is o.m. discussie over de vraag op welk precies tijdstip 1° de opdracht tot 
overschrijving  onherroepelijk  wordt,  2°  de  betaling  als  voltrokken  dient  te  worden 
aangezien4. 

Door Uw Hof wordt aanvaard dat, bij betaling door middel van giraal geld, de betaling 
tot stand komt door het crediteren van de bank- of postrekening5. Deze oplossing ligt in de 
lijn van hetgeen door Uw Hof werd aangenomen ingeval van betaling met een cheque6. 

Wat betreft het ogenblik waarop de klassiek7 opdracht tot overschrijving, waarbij twee 
banken zijn betrokken, onherroepelijk wordt, zullen, minstens in België, diegenen, die de 
bankier van de opdrachtgever als lasthebber en de bankier van de begunstigde enkel als in 
de plaats gestelde lasthebber aanzien, doorgaans aanvaarden dat de opdracht kan worden 
ingetrokken tot op het ogenblik dat de rekening van de begunstigde wordt gecrediteerd. 
Terecht wordt hiertegen ingebracht dat daarbij geen rekening wordt gehouden met het feit 
dat  de  bankier  van de begunstigde ook optreedt  in het  kader van de met deze laatste 
gesloten  overeenkomst.  Nu  de  opdrachtgever  deze  dubbele  hoedanigheid  waarin  de 
bankier  van  de  begunstigde  optreedt,  ingevolge  de  opdracht  tot  overschrijving  zelf, 
impliciet,  doch  zeker  aanvaardt,  dient  te  worden  aangenomen  dat  de  opdracht  tot 
overschrijving onherroepelijk wordt van zodra de bankier van de begunstigde het over te 
schrijven bedrag in de verrekenkamer bekomt en, krachtens de met zijn cliënt gesloten 
overeenkomst, dan ook gehouden is dit bedrag aan deze laatste af te dragen, hetgeen niet 
belet dat de betaling slechts als voltrokken kan worden aangezien nadat de rekening van 
de begunstigde wordt gecrediteerd.

Krachtens de artikelen 1445 en 1446 van het Gerechtelijk Wetboek kan door iedere 
schuldeiser, op grond van authentieke of onderhandse stukken, bewarend beslag onder 
derden worden gelegd op de bedragen of zaken die de derde-beslagene aan de beslagene 
verschuldigd is, waaronder tevens dienen te worden begrepen "de schuldvorderingen met 

4 M. DASSESSE, "Le moment d'exécution du virement entre deux banques. Vers une remise en cause 
de la conception traditionnelle?", noot onder Rb. Antwerpen, 19 mei 1982, Rev. Not. B. 1987, 427; J. 
VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, 1988, D. IV., 328, nr. 448; P. WERY, "La nature 
juridique du virement bancaire de fonds", J.T. 1988, 385; H. BRAECKMANS, "Bankrekeningen, betaal- 
en kredietverrichtingen", in Handels- en Economisch Recht, Deel I, Ondernemingsrecht, V.B., onder 
de redactie van W. VAN GERVEN, H. COUSY en J. STUYCK, Hoofdstuk IX, 545 e.v.; B. DU LAING, "De 
Bankoverschrijving", in Recht en onderneming, Bankcontracten, B. TILLEMAN (ed.) en B. DU LAING 
(ed.), 145 e.v.; X. THUNIS, Responsabilité du banquier et automatisation des paiements, 1996, 270 e.v. 
5 Cass. 30 jan. 2001, Droit Bancaire et Financier 2001, 185, met noot R. STEENNOT, "Het tijdstip van 
de girale betaling: is de kogel door de kerk?"; A. BRUYNEEL en E. VAN DEN HAUTE, "Chronique de droit 
bancaire privé: Les opérations de banque (2000 et 2001)", Droit Bancaire et Financier, 2003, 44, nr. 
19; B. DU LAING, op.cit., 154 e.v. 
6 Cass. 2 mei 1986, A.R. 4802, nr. 537.
7 De onder het toepassingsveld van de wet van 17 juli  2002 vallende overschrijvingsopdrachten 
worden buiten beschouwing gelaten.
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tijdsbepaling, onder een voorwaarde of in geschil". Op zelfde tegoeden kan, ingevolge het 
bepaalde in het artikel 1539, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, door de 
schuldeiser, die een uitvoerbare titel bezit, uitvoerend beslag onder derden worden gelegd.

Bij beslag op een bankrekening is het in beginsel het op het ogenblik van het beslag 
bestaand creditsaldo dat onder het beslag valt.  Zo er geen twijfel  over  bestaat  dat  de 
verrichtingen, die dateren van na het beslag, hierbij buiten beschouwing mogen worden 
gelaten, is het heel wat delicater te bepalen of en vanaf welk ogenblik een ten tijde van het 
beslag reeds in uitvoering zijnde (of "lopende") verrichting in aanmerking dient te worden 
genomen8. 

Bij  arrest  van  12  mei  1989 besliste  Uw Hof dat  artikel  1539,  tweede lid,  van  het 
Gerechtelijk  Wetboek  beslag  onder  derden  insluit  op  schuldvorderingen  waarvan  het 
ontstaan weliswaar mede afhangt van een toekomstige gebeurtenis, maar toch ten tijde 
van het beslag zijn grondslag vindt in een reeds bestaand recht en dat die wetsbepaling 
derhalve toepasselijk is op een eventuele schuldvordering9.

Toegepast op het beslag op een bankrekening en inzake een ten tijde van het beslag in 
uitvoering zijnde overschrijving ten gunste van de beslagene, dient dan ook te worden 
besloten dat, van zodra de bank het overgeschreven bedrag in verrekenkamer ontvangt, er, 
ingevolge de tussen de bank en haar cliënt bestaande overeenkomst, in hoofde van deze 
laatste een "vordering tot afdracht" op de bank ontstaat, waardoor het desgevallend hieruit 
voortvloeiend creditsaldo van de bankrekening van de begunstigde onder het beslag valt, 
ook al werd het bedrag van de overschrijving nog niet geboekt op deze rekening.

Daarentegen kan niet besloten worden dat, vooraleer de bankier van de begunstigde de 
fondsen  in  verrekenkamer  bekwam,  sprake  zou  kunnen  zijn  van  een  toekomstige, 
voorwaardelijke of eventuele schuldvordering, welke haar grondslag vindt in een reeds 
bestaand recht. De tussen de bank en haar cliënt vooraf bestaande algemene overeenkomst 
kan op zich niet als een voldoende grondslag hiertoe worden aangezien, zoniet zouden 
alle, ook na het beslag geïnitieerde, verrichtingen onder het beslag vallen. Een specifieke 
"vordering tot afdracht" ontstaat slechts op het ogenblik dat de bank van de begunstigde 
de af te dragen gelden in verrekenkamer ontvangt. De enkele omstandigheid dat een derde 
in  de  relatie  tussen  derde-beslagene  en  de  beslagene  eenzijdig  een  opdracht  tot 
overschrijving geeft kan niet van aard zijn enig voorafgaand recht op deze "vordering tot 
afdracht"  te  doen  ontstaan  in  hoofde  van  de  beslagene,  te  meer  dat  deze  opdracht 
herroepbaar blijft zolang de derde-beslagene deze gelden in zijn hoedanigheid van bankier 
van  de  begunstigde  niet  heeft  ontvangen.  Het  tijdstip  van  ontstaan  in  hoofde  van  de 
beslagene van een specifieke "vordering tot  afdracht" op de derde-beslagene valt  met 
andere  woorden  samen  met  het  ogenblik  waarop  de  opdracht  tot  overschrijving 
onherroepelijk wordt, terwijl de opdracht tot overschrijving, zolang zij herroepbaar is, ook 
geen voorafgaand recht op deze "vordering tot afdracht" doet ontstaan.

Door eiseres wordt dan ook terecht aangevoerd dat het bestreden arrest, door aan te 
nemen dat de beslagene reeds voor dat tijdstip een vordering had, de artikelen 1445, 1446 
en 1539, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt.

Het middel is dus gegrond.
Conclusie: vernietiging.

8 E.  DIRIX en  K.  BROECKX,  Beslag,  A.P.R.,  2001,  414;  J.M.  NELISSEN-GRADE,  "Derdenbeslag  op 
bankrekening", in Liber amicorum F. DUMON, Brussel, 1987, 686 e.v.; A.-M. STRANART, "La saisie-
arrêt bancaire", in  R.P.D.B., C. VIII, nr. 1052; G.  DE LEVAL, Traité des saisies, Faculté de Droit de 
Liège, 1988, 616; F. GEORGES, La saisie de la monnaie scripturale, Université de Liège, 2005, 538 e.v. 
9 Cass.  12 mei 1989, A.R. 6094 en 6343, nr. 520 en  R.W.  1989-1990, 1347, met noot E. DIRIX, 
"Beslag op een 'toekomstige' vordering". 
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ARREST

(A.R. C.05.0370.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1445, 1446, 1452, 1455, 1539, 1542 en 1543 van het Gerechte-

lijk Wetboek;
- artikel 1994 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vordering van verweerster gegrond op basis 

van volgende overwegingen:
"In geval van beslag op een bankrekening wordt in beginsel enkel het tegoed 

getroffen dat de rekening aangeeft ten tijde van het beslag.
Sommen die later op de rekening van de beslagene gecrediteerd worden vallen 

in beginsel niet onder het beslag en dienen door de derde beslagene niet aanvul-
lend te worden verklaard.

Evenwel dient  desbetreffend onderscheid te worden gemaakt naargelang de 
beslagene ten tijde van het beslag al dan niet reeds een vordering tot afgifte had 
van een na het beslag op zijn rekening gevormd saldo.

In dit verband wordt het 'disponible' van de rekening onderscheiden van het 
'différé'.

Met dit laatste wordt gedoeld op het provenu van rekeningverrichtingen die 
hangende zijn op het ogenblik van het beslag - zoals de inning van een cheque of 
de uitvoering van een overschrijving - maar die nog niet op het credit van de re-
kening te zien zijn, of in de omgekeerde beweging het bedrag dat nog niet op het 
debet werd ingeschreven.

Het 'disponible' van de rekening dat bestaat op het ogenblik waarop het beslag 
wordt gelegd behoort tot het in beslag genomen tegoed, omdat de verplichting tot 
afgifte dan reeds virtueel bestaat (cfr. E. DIRIX & K. BROECKX, Beslag, APR, 2001, 
413-414, nr. 710).

In het voorliggende geval heeft een debiteur van de beslagene, de firma Van 
Oeckel, een opdracht tot betaling van 393.196 frank - thans 9.747, 747,07 euro - 
gegeven ten laatste op de dag van het beslag aangezien haar bankrekening reeds 
op 11 oktober 1999 werd gedebiteerd met als valutadatum eveneens 11 oktober 
1999.

Dit houdt in dat met ingang van de vermelde datum het betaalde bedrag niet 
meer tot het tegoed van de firma Van Oeckel behoorde, ten voordele van de re-
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kening van de begunstigde Ulfcar.
Ingevolge die financiële bewerking in uitvoering was met ingang van dezelfde 

datum de rekeninghouder van (de eiseres) titularis van een schuldvordering op 
zijn bank tot beloop van het op zijn rekening te crediteren bedrag, en behoorde 
dit zodoende eveneens tot het in beslag genomen tegoed.

Het ogenblik waarop tussen de betrokken banken in de verrekenkamer werd 
gecompenseerd, 12 oktober 1999, is in het licht van de verplichtingen van de 
derde beslagene niet relevant.

Het verandert immers niets aan de reeds voordien bestaande virtuele verplich-
ting tot afgifte in hoofd van de bank van de beslagen debiteur.

(De eiseres) heeft zodoende een deel van het aanvankelijk bewarend in beslag 
genomen  bedrag  -  naderhand  omgezet  in  een  uitvoerend  beslag  -  niet 
afgegeven".

Grieven
Uit de artikelen 1445, 1446, 1452, 1455, 1539, 1542 en 1543 van het Gerech-

telijk Wetboek volgt dat beslag onder derden (bewarend of uitvoerend) slaat op 
bedragen of zaken die de derde-beslagene op het ogenblik van het beslag ver-
schuldigd is aan de schuldenaar van de beslaglegger.

In casu voerde de eiseres in conclusie aan dat wanneer een overschrijvingsop-
dracht gebeurt door tussenkomst van twee banken (de eerste, zijnde de bank van 
de opdrachtgever; de tweede, zijnde de bank van de begunstigde), de eerste bank 
optreedt als lasthebber van de opdrachtgever en de tweede bank als in de plaats 
gestelde lasthebber in de zin van artikel 1994 van het Burgerlijk Wetboek met als 
gevolg dat de begunstigde van de opdracht pas een schuldvordering tegen zijn 
bank verkrijgt ten vroegste op het ogenblik dat zijn bank de fondsen, voorwerp 
van de overschrijvingsopdracht, onder zich heeft.

Het bestreden arrest spreekt de stelling van de eiseres dat de overschrijvings-
opdracht van de firma Van Oeckel ten voordele van de NV Ulfcar gebeurde door 
tussenkomst van twee verschillende banken niet tegen (in tegendeel: het spreekt 
over een compensatie op 12 oktober 1999 in verrekenkamer tussen de betrokken 
banken) en stelt het volgende vast:

- de verweerster heeft op 11 oktober 1999 in handen van de eiseres derdenbe-
slag gelegd op de bankrekening van de NV Ulfcar bij de eiseres;

- een debiteur van de NV Ulfcar, de firma Van Oeckel, heeft (aan zijn bank) 
een overschrijvingsopdracht gegeven bestaande uit een som van 393.196 BEF te 
storten op de rekening van de NV Ulfcar bij de eiseres;

- de rekening van de firma Van Oeckel werd op 11 oktober 1999 gedebiteerd 
met een bedrag van 393.196 BEF;

- de eiseres voert aan dat pas op 12 oktober 1999 de compensatie tussen de be-
trokken banken in de verrekenkamer is gebeurd (hetgeen het bestreden arrest niet 
tegenspreekt).

Daaruit volgt dat op het ogenblik van het bewarend derdenbeslag (11 oktober 
1999) de eiseres niet het bedrag van 393.196 BEF onder zich had maar dat dit 
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bedrag nog steeds bij de bank van de firma Van Oeckel was. Bijgevolg was de 
NV Ulfcar (beslagene) op 11 oktober 1999 nog geen schuldeiser van eiseres en 
was deze laatste geen schuldenaar van de NV Ulfcar voor wat betreft het bedrag 
van 393.196 BEF. Vermeld bewarend derdenbeslag, dat later omgezet werd in 
een uitvoerend derdenbeslag, kon derhalve niet het hierboven vermeld bedrag 
van 393.196 BEF tot voorwerp hebben.

Het bestreden arrest beslist het tegendeel door erop te wijzen dat op 11 oktober 
1999 het bedrag van 393.196 BEF "niet meer tot het tegoed van de firma Van 
Oeckel behoorde, ten voordele van de rekening van de begunstigde Ulfcar", en 
dat ingevolge de financiële bewerking in uitvoering, de rekeninghouder van de 
eiseres (de NV Ulfcar) titularis was van een schuldvordering op zijn bank tot be-
loop van het op zijn rekening te crediteren bedrag.

Het feit dat op het ogenblik van het derdenbeslag een financiële bewerking in 
uitvoering was in het voordeel van de bankrekening van de beslagene, houdt niet 
in alle gevallen in dat de beslagene op dat ogenblik reeds schuldeiser is van zijn 
bankier. Alles hangt af van de concrete omstandigheden van de financiële bewer-
king. In casu was eiseres, zoals door haar betoogd in conclusie, een door de last-
hebber van de opdrachtgever van de overschrijvingsopdracht in zijn plaats ge-
stelde lasthebber en bekwam zij pas na compensatie tussen de betrokken banken 
op 12 oktober 1999 in verrekenkamer het bedrag van 393.196 BEF met als ge-
volg dat voordien de NV Ulfcar geen enkele vordering had op de eiseres tot het 
bekomen van dit bedrag.

Door op grond van de in het bestreden arrest vastgestelde feiten en in dit arrest 
niet-tegensproken feiten, aangevoerd door de eiseres, te oordelen dat de compen-
satie op 12 oktober 1999 tussen de betrokken banken in verrekenkamer niet rele-
vant is en dat reeds op 11 oktober 1999 de beslagene (de NV Ulfcar) een vorde-
ring had op de eiseres tot het bekomen van het bedrag van 393.196 BEF met als 
gevolg dat dit bedrag onder het derdenbeslag valt, schendt het bestreden arrest de 
artikelen 1445, 1446, 1452, 1455, 1539, 1542 en 1543 van het Gerechtelijk Wet-
boek en de wettelijke begrippen "bedragen (en) of zaken die (de derde beslage-
ne)  aan  zijn  schuldenaar  (de  schuldenaar  van  de  beslaglegger)  verschuldigd 
(zijn) is", welke voorkomen in artikelen 1445 en 1539 van het Gerechtelijk Wet-
boek.

In de mate het bestreden arrest de eiseres niet beschouwt als een in de plaats 
gestelde lasthebber of inhoudt dat op 11 oktober 1999 de eiseres, als in de plaats 
gestelde lasthebber verbintenissen heeft ten opzichte van de begunstigde van de 
overschrijvingsopdracht, schendt het tevens artikel 1994 van het Burgerlijk Wet-
boek, dat in casu van toepassing is op de eiseres en dat niet in dergelijke verbin-
tenissen tussen de in de plaats gestelde lasthebber en derden voorziet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Krachtens de artikelen 1445 en 1539 van het Gerechtelijk Wetboek is het 

beslag onder derden het beslag dat door een schuldeiser wordt gelegd op de be-
dragen en zaken die de derde aan zijn schuldenaar, de beslagene, verschuldigd is. 

Een dergelijk beslag omvat ook de schuldvorderingen waarvan het ontstaan af-
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hangt van een toekomstige gebeurtenis op voorwaarde dat zij ten tijde van het 
beslag hun grondslag vinden in een reeds bestaande rechtsverhouding tussen de 
beslagene en de derde.

2. Wordt het beslag gelegd op een bankrekening, dan is het voorwerp van het 
beslag al hetgeen de bank, op het tijdstip van het beslag, krachtens de rechtsver-
houding tot de rekeninghouder aan deze verschuldigd is. 

Hieronder vallen ook de bedragen die nog niet op de rekening werden inge-
schreven maar waarvoor de bank reeds ten tijde van het beslag een verplichting 
tot afdracht aan de rekeninghouder heeft.

Wanneer de beslagene de begunstigde is van een overschrijving die verloopt 
over verschillende banken, dan ontstaat de verplichting van de bank tot afdracht 
aan de rekeninghouder van de gelden die voortkomen uit deze overschrijving op 
het ogenblik van de verrekening tussen de betrokken banken.

3. De appelrechter stelt vast dat:
- de verweerster op 11 oktober 1999 beslag heeft gelegd op de bankrekening 

van de NV Ulfcar bij de eiseres;
- de firma Van Oeckel aan haar bankier een overschrijvingsopdracht heeft ge-

geven voor een bedrag van 393.196 BEF met de NV Ulfcar als begunstigde;
- de rekening van de firma Van Oeckel op 11 oktober 1999 voor dat bedrag 

wordt gedebiteerd;
- op 12 oktober 1999 de verrekening tussen de banken plaatsvindt;
- de eiseres in haar verklaring van derde-beslagene meedeelt dat het saldo van 

de rekening van de NV Ulfcar op het ogenblik van het beslag 1.730.075 BEF be-
draagt;

- de verweerster van oordeel is dat het voorwerp van het beslag ook het na 11 
oktober 1999 gecrediteerde bedrag van 393.196 BEF omvat.

- de verweerster de veroordeling vordert van eiseres tot afgifte van dit bedrag.
4. Het arrest oordeelt op grond van deze vaststellingen dat het beslag ook het 

bedrag van 393.196 BEF omvat omdat ten tijde van het beslag op 11 oktober 
1999 "ingevolge die financiële bewerking in uitvoering, (de NV Ulfcar) met in-
gang van dezelfde datum titularis (was) van een schuldvordering op zijn bank tot 
beloop van het op zijn rekening te crediteren bedrag" en "het ogenblik waarop 
tussen de betrokken banken in de verrekenkamer werd gecompenseerd, 12 okto-
ber 1999, in het licht van de verplichtingen van derde-beslagene niet relevant 
(is)".

5. Door op die gronden de eiseres te veroordelen tot de betaling van het bedrag 
van 393.196 BEF is de beslissing niet naar recht verantwoord.

6. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

15 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, waarnemend voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. van Ommeslaghe en Geinger.

Nr. 334

1° KAMER - 16 juni 2006

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - ADMINISTRATIEVE 
HANDELING - OPPORTUNITEIT - WETTIGHEID - TOETSING - OMVANG

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - ADMINISTRATIEVE HANDELING - 
OPPORTUNITEIT - WETTIGHEID - HOVEN EN RECHTBANKEN - TOETSING - OMVANG

3º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - ADMINISTRATIEVE HANDELING - 
OPPORTUNITEIT - WETTIGHEID - RECHTERLIJKE MACHT - TOETSING - OMVANG

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- ADMINISTRATIEVE HANDELING - OPPORTUNITEIT - WETTIGHEID - HOVEN EN RECHTBANKEN - 
TOETSING - OMVANG

5º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - GEMEENTEOVERHEID - MINISTER VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - BEVOLKINGSREGISTERS - 
ADMINISTRATIEVE HANDELING - INSCHRIJVING - REFERENTIEADRES

6º WOONPLAATS - BEVOLKINGSREGISTERS - REFERENTIEADRES - INSCHRIJVING - 
VOORWAARDEN

1º, 2º, 3º en 4º Het staat de hoven en rechtbanken niet de opportuniteit te beoordelen van 
een  administratieve  handeling  waarop  een  vordering,  een  verweer  of  een  exceptie 
berust, maar ze hebben daarentegen de bevoegdheid en de plicht de interne en externe  
wettigheid ervan te toetsen alvorens eraan uitwerking te verlenen1. (Art. 159, Gw. 1994)

5º  Geen  enkele  bepaling  van  de  wet  betreffende  de  bevolkingsregisters  en  de  
identiteitskaarten verleent de gemeenteoverheid of de Minister van Binnenlandse Zaken  
die  erover  toezicht  houdt,  de  discretionaire  bevoegdheid  om,  onder  de  voorwaarden  
waarin die wet voorziet, een Belg of een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om 
zich in het Rijk te vestigen of er te verblijven, in te schrijven op een referentieadres. (Art. 
1, §2, eerste lid, Wet 19 juli 1991)

6º  De Belg  of  de  vreemdeling  die  toegelaten  of  gemachtigd  is  om zich  in  het  Rijk  te  
vestigen of  er  te  verblijven,  voldoet  niet  aan de voorwaarden om te kunnen worden  
ingeschreven  op  een referentieadres  in  België  in  de  zin  van  de  wet  betreffende de  
bevolkingsregisters  en  de  identiteitskaarten,  wanneer  hij  in  het  buitenland een adres  

1 Zie Cass. 10 juni 1996, A.R. S.95.0114.F, nr. 227 met concl. adv.-gen. LECLERCQ in Bull. en Pas., 
1996, I, nr. 227 en 31 mei 2001, A.R. C.98.0198.N, nr. 323.
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heeft waarnaar hij zijn post laat doorsturen2. (Art. 1, §2, eerste lid, Wet 19 juli 1991)

(Q. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0287.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 oktober 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Génicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- de artikelen 33, 37, 40, 41, 144 en 145 van de Grondwet;
- de artikelen 36, 1042, 1050 en 1057, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1, §§1 en 2, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsre-

gisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;

- de artikelen 4, 8, 20, 21 en 22 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 be-
treffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk op grond van de vol-

gende redenen:
"Ontvankelijkheid van het hoger beroep
De [verweerders]achten het hoger beroep niet-ontvankelijk omdat het artikel 

1057, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt in zoverre het bepaalt 
dat de appellant onder meer zijn woonplaats moet vermelden;

Het blijkt dat [eiseres] in haar verzoekschrift tot hoger beroep een referentie-
adres heeft vermeld waarvan de [verweerders] zeggen dat het voor haar onwettig 
is;

[Eiseres] voert tevergeefs het gezag van gewijsde aan van een arrest van het 
hof [van beroep] van 28 januari 1999, aangezien het om andere partijen gaat dan 
in deze zaak;

[Eiseres] bevindt zich niet in een van de twee gevallen die worden aangeno-
men door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de iden-
titeitskaarten. Zij verblijft immers niet in een mobiele woning en zij heeft wel 
degelijk een verblijfplaats;

Dit blijkt uit haar handgeschreven vermelding op de gerechtsbrief die op 11 

2 Zie Cass. 19 april 2002, A.R. C.01.0218.F, nr. 241 met concl. adv.-gen. WERQUIN.
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mei 2001 op het postkantoor is neergelegd met het oog op een dagvaarding voor 
de terechtzitting van 31 mei 2001, die gericht is aan het adres Jagersveld, 6, 1170 
Brussel, en voorkomt in het dossier: 'ontvangen ter griffie, toen ik mijn dossier 
inkeek, op 29 augustus 2001, terwijl de gerechtsbrief gepost is op 11 mei 2001, 
dus drie en een halve maand geleden, waarbij de post de aangetekende brief te-
ruggestuurd had in plaats van hem, zoals mijn andere post, door te sturen naar 
Parijs';

Uit die bekentenis blijkt dat [eiseres] een adres in Parijs heeft;
De vermelding van het referentieadres is dus nietig;
De [verweerders] vinden dat zij hen schade berokkent doordat enkele veroor-

delingen die ten laste van haar in hun voordeel zijn uitgesproken niet ten uitvoer 
kunnen worden gelegd.

Indien zij niet in die onmogelijkheid zijn geplaatst, zullen zij toch zwarigheden 
bij de tenuitvoerlegging ondervinden, zowel voor de goederen in België als in 
Frankrijk;

Het hoger beroep is niet ontvankelijk".
Grieven
1. Eerste onderdeel
1. Met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij conclusie wordt 

ingesteld, moet de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid, melding ma-
ken van de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de eiser in ho-
ger beroep (artikel 1057, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek).

Onder woonplaats moet worden verstaan de plaats waar de persoon op de be-
volkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf (artikel 
36 van het Gerechtelijk Wetboek).

In het arrest van 19 april 2002 heeft het Hof van Cassatie beslist dat het in arti-
kel 1, §2, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters bedoel-
de referentieadres geldt als inschrijving op de bevolkingsregisters in de zin van 
artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het referentieadres wordt dus gelijkgesteld met de woonplaats in de zin van 
artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek.

2. Te dezen heeft het hof van beroep als volgt beslist: "Het blijkt dat [eiseres] 
in haar verzoekschrift tot hoger beroep een referentieadres heeft vermeld waar-
van de [verweerders] zeggen dat het voor haar onwettig is;

(...)
[Eiseres] bevindt zich niet in een van de twee gevallen die worden aangeno-

men door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de iden-
titeitskaarten. Zij verblijft immers niet in een mobiele woning en zij heeft wel 
degelijk een verblijfplaats;

Dit blijkt uit haar handgeschreven vermelding op de gerechtsbrief die op 11 
mei 2001 op het postkantoor is neergelegd met het oog op een dagvaarding voor 
de terechtzitting van 31 mei 2001, die gericht is aan het adres Jagersveld, 6, 1170 
Brussel, en voorkomt in het dossier: 'ontvangen ter griffie, toen ik mijn dossier 
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inkeek, op 29 augustus 2001, terwijl de gerechtsbrief gepost is op 11 mei 2001, 
dus drie en een halve maand geleden, waarbij de post de aangetekende brief te-
ruggestuurd had in plaats van hem, zoals mijn andere post, door te sturen naar 
Parijs';

Uit die bekentenis blijkt dat [eiseres] een adres in Parijs heeft".
Daaruit volgt dat het hof van beroep oordeelt dat "de vermelding van het refe-

rentieadres [...] nietig is".
3. Artikel 1, §1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsre-

gisters bepaalt dat in elke gemeente bevolkingsregisters worden gehouden waar-
in ingeschreven worden op de plaats waar zij hun hoofdverblijfplaats gevestigd 
hebben, ongeacht of zij er aanwezig dan wel tijdelijk afwezig zijn, de Belgen en 
de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om zich in het Rijk te vesti-
gen of er te verblijven, met uitzondering van de vreemdelingen die zijn inge-
schreven in het in 2° bedoelde register.

Artikel 4 van het koninklijk besluit  van 16 juli 1992 betreffende de bevol-
kingsregisters en het vreemdelingenregister bepaalt dat het houden van de regis-
ters behoort tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand is in het bijzonder gelast al wat het hou-
den van de registers betreft nauwgezet in acht te doen nemen.

Een persoon die een aanvraag doet voor een referentieadres in de zin van arti-
kel 1, §2, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en aan 
de vereiste voorwaarden voldoet, wordt ingeschreven op de bevolkingsregisters.

De gemeente kan die inschrijving weigeren indien niet aan de vereiste voor-
waarden is voldaan.

Indien een persoon die op een referentieadres is ingeschreven niet meer vol-
doet aan de voorwaarden voor die inschrijving, voert het college van burgemees-
ter en schepenen hem van ambtswege af van het bevolkingsregister (artikelen 8 
en 20 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992).

De Minister van Binnenlandse Zaken wijst de ambtenaren aan die gemachtigd 
zijn om ter plaatse onderzoek uit te voeren in verband met de moeilijkheden en 
betwistingen betreffende de bepaling van de hoofdverblijfplaats en betreffende 
de maatregelen tot ambtshalve afvoering en inschrijving, en kan ambtenaren van 
zijn departement afvaardigen om de registers te inspecteren (artikelen 21 en 22 
van het koninklijk besluit van 16 juli 1992).

Uit die bepalingen volgt dat het houden van de registers en de toekenning van 
een referentieadres een gemeentelijke bevoegdheid zijn, onder het toezicht van 
de Minister van Binnenlandse Zaken.

4. Door te beslissen dat de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op een 
referentieadres niet vervuld zijn, heeft het hof van beroep afbreuk gedaan aan de 
gemeentelijke bevoegdheid van het houden van de bevolkingsregisters en van 
het  toekennen  van  een  referentieadres,  de  bevoegdheden  van  de  uitvoerende 
macht miskend en bijgevolg het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der 
machten  miskend en  tevens  de  artikelen 33,  37,  40,  41,  144  en 145  van  de 
Grondwet, de artikelen 36 en 1057, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1, 
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§1 en 2, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de ar-
tikelen 4, 8, 20, 21 en 22 het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister geschonden.

2. Tweede onderdeel
5. Het referentieadres bedoeld in artikel 1, §2, van de wet van 19 juli 1991 be-

treffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de 
wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 
personen, geldt als inschrijving op de bevolkingsregisters in de zin van artikel 36 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Het referentieadres wordt dus gelijkgesteld met de woonplaats in de zin van de 
artikelen 36 en 1057, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

6. Volgens artikel 1, §1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevol-
kings-registers worden in elke gemeente bevolkingsregisters gehouden waarin 
ingeschreven  worden  op  de  plaats  waar  zij  hun  hoofdverblijfplaats  gevestigd 
hebben, ongeacht of zij er aanwezig dan wel tijdelijk afwezig zijn, de Belgen en 
de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om zich in het Rijk te vesti-
gen of er te verblijven, met uitzondering van de vreemdelingen die zijn inge-
schreven in het in 2° bedoelde register.

Artikel 1, §2, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters 
bepaalt dat de personen bedoeld in §1, eerste lid, 1°, op hun aanvraag door de ge-
meente waar zij gewoonlijk vertoeven, worden ingeschreven op een referentie-
adres:

- wanneer zij in een mobiele woning verblijven;
- wanneer zij om beroepsredenen of bij gebrek aan voldoende bestaansmidde-

len geen verblijfplaats hebben of meer hebben.
Onder referentieadres wordt verstaan het adres van ofwel een natuurlijke per-

soon die is  ingeschreven in het  bevolkingsregister op de plaats  waar hij  zijn 
hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, ofwel een rechtspersoon en waar, met de toe-
stemming van deze natuurlijke persoon of deze rechtspersoon, een natuurlijke 
persoon zonder vaste verblijfplaats is ingeschreven.

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de inschrijving van een andere 
persoon aanvaardt als referentieadres, verbindt zich ertoe daar alle voor die per-
soon bestemde post of alle administratieve documenten te laten toekomen. In af-
wijking van het vorige lid worden de Belgische onderdanen die verbonden zijn 
aan de Krijgsmacht en de gezinsleden die hen vergezellen, in garnizoen in het 
buitenland, en die geen verblijfplaats meer hebben in België, ingeschreven op het 
door de minister van Landsverdediging vastgestelde referentieadres. Op dezelfde 
wijze worden de personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen 
verblijfplaats hebben of meer hebben en die bij gebrek aan inschrijving in de be-
volkingsregisters geen maatschappelijke bijstand kunnen genieten van een open-
baar centrum voor maatschappelijk welzijn of om het even welk ander sociaal 
voordeel, ingeschreven op het adres van het openbaar centrum voor maatschap-
pelijk welzijn van de gemeente waar zij gewoonlijk vertoeven.

De wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters bepaalt dus de ca-
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tegorieën personen en de voorwaarden waaronder dat begrip van toepassing is.
7. Het hof van beroep heeft als volgt geoordeeld: "[eiseres] bevindt zich niet in 

een van de twee gevallen die worden aangenomen door de wet van 19 juli 1991 
betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten. Zij verblijft immers 
niet in een mobiele woning en zij heeft wel degelijk een verblijfplaats. Dit blijkt 
uit haar handgeschreven vermelding op de gerechtsbrief die op 11 mei 2001 op 
het postkantoor is neergelegd met het oog op een dagvaarding voor de terechtzit-
ting van 31 mei 2001, die gericht is aan het adres Jagersveld, 6, 1170 Brussel, en 
voorkomt in het dossier: 'ontvangen ter griffie, toen ik mijn dossier inkeek, op 29 
augustus 2001, terwijl de gerechtsbrief gepost is op 11 mei 2001, dus drie en een 
halve maand geleden, waarbij de post de aangetekende brief teruggestuurd had in 
plaats van hem, zoals mijn andere post, door te sturen naar Parijs';

Uit die bekentenis blijkt dat [eiseres] een adres in Parijs heeft".
8. Het hof van beroep verwees naar de vermeldingen die eiseres had toege-

voegd op de gerechtsbrief die haar was bezorgd: "Ontvangen ter griffie, toen ik 
mijn dossier inkeek, op 29 augustus 2001, terwijl de gerechtsbrief gepost is op 
11 mei 2001, dus drie en een halve maand geleden, waarbij de post de aangete-
kende brief teruggestuurd had in plaats van hem, zoals mijn andere post, door te 
sturen naar Parijs".

Louter uit die vermelding leidt het arrest af dat eiseres "een adres in Parijs 
heeft" en dat "zij niet in een mobiele woning verblijft en[...]wel degelijk een ver-
blijfplaats heeft".

9. Hoewel het referentieadres ertoe strekt de verplichte inschrijving op de be-
volkingsregisters te verzekeren van personen die geen verblijfplaats in België 
hebben, onderzoekt het arrest de toestand van eiseres in België niet.

Het arrest stelt enkel vast dat eiseres haar post liet doorsturen naar Parijs en dat 
zij bijgevolg een "adres" in Parijs heeft.

Het arrest spreekt zich evenmin uit over de juridische aard van het verblijf van 
eiseres in Parijs en beoordeelt niet of die toestand in Parijs de toekenning van 
een referentieadres in België kon rechtvaardigen.

Louter op grond van de vaststelling dat eiseres haar post liet doorsturen naar 
Parijs en dat zij bijgevolg een "adres" in Parijs heeft, kon het hof van beroep zijn 
beslissing niet naar recht verantwoorden dat de toestand van eiseres niet onder de 
toepassing viel van de wet van 19 juli 1991.

Het arrest schendt bijgevolg artikel 1, §1 en 2, van de wet van 19 juli 1991 be-
treffende de bevolkingsregisters en de artikelen 36 en 1057, 2°, van het Gerech-
telijk Wetboek.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Eerste onderdeel
Hoewel het de hoven en rechtbanken niet staat de opportuniteit te beoordelen 

van een administratieve handeling waarop een vordering, een verweer of een ex-
ceptie berust, hebben ze daarentegen, krachtens artikel 159 van de Grondwet, de 
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bevoegdheid en de plicht de interne en externe wettigheid ervan te toetsen alvo-
rens eraan uitwerking te verlenen.

Geen enkele bepaling van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkings-
registers en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen waarvan dit onder-
deel de schending aanvoert, verleent de gemeenteoverheid of de Minister van 
Binnenlandse Zaken die erover toezicht houdt, de discretionaire bevoegdheid om 
een in artikel 1, §2, eerste lid van die wet bedoelde persoon in te schrijven op een 
referentieadres in de zin van die bepaling.

Het onderdeel dat staande houdt dat de rechterlijke macht de wettigheid van 
een dergelijke inschrijving niet mag toetsen zonder binnen de gemeentelijke be-
voegdheden en de prerogatieven van de uitvoerende macht te treden, faalt naar 
recht.

2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1, §2, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991, worden de Bel-

gen en de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om zich in het Rijk te 
vestigen of er te verblijven, met uitzondering van de vreemdelingen die zijn in-
geschreven in het in §1, eerste lid, 2°, van voornoemd artikel bedoelde register, 
op hun aanvraag door de gemeente waar zij gewoonlijk vertoeven, ingeschreven 
op een referentieadres, ofwel wanneer zij in een mobiele woning verblijven, of-
wel wanneer zij om beroepsredenen of bij gebrek aan voldoende bestaansmidde-
len geen verblijfplaats hebben of meer hebben.

Door vast te stellen dat eiseres in Parijs een adres heeft waarnaar zij haar post 
laat doorsturen, verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat zij niet vol-
deed aan de voorwaarden om op een referentieadres in België te kunnen worden 
ingeschreven.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.

16 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Maes, Simont en Heenen.

Nr. 335

1° KAMER - 16 juni 2006

1º JACHT - JACHTRECHT - HOUDER - BOSPERCELEN - EIGENAAR - GROF WILD - VELDEN, 
VRUCHTEN EN OOGSTEN - SCHADE - BEGRIP - GRASPERKEN
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2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP. 
VORMEN - JACHT - HOUDER - BOSPERCELEN - EIGENAAR - GROF WILD - VELDEN, VRUCHTEN 
EN OOGSTEN - BEGRIP - GRASPERKEN

1º en 2º De vordering tot  herstel van de schade die door grof wild toegebracht  is aan  
velden, vruchten en oogsten en waarvoor de houder van het jachtrecht op bospercelen 
instaat, en die is ingesteld tegen de eigenaar van die percelen waaruit dat wild voortkomt,  
doelt op de schade aan alle vegetatie die buiten de bospercelen wordt geteeld, onder  
meer aan de voor ontspanning bestemde grasperken1.  (Artt. 1, eerste lid, en 3, tweede 
lid, Wet 14 juli 1961)

(GEMEENTE ESNEUX T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0330.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 1 december 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Génicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 1 en 3 van de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der 

door grof wild aangerichte schade.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis veroordeelt eiseres om verweerder 500 euro te betalen - 

vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet, de BTW en de kosten 
- als herstel van de schade die aan zijn grasperken is toegebracht door everzwij-
nen die uit aan eiseres toebehorende bossen waren gekomen en beslist daartoe 
dat de wet van 14 juli 1961 van toepassing is op die schade.

De beslissing steunt op de volgende redenen:
"De wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door grof wild aange-

richte schade doelt op schade toegebracht 'aan velden, vruchten en oogsten'.
Het Hof van Cassatie dat uitspraak deed in het raam van de Jachtwet van 28 

februari 1882 heeft, betreffende artikel 7bis dat de schade beoogt die door konij-
nen 'aan vruchten en gewassen' wordt toegebracht, het begrip 'oogsten' in een rui-
me betekenis opgevat. Aldus heeft het gezegd dat die term o.m. van toepassing is 
op de planten en bomen in een park (Cass., 14 januari 1983, A.C., nr. 287).

De wetsbepalingen inzake grof wild en konijnen zijn weliswaar niet volledig 
vergelijkbaar in zoverre met name de wet van 1882 geen regeling van objectieve 
aansprakelijkheid invoert, hetgeen de wet van 1961 wel doet. In beide gevallen 
betreft het evenwel regelingen die afwijken van het gemene recht. Bovendien 
verwijst artikel 3 van de wet van 1961 uitdrukkelijk naar de jachtwet van 1882 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 335.
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voor de vergoeding van de konijnenschade, voor wat de procedure betreft. Bijge-
volg is er geen objectieve verantwoording om categorieën van beschadigde teel-
ten, bedoeld onder de term 'oogsten' verschillend te omschrijven naargelang de 
schade is aangericht door klein dan wel door grof wild.

In deze zaak omvat de eigendom grasperken die beschadigd zijn op een opper-
vlakte van 390 m2, volgens de niet-betwiste vaststelling van de door de eerste 
rechter aangestelde deskundige.

Op grond van de leer van het Hof van Cassatie valt die schade wel degelijk on-
der het begrip oogsten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 14 juli 1961".

Grieven
Krachtens de artikelen 1 en 3 van de wet van 14 juli 1961, die een aansprake-

lijkheidsregeling invoeren die afwijkt van het gemene recht en die, bijgevolg, be-
perkend  moeten  worden  uitgelegd  kan  enkel  de  schade  die  "aan  de  velden, 
vruchten en oogsten" wordt toegebracht door herten, reeën, damherten, wildscha-
pen en everzwijnen welke te voorschijn komen uit percelen waarop een jacht-
recht geldt, vergoed worden door de eigenaar van die percelen zonder dat hij toe-
val of heirkracht kan inroepen.

De begrippen "velden, vruchten en oogsten" doelen op alle soorten teelten, 
d.w.z. de periodieke opbrengsten van landbouwvruchten, of het nu gaat om voe-
dingsgewassen, groenten, tuinbouwgewassen of weidegrassen, zonder een onder-
scheid te maken naargelang ze hangen, staan, of op de grond liggen of naarge-
lang ze bestemd zijn om ter plaatste te worden verbruikt of te worden wegge-
haald na de oogst of het hooien. De term "velden" slaat op gronden die voor teelt 
bestemd zijn; hij omschrift de draagwijdte van de termen "vruchten en oogsten" 
en sluit de vergoeding uit van schade die niet is toegebracht aan voor teelt be-
stemde gronden, maar aan wouden, sportterreinen, siertuinen of alle andere ter-
reinen die voor een ander gebruik zijn bestemd.

Het bestreden vonnis, dat oordeelt dat de aan grasperken toegebrachte schade 
"wel degelijk valt onder het begrip oogsten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 
14 juli 196", schendt die bepaling en bijgevolg ook artikel 3 van die wet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 1, eerste lid, van de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel 

der door grof wild aangerichte schade bepaalt dat de houders van het jachtrecht 
instaan voor de schade welke aan de velden, vruchten en oogsten wordt toege-
bracht door herten, reeën, damherten, wildschapen en everzwijnen welke te voor-
schijn komen uit de bospercelen waarop zij het jachtrecht hebben; zij kunnen 
noch toeval noch heirkracht inroepen.

Krachtens artikel 3, tweede lid, van die wet kan de in artikel 1 bedoelde vorde-
ring tot herstel van de schade ingesteld worden tegen de eigenaar van de bosper-
celen, tenzij bedoelde eigenaar de houder van het jachtrecht doet dagvaarden tot 
tussenkomst en tot vrijwaring. 

Die bepalingen doelen op de schade aan alle vegetatie die buiten de bosperce-
len wordt geteeld, onder meer aan de voor ontspanning bestemde grasperken.

Het middel, dat het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.

16 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Fettweis – Andersluidende conclusie van de h. Génicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 336

3° KAMER - 19 juni 2006

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TOEPASSINGSGEBIED - UITBREIDING VAN 
DE WET - THUISARBEIDERS - VERRICHTEN VAN ARBEIDSPRESTATIES - GELIJKAARDIGE 
VOORWAARDEN ALS DIE VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST - DRAAGWIJDTE

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TOEPASSINGSGEBIED - UITBREIDING VAN 
DE WET - THUISARBEIDERS - ARTIKEL 3, 4° K.B. 28 NOV. 1969 - OVEREENKOMST VOOR 
TEWERKSTELLING VAN HUISARBEIDERS - ARTIKEL 119.1, ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET - 
VERSCHILLENDE VORMEN VAN TEWERKSTELLING - BEOORDELING - DRAAGWIJDTE

1º De verruiming van de toepassing van de wet van 27 juni 1969 tot de personen bedoeld  
in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, is van toepassing op  
personen die niet onder het gezag van een werkgever arbeid verrichten1. (Artt. 1, §1, en 
2, §1, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; Art. 3, 4°, K.B. 28 nov. 1969)

2º De personen bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 
zijn  niet  de  huisarbeiders  omschreven  in  artikel  119.1  van  de 
Arbeidsovereenkomstenwet,  bijgevolg  moet  bij  de  beoordeling  van  gelijkaardige  
voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst in het kader van artikel 3, 4°, van het  
voormeld uitvoeringsbesluit  geen rekening worden gehouden met het gezagselement,  
zoals dit besloten ligt in artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 3, 4°, K.B. 
28 nov. 1969; Art. 119.1, Arbeidsovereenkomstenwet)

(R.S.Z. T. KAMECA nv)

ARREST

(A.R. S.04.0154.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 maart 2004 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Cass. 8 maart 2004, A.R. S.02.0116.F, nr. 130; 4 okt. 2004, A.R. S.04.0007.N, nr. 449.
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- de artikelen 2, 3, 119.1 en 119.2 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 
juli 1978;

- de artikelen 2 en 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (hierna: 
Uitvoeringsbesluit);

- artikel 2, §1, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
(hierna: RSZ-wet);

- artikel 2, §1, 1°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginse-
len van de sociale zekerheid voor werknemers (hierna: Algemene Beginselenwet 
Sociale Zekerheid);

- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest vernietigt het vonnis van de eerste rechter en verklaart de 

vordering van de eiser ongegrond omdat hij onvoldoende het bestaan aantoont 
van gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst in de zin 
van artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet:

"Naar het oordeel van het (arbeidshof) beschikt (eiser) na de wet van 6 decem-
ber 1996 en de invoering van titel VI in de Wet Arbeidsovereenkomsten, over 
een keuzemogelijkheid wat de huisarbeid betreft.

Hij kan zich beroepen op artikel 1, §1, van de RSZ-wet van 27 juni 1969 dat 
bepaalt dat deze wet toepassing vindt op de werknemers en de werkgevers die 
door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden. Titel VI in de Wet op de Arbeids-
overeenkomsten (WAO) maakt inderdaad dat de werkgever en de huisarbeider 
door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden.

Ofwel beroept (eiser) zich op de toepassing van artikel 3, 4°, van het konink-
lijk besluit van 28 november 1969 dat de toepassing van de RSZ-wet verruimt tot 
de personen die op een door hen gekozen plaats in gelijkaardige voorwaarden als 
die van een arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte pro-
ducten bewerken.

De vraag is of er een ongelijke behandeling ontstaat al naargelang (eiser) op-
teert voor de toepassing van artikel 1, §1, van de RSZ-wet dan wel voor de toe-
passing van artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969?

De beoordeling heeft in eerste instantie betrekking enkel op de situatie van de 
huisarbeid.

Het (arbeidshof) is van oordeel dat dergelijk ongelijke behandeling niet aan-
wezig is in de mate dat artikel 119.1 WAO en artikel 3, 4°, van het koninklijk be-
sluit van 28 november 1969 met elkaar worden verzoend.

In de hypothese dat (eiser) opteert voor de toepassing van artikel 1, §1, van de 
RSZ-wet, dan moet hij het bestaan van een arbeidsovereenkomst bewijzen.

Wanneer het huisarbeid betreft, moet (eiser) zich alsdan richten naar een ar-
beidsovereenkomst voor huisarbeiders. Deze arbeidsovereenkomst is in artikel 
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119.1 WAO omschreven als de overeenkomst waarbij huisarbeiders tegen loon 
arbeid verrichten onder het gezag van een werkgever, in hun woonplaats of op 
elke andere door hen gekozen plaats,  zonder dat  zij  onder het  toezicht  of  de 
rechtstreekse controle van deze werkgever staan.

(Eiser) zal bijgevolg het bestaan moeten bewijzen van drie elementen: arbeid, 
loon en gezag, waarbij de wetgever uitdrukkelijk het toezicht en de rechtstreekse 
controle als indicatoren van het werkgeversgezag heeft weggehaald uit het be-
grip 'arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders'.

In de hypothese dat (eiser) opteert voor de toepassing van artikel 3, 4°, van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 dan moet hij 'gelijkaardige voorwaar-
den als die van een arbeidsovereenkomst' bewijzen.

Na de wet van 6 december 1996 moet het begrip 'arbeidsovereenkomst' in dit 
artikel 3, 4°, gelezen worden als 'een arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders' in 
de zin van artikel 119.1 WAO.

Het is deze arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders, zoals omschreven in arti-
kel  119.1 WAO die  model zal  staan bij  de beoordeling van de gelijkaardige 
voorwaarden.

Het afgezwakte gezagsbegrip in artikel 119.1 WAO behoort één van de voor-
waarden te zijn die moeten beoordeeld worden in het kader van artikel 3, 4°, van 
het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Wanneer de inhoud van de gelijkaardige voorwaarden van artikel 3, 4°, van 
het koninklijk besluit van 28 november 1969 beoordeeld wordt in die zin dat het 
al dan niet aanwezig zijn van het afgezwakte werkgeversgezag mee bepalend is 
om uit te maken of deze gelijkaardige voorwaarden al dan niet voorhanden zijn, 
dan is er geen ongelijke behandeling van werkgevers die huisarbeiders tewerk-
stellen al naargelang (eiser) opteert voor de toepassing van artikel 1, §1, van de 
RSZ-wet of van artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Dit betekent de facto dat het voortbestaan van artikel 3, 4°, van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969 niet echt zinvol meer is naast artikel 119.1 WAO, 
althans wat betreft het element 'gelijkaardige voorwaarden als die van een ar-
beidsovereenkomst'. Het element gezag, weliswaar afgezwakt, kan immers niet 
meer worden omzeild maar het moet worden meegenomen bij de beoordeling 
van 'gelijkaardige' voorwaarden.

In de interpretatie dat de gelijkaardige voorwaarden van artikel 3, 4°, van het 
koninklijk  besluit  van  28  november  1969 kunnen beoordeeld  worden  zonder 
daarbij rekening te moeten houden met het begrip gezag uit artikel 119.1 WAO, 
daar is het (arbeidshof) van oordeel dat dergelijke interpretatie wél een ongelijke 
behandeling in het leven roept tussen de opdrachtgevers die beroep doen op zelf-
standige medewerkers die thuis werken al naargelang (eiser) opteert voor toepas-
sing van artikel 1, §1, WAO of voor de toepassing van artikel 3, 4°, van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 1969.

Immers, nu de huisarbeid is ondergebracht in de Arbeidsovereenkomstenwet is 
er geen objectief criterium meer om de toepassing van de RSZ-wet te verruimen 
naar een situatie van huisarbeid waarbij op geen enkele wijze wat voor soort 
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werkgeversgezag ook moet worden bewezen.
Blijft  de mogelijke ongelijke behandeling tussen opdrachtgevers die  beroep 

doen op zelfstandige medewerkers die thuis werken en opdrachtgevers die kort-
om beroep doen op zelfstandige medewerkers. Immers ten aanzien van de eerste 
categorie moet (eiser) slechts een afgezwakt werkgeversgezag bewijzen (geen 
leiding, geen rechtstreekse controle).

Het onderscheid tussen beide categorieën blijft  objectief en redelijk verant-
woord omdat het typerende van huisarbeid is dat er geen leiding of rechtstreekse 
controle mogelijk is.

Het onderscheid dient ook de doelstelling dat de categorie van de huisarbeiders 
onder de bescherming van de RSZ-wet moeten kunnen vallen.

De ongelijke behandeling van de opdrachtgevers die beroep doen op zelfstan-
dige medewerkers, met andere woorden het hanteren van een afgezwakt werkge-
versgezag, is een noodzakelijk middel om deze doelstelling te bereiken. Immers 
het ontbreken van leiding en rechtstreekse controle mag ten aanzien van (eiser) 
niet gelden als een element ter ondersteuning van het zelfstandige statuut in een 
betwisting rond het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst voor huisar-
beid.

De conclusie uit dit alles is dat er geen bezwaar is dat (eiser) opteert voor de 
toepassing van artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, bij 
zoverre het werkgeversgezag van artikel 119.1 WAO wordt meegenomen in de 
beoordeling over de gelijkaardige voorwaarden.

Beoordeling ten gronde
Het (arbeidshof)  is  van oordeel  dat  een probleem van schijnzelfstandigheid 

moet worden benaderd vanuit het volgende principe: 'Wanneer uit de uitvoering 
van de overeenkomst blijkt dat partijen hun samenwerking op een zelfstandige 
basis  hebben georganiseerd dan kan de  rechter  daar  geen andere kwalificatie 
voor in de plaats stellen, wanneer de elementen die aan zijn beoordeling worden 
voorgelegd de door de partijen aangenomen kwalificatie niet uitsluiten'.

(...)
Nu het vaststaat dat de samenwerking tussen (verweerster) en haar medewer-

kers door hen was geschoeid op zelfstandige basis, komt het erop aan te onder-
zoeken welke feitelijke elementen dit statuut van zelfstandige aan het wankelen 
brengen.

Deze elementen moeten worden aangereikt en bewezen door (eiser) op wie de 
bewijslast rust.

Wanneer deze elementen aantonen dat er gewerkt werd onder gelijkwaardige 
voorwaarden van een arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders in de zin zoals ho-
ger in dit arrest werd aangegeven en ze zijn gewichtig genoeg dan duwen ze het 
overeengekomen zelfstandige statuut opzij. Ze moeten terug te vinden zijn in de 
concrete en dagelijkse werkomstandigheden op het werkveld.

(...)
Onder  'voorwaarden als  die  van een  arbeidsovereenkomst'  begrijpt  het  (ar-
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beidshof) het geheel van materiële randvoorwaarden die de werkgever creëert of 
ter beschikking stelt van zijn medewerkers opdat deze door hem gewenste arbeid 
zouden afleveren.

Daaronder  vallen ondermeer:  het  onderdak,  sanitair,  verlichting  en  verwar-
ming, meubilair en uitrusting, het te bewerken materiaal kortom alles wat de ar-
beid mogelijk moet maken en het werkgeversgezag.

Onder het juridisch werkgeversgezag begrijpt het (arbeidshof) de instructies 
die de werkgever geeft met betrekking tot de uitvoering van de prestatie. (...)

Wanneer het gaat  over het werkgeversgezag dat is  bedoeld in artikel 119.1 
WAO dan kan dit begrip op dezelfde wijze ingevuld worden met uitzondering 
van die elementen die te maken hebben met het werken op afstand, die de wetge-
ver definieerde als het geven van leiding en het uitvoeren van een rechtstreekse 
controle.

Het ontbreken van deze leiding en rechtstreekse controle kan derhalve niet 
worden aangegrepen om het bestaan van het werkgeversgezag te ontkennen. Ook 
zonder leiding en rechtstreekse controle kan er nog steeds sprake zijn van gezag.

Toetsing van de elementen
(...)
(Verweerster) stelde eenzijdig de vergoeding voor het gepresteerde werk vast
Dit element verwijst naar het bestaan van een werkgeversgezag.
De prijs wordt bepaald enkel in functie van de economische activiteit van (ver-

weerster). Er wordt geen rekening gehouden met de situatie van de medewerker. 
Voor hem is het te nemen of te laten.

Dat betekent dat (verweerster) de waarde van de arbeid bepaalt enkel rekening 
gehouden met haar doelstellingen. Daarom ressorteert het onder werkgeversge-
zag.

(...)
Na toetsing van de elementen die (eiser) aanreikt, komt het (arbeidshof) tot de 

bevinding dat slechts één element, namelijk de wijze van beloning, verwijst naar 
een afhankelijkheid of een ondergeschiktheid van de medewerker aan (verweer-
ster).

De andere elementen zijn niet typisch of gelijkaardig aan een samenwerking in 
ondergeschikt verband. Ze blijven evengoed overeind in een samenwerking op 
zelfstandige basis.

Het (arbeidshof) is van oordeel dat één enkel element van ondergeschiktheid 
niet volstaat om de kwalificatie die (verweerster) en haar medewerkers gaven 
aan hun samenwerking onderuit te halen.

Dit oordeel wordt versterkt door het feit dat een aantal typische kenmerken 
van een arbeidsovereenkomst van huisarbeider, zoals opgenomen in titel VI van 
de Wet op de Arbeidsovereenkomsten, niet in het huidige samenwerkingsver-
band terug te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld het betalen van een onkostenver-
goeding voor de delocatie.

De conclusie is dan ook dat (eiser) onvoldoende het bestaan aantoont van ge-
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lijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst in de zin van arti-
kel 119.1 WAO".

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 2, §1, 1°, van de RSZ-wet kan de Koning, onder de 

voorwaarden die hij bepaalt, de toepassing van de RSZ-wet uitbreiden tot de per-
sonen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, arbeid ver-
richten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst (cf. 
artikel 2, §1, 1°, van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid).

In toepassing van deze bepaling heeft de Koning in artikel 3, 4°, van het Uit-
voeringsbesluit de toepassing van de RSZ-wet verruimd tot "de personen die, op 
de door hen gekozen plaats in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeids-
overeenkomst grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte produkten bewerken die 
één of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken 
of  gewoonlijk  ten  hoogste  vier  helpers  tewerkstellen,  alsmede  tot  die 
handelaars".

Om arbeid te verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeids-
overeenkomst is niet vereist dat de werknemer prestaties levert onder gezag van 
een werkgever of in een verhouding van ondergeschiktheid maar dat de presta-
ties worden geleverd in omstandigheden die gelijkenis vertonen met die waaron-
der arbeid in ondergeschikt verband wordt verricht.

De uitbreidingsbepaling van artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit onder-
werpt met andere woorden die personen aan de toepassing van de RSZ-wet die 
niet onder het gezag van een werkgever arbeid verrichten op een door hen geko-
zen plaats.

Deze groep van personen dient duidelijk te worden onderscheiden van de huis-
arbeiders die, krachtens een overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders 
in de zin van artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, tegen loon arbeid 
verrichten onder het  gezag van een werkgever, in hun woonplaats of op elke 
door hen gekozen plaats, zonder dat zij onder het toezicht of de rechtstreekse 
controle van deze werkgever staan, en, naar gelang het geval, krachtens een ar-
beidsovereenkomst voor werklieden of bedienden zijn tewerkgesteld (zie de wet 
van 6 december 1996 ingevoegd als titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet).

Naast het feit dat de personen omschreven in artikel 3, 4°, van het Uitvoerings-
besluit geen arbeid verrichten in ondergeschikt verband, onderscheiden deze per-
sonen zich ook van de huisarbeiders bedoeld in artikel 119.1 van de Arbeids-
overeenkomstenwet doordat hun arbeid uitsluitend kan bestaan in het bewerken 
van grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte produkten die één of verschillende 
handelaars hen hebben toevertrouwd, terwijl de prestaties van de zogenaamde 
huisarbeiders zowel hand- als hoofdarbeid kan omvatten (cf. de artikelen 2, 3, 
119.1, in fine en 119.2, §1, van de Arbeidsovereenkom-stenwet).

Anders dan de huisarbeiders van artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomsten-
wet kunnen de personen bedoeld in artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit zich 
voor het uitvoeren van hun prestaties bovendien laten bijstaan door ten hoogste 
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vier helpers.
Nu de personen bedoeld in artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit niet de 

huisarbeiders zijn omschreven in artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomsten-
wet, moet bij de beoordeling van de gelijkaardige voorwaarden als die van een 
arbeidsovereenkomst in het kader van artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit 
bijgevolg geen rekening worden gehouden met het gezagselement dat besloten 
ligt in artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Ten onrechte oordeelde het bestreden arrest derhalve dat sinds de wet van 6 
december 1996 het begrip "arbeidsovereenkomst" in artikel 3, 4°, van het Uit-
voeringsbesluit moet gelezen worden als een "arbeidsovereenkomst voor huisar-
beiders" in de zin van artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomst, waarbij het 
werkgeversgezag van artikel 119.1 één van de "gelijkaardige voorwaarden als 
die van een arbeidsovereenkomst" vormt die voortaan in het kader van artikel 3, 
4°, van het Uitvoeringsbesluit bij de beoordeling moet worden betrokken.

Met dit foutief uitgangspunt voor ogen, wijst het bestreden arrest vervolgens 
de vordering af van eiser in de mate dat een aantal typische kenmerken van een 
arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders in de zin van titel VI van de Arbeids-
overeenkomstenwet, zoals het betalen van een onkostenvergoeding, niet zijn te-
rug te vinden en eiser, op één element van ondergeschiktheid na (de wijze van 
beloning), geen elementen kan voorleggen die verwijzen naar een afhankelijk-
heid of een ondergeschiktheid van de medewerkers ten opzichte van verweerster 
zodat de kwalificatie die partijen aan hun overeenkomst hebben gegeven niet 
wordt onderuit gehaald.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, bij de toetsing van de elementen, ten on-
rechte heeft gezocht naar elementen die wijzen op het bestaan van een gezagsre-
latie.

De beslissing dat eiser onvoldoende het bestaan heeft aangetoond van gelijk-
aardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 
119.1  van de  Arbeidsovereenkomstenwet,  waaronder  het  werkgeversgezag,  is 
bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van alle in de aanhef van het 
middel  aangehaalde  bepalingen,  uitgezonderd  de  artikelen  10  en  11  van  de 
Grondwet).

Tweede onderdeel
In de mate dat aan voormelde beslissing de opvatting ten grondslag ligt dat ar-

tikel 3,4°, van het Uitvoeringsbesluit een schending van het grondwettelijk ge-
lijkheidsbeginsel inhoudt wanneer het werkgeversgezag niet als een gelijkaardi-
ge voorwaarde moet worden beschouwd voor de toepassing van voormelde uit-
breidingsbepaling, dan schendt het bestreden arrest de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet.

Het gelijkheidsbeginsel wordt immers niet geschonden door in een ongelijke 
behandeling te voorzien van werkgevers die verschillende categorieën van perso-
nen tewerkstellen.

De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van de 
niet-discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling volgens bepaal-
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de categorieën van personen zou worden ingesteld, voor zover voor het criterium 
van onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Het bestaan 
van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot 
het doel en de gevolgen van de overwogen maatregel en met de aard van de in 
het  geding zijnde  beginselen.  Het  gelijkheidsbeginsel  is  geschonden wanneer 
vaststaat dat de aangewende middelen redelijkerwijze niet evenredig zijn met het 
beoogde doel.

Uit het eerste onderdeel volgt dat de personen bedoeld in artikel 3,4°, van het 
Uitvoeringsbesluit niet gelijkgeschakeld mogen worden met de huisarbeiders ge-
viseerd in artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Ook na de invoering van de arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders blijft het 
derhalve zinvol om aan de personen, die zonder door een arbeidsovereenkomst te 
zijn verbonden, grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte produkten bewerken die 
één of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken 
of gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen, éénzelfde sociale bescher-
ming te garanderen als de werknemers die krachtens een arbeidsovereenkomst 
zijn tewerkgesteld.

Het onderscheid tussen de huisarbeiders in de zin van artikel 119.1 van de Ar-
beidsovereenkomstenwet en de personen bedoeld in artikel 3,4°, van het Uitvoe-
ringsbesluit, gestoeld op het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst, de 
specifieke aard van de werkzaamheden en de eventuele bijstand van helpers, kan 
in redelijkheid verantwoorden dat eiser ten aanzien van de personen bedoeld in 
artikel  3,4°,  van het  Uitvoeringsbesluit  niet het  bestaan van een gezagsrelatie 
moet aantonen om hen aan de toepassing van de RSZ-wet te onderwerpen, ter-
wijl dit wel moet worden bewezen ten aanzien van de huisarbeiders in de zin van 
artikel 119.1 van de Arbeidsovereen-komstenwet.

Het bestreden arrest oordeelde derhalve ten onrechte dat wanneer de gelijkaar-
dige voorwaarden van artikel 3,4°, van het Uitvoeringsbesluit kunnen beoordeeld 
worden zonder daarbij rekening te moeten houden met het begrip gezag uit arti-
kel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dit een ongelijke behandeling in 
het leven roept, strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, tussen de op-
drachtgevers die beroep doen op zelfstandige medewerkers die thuis werken al 
naargelang eiser opteert voor de toepassing van artikel 1, §1, van de Arbeids-
overeenkomstenwet of voor de toepassing van artikel 3,4°, van het Uitvoerings-
besluit (p.8, derde laatste alinea).

De beslissing dat eiser het werkgeversgezag moet meenemen bij de beoorde-
ling van de "gelijkaardige voorwaarden" in het kader van artikel 3,4°, van het 
Uitvoeringsbesluit, werd bijgevolg niet wettig gegrond op voormelde door de ap-
pelrechters weerhouden schending van het gelijkheidsbeginsel en discriminatie-
verbod (schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen, 
inzonderheid de artikelen 10 en 11 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
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1. De wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders is, overeenkomstig 
artikel 1, §1, van toepassing op de werknemers en de werkgevers die door een 
arbeidsovereenkomst verbonden zijn.

2. Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is vereist dat een werknemer 
zich ertoe verbindt, tegen loon, onder gezag van een werkgever arbeid te verrich-
ten. Voor huisarbeiders die, overeenkomstig artikel 119 van de Arbeidsovereen-
komstenwet van 3 juli 1978, tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van 
een werkgever is niet vereist dat zij onder het toezicht of de rechtstreekse contro-
le van de werkgever staan.

3. Krachtens artikel 2, §1, van de RSZ-wet van 27 juni 1969 kan de Koning, 
bij in ministerraad overlegd besluit en na het advies van de Nationale Arbeids-
raad te hebben ingewonnen, de toepassing van deze wet uitbreiden "tot de perso-
nen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon ar-
beidsprestaties onder het gezag van een ander persoon verrichten of die een ar-
beid verrichten in  gelijkaardige  voorwaarden als  die  van een arbeidsovereen-
komst" en alsdan de persoon aanwijzen "die als werkgever wordt beschouwd".

In uitvoering van deze bepaling heeft de Koning in artikel 3, 4°, van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 1969 de toepassing van de wet van 27 juni 
1969 verruimd tot "de personen die op een door hen gekozen plaats, in gelijkaar-
dige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeelte-
lijk afgewerkte producten bewerken die één of verschillende handelaars hun heb-
ben toevertrouwd en die alleen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers te-
werkstellen, alsmede tot die handelaars".

4. Uit de voornoemde bepalingen volgt dat de verruiming van de toepassing 
van de wet van 27 juni 1969 tot de personen bedoeld in artikel 3, 4°, van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 1969, van toepassing is op personen die niet 
onder het gezag van een werkgever arbeid verrichten.

5. Vermits de personen bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 niet de huisarbeiders zijn omschreven in artikel 119.1 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, moet bij de beoordeling van de gelijkaardige voor-
waarden als die van een arbeidsovereenkomst in het kader van artikel 3, 4°, van 
het voormeld uitvoeringsbesluit bijgevolg geen rekening worden gehouden met 
het gezagselement, zoals dit besloten ligt in artikel 119.1 van de Arbeids-over-
eenkomstenwet.

6. Het arrest oordeelt dat de samenwerking tussen de verweerster en haar me-
dewerkers door hen op zelfstandige basis was geschoeid.

Na toetsing van de door eiser aangebrachte elementen, die op het bestaan van 
gelijkwaardige  voorwaarden  als  in  een  arbeidsovereenkomst  zouden  wijzen, 
komt het arrest tot de bevinding dat slechts één van deze elementen naar een "af-
hankelijkheid of een ondergeschiktheid van de medewerker" verwijst.

Het oordeelt dat één enkel element van ondergeschiktheid niet volstaat om de 
kwalificatie die de verweerster en haar medewerkers aan hun samenwerking ga-
ven onderuit te halen, zodat de eiser onvoldoende het bestaan aantoont van ge-
lijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst in de zin van arti-
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kel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
7. Door zodoende de beslissing dat de medewerkers niet werkten in gelijkaar-

dige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst te gronden op het ontbre-
ken van een gezagsverhouding, die niet wordt vereist in artikel 3, 4°, van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 1969, schendt het arrest deze wettelijke bepa-
ling.

8. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

19 juni 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. De Bruyn en Geinger.

Nr. 337

3° KAMER - 19 juni 2006

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALLERLEI - FONDS VOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN - AANPASSINGSBIJSLAGEN - AARD - VERJARING - TERMIJN

2º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — VERJARING - TERMIJN - DUUR - 
FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN - AANPASSINGSBIJSLAGEN - AARD - VORDERING IN RECHTE

3º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALLERLEI - FONDS VOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN - AANPASSINGSBIJSLAGEN - INTEREST - AARD - GEVOLG

4º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — VERJARING - TERMIJN - DUUR - 
FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN - AANPASSINGSBIJSLAGEN - INTERESTEN - VORDERING IN 
RECHTE

5º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - ARBEIDSONGEVALLEN - 
VERGOEDINGEN - FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN - AANPASSINGSBIJSLAGEN - INTEREST - 
AARD - GEVOLG

6º INTERESTEN — ALGEMEEN - ARBEIDSONGEVALLEN - VERGOEDINGEN - FONDS VOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN - AANPASSINGSBIJSLAGEN - INTEREST VAN RECHTSWEGE VERSCHULDIGD - 
AARD - VERJARING - TERMIJN - DUUR

1º  en  2º  De  aanpassingsbijslagen  als  bedoeld  in  artikel  58bis,  §1,  2°  van  de  
Arbeidsongevallenwet,  zijn  vergoedingen  waarop  de  regel  volgens  welke  de 
rechtsvordering  tot  betaling  van  de  inzake  arbeidsongevallen  verschuldigde 
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vergoedingen verjaart na verloop van drie jaar van toepassing is1. (Artt. 58bis, §1, 2°, en 
69, eerste lid, Arbeidsongevallenwet)

3º,  4º,  5º  en  6º  Op  de  in  de  Arbeidsongevallenwet  bedoelde  uitkeringen  zijn  van  
rechtswege interesten verschuldigd vanaf het ogenblik waarop ze eisbaar worden; de 
interest die op de aanpassingsbijslagen verschuldigd is, is eveneens een vergoeding in 
de zin van artikel 69, eerste lid, Arbeidsongevallenwet en bijgevolg onderworpen aan de  
driejarige verjaringstermijn2. (Artt. 42, derde lid en 58, §1, 2°, Arbeidsongevallenwet)

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN)

ARREST

(A.R. S.05.0108.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 december 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 69, eerste lid, eerste zin, en voor zoveel als nodig, artikel 42, derde lid, 

van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoofdberoep van de ver-

weerder gegrond, het incidenteel beroep van de eiser ongegrond, vernietigt het 
dienvolgens het vonnis van de eerste rechter en verklaart het, opnieuw wijzende, 
de oorspronkelijke vordering van de eiser ontoelaatbaar  wegens verjaring, op 
grond van de volgende motieven:

"5.2.2. De eerste betwisting, die aan het oordeel van de eerste rechter werd on-
derworpen, betrof de vraag welke verjaringstermijn van toepassing is op de vor-
dering van (eiser) tot betaling van de interest op de (inmiddels betaalde) aanpas-
singsbijslagen.

Inmiddels zijn beide partijen het eens dat de 3-jarige verjaringstermijn van ar-
tikel 69 van de Arbeidsongevallenwet toepasselijk is. Terecht overigens.

Het artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet heeft een algemene draagwijdte 
en is van toepassing op alle vorderingen die strekken tot vergoeding van het ar-
beidsongeval, zoals voorzien in de Arbeidsongevallenwet (Guide Social Perma-
nent, Sécurité sociale: commentaires, Deel 1, boek II, titel VIII, hoofdstuk III, 1-
60).

Daartoe behoren ongetwijfeld de aanpassingsbijslagen, voorzien in artikel 58-
bis (voorheen artikel 58 (cfr. hoger)) van dezelfde wet. Het gaat immers om uit-
keringen bepaald in de Arbeidsongevallenwet (cfr. Cass. 30 januari 1995, R.W. 

1 Cass. 9 dec. 2002, A.R. S.01.0104.F, nr. 658 met concl. eerste adv.-gen J.F. LECLERCQ.
2 Cass. 30 jan. 1995, A.R. S.94.0010.N - S.94.0116.N, nr. 53.
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1995-96, 324) die ertoe strekken kleine, langlopende vergoedingen voor arbeids-
ongeschiktheid te herwaarderen en aan te passen aan de index. Als dusdanig mo-
gen zij dan ook geacht worden deel uit te maken van de vergoeding van het ar-
beidsongeval.

Daarnaast kan ook de rechtsvordering tot betaling van de wettelijke interest 
worden beschouwd als een rechtsvordering tot betaling van vergoedingen in de 
zin van artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet. De aanspraken op wettelijke in-
trest zijn gesteund op de Arbeidsongevallenwet, met name op artikel 42, derde 
lid, van deze wet, waarin werd bepaald dat van rechtswege interest verschuldigd 
is op de in de wet bedoelde uitkeringen vanaf het ogenblik waarop zij eisbaar 
zijn geworden. Deze wettelijke interest is overigens zelf ook te beschouwen als 
een vergoeding, met name voor de schade veroorzaakt door de vertraging waar-
mee de schuldenaar de wettelijke uitkeringen betaalt (C. PERSYN, R. JANVIER en W. 
van EECKHOUTTE, Overzicht van rechtspraak arbeidsongevallen 1984-1989, T.P.R. 
1990, blz. 1350, nr. 105; zie ook artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek en H. 
De Page, Traité élémentaire de droit civil Belge, Brussel, Etablissements Emile 
Bruylant, 1957, deel 7, blz. 1172, nr. 1323). Het is trouwens opmerkelijk dat het 
onderscheid dat in het voormelde artikel 42, derde lid, wordt gemaakt tussen de 
'uitkeringen' en de 'interest' in het artikel 69 niet (is) terug te vinden, doch aldaar 
melding wordt gemaakt van de 'vergoedingen' Dit laatste bevestigt eens te meer 
de algemene draagwijdte welke aan het begrip vergoedingen mag worden gege-
ven.

De toepassing van het artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet op de rechts-
vordering tot betaling van de interest, sluit tenslotte ook aan bij het algemeen 
rechtsbeginsel dat de bijzaak de hoofdzaak volgt (accessorium sequitur principa-
le) en is minstens te verantwoorden op basis van dit beginsel (voor wat het be-
ginsel betreft, cfr. A. Lindemans, De verjaring van de vordering tot betaling van 
de interesten, T.B.B.R., 2000, 254). Het houdt immers concreet in dat de vorde-
ring van de intresten het verjaringsregime volgt van de vordering met betrekking 
tot de hoofdsom, in dit geval de aanpassingsbijslagen.

Op grond van deze overwegingen besluit het arbeidshof dat de 3-jarige verja-
ringstermijn van het artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet van toepassing is op 
de vordering van de geïntimeerde tot betaling van de interest op aanpassingsbij-
slagen.

5.2.3.  De alternatieven die aanvankelijk door (eiser)  werden vooropgesteld, 
kunnen daarentegen niet worden bijgetreden.

Dit geldt vooreerst voor de 30-jarige verjaringstermijn, die van toepassing is 
op de tenuitvoerlegging van een vonnis of arrest. (...) 

Ook de 5-jarige verjaringstermijn van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek 
kan ter zake niet worden ingeroepen. De bijzondere bepaling van artikel 69 van 
de Arbeidsongevallenwet verdient immers voorrang op deze algemene bepaling 
van het Burgerlijk Wetboek, temeer daar artikel 69 de openbare orde raakt (A. 
Lindemans, Verjaring in het socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deurne, 1994, blz. 
155).

Met artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek werd trouwens in de eerste plaats 
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bedoeld de schuldenaar te beschermen door een kortere verjaringstermijn in te 
voeren, in plaats van de algemene termijn die destijds 30 jaar bedroeg (cfr. Cass. 
23 april 1998, Arr. Cass. 1998, nr. 207). Aangezien artikel 69 van de Arbeidson-
gevallen-wet evenwel voorziet in een verjaringstermijn van drie jaar, is er geen 
aanleiding om toepassing te maken van het artikel 2277 van het Burgerlijk Wet-
boek. De toepassing van de 5-jarige verjaringstermijn zou in deze zaak immers 
niet stroken met de ratio legis van het artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.

5.2.4. De toepassing van de 3-jarige verjaringstermijn van het artikel 69 van de 
Arbeidsongevallenwet heeft tot gevolg dat de vordering van (eiser) verjaard is".

en
"De vaststelling blijft dan ook dat de vordering tot betaling van de interest ver-

jaard is".
Grieven
Artikel 69, eerste lid, eerste zin, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 

1971, een bepaling die de openbare orde raakt, schrijft voor dat de rechtsvorde-
ring tot betaling van de vergoedingen na drie jaar verjaart.

Het  arbeidshof  overweegt  dat  niet  enkel  aanpassingsbijslagen  dienen  be-
schouwd te worden als een vergoeding in de zin van artikel 69, eerste lid, eerste 
zin, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, maar ook interest op aan-
passingsbijslagen.

Evenwel kan interest op aanpassingsbijslagen niet beschouwd worden als een 
vergoeding in de zin van artikel 69, eerste lid, eerste zin, van de Arbeidsongeval-
lenwet van 10 april  1971, maar is  hij  te  onderscheiden van de vergoedingen 
waarin die wet voorziet en waarop hij verschuldigd is, zodat de rechtsvordering 
tot betaling van de interest op de vergoedingen verschuldigd krachtens de Ar-
beidsongevallenwet  van 10 april  1971 niet  verjaart  overeenkomstig het  voor-
schrift van artikel 69, eerste lid, eerste zin, van die wet.

Daaraan doet geen afbreuk dat, zoals het arbeidshof opmerkt, de aanspraken 
op wettelijke interest  gesteund zijn  op de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, met name op artikel 42, derde lid, van die wet. Dat de Arbeidsongevallen-
wet van 10 april 1971 zelf de rechtsbron is voor het recht op wettelijke interest 
op de arbeidsongevallen-vergoedingen, maakt van die wettelijk interest nog geen 
arbeidsongevallenvergoeding. Artikel 42, derde lid, maakt overigens onderdeel 
uit van afdeling 5 "Betaling" van hoofdstuk II "Schadeloosstelling" van de Ar-
beidsongevallenwet van 10 april 1971 en niet van de afdelingen 1, 2, 2bis en 3 
van die wet, die de arbeidsongevallenvergoedingen als dusdanig omschrijven en 
regelen. De in artikel 42, derde lid, van de Arbeidsongevallen-wet van 10 april 
1971 opgelegde wettelijke interest in geval van laattijdige betaling, is als zodanig 
geen arbeidsongevallenvergoeding, maar een modaliteit van betaling.

Evenmin doet afbreuk aan het besluit dat interest op aanpassingsbijslagen niet 
beschouwd kan worden als een vergoeding in de zin van artikel 69, eerste lid, 
eerste zin van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, de overweging van 
het arbeidshof dat er een algemeen rechtsbeginsel zou bestaan dat de bijzaak de 
hoofdzaak volgt en dat een en ander zou inhouden dat de vordering van de inte-
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rest  het  verjaringsregime zou volgen van de vordering met  betrekking tot  de 
hoofdsom. Allereerst is de rechtsspreuk luidens welke de bijzaak de hoofdzaak 
volgt, geen algemeen rechtsbeginsel. Bovendien bestaat er geen regel die voor-
schrijft dat de verjaringsregeling van de vordering van de interest, de verjarings-
regeling van de vordering van de hoofdsom zou volgen, wel eerder in tegendeel.

Aldus beslist het arbeidshof niet wettig dat de driejarige verjaringstermijn van 
artikel 69, eerste lid, eerste zin, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
op de vordering van eiser van toepassing is en verklaart het die vordering dien-
volgens niet wettig ontoelaatbaar ingevolge verjaring (schending van alle in de 
aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 69, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, verjaren de rechts-

vorderingen tot betaling van de vergoedingen na verloop van drie jaar. Deze be-
paling, die de openbare orde raakt, is van toepassing op elke vergoeding, onge-
acht de benaming of de wijze van toekenning ervan, die krachtens deze wet ver-
schuldigd is door een verzekeraar of door het Fonds voor Arbeidsongevallen.

De aanpassingsbijslagen als bedoeld in artikel 58bis, §1, 2°, van de Arbeidson-
gevallenwet zijn vergoedingen in de zin van voornoemd artikel 69, eerste lid.

2. Krachtens artikel 42, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet is op de door 
de  wet  bedoelde  uitkeringen  van  rechtswege  interest  verschuldigd  vanaf  het 
ogenblik waarop zij opeisbaar worden. De interest die op de aanpassingsbijsla-
gen verschuldigd is, is eveneens een vergoeding in de zin van voornoemd artikel 
69, eerste lid, en bijgevolg onderworpen aan de driejarige verjaringstermijn.

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

19 juni 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. van Eeckhoutte en Maes.

Nr. 338

2° KAMER - 20 juni 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN 
EINDBESLISSING) - W.A.M.-VERZEKERAAR - BESLISSING OVER DE GEHOUDENHEID TOT 
DEKKING - AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLG
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2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - STRAFZAKEN - BESLISSING OVER DE 
GEHOUDENHEID TOT DEKKING - AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLG - ONMIDDELLIJK 
CASSATIEBEROEP

1º en 2º De beslissing van de strafrechter waarbij een W.A.M.-verzekeraar tot dekking is  
gehouden is geen eindbeslissing zoals bedoeld in artikel 416, eerste lid, Wetboek van  
Strafvordering en valt niet onder de uitzonderingsbepalingen, vermeld in het tweede lid  
van  dat  artikel  zodat  het  onmiddellijk  cassatieberoep  tegen  zulke  beslissing  niet  
ontvankelijk is1.

(NATEUS nv e.a. T. E. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1442.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Cor-

rectionele Rechtbank te Hasselt van 29 september 2005 dat alleen uitspraak doet 
op de burgerlijke rechtsvorderingen.

De eiseres sub I voert in een memorie twee middelen aan.
De overige eisers voeren geen middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand
De eiseres sub I doet zonder berusting afstand van het cassatieberoep in zover-

re dat betrekking heeft op de beslissing dat: 
- de eiseres als WAM-verzekeraar tot dekking gehouden is;
- in verband met de eventuele mede-aansprakelijkheid van de inzittenden, een 

geneesheer-deskundige wordt benoemd om na te gaan of deze de veiligheidsgor-
del droegen en of, in het geval van het niet-dragen ervan, dit de schade heeft ver-
oorzaakt of verergerd;

- de verweerders voorschotten ontvangen, een geneesheer-deskundige wordt 
benoemd en de zaak verwezen wordt naar de eerste rechter voor verdere afhan-
deling.

Geen van deze beslissingen zijn eindbeslissingen zoals bedoeld in artikel 416, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering en geen van de uitzonderingbepalingen 
vermeld in het tweede lid van dat artikel zijn toepasselijk.

Ontvankelijkheid van de overige cassatieberoepen
De bestreden beslissingen zijn geen eindbeslissingen, zodat de cassatieberoe-

pen niet ontvankelijk zijn.
1 Cass. 27 jan. 2004, A.R. P.03.0839.N, nr. 46 en 17 dec. 2002, A.R. P.02.0119.N, nr. 676; zie Cass. 
15 dec. 1999, A.R. P.99.1291.F, nr. 683; 20 sept. 2000, A.R. P.00.0202.F, nr. 481; 11 okt. 2000, A.R. 
P.00.0576.F, nr. 538; 20 dec. 2000, A.R. P.00.0606.F, nr. 710 en 14 dec. 2005, A.R. P.04.1578.F, nr.  
672, met concl. adv.-gen. GENICOT. 
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Dictum
Het Hof,
Verleent de eiseres sub I akte van de afstand van haar cassatieberoep.
Verwerpt de overige cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

20 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advoca-
ten: mrs. De Gryse, Verbist en Houtekier.

Nr. 339

2° KAMER - 20 juni 2006

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - PROCESSEN-VERBAAL VAN DE AMBTENAREN - BIJZONDERE 
BEWIJSWAARDE - VERMOEDENS AFGELEID UIT VASTSTELLINGEN - BEWIJSWAARDE

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - DOUANE 
EN ACCIJNZEN - PROCESSEN-VERBAAL VAN DE AMBTENAREN - BIJZONDERE BEWIJSWAARDE - 
VERMOEDENS AFGELEID UIT VASTSTELLINGEN - BEWIJSWAARDE

1º  en  2º  De  regel  van  de  bijzondere  bewijswaarde  van  de  processen-verbaal  van  de 
ambtenaren betreffende de materiële vaststellingen in zake douane en accijnzen belet  
niet  dat  de  ambtenaren  uit  de  vaststellingen  die  zij  verrichten  vermoedens  kunnen  
afleiden die gelden als gewone inlichting voor de rechter1. (Art. 272, A.W.D.A.)

(P. e.a. T. F.O.D. FINANCIËN)

ARREST

(A.R. P.05.1493.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 12 oktober 2005.
De eisers I voeren geen middel aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Artikel 272, eerste zin, AWDA bepaalt: "De processen-verbaal van de amb-

tenaren, wegens hun handelingen en ambtsverrichtingen, verdienen volle geloof 
in rechten, totdat de valsheid daarvan bewezen is".

1 Zie Cass. 15 april 1997, A.R. P.96.1399.N, nr. 186.
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2. Deze bijzondere bewijswaarde betreft enkel de materiële vaststellingen wel-
ke de ambtenaren binnen de perken van hun bevoegdheid hebben gedaan.

Deze regel belet niet dat de ambtenaren uit de vaststellingen die zij verrichten 
vermoedens betreffende een fraude afleiden. Deze vermoedens hebben dan geen 
bijzondere bewijswaarde maar gelden als gewone inlichting voor de rechter.

3. Het middel dat steunt op de onjuiste rechtsopvatting dat artikel 272 AWDA 
elke bewijswaarde ontzegt aan het vermoeden dat ambtenaren afleiden uit hun 
materiële vaststellingen, faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van beslissingen op de strafvordering
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers I en eiser II in de kosten van hun respectief cassatiebe-

roep.

20 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. De Swaef, procureur-generaal – 
Advocaten: mrs. E. Pringuet, Gent en De Bruyn.

Nr. 340

2° KAMER - 20 juni 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - INVERDENKINGGESTELDE - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WEGENS HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - RECHTSMIDDELEN - 
ONTVANKELIJKHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - INVERDENKINGGESTELDE - VERWIJZING NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK WEGENS HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - 
RECHTSMIDDELEN - ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
AFWIJZING VAN HET VERZOEK TOT OPSCHORTING - GEVOLG

4º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - ONDERZOEKSGERECHT - 
AFWIJZING VAN HET VERZOEK TOT OPSCHORTING - GEVOLG - CASSATIEBEROEP

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING 
- AFWIJZING VAN HET VERZOEK TOT OPSCHORTING - GEVOLG - CASSATIEBEROEP
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6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BEZWAREN 
- VASTSTELLING

7º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BEZWAREN - 
VASTSTELLING

1º en 2º Tegen de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht wegens het bestaan  
van voldoende bezwaren kan door de inverdenkinggestelde geen hoger beroep en geen  
onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld1. (Artt. 135, §2, en 416, Sv.)

3º, 4º en 5º De beslissing van het onderzoeksgerecht die het verzoek tot opschorting van  
de uitspraak van de veroordeling afwijst, is geen beslissing die de opschorting toestaat of  
weigert zodat hiertegen geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat2.

6º en 7º Wanneer een conclusie betwist of aanvoert dat er, in feite, voldoende bezwaren  
bestaan, antwoordt het onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar dat dergelijke bezwaren  
al dan niet bestaan3. (Artt. 127 tot 135, 229 tot 231, Sv.)

(V.)

ARREST

(A.R. P.06.0425.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 februari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. 

Hij doet ook afstand van zijn cassatieberoep in zoverre dat gericht is tegen de be-
slissing die hem buitenvervolging stelt voor de feiten van de telastlegging B.

Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Een inverdenkinggestelde kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen 

tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat gewezen is op zijn 
hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctio-
nele rechtbank verwijst, op voorwaarde dat hij tegen deze beschikking hoger be-
roep kon instellen. 

2. Ingevolge artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering kan de inverdenking-
gestelde in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld 
in artikel 131, §1, of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking, beroep in-
stellen tegen de verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130, 

1 Cass. 24 sept. 2002, A.R. P.02.0942.N, nr. 474; 26 maart 2003, A.R. P.03.0136.F, nr. 206; 22 okt. 
2003, A.R. P.03.1150.F, nr. 521.
2 Cass. 15 okt. 2002, A.R. P.02.0885.N, nr. 542. 
3 Cass. 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307, met concl. van adv.-gen. LOOP.
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onverminderd het in artikel 539 van dit wetboek beoogde hoger beroep. Hetzelf-
de geldt voor de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de straf-
vordering. Het hoger beroep is in geval van onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1, slechts ontvankelijk indien het middel 
bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer. Hetzelfde geldt voor 
de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, behal-
ve wanneer ze zijn ontstaan na het debat voor de raadkamer.

3. Uit die bepaling volgt dat, anders dan de eiser in zijn tweede middel aan-
voert, tegen de verwijzingsbeschikking wegens het bestaan van voldoende be-
zwaren geen hoger beroep en dus geen cassatieberoep kan worden ingesteld.

Het cassatieberoep tegen de beslissing die het hoger beroep van de eiser tegen 
de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank ver-
wijst, niet ontvankelijk verklaart, is derhalve niet ontvankelijk.

4. De beslissing van het onderzoeksgerecht die het verzoek tot opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling afwijst, is geen beslissing die de opschorting 
toestaat of weigert. Dergelijke beslissing is een beslissing waartegen krachtens 
artikel 416 Wetboek van Strafvordering geen onmiddellijk cassatieberoep open-
staat.

Het cassatieberoep tegen de beslissing van het onderzoeksgerecht, die het ver-
zoek tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling afwijst, is niet ontvan-
kelijk.

Eerste middel - Grief a.
5. Uit de artikelen 128, 129, 229 en 231 Wetboek van Strafvordering volgt dat 

de wetgever de leden van de onderzoeksgerechten in geweten heeft willen laten 
oordelen over de vraag of het onderzoek al dan niet voldoende bezwaren heeft 
opgeleverd om hetzij de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht te verwij-
zen, hetzij een beslissing tot buitenvervolging te verantwoorden.

Noch de als geschonden aangewezen artikelen 127 tot 135 Wetboek van Straf-
vordering noch enige andere wetsbepaling schrijven voor dat de bezwaren wor-
den gepreciseerd of de redenen worden vermeld waarom die bezwaren ontoerei-
kend worden geacht.

Hieruit volgt dat wanneer een conclusie betwist of aanvoert dat er, in feite, 
voldoende bezwaren bestaan, het  onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar ant-
woordt dat dergelijke bezwaren al dan niet bestaan.

6. Het arrest oordeelt dat de beroepen beschikking vaststelt dat er ten laste van 
de eiser voldoende bezwaren bestaan en dat aldus op voldoende wijze op de con-
clusie van de eiser is geantwoord. 

Hierdoor onderzoekt het arrest of de raadkamer de conclusie van eiser heeft 
beantwoord en is de beslissing regelmatig met redenen omkleed.

De grief kan niet worden aangenomen.
Overige grieven.
7. De overige grieven betreffen beslissingen waartegen het cassatieberoep niet 

ontvankelijk is en ze hebben geen betrekking op de ontvankelijkheid van het cas-
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satieberoep. Ze behoeven derhalve geen antwoord.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand zoals vermeld.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

20 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Frère  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. De Swaef, procureur-generaal –  Advo-
caat: mr. E. Van Der Vloet, Turnhout.

Nr. 341

2° KAMER - 20 juni 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
STRAFVORDERING — BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESLISSING VAN VERWIJZING VAN 
DE INVERDENKINGGESTELDE - RECHTSMIDDELEN VAN DE CIVIELRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - 
ONTVANKELIJKHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESLISSING VAN 
VERWIJZING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - RECHTSMIDDELEN VAN DE CIVIELRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID

3º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - WITWASRICHTLIJN - AUTORITEITEN - TOEPASSING - 
CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING

4º HELING - WITWASSEN VAN GELD - INLICHTINGEN VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE 
INFORMATIEVERWERKING - GEBRUIK VAN DE INFORMATIE DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - 
GELDIGHEID

5º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — ALLERLEI - CEL VOOR 
FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING - GEBRUIK VAN INLICHTINGEN DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE - OMVANG

1º en 2º Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de civielrechtelijk aansprakelijke partij  
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat haar hoger beroep tegen 
de beschikking van verwijzing van de inverdenkinggestelde waarvoor zij civielrechtelijk  
aansprakelijk is, niet ontvankelijk verklaart1. (Artt. 135 en 416, Sv.)

3º De autoriteiten, bedoeld in de artikelen 1 en 6 van de Witwasrichtlijn, zijn de nationale 
autoriteiten die in het bijzonder met de bestrijding van het witwassen van geld zijn belast;  

1 Zie R. DECLERCQ,  Onderzoeksgerechten,  A.P.R.,  Brussel,  Story-Scientia, 1993, nr.  89;  R.P.D.B., 
Compl. IX, tw.Procédure pénale, nr. 683.
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d.i. in België de Cel voor Financiële Informatieverwerking2. (Artt. 1 en 6, Witwasrichtlijn)

4º en 5º Het gebruik van de inlichtingen die het openbaar ministerie verkrijgt van de Cel  
voor Financiële Informatieverwerking is niet beperkt tot het bestrijden van witwassen van 
geld3 .(Artt. 11 en 16, Wet 11 jan. 1993)

(M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0527.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 maart 2006. 
De eerste en de tweede eiser voeren in een memorie die aan dit arrest is ge-

hecht, een middel aan. 
De derde eiseres voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De eerste en de tweede eiser voerden bij schriftelijke conclusie voor de raad-

kamer aan dat de vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek van 
de procureur des Konings van 7 maart 2001 en de daaropvolgende rechtspleging 
nietig is omwille van schending van artikel 6, in fine, van de richtlijn van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen 91/308/EEG van 10 juni 1991 tot voor-
koming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld 
(hierna genoemd: Witwasrichtlijn). De raadkamer verwierp het verweer en ver-
wees de eisers naar de correctionele rechtbank wegens fiscale misdrijven. Het 
bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eerste en de tweede eiser tegen 
deze beslissing ongegrond en verklaart het hoger beroep van de derde eiseres 
niet ontvankelijk. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de derde eiseres
1. Artikel 135, §1, Wetboek van Strafvordering laat het openbaar ministerie en 

de burgerlijke partij toe hoger beroep in te stellen tegen alle beschikkingen van 

2 Zie C. VANDERKERKEN, Fiscale strafvervolging en rechtsbescherming: wapengelijkheid, zwijgrecht 
en bewijslastverdeling, Brussel,  Larcier,  2006, nr.  119; L. HUYBRECHTS,  Fiscaal Strafrecht,  A.P.R., 
Kluwer, Mechelen, 2002, nr. 375; J. SPREUTELS e.a. in: J. SPREUTELS en P. DE MÛELENAERE (dir.), La 
cellule de traitement des informations financières et la prévention du blanchiment de capitaux en 
Belgique,  Brussel,  Bruylant,  2003,  133;  A.  DE NAUW "De verschillende luiken van het  wettelijk 
systeem tot bestraffing en tot voorkoming van het witwassen van gelden en de fiscale fraude, in M. 
Rozie, (ed.), Fiscaal Strafrecht en Strafprocesrecht, Gent, Mys en Breesch, 1996, (219) 242-243; G. 
STESSENS, Meldingsplicht inzake witwassen, in Comm. Straf., Mechelen, Kluwer, losbl., 2000, 35; A. 
VAN ROOSBROECK,  Witwassen.  Voorkoming  en  bestraffing  van  witwassen  van  geld  en  illegale 
vermogensvoordelen, Antwerpen, ETL, 1995, nr. 390.
3 Ibid.
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de raadkamer. Artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering laat de inverdenkin-
gestelde slechts toe hoger beroep in te stellen tegen een verwijzingsbeschikking 
en dit onder de voorwaarden die deze wetsbepaling bepaalt. 

2. Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de derde eiseres, civiel-
rechtelijk aansprakelijke partij, niet ontvankelijk omdat het niet voldoet aan de 
stringente voorwaarden van artikel 135 Wetboek van Strafvordering. 

Om dezelfde  reden  kan  de  eiseres  als  civielrechtelijk  aansprakelijke  partij 
evenmin cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldi-
gingstelling dat haar hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing van de in-
verdenkinggestelde waarvoor zij civielrechtelijk aansprakelijk is, niet ontvanke-
lijk verklaart.

Het cassatieberoep van de derde eiseres is niet ontvankelijk.
Middel
Eerste onderdeel
3. Artikel 1, in fine, Witwasrichtlijn, zoals hier van toepassing, stelt dat in deze 

richtlijn onder "bevoegde autoriteiten" wordt verstaan: "de nationale autoriteiten 
die krachtens wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen met het toezicht op 
kredietinstellingen of op financiële instellingen zijn belast".

Artikel 6 Witwasrichtlijn, zoals hier van toepassing, bepaalt:
"De Lid-Staten zien erop toe dat kredietinstellingen en financiële instellingen 

alsmede de leiding en de werknemers daarvan ten volle samenwerken met de 
voor de bestrijding van het witwassen van geld verantwoordelijke autoriteiten:

- door die autoriteiten uit eigen beweging ieder feit te melden dat zou kunnen 
wijzen op witwassen van geld;

- door die autoriteiten op hun verzoek alle vereiste inlichtingen te verstrekken 
overeenkomstig de volgens het geldende recht vastgestelde procedures.

De bovenbedoelde inlichtingen worden verstrekt aan de autoriteiten die verant-
woordelijk zijn voor de bestrijding van het witwassen van geld in de Lid-Staat op 
welks grondgebied de instelling die de inlichtingen heeft verstrekt, zich bevindt. 
De inlichtingen worden normaliter verstrekt door de persoon of personen die 
overeenkomstig de procedures van artikel 11, punt 1, is of zijn aangewezen door 
de kredietinstellingen en financiële instellingen.

De overeenkomstig de eerste alinea aan de autoriteiten verstrekte inlichtingen 
mogen uitsluitend worden gebruikt voor de bestrijding van het witwassen van 
geld. De Lid-Staten kunnen evenwel voorschrijven dat deze inlichtingen even-
eens voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt."

4.  Het  onderdeel  steunt op de onderstelling dat  het  begrip "autoriteiten" in 
voornoemd artikel 6 Witwasrichtlijn niet moet worden begrepen in de betekenis 
die artikel 1 in fine daaraan geeft, maar in de betekenis zoals bepaald in artikel 6, 
tweede lid. Volgens het onderdeel is de hiermede bedoelde autoriteit in België de 
Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). 

Anders dan het onderdeel onderstelt, zijn de autoriteiten bedoeld in deze beide 
bepalingen van de Witwasrichtlijn de nationale autoriteiten die in het bijzonder 
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met de bestrijding van het witwassen van geld zijn belast. Dit is in België de Cel 
voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel steunt op de onderstelling dat het openbaar ministerie ook een 

autoriteit is in de zin van voormeld artikel 6 Witwasrichtlijn en dus de inlichtin-
gen die het verkrijgt van de CFI, net als deze slechts mag gebruiken voor de be-
strijding van het witwassen van geld, niet voor de vervolging van andere misdrij-
ven.

6. De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financi-
ële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voert de 
Witwasrichtlijn uit. Artikel 16 van de wet bepaalt:

"Onverminderd het geval bedoeld in artikel 12, §3, gaat de cel voor financiële 
informatieverwerking over tot het onderzoek van de informatie bedoeld in artikel 
11, §2. Zodra uit dit onderzoek blijk dat er een ernstige aanwijzing van witwas-
sen van geld bestaat, wordt deze informatie aan de procureur des Konings mee-
gedeeld.

Een afschrift van deze informatie wordt door de Cel toegezonden aan één van 
de  nationale  magistraten  bedoeld  in  artikel  144bis van  het  Gerechtelijk 
Wetboek".

Deze mededeling beoogt de procureur des Konings in staat te stellen de mis-
drijven te vervolgen die de hem verstrekte ernstige aanwijzingen aan het licht 
brengen, welk ook deze misdrijven uiteindelijk blijken te zijn of welke wetsom-
schrijving ook hij daaraan meent te kunnen geven. 

7. Met de wet van 11 januari 1993 heeft België, zoals voormeld artikel 6, in 
fine, Witwasrichtlijn het toelaat, de doeleinden van het gebruik van de door CFI 
aan de procureur des Konings te verstrekken inlichtingen bepaald. Dit gebruik is 
niet beperkt tot het bestrijden van witwassen van geld. De directe werking in het 
Belgisch recht van de Witwasrichtlijn doet daaraan niet af.

Het onderdeel faalt naar recht.
Prejudiciële vraag 
8. De eisers verzoeken het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap de 

volgende prejudiciële vraag te stellen:
"Moet artikel 6 in fine van de [richtlijn van de Raad van de Europese Gemeen-

schappen 91/308/EEG van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld], zoals van toepassing op 7 maart 
2001, volgens dewelke de overeenkomstig de eerste alinea aan de autoriteiten 
verstrekte inlichtingen mogen worden gebruikt voor de bestrijding van het wit-
wassen van geld, zo worden uitgelegd dat dit verbod algemeen is derwijze dat 
ook andere instanties, die niet de in dat artikel bedoelde 'autoriteit' zijn, deze in-
lichtingen evenmin mogen gebruiken voor de bestrijding van andere misdrijven 
dan witwassen van geld, en zo neen, wat moet dan worden begrepen onder de in 
artikel 6, eerste lid, van de richtlijn bedoelde 'autoriteiten die verantwoordelijk 
zijn voor de bestrijding van het witwassen van geld in de Lid-Staat op welks 
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grondgebied de instelling die de inlichtingen heeft  verstrekt  zich bevindt',  en 
meer bepaald of daaronder (ook) moet worden begrepen de instantie die binnen 
een Lid-Staat exclusief bevoegd is voor de vervolging van misdrijven, o.a. van 
witwasmisdrijven, met strafrechtelijke middelen?"

Zoals uit het antwoord van op de beide onderdelen van het middel blijkt, is het 
antwoord op de gestelde vraag dermate duidelijk, dat het Hof de opgeworpen 
prejucidiële vraag niet hoeft te stellen.

Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in 

acht zijn genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten. 

20 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. De Swaef, procureur-generaal – 
Advocaat: mr. J. Speecke, Kortrijk.

Nr. 342

2° KAMER - 20 juni 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN 
SCHULD - PROCES-VERBAAL AFKOMSTIG UIT ANDER STRAFDOSSIER - RECHT VAN VERDEDIGING

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD - PROCES-VERBAAL AFKOMSTIG UIT ANDER 
STRAFDOSSIER

1º  en  2º  De  enkele  omstandigheid  dat  het  onderzoeksgerecht  dat  beslist  over  de  
handhaving van de voorlopige hechtenis van een verdachte zijn oordeel over het bestaan 
van ernstige aanwijzingen van schuld medesteunt op een verklaring van een derde welke  
is  opgenomen  in  een  proces-verbaal,  afkomstig  uit  een  ander  strafdossier  dat  niet  
volledig in kopie bij het dossier van het gerechtelijk onderzoek is gevoegd, miskent het  
recht van verdediging van de verdachte niet1. (Art. 22, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(W.)

ARREST

(A.R. P.06.0825.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie L. HUYBRECHTS, Het gebruik in het strafproces van een ander strafdossier, in: Om deze redenen, 
Liber Amicorum Armand Vandeplas, Gent, Mys en Breesch, 283.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-
werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 juni 2006.

De eiser G. W. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee midde-
len aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat de appelrechters het bestaan van ernstige aanwij-

zingen van schuld in hoofde van de eiser niet vermochten af te leiden uit de ver-
klaring van B. M. omdat de eiser de rechtsgeldigheid van deze verklaring die uit 
een ander strafdossier is gelicht, niet kan controleren.

2. De appelrechters overwegen: "De ernstige aanwijzingen van schuld blijken 
onder meer uit de verhoren van [de eiser] waarin hij aan de politie en de onder-
zoeksrechter verklaart bij herhaling stalen drugs in ontvangst te hebben geno-
men. Het feit dat B. M. hem aanduidt als leverancier van grote hoeveelheden 
XTC versterkt nog deze schuldaanwijzingen.

De omstandigheid dat de verklaring van B. M. afkomstig is uit een ander straf-
dossier doet hieraan geen afbreuk. Bovendien gaf de onderzoeksrechter op 15 
mei ll. de opdracht [de eiser] met M. te confronteren".

3.  De  enkele  omstandigheid  dat  het  onderzoeksgerecht  dat  beslist  over  de 
handhaving van de voorlopige hechtenis van een verdachte, zijn oordeel over het 
bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld medesteunt op een verklaring van 
een derde welke is opgenomen in een proces-verbaal, afkomstig uit een ander 
strafdossier dat niet volledig in kopie bij het dossier van het gerechtelijk onder-
zoek is gevoegd, miskent het recht van verdediging van de verdachte niet.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van het artikel 30, §2, vierde lid, en §4, Wet 

Voorlopige Hechtenis en van eisers recht van verdediging omdat het proces-ver-
baal van de bij hem uitgevoerde huiszoeking die een negatief resultaat opleverde, 
nog niet aan het strafdossier was gevoegd. 

5. De appelrechters oordelen dat "de omstandigheid dat het proces-verbaal van 
een uitgevoerde huiszoeking nog niet bij het  dossier is  gevoegd in casu geen 
schending van de rechten van verdediging [is daar] enerzijds het resultaat van de 
huiszoeking volgens [eiser] negatief was en anderzijds er geen enkel bezwarend 
element uit wordt geput". Zij vermelden bovendien de redenen waaruit naar hun 
oordeel het bestaan van de ernstige aanwijzingen van schuld in hoofde van de ei-
ser blijken.

Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar recht. 
Het middel kan niet worden aangenomen. 
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

20 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal 
– Advocaat: mr. M. Soudi, Antwerpen.

Nr. 343

2° KAMER - 20 juni 2006

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VEROORDELING - VEREISTE VERMELDINGEN - TOEPASSELIJKE 
WETSBEPALINGEN - PLAATS VAN DEZE VERMELDINGEN

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VEROORDELING - VEREISTE VERMELDINGEN - TOEPASSELIJKE 
WETSBEPALINGEN - AARD

1º De vermelding van de toepasselijke wetsbepalingen, betreffende zowel de bestanddelen  
van het misdrijf als de erop gestelde straf, die elk veroordelend vonnis in strafzaken moet  
bevatten, kan worden gedaan in het vonnis zelf of door verwijzing in dat vonnis naar de  
vermelding  van  de  toepasselijke  wetsartikelen  in  een  andere  akte  van  de 
rechtspleging14.(Art. 149, Gw. 1994; Artt. 163, eerste lid, 195, eerste lid, 211 en 371, Sv.)

2º De vermelding van de toepasselijke wetsbepalingen, betreffende zowel de bestanddelen  
van het misdrijf als de erop gestelde straf, die elk veroordelend vonnis in strafzaken moet  
bevatten, is een substantieel of essentieel vormvoorschrift234.  (Art. 149, Gw. 1994; Artt. 

1 Zie: Cass. 20 dec. 2000, A.R. P.00.1384.F, nr. 713; Cass., 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F, nr. 91; 
Cass., 4 juni 2002, A.R. P.01.0706.N, nr. 339; Cass., 18 juni 2003, A.R. P.03.0269.F, nr. 358. 
2 Zie: Cass. 3 mei 2000, A.R. P.99.1197.F, nr. 268.
3 J. DU JARDIN, "Motivering van vonnissen en arresten in strafzaken", in Comm. Straf., Afl. 32, p. 24 
e.v.
4 Het O.M. had in deze zaak geconcludeerd tot verwerping van de voorziening op grond van de 
hierna  volgende  argumentatie.  Het  bestreden  arrest,  naar  de  grond  van  de  zaak  toe  uitvoerig 
gemotiveerd  en  goed  onderbouwd,  bevat  alleszins  de  wetsbepalingen  die  omschrijven  welke 
gedraging de wet in het voorliggend geval van de rechtsonderhorige verlangt. Alleen verzuimen de 
appelrechters expliciet te verwijzen naar het wetsartikel dat bepaalt tot welke geldboeten men wordt 
veroordeeld bij het niet naleven van die wél vermelde bepalingen. Zij oordelen dat de schuld van 
eiser vaststaat, onder andere, op grond van de stukken van het dossier. Dit oordeel houdt in dat het  
voorgelegde  feitenmateriaal  wordt  getoetst  aan  de  delictsomschrijving  en  dat  het  misdrijf  wordt 
toegerekend aan de dader. Die delictsomschrijving wordt in casu teruggevonden in het eerste stuk 
van het  dossier,  namelijk  het  exploot  van rechtsingang uitgestuurd op initiatief  van de Federale 
Overheidsdienst  Financiën  (Administratie  van  de  Bijzondere  Belastingsinspectie,  cel  douane  en 
Accijnzen). Hierin worden de toepasselijke wetsbepalingen in extenso uitgeschreven met inbegrip 
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163, eerste lid, 195, eerste lid, 211 en 371, Sv.)

(VAN HELDEN REKLAMEARTIKELEN bvba e.a. T. F.O.D. FINANCIËN)

ARREST

(A.R. P.06.0233.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 11 januari 2006.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van het openbaar ministerie 

niet ontvankelijk op grond dat de aan de tweede eiser ten laste gelegde feiten niet 
met een hoofdgevangenisstraf kunnen bestraft worden en het openbaar ministerie 
geen redenen van openbare orde aanvoert die zijn tussenkomst op grond van arti-
kel 138 Gerechtelijk Wetboek zou rechtvaardigen.

De eisers hebben geen belang op te komen tegen deze beslissing.
Hun cassatieberoepen zijn in zoverre niet ontvankelijk.
Middel
2. Ingevolge het artikel 149 Grondwet moet het vonnis met redenen zijn om-

kleed. Bovendien vereisen de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering 
dat in strafzaken het in eerste aanleg, zowel als het in hoger beroep uitgesproken 
veroordelend vonnis de toepasselijke wetsbepalingen vermeldt betreffende zowel 
de bestanddelen van het misdrijf als de erop gestelde straf. Deze vermelding van 
deze wetsartikelen kan evenwel worden gedaan in het vonnis zelf of door verwij-
zing in dat vonnis naar de vermelding van de toepasselijke wetsartikelen in een 
andere akte van de rechtspleging.

Deze vereiste van de vermelding van de toepasselijke wetsbepalingen is een 
substantieel of, met andere woorden, essentieel vormvoorschrift. 

3. Het bestreden arrest veroordeelt de tweede eiser, na verbetering van de tijds-
bepaling, wegens: "Tussen 31 december 1996 en 1 januari 2001, steeds met een-
zelfde opzet, met een laatste feit op 31 december 2000, te T., P. 138, zich schul-
dig te hebben gemaakt aan het niet-betalen, bij de inverbruikstelling in België, 

van artikel 395 van de gewone wet van 16 juli 1993 betreffende de vervollediging van de federale 
staatsstructuur,  de ter  zake toepasselijke strafbepaling. Ondergeschikt,  maar onderliggend,  aan de 
problematiek van de omissie van de formele vermelding van of verwijzing naar de penaliserende 
wetsbepaling moet vastgesteld worden dat het bewuste artikel 395 van de wet van 16 juli 1993 zowel 
aan eiseres als aan eiser genoegzaam bekend was vermits zij er in hun appelconclusie expliciet gewag 
van maken. Aldus kan niet voorgehouden worden dat zij op het punt van de straf werden verschalkt 
of dat hun rechten van verdediging op dat punt werden geschonden. 
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van de verschuldigde milieutaksen op 351.060 wegwerpbatterijen".
Het arrest vermeldt enkel de artikelen 369, 377 en 394 van de gewone wet van 

16 juli 1993 betreffende de vervollediging van de federale staatsstructuur en de 
artikelen 265, 266 en 311 AWDA, die het feit omschrijven maar vermeldt niet 
zelf of verwijst niet naar een andere akte van de rechtspleging die de wetsartike-
len vermeldt die de straf bepalen. 

Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
4. De vernietiging van de beslissing op de strafvordering tegen de tweede eiser 

brengt de vernietiging mee van de beslissing op de tegen hem ingestelde vorde-
ring in betaling van de ontdoken milieutaks.

Ze brengt ook de vernietiging mee van de beslissing waarbij de eerste eiser ci-
vielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de geldboete, de milieutaks en 
de kosten van de strafvordering ten laste van de tweede eiser.

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

openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent, correctione-

le kamer.

20 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts – Andersluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 344

2° KAMER - 21 juni 2006

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - TERMIJN - 
RAADKAMER - BESCHIKKING - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - HOGER 
BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - BESCHIKKING WAARBIJ DE BURGERLIJKE BELANGEN 
WORDEN GEREGELD - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VERSCHILLENDE TERMIJNEN - 
GELIJKHEIDSBEGINSEL - MISKENNING

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - RAADKAMER - BESCHIKKING - 
OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR 
DES KONINGS - BESCHIKKING WAARBIJ DE BURGERLIJKE BELANGEN WORDEN GEREGELD - HOGER 
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VERSCHILLENDE TERMIJNEN - GELIJKHEIDSBEGINSEL - 
MISKENNING
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3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - STRAFZAKEN - RAADKAMER - BESCHIKKING - 
OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR 
DES KONINGS - BESCHIKKING WAARBIJ DE BURGERLIJKE BELANGEN WORDEN GEREGELD - HOGER 
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VERSCHILLENDE TERMIJNEN - MISKENNING

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - 
GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - STRAFZAKEN - RAADKAMER - BESCHIKKING - 
OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR 
DES KONINGS - BESCHIKKING WAARBIJ DE BURGERLIJKE BELANGEN WORDEN GEREGELD - HOGER 
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VERSCHILLENDE TERMIJNEN - MISKENNING

1º, 2º, 3º en 4º De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep 
in  te  stellen  tegen  een  beschikking  van  de  raadkamer  die  de  opschorting  van  de  
veroordeling toekent, terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger 
beroep in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft  
genomen  van  de  burgerrechtelijke  vordering  en  de  burgerlijke  belangen  regelt;  dit  
verschil  in termijnen is niet  in strijd met het gelijkheidsbeginsel1.  (Artt.  10 en 11, Gw. 
1994; Artt. 4, §2, tweede lid, en 6, vierde lid, Probatiewet)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1528.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
In zijn verklaring van cassatieberoep heeft de eiser een middel aangevoerd en 

heeft hij verzocht dat aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag zou gesteld 
worden over de grondwettelijkheid van artikel 4, §2, van de Wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.

Bij arrest van 8 februari 2006 heeft het Hof gezegd dat het middel van de eiser 
faalde naar recht in zoverre het aanvoerde dat de termijn waarover de procureur 
des Konings beschikt om hoger beroep in te stellen tegen een beschikking van de 
raadkamer die de opschorting van de uitspraak toekent, van vierentwintig uur op 
vijftien dagen werd gebracht door de Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van 
de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerech-
telijk onderzoek.

Bij hetzelfde arrest heeft het Hof het Arbitragehof een vraag gesteld over de 
verenigbaarheid van de artikelen 4, §2, tweede lid, en 6, vierde lid, van de Wet 
van 29 juni 1964, en artikel 203, §1, van het Wetboek van Strafvordering, met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij een onderscheid maken tussen 
de procureur des Konings, die slechts over vierentwintig uur beschikt om het bij 
artikel 4, §2, tweede lid, van de voormelde wet bedoelde hoger beroep in te stel-
len, en de burgerlijke partij, die over vijftien dagen beschikt om het bij artikel 6, 
vierde lid, van dezelfde wet bedoelde hoger beroep in te stellen.

Het Arbitragehof heeft die vraag bij arrest nr. 76/2006 van 10 mei 2006 beant-

1 Zie Arbitragehof, 10 mei 2006, nr. 76/2006.
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woord.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat–generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het bovenvermelde arrest van het Arbitragehof zegt voor recht dat “artikel 4, 

§2, tweede lid, en artikel 6, vierde lid, van de Wet van 29 juni 1964 betreffende 
de opschorting, het uitstel en de probatie, en artikel 203, §1, van het Wetboek 
van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden”.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat. 

21 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. M. Preumont, Namen, H. Hiernaux, Namen en L. Kennes, Brussel.

Nr. 345

2° KAMER - 21 juni 2006

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — ALGEMEEN - 
VOORWAARDEN - GESCHIL IN RECHTSMACHT DAT DE UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING 
BELEMMERT

De regeling van rechtsgebied wegens een bevoegdheidsconflict, veronderstelt een geschil  
in rechtsmacht dat de uitoefening van de strafvordering en niet louter van de burgerlijke 
rechtsvordering belemmert1. (Art. 526, Sv.)

(E. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0575.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit 

arrest is gehecht, verzoeken de eisers om regeling van rechtsgebied ingevolge:
- een beschikking van 31 januari 2003 van de raadkamer van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Dinant;
- een arrest van 16 juni 2005 van het Hof van Beroep te Luik, correctionele ka-

1 Zie Cass. 11 juni 1996, A.R. P.96.0380.N, nr. 229; 23 juni 1998, A.R. P.97.0667.N, nr. 331. 
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mer.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Bij beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Di-

nant van 31 januari 2003, werd M. S. naar de correctionele rechtbank van dit 
rechtscollege verwezen wegens aanranding van de eerbaarheid met geweld en 
bedreiging.

Bij een op tegenspraak gewezen vonnis van 16 september 2003, heeft de Cor-
rectionele Rechtbank te Dinant de telastleggingen, zoals ze waren omschreven, 
bewezen verklaard. Het heeft M. S. tot een straf en de betaling van schadever-
goeding aan de burgerlijke partijen veroordeeld.

Op hun hoger beroep heeft het Hof van Beroep te Luik, bij arrest van 16 juni 
2005, het beroepen vonnis vernietigd in zoverre het uitspraak deed over de bur-
gerlijke belangen en heeft het zich onbevoegd verklaard om van de zaak kennis 
te nemen om de volgende redenen:

- de burgerlijke partijen hadden voor de eerste rechters aangevoerd en hebben 
voor het hof van beroep staande gehouden dat de dood van het slachtoffer ver-
oorzaakt werd door de aanranding van de eerbaarheid, een verzwarende omstan-
digheid die de feiten, met toepassing van artikel 376, eerste lid, van het Strafwet-
boek, strafbaar stelt met twintig tot dertig jaar opsluiting, zonder mogelijkheid 
tot correctionalisering;

- de beklaagde werd niet naar de correctionele rechtbank verwezen wegens 
aanranding van de eerbaarheid die de dood van de persoon waarop zij werd ge-
pleegd voor gevolg heeft, omdat de raadkamer die omschrijving niet in aanmer-
king heeft genomen;

-  de  correctionele  rechtbank  had  over  die  verzwarende  omstandigheid  uit-
spraak gedaan en ze verworpen;

- gesteld dat zij bewezen is, leidt het bewijs van die verzwarende omstandig-
heid tot een kwalificatie die de bevoegdheid van het hof van beroep te boven 
gaat. 

De burgerlijke partijen voeren aan dat de tegenstrijdigheid tussen de beschik-
king van de raadkamer,  waartegen vooralsnog geen enkel rechtsmiddel open-
staat, en het arrest van het hof van beroep, dat in kracht van gewijsde is gegaan, 
een geschil in rechtsmacht doet ontstaan dat de rechtsgang belemmert en een re-
geling van rechtsgebied rechtvaardigt.

Krachtens artikel 526 van het Wetboek van Strafvordering, veronderstelt de re-
geling van rechtsgebied wegens een bevoegdheidsconflict, een geschil in rechts-
macht dat de uitoefening van de strafvordering doch niet deze van de loutere bur-
gerlijke rechtsvordering, belemmert.

In casu, aangezien alleen de burgerlijke belangen bij het hof van beroep zijn 
aanhangig gemaakt, is er geen grond tot regeling van rechtsgebied.

Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het verzoekschrift.

21 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. V. Hissel, Luik en P. Gérard, Brussel.

Nr. 346

2° KAMER - 21 juni 2006

1º VERZET - STRAFZAKEN - VEROORDELING BIJ VERSTEK - BETEKENING - VERMELDINGEN - 
VERMELDING VAN HET RECHT OM VERZET AAN TE TEKENEN EN VAN DE TERMIJN DAARTOE - 
VERPLICHTING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VEROORDELING BIJ VERSTEK - BETEKENING - VERMELDINGEN 
- VERMELDING VAN HET RECHT OM VERZET AAN TE TEKENEN EN VAN DE TERMIJN DAARTOE - 
VERPLICHTING

3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - STRAFZAKEN - 
VEROORDELING BIJ VERSTEK - BETEKENING - VERMELDINGEN - VERMELDING VAN HET RECHT OM 
VERZET AAN TE TEKENEN EN VAN DE TERMIJN DAARTOE - VERPLICHTING

4º VERZET - STRAFZAKEN - TERMIJNEN - VEROORDELING BIJ VERSTEK - BETEKENING AAN DE 
PERSOON VERSCHILLENDE JAREN NA DE VEROORDELING - GEVOLG

1º, 2º en 3º Noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch de toepasselijke wettelijke bepalingen, leggen 
op dat de akte van de betekening van de bij verstek gewezen veroordeling, melding moet  
maken van het recht om verzet aan te tekenen tegen het vonnis alsook van de termijn  
om dit recht uit te oefenen. 

4º Uit de omstandigheid dat de betekening aan de persoon van de veroordeelde slechts  
verschillende jaren na de veroordeling is kunnen gebeuren, vloeit niet voort dat de eiser  
in verzet het recht zou hebben om zijn rechtsmiddel in te stellen na het verstrijken van de  
termijnen die deze betekening heeft doen ingaan. (Art. 187, eerste en tweede lid, Sv.)

(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0606.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert zes middelen aan in een memorie, conclusie genaamd, waarvan 

een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
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Het verzet dat eiser op 8 juli 2005 heeft ingesteld tegen een veroordeling bij 
verstek die tegen hem op 30 december 1996 is uitgesproken en hem, in Frank-
rijk, op 7 januari 2000 persoonlijk is betekend, werd bij vonnis van de correctio-
nele rechtbank te Brussel van 29 november 2005 niet ontvankelijk verklaard we-
gens laattijdigheid.  De correctionele rechtbank heeft  eveneens gezegd dat  het 
verstek aan de eiser in verzet te wijten was.

Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van 29 november 2005 in al zijn be-
schikkingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het vijfde middel:
In zoverre het middel een onverenigbaarheid aanklaagt van artikel 188, tweede 

lid, van het Wetboek van Strafvordering met artikel 6 van het Verdrag tot Be-
scherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, houdt 
het geen verband met het bestreden arrest en is het niet ontvankelijk.

In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, verplichten noch artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden noch de toepasselijke wettelijke bepalingen dat de akte van betekening 
van de bij verstek gewezen veroordeling melding moet maken van het recht om 
verzet aan te tekenen tegen het vonnis alsook van de termijn om dit recht uit te 
oefenen.

Overigens vloeit uit de omstandigheid dat de betekening aan de persoon van 
de veroordeelde slechts verschillende jaren na de veroordeling is kunnen gebeu-
ren, niet voort dat de eiser in verzet het recht zou hebben om zijn rechtsmiddel in 
te stellen na het verstrijken van de termijnen die de betekening heeft doen in-
gaan.

In zoverre faalt het middel naar recht.
Naar luid van artikel 187, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, kan 

hij die bij verstek is veroordeeld in verzet komen binnen een termijn van vijftien 
dagen na de dag waarop het is betekend

Eiser verbleef in Frankrijk op het ogenblik dat, volgens het arrest, hem het ver-
stekvonnis werd betekend. Met toepassing van artikel 55 van het Gerechtelijk 
Wetboek wordt de verzettermijn, in dergelijk geval, verlengd met vijftien dagen.

Die verlengde termijn waarover de veroordeelde beschikt om in verzet te ko-
men tegen een verstekvonnis dat tegen hem in België is gewezen, terwijl hij in 
een aangrenzend land verblijft, kan niet als dermate kort worden beschouwd dat 
aldus de toegankelijkheid en de werkzaamheid van het rechtsmiddel zou zijn 
aangetast.

Het arrest vermeldt dat eiser niet aantoont dat hem de mogelijkheid werd ont-
houden om inlichtingen te nemen en binnen de bovenvermelde termijn in verzet 
te komen. Volgens het arrest heeft eiser zich integendeel daarvan opzettelijk ont-
houden omdat hij van oordeel was dat hij wegens zijn nationaliteit niet zou wor-
den uitgewezen.
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De appelrechters leiden hieruit in rechte af dat eiser geen overmacht kon inroe-
pen ter rechtvaardiging van de laattijdigheid van zijn rechtsmiddel.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. O. Martins, Brussel.

Nr. 347

2° KAMER - 21 juni 2006

1º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPSGOEDEREN - 
BESTANDDELEN - BESTUURDERS VAN BURGERLIJKE EN HANDELSVENNOOTSCHAPPEN ALSOOK VAN 
VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP - RECHTSPERSONEN MET EEN 
PUBLIEKRECHTELIJK KARAKTER

2º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPSGOEDEREN - 
BESTANDDELEN - PERSOONLIJK BELANG - BEGRIP

1º  Artikel  492bis  Sw.,  is  van  toepassing  op  de  bestuurders  van  alle  burgerlijke  of  
handelsvennootschappen  met  rechtspersoonlijkheid  of  van  verenigingen  zonder  
winstoogmerk,  zonder  onderscheid  of  die  rechtspersonen  al  dan  niet  een 
publiekrechtelijk karakter hebben1. (Art. 492bis, Sw.)

1 Zie J. SPREUTELS, Fr. ROGGEN en E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruylant, 2005, p. 352; 
Th. AFSCHRIFT en V. de BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, Kluwer, p. 119 en 120; A. DE 
NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Kluwer, 4de uitg., p. 236; A. DE NAUW, "Misbruik van de 
goederen of van het krediet van de rechtspersoon",  R.W. 1997-98, p. 525; K. GEENS, "Een 'nieuw' 
strafbaar misbruik: dat van vennootschapsgoederen", in Liber Amicorum Jean-Pierre LAGAE, 1998, p. 
54  en  55;  J.-L.  DUPLAT,  "Le  délit  d'abus  de  biens  sociaux  dans  le  Code  pénal  belge",  L'expert 
comptable, 1998, p. 40 en 41; Ph. ERNST, "Misbruik van vennootschapsgoederen. Enkele bedenkingen 
vanuit het vennootschapsrecht bij de introductie van een nieuw misdrijf in het rechtspersonenrecht", 
T.R.V. 1998, p. 78; Fr. ROGGEN, "L'incrimination nouvelle d'abus de biens sociaux en droit belge", 
Rev.dr.ULB, Bruylant, p. 135; Ph. 'T KINT, "L'application aux A.S.B.L. du nouveau délit d'abus de 
biens sociaux en comparaison avec le délit d'abus de confiance", R.P.S., 1998, p. 377; L. BIHAIN, "Le 
délit d'abus de biens sociaux", R.D.C., 1998, p. 93 en 94; E. ROGER FRANCE, "La répression des abus 
de biens sociaux: le nouvel article 492bis du Code pénal", J.T., 1996, p. 535, nr. 9; E. ROGER FRANCE, 
"Abus de biens sociaux, droit fiscal et groupe de sociétés",  R.G.F., 1998, p. 261; E. ROGER FRANCE, 
"Abus de biens sociaux", Qualifications et jurisprudences pénales,  Die Keure,  p.  3; J.-P. COLLIN, 
"Abus de confiance et infractions assimilées", Droit pénal et procédure pénale, suppl. 3 (1 maart 
2002), p. 24; B. TILLEMAN en Ph. TRAEST, "Een nieuw misdrijf: misbruik van vennootschapsgoederen", 
in Faillissement en gerechtelijk akkoord: het nieuwe recht, Kluwer, 1998, p. 428 en 429; M. BOVERIE, 
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2º Misbruik van vennootschapsgoederen vereist niet dat het persoonlijk belang waarmee  
de  dader  heeft  gehandeld  louter  tot  doel  zou  hebben  gehad  hem  een  persoonlijk  
materieel voordeel te bezorgen; het kan ook van morele orde zijn2. (Art. 492bis, Sw.)

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0848.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 juni 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert vijf middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
Uit het proces-verbaal van verhoor van de eiser door de onderzoeksrechter, dat 

op 18 mei 2006 is opgemaakt, vooraleer een bevel tot aanhouding tegen hem 
werd uitgevaardigd, blijkt dat hem de vraag werd gesteld of hij een raadsman 
had gekozen en dat hij hierop bevestigend heeft geantwoord met vermelding van 
zijn beide raadslieden.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Over het tweede middel:
Eerste onderdeel:
Artikel 492bis van het Strafwetboek straft de bestuurders, in feite of in rechte, 

van  burgerlijke  en  handelsvennootschappen,  alsook  van  verenigingen  zonder 
winstoogmerk, die met bedrieglijk opzet en voor persoonlijke rechtstreekse of in-
directe doeleinden gebruik hebben gemaakt van de goederen of van het krediet 
van de rechtspersoon, hoewel zij wisten dat zulks op betekenisvolle wijze in het 
nadeel was van de vermogensbelangen van de rechtspersoon en van die van zijn 
schuldeisers of vennoten.

Uit de algemene bewoordingen van die wettelijke bepaling en van de parle-
mentaire voorbereiding volgt dat deze van toepassing is op de bestuurders van 
alle  burgerlijke  of  handelsvennootschappen  met  rechtspersoonlijkheid  of  van 
verenigingen zonder winstoogmerk, zonder onderscheid of die rechtspersonen al 
dan niet een publiekrechtelijk karakter hebben.

Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser een bestuurder is van de "Intercom-

"La  responsabilité  pénale  des  mandataires  locaux",  in  Les  missions  du  Bourgmestre,  UVCM, 
bijgewerkt tot 1 januari 2005 door S. SMOOS; I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, 
Kluwer, 2003, p. 676.
2 Zie Fr. ROGGEN, "L'incrimination nouvelle d'abus de biens sociaux en droit belge", Rev.dr.ULB, 
Bruylant, p. 136; E. ROGER FRANCE, "La répression des abus de biens sociaux: le nouvel article 492bis 
du Code pénal", J.T., 1996, p. 538, nr. 23.
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munale pour la collecte et la destruction des immondices de la région de Charle-
roi", afgekort ICDI, en dat dit "een burgerlijke vennootschap is die de commerci-
ële  vorm van  een  coöperatieve  vennootschap  met  beperkte  aansprakelijkheid 
heeft aangenomen".

Het beslist bijgevolg wettig dat het voormelde artikel 492bis op eiser van toe-
passing is.

Tweede onderdeel:
Het bestreden arrest vermeldt dat "het persoonlijk belang waarmee de inver-

denkinggestelde moet gehandeld hebben niet uitsluitend tot doel moet hebben 
hem een persoonlijk materieel voordeel te bezorgen, zoals hij verkeerdelijk aan-
voert; dat het ook van een morele orde kan zijn, met name, bijvoorbeeld, de zorg 
voor electorale belangen [en] dat [eiser] meer bepaald schepen was van de stad 
Charleroi terwijl de hem tenlastegelegde strafbare feiten werden gepleegd".

Aldus beantwoordt het arrest de conclusie van eiser, waarmee hij betwistte uit 
persoonlijk oogmerk, in de zin van het voormelde artikel 492bis, te hebben ge-
handeld en omkleedt het zijn beslissing regelmatig met redenen en verantwoordt 
het deze naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel:
Het onderdeel verwijt het arrest te oordelen dat de eiser in een conclusie heeft 

aangevoerd dat "alleen het persoonlijk materieel voordeel dat beklaagde uit fei-
ten van misbruik van vennootschapsgoederen haalt, de vervolgingen daarvoor 
zou kunnen rechtvaardigen en, in het kader van de voorlopige hechtenis, aldus 
zou kunnen omschreven worden", ofschoon die conclusie die beperking niet ver-
meldde.

Op grond van de redenen die in antwoord op het tweede onderdeel van het 
middel zijn opgegeven, beslist het arrest evenwel over het verweer van de eiser 
dat in het onderdeel is weergegeven, zoals het dit had moeten ook zonder de be-
weerde miskenning van de bewijskracht van zijn conclusie.

Aangezien het onderdeel zonder belang is, is het niet ontvankelijk.
Over het derde middel:
Het arrest oordeelt dat bij eiser ernstige aanwijzingen van schuld bestaan voor 

de feiten waarvoor tegen hem een bevel tot aanhouding werd uitgevaardigd en 
die onder meer bestaan uit valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken.

De vordering van het openbaar ministerie somt die aanwijzingen op, en het ar-
rest neemt daarvan de redenen over.

Het stelt met name vast dat "bij de huiszoekingen stukken werden gevonden 
die men aan het opstellen was of die sinds kort waren opgesteld welke niet met 
de werkelijkheid lijken overeen te komen" en dat de manier van optreden, die in 
het arrest beschreven wordt, van Ch. B., financieel directeur van het ICDI, "twij-
fel doet rijzen over de betrouwbaarheid van de volledige boekhouding" van deze 
intercommunale.

Het toont eveneens aan dat de accountant die door de onderzoeksrechter is ge-
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vorderd, op de administratieve zetel te Couillet heeft vastgesteld "dat het bedrag 
in de kassa niet overeenkwam met het bedrag dat in de boekhouding was inge-
schreven, dat de laatste verrichtingen niet verleden waren en dat andere niet ver-
antwoord werden" en dat in het licht van het verslag van die deskundige, "de 
kosten van representatie, van de reizen, van de recepties en van de sponsoring 
voor de jaren 2004 en 2005 moeilijk te verantwoorden lijken ten aanzien van het 
maatschappelijk doel van de intercommunale [en] de kassa's van het ICDI lijken 
overigens niet op een correcte manier te zijn bijgehouden en lijken niet te klop-
pen met de boekhouding".

De vordering besluit dat het geheel van de elementen die zij aanwijst "transfers 
van geldbedragen lijken aan te tonen van het ICDI naar sportclubs of recreatieve 
verenigingen zonder wezenlijk verband met het  maatschappelijk doel  van het 
ICDI en sommige van die transfers lijken niet echt transparant".

Het arrest voegt daar weliswaar aan toe dat, "op zijn minst", uit de uitleg van 
S. M. blijkt dat de eiser, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de vereniging 
zonder winstoogmerk Procultura, met haar een vals arbeidscontract zou hebben 
afgesloten.

Uit die overweging volgt evenwel niet dat de appelrechters, in tegendeel tot 
wat het arrest uitdrukkelijk vaststelt, het geheel van de redenen van de vordering 
met betrekking tot de voormelde aanwijzingen, niet zouden overnemen.

In zoverre het middel aanvoert dat het arrest alleen de aanwijzing betreffende 
die voormelde laatste valsheid in geschriften in aanmerking neemt, met uitslui-
ting van deze betreffende de overige feiten van die telastlegging, inzonderheid de 
valsheden in de boekhouding, mist het feitelijke grondslag.

In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest de noodzaak van de handha-
ving van de voorlopige hechtenis alleen beoordeelt in het licht van de feiten van 
valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken waarvoor eiser in verden-
king werd gesteld, ofschoon het arrest eveneens acht slaat op de feiten van mis-
bruik van maatschappelijke goederen en van verduistering door een ambtenaar 
die aanleiding hebben gegeven tot zijn inverdenkingstelling, mist het eveneens 
feitelijke grondslag.

Met de voormelde overwegingen beantwoordt het arrest, voor het overige, de 
conclusie van de eiser die het bestaan betwistte van ernstige aanwijzingen van 
schuld jegens hem voor die andere feiten. Het diende daarenboven niet te ant-
woorden op de argumenten die enkel tot staving van dit verweer zijn aangevoerd.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Over het vierde middel:
Het middel verwijt het arrest dat het bij wijze van ernstige aanwijzingen van 

schuld betreffende de feiten van verduistering door een ambtenaar, in aanmer-
king neemt dat "diverse bedragen uit de kassa 'deviezen' van het ICDI zouden 
zijn weggenomen, zonder dat zij in een kasboek, dat overigens niet bestaat, wor-
den vermeld; dat één van de handgeschreven nota's die hierop betrekking hebben 
de vermelding bevat 'in afwachting Voorzitter' [en dat eiser] overigens aan de 
onderzoeksrechter heeft verklaard dat hij zich ertoe had verbonden om de litigi-
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euze bedragen terug te betalen".
De onderzoeksgerechten beoordelen in feite het bestaan van ernstige aanwij-

zingen van schuld.
Het middel, dat alleen kritiek oefent op die feitelijke beoordeling door de ka-

mer van inbeschuldigingstelling, is niet ontvankelijk.
Over het vijfde middel:
Het arrest oordeelt dat het voor de openbare veiligheid volstrekt noodzakelijk 

is om de voorlopige hechtenis van eiser te handhaven op grond dat er ernstige re-
denen zijn om te vrezen dat deze, zo hij in vrijheid werd gelaten, zou proberen 
om bewijzen te doen verdwijnen of zich met derden zou verstaan, met dien ver-
stande dat "alleen (dit) risico [werd] weerhouden".

Het arrest preciseert wat dat betreft dat "dit risico eveneens voortkomt uit de 
beslissingen [van de eiser] om dringend documenten die zich in de lokalen van 
het ICDI bevonden te laten weghalen; dat het, mocht het hier alleen maar om 
stukken gaan betreffende andere rechtspersonen, welke overigens in hun respec-
tieve zetels hadden moeten bewaard worden, moeilijk in te beelden valt dat een 
vrouwelijke bediende ermee belast wordt sommige ervan naar haar privé-woonst 
mee te nemen".

Met overname van de redenen van de vordering, verantwoordt het arrest even-
eens het risico op teloorgang van de bewijzen met de constatering van "de ver-
spreiding en [het] verplaatsen van talrijke documenten vlak voor de huiszoekin-
gen die door de onderzoeksmagistraat zijn bevolen", met de waarneming van "di-
verse maneuvers zoals het opstellen van processen-verbaal en contracten die mo-
gelijks geantedateerd zijn" en met het advies van de informaticadeskundige die 
door de onderzoeksrechter is aangesteld, volgens welke "servers werden gemani-
puleerd".

Steeds met overname van de redenen van de vordering, geeft het arrest aan dat 
"nog getuigen moeten worden gehoord, [dat] reeds verhoorde getuigen nog moe-
ten worden geconfronteerd [en dat] de quasi almacht [van eiser] en van zijn fi-
nancieel directeur [...], de druk, ook al is die slechts moreel, die ten aanzien van 
het personeel blijkt te zijn aangewend, de klaarblijkelijke poging om het stilzwij-
gen van het personeel te kopen, evenveel redenen zijn om te vrezen dat mochten 
zij in dit stadium van de rechtspleging in vrijheid worden gesteld, zij op het on-
derzoek zouden inwerken".

Aangezien de appelrechters alleen de risico's op verlies van bewijzen en het 
zich verstaan met derden in aanmerking hebben genomen, dienden zij niet te ant-
woorden op de conclusie van de eiser waarin hij het risico van recidive of het 
zich ontrekken aan de werking van het gerecht betwistte, aangezien die conclusie 
door hun beslissing irrelevant is geworden.

Door de voormelde overwegingen beantwoordt het arrest voor het overige de 
conclusie van de eiser waarnaar het middel verwijst, omkleedt het zijn beslissing 
regelmatig met redenen en verantwoordt het die naar recht.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
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De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

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

21 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Velu  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Loop, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. T'Kint.

Nr. 348

2° KAMER - 21 juni 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - BESCHIKKING 
GEWEZEN BUITEN DE BIJ DE WET VOORGESCHREVEN TERMIJN - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - 
CASSATIEBEROEP - BESLISSING - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING

2º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - RAADKAMER - BESCHIKKING GEWEZEN BUITEN DE BIJ DE WET VOORGESCHREVEN 
TERMIJN - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING - HANDHAVING 
VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - CASSATIEBEROEP - BESLISSING - VERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING

1º en 2º Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt dat de voorlopige hechtenis die op een  
bevel tot aanhouding is gesteund, door de raadkamer niet werd gehandhaafd binnen de  
bij de wet bepaalde termijn, vernietigt het zonder verwijzing het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat, in hoger beroep, tot handhaving van de voormelde voorlopige  
hechtenis  had  beslist1.  (Artt.  16,  §1,  22,  eerste  en  tweede  lid,  23,  30,  en  31,  Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990)

(T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0876.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 juni 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

1 Het openbaar ministerie heeft geconcludeerd dat de appelrechters, op grond van de redenen van de 
beschikking van de raadkamer van 26 mei 2006, die door het bestreden arrest zijn overgenomen, 
hadden kunnen beslissen dat het een verschrijving betrof die zij konden verbeteren.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel.
Eiser voert aan dat de voorlopige hechtenis, gegrond op het bevel tot aanhou-

ding van 18 januari 2006, niet werd gehandhaafd binnen de termijn die bij artikel 
22 van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis is bepaald.

Tegen eiser werd, op 18 januari 2006 door de onderzoeksrechter te Brussel, 
Isabelle Panou, een bevel tot aanhouding uitgevaardigd, wegens "diefstallen door 
middel van geweld, gepleegd in bende, en met behulp van wapens", in het kader 
van  het  dossier  met  het  nummer  236/05  van  haar  kabinet  en  notitienummer 
BR11.LP.10692/04 van het parket.

Bij beschikking van 29 maart 2006 heeft de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel, met toepassing van artikel 22, eerste lid, van de Wet 
van 20 juli 1990, die voorlopige hechtenis gehandhaafd.

Bij beschikking van 28 april 2006 heeft hetzelfde rechtscollege zich uitgespro-
ken "over het bevel tot aanhouding dat op 2 juni 2005 is uitgevaardigd" wegens 
"bendevorming, verboden wapendracht, poging tot diefstal door middel van ge-
weld, gepleegd in bende, met behulp van wapens, waarbij gebruik gemaakt werd 
van een voertuig om de vlucht te verzekeren", in het kader van het dossier met de 
nummers BR 10.F1.103252/05 [notitienummer van het parket] en 28/05 van on-
derzoeksrechter Panou, en heeft de handhaving van de voorlopige hechtenis be-
volen.

De beroepen beschikking van 26 mei 2006, die door dit rechtscollege is gewe-
zen, doet uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis die steunt op 
het bevel tot aanhouding dat op 18 januari 2006 in het kader van dossier nummer 
236/05 van de voormelde onderzoeksrechter is uitgevaardigd, met de vermelding 
"dat de raadkamer wel degelijk op 28 april 2006 in dit dossier uitspraak heeft ge-
daan; dat de vergissing in de beschikking louter schrijffouten zijn; dat dient on-
derstreept te worden dat de beschikking preciseert dat 'de raadkamer zich nog 
niet over de telastlegging heeft uitgesproken', dat aldus geen verwarring mogelijk 
is met een andere zaak die het voorwerp zou hebben uitgemaakt van een regeling 
van de rechtspleging; dat tijdens de terechtzitting van 28 april 2006, de onder-
zoeksmagistraat wel degelijk in het juiste dossier verslag heeft uitgebracht en dat 
het openbaar ministerie in het juiste dossier heeft gevorderd; dat de verdediging 
en de inverdenkinggestelde wel degelijk in het juiste dossier hun mening hebben 
doen kennen [...]; dat de hechtenis van de inverdenkinggestelde wel degelijk op 
28 april 2006 binnen de wettelijke termijn werd verlengd".

Nadat het bestreden arrest, dat uitspraak doet over het hoger beroep van de ei-
ser tegen die beschikking, eraan heeft herinnerd dat eiser "ten onrechte aanvoert 
dat er grond is om het verval van het [voormelde] bevel tot aanhouding en het 
ontbreken van een grond voor zijn hechtenis vast te stellen", vermeldt het dat 
"het hof [van beroep] de uitgebreide redengeving van de beroepen beschikking 
overneemt [...] die het als overgenomen beschouwt", dat "aangezien het om een 
eenvoudige  schrijffout  gaat,  de  onderzoeksgerechten  bijgevolg  volkomen  be-
voegd zijn om die recht te zetten" en "dat er bijgevolg grond is om in de beschik-
king [van 28 april 2006] te lezen dat het gaat over dossier nr. 236/05 en over het 
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bevel tot aanhouding dat op 18 januari 2006 is uitgevaardigd".
Aangezien de telastlegging op grond waarvan de raadkamer op 28 april 2006 

uitspraak heeft gedaan geen verband houdt met de telastlegging waarop het bevel 
tot aanhouding op grond waarvan die kamer zich diende uit te spreken, steunt, 
beslissen de appelrechters niet naar recht dat het slechts een "eenvoudige schrijf-
fout" betrof en dat de voorlopige hechtenis die op dit bevel  steunt binnen de 
voorgeschreven termijn werd gehandhaafd.

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

21 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Andersluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. B. Lemal, Brussel.

Nr. 349

1° KAMER - 22 juni 2006

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN - 
VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE BERECHTEN - STRAFGERECHT - VORDERING VAN 
EEN PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID

De mogelijkheid voor een partij om de onttrekking van de zaak aan de rechter te vorderen 
wanneer deze gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij  
in beraad heeft genomen, is ook toepasselijk op de strafgerechten1.  (Artt. 2, 648, 4° en 
652, Ger.W.)

(D. T. AXA ROYALE BELGE nv)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis:
1. De feiten en de procedurevoorgaanden
Verzoeker was op 26 oktober 1997 slachtoffer van een verkeersongeval met zware 

lichamelijke letsels dat ook de dood van een passagierster veroorzaakte.
De dader van het ongeval werd bij vonnis van de derde kamer van de politierechtbank 

te Brugge van 16 september 1998 op strafrechtelijk gebied veroordeeld. Op burgerlijk 
gebied,  werd een voorschot  van 500.000 frank aan verzoeker  toegekend en werd een 
deskundige aangesteld.

De  achttiende  correctionele  kamer  van  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te  Brugge 

1 Zie de concl. O.M. Hoewel deze conclusie strekte tot de toepassing van art. 648, 4° e.v. Ger.W. in  
strafzaken  op  procedures  die  uitsluitend  burgerlijke  belangen  betreffen,  breidt  het  Hof  de 
toepasselijkheid van deze wetsbepalingen uit tot alle procedures voor de strafgerechten.
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bevestigde  op  23  december  1998  grotendeels  dit  vonnis  wat  de  straffen  betreft  en 
verleende een bijkomend voorschot aan verzoeker. De zaak werd terug naar de eerste 
rechter verwezen voor de verdere behandeling van de burgerlijke belangen.

Ze werd aanhangig gemaakt door dagvaarding van verzoeker “in afhandeling van de 
burgerlijke belangen” bij de negende kamer van de politierechtbank te Brugge, zetelend in 
strafzaken.

Bij vonnis van 27 november 2002 van de politierechtbank werden vergoedingen aan 
verzoeker toegekend en werd het dossier voor verdere behandeling van voorbehouden 
bedragen naar een latere datum uitgesteld.

Bij verklaring op 9 december 2002 bij de griffie van de politierechtbank werd hoger 
beroep  ingesteld  tegen  dit  vonnis  door  de  rechtstreeks  gedaagde  partij  en  door  haar 
verzekeraar, oorspronkelijk vrijwillig tussenkomende partij.

Bij  dagvaarding van  de  Procureur  des  Konings  werd  de  zaak op 14 februari  2003 
ingeleid voor de dertiende kamer van de correctionele rechtbank te Brugge. Ze werd voor 
pleidooi op 1 oktober 2004 vastgesteld en werd op deze datum in beraad genomen. De 
uitspraak was initieel voor 5 november 2004 voorzien.

De uitspraak werd daarna meermaals uitgesteld, de laatste keer tot 12 mei 2006. De 
processen-verbaal van de zittingen vermelden geen reden voor de uitstellen.

Op 27 april 2006 legde verzoeker zijn verzoek tot onttrekking neer.
2. Strafrechtelijk karakter van de procedure voor de rechtbank aan dewelke onttrekking 

van de zaak wordt verzocht
Uit de samenvatting van de procedure blijkt dat enkel burgerlijke belangen blijven te 

berechten en dat het gerecht dat erover uitspraak moet doen een strafrechtelijke rechtbank 
is.

Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof wordt de rechtspleging door de aard van het 
gerecht bepaald en niet door de aard van de belangen die in betwisting zijn2. “Deze stel-
ling wordt door (U) consequent doorgetrokken, ook wanneer al een beslissing gevallen is 
omtrent de strafrechtelijke aspecten en dus alleen nog de burgerlijke rechtsvordering over-
blijft: de bevoegde rechter is nog steeds de strafrechter en de te volgen procedureregels 
zijn bijgevolg deze van het strafprocesrecht,” zoals advocaat-generaal P. Duinslaeger dit 
in zijn conclusie voor uw arrest van 8 februari 2000 onderstreepte3.

De regels van het strafproces werden in de onderhavige zaak nageleefd: Dit blijkt onder 
meer uit  het  feit  dat  het hoger  beroep volgens de pleegvormen van het  Wetboek van 
Strafvordering werd ingesteld en dat artikel 190 van het Wetboek van Strafvordering in de 
processen-verbaal  van  de  rechtszittingen  van  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  werd 
vermeld.

3. Ontvankelijkheid van het verzoek
Verzoeker roept het verzuim van meer dan zes maanden om de zaak te berechten in als 

reden voor zijn verzoek tot onttrekking van de zaak aan de rechter.
Deze reden wordt in artikel 648 Ger. W. vermeld dat luidt: 
“Vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter kan worden ingesteld:

 1° op grond van bloed- of aanverwantschap;
 2° wegens wettige verdenking;

2 Cass. 6 jan. 1941, Pas., 1941, I, p. 5, met noot Procureur-generaal R. HAYOIT DE TERMICOURT, 28 okt. 
1957, A.C., 1958, p. 101, 11 feb. 1986, A.R. 9697, nr. 376, 15 okt. 1986, A.R. 5141, nr. 88.
3 Conclusies advocaat-generaal P. DUINSLAEGER onder Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.0515.N, nr. 100, 
A.C., 2000, p. 346.
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 3° uit oorzaak van openbare veiligheid;
 4° wanneer de rechter (gedurende meer dan zes maanden) verzuimt de zaak te berechten 
die hij in beraad heeft genomen.”

Het  Wetboek  van  Strafvordering  kent  de  procedure  van  verwijzing  van  de  ene 
rechtbank naar een andere, die door artikel 542 e. v. wordt geregeld en die enkel op grond 
van openbare veiligheid of van wettige verdenking ingeleid kan worden.

Ondanks het verschil in de benaming beogen de twee procedures een zelfde doel. Dit 
wordt duidelijk door de geschiedenis van hun ontstaan en ontwikkeling aangetoond.

Voor het Gerechtelijk Wetboek bevatte het wetboek van burgerlijke rechtspleging enkel 
bepalingen betreffende de bloed- en aanverwantschap. De rechtspraak paste nochtans de 
regels van artikel 542 tot 552 Sv. op de burgerlijke procedure toe, zodat de verzending 
ook mogelijk was op grond van openbare veiligheid en wettige verdenking.

De  koninklijke  commissaris  achtte  het  wenselijk  dat  een  volledige  tekst  voor  alle 
burgerlijke aangelegenheden zou worden opgesteld. Hij stelde ook een nieuwe oorzaak 
van onttrekking voor, ten aanzien van de rechter “die gedurende meer dan zes maanden 
naliet uitspraak te doen over zaken die in staat van wijzen zijn en wier beurt het is.”

Oorspronkelijk werd het recht om de onttrekking te vragen wegens het uitblijven van 
de uitspraak alleen aan de partijen toevertrouwd. De koninklijke Commissaris beschouw-
de dat de onttrekking enkel verantwoord was, indien de rechten van een partij in het ge-
drang kwamen Het behoorde bijgevolg aan de partijen zelf het initiatief te nemen zulke 
maatregel te vorderen4. Dit standpunt werd door de commissies van de Senaat niet bijge-
treden. Het recht om de onttrekking te vorderen werd alleen aan de procureur-generaal bij 
het hof van beroep toegekend. De bedoeling, volgens het verslag, was te voorkomen dat 
een partij zou aarzelen om deze maatregel te vragen uit vrees de geviseerde rechter te ont-
stemmen5.

De  voorkeur  werd  toen  aan  de  term  “onttrekking”  gegeven  in  de  plaats  van 
“verzending” om de aard van de maatregel en het verschil ervan met de regeling van 
betwistingen over de bevoegdheid duidelijk te doen blijken.

De invloed van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de bevoegdheid en 
de rechtspleging op de zaak die onder de strafrechtelijke rechtbanken ressorteren werd 
door procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt onderzocht in zijn openingsrede van 1 
september 1966. Hij verwees naar artikel 2 Ger. W. volgens welke “De in dit wetboek ge-
stelde regels van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze gere-
geld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen…” Ce qui, legde hij uit, 
signifie que, pour qu’une règle énoncée par le Code judiciaire ne soit pas applicable à  
une  procédure  déterminée,  il  faut  qu’elle  soit  contredite  ou  que  la  procédure  soit  
différemment  organisée  soit  par  une  disposition  légale  antérieure,  non  expressément  
abrogée, soit par une disposition légale postérieure.6 Als voorbeeld vermeldde hij de vor-
dering tot verwijzing wegens wettige verdenking of openbare veiligheid, die in strafzaken 
niet door artikel 650 e. v. Ger. W. worden geregeld, maar door de niet opgeheven artike-
len 542 tot 552 Sv. Deze stelling werd echter genuanceerd, wat de onttrekking aan de 
rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten betreft, be-
doeld in artikel 648, 4°, Ger. W. Hij oordeelde inderdaad dat:
«Cette cause particulière de dessaisissement du juge est applicable aussi au juge saisi  

4 Ch. VAN REEPINGHEN, Verslag over de gerechtelijke hervorming, p. 262.
5 Parl. St., Verslag nr. 170 van 9 maart 1965, namens de commissies voor de Justitie en voor de Te-
werkstelling,  Arbeid  en  Sociale  Voorzorg,  uitgebracht  door  de  heer  DE BAECK,  Senaat,  gewone 
zittijden 1963-1964 en 1964-1965, p. 110.
6 R. HAYOIT DE TERMICOURT, “Considérations sur le projet de Code judiciaire”, Openingsrede, 1966, p. 
6.
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d’une cause répressive. En effet, elle n’est ni en opposition avec une disposition du Code  
d’instruction criminelle  ni  incompatible  avec  la  nature  de l’action exercée  devant  la  
juridiction répressive.7»

Acht jaar later bestudeerde procureur-generaal M. Delange parallel de onttrekking van 
de zaak aan de rechter en de verwijzing van de ene rechtbank naar een andere in zijn 
openingsrede van 2 september 1974.

Hij steunde op artikel 2 Ger. W. om de toepassing van de bepalingen van dit wetboek in 
strafzaken uit te sluiten “in zover de gronden tot en de rechtspleging voor de verwijzing 
geregeld  worden  door  niet  uitdrukkelijk  opgeheven  bepalingen  van  het  Wetboek  van 
strafvordering.”8 Op een meer restrictieve wijze dan zijn voorganger meende hij dat “De 
onttrekking van een zaak door het Hof van cassatie aan een rechter die gedurende meer 
dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen een door 
het Gerechtelijk Wetboek ingevoerde nieuwigheid is en slechts geldt voor burgerlijke za-
ken”.9

Deze stelling werd door Uw Hof zeer  duidelijk bevestigd bij  Uw arrest  van 4 mei 
197610 waar u besliste dat, uit het samenlezen van artikel 652 Ger. W. met artikel 2 en 542 
Sv. volgt “dat de door eiser op grond van artikel 652 Ger. W. bedoelde onttrekking van de 
zaak uitsluitend door de procureur-generaal bij het hof van beroep en enkel in civielrech-
telijke procedures kan worden gevorderd.”

Na dit arrest wordt door de rechtsleer aangenomen dat de onttrekking aan de rechter 
overeenkomstig artikel 542 Sv. alleen gevorderd kan worden om reden van openbare vei-
ligheid en op grond van wettige verdenking11.

De toepassing van deze rechtspraak, samen met het principe dat de aard van het gerecht 
de aard van de te volgen procedure bepaalt, zou Uw Hof ertoe moeten leiden het huidige 
verzoek niet ontvankelijk te verklaren.12

De evolutie van de procedureregelen in de wetgeving en de rechtspraak gedurende de 
laatste  jaren verplicht  echter  vast  te  stellen dat  het  traditionele  onderscheid tussen de 
strafrechtelijke en de burgerlijke rechtspleging geleidelijk vervaagt. De versnelling van de 
procedures, de bescherming van de belangen van de slachtoffers of van de rechten van de 
verdediging, of een betere toegang tot het gerecht zijn redenen die vaak in aanmerking 
komen om de wijzigingen te verantwoorden.

De wet van 11 juli 1994 heeft een artikel 601bis in het Gerechtelijk Wetboek ingeleid13 
dat de politierechtbank bevoegd maakt voor alle vorderingen tot vergoeding van de scha-
de ontstaan uit een verkeersongeval. De regelen van het Gerechtelijk Wetboek zijn van 
toepassing op deze procedures, o.m. wat de vormen en termijnen van het hoger beroep be-
treft14.

De wet van 13 april 2005 heeft artikel 4 van het voorafgaande titel van het Wetboek 

7 R. HAYOIT DE TERMICOURT, o. c., p. 44, noot 122.
8 M. DELANGE, Openingsrede, 1974 (Vertaling), p. 6
9 M. DELANGE, o.c., p. 9.
10 Cass. 4 mei 1976, A.C., 1976, 988.
11 X.  DE RIEMAECKER en  G.  LONDERS,  “Deontologie  en  tucht”  in  Statuut  en  deontologie  van  de 
magistraat,  Die Keure, 2000, 357; E.  BREWAEYS en N. CLIJMANS,  “Onttrekking zaak aan rechter – 
Vereenvoudigde procedure”, NjW 2006, 150.
12 Het feit dat het verzoek, ondanks de bepalingen van artikel 545, lid 1, Sv., niet bij de tweede 
kamer  van  het  Hof  aanhangig  werd  gemaakt  heeft  geen  invloed  op  de  regelmatigheid  van  de 
procedure, gelet op de macht die wordt door artikel 133 Ger. W. aan de Eerste Voorzitter verleend 
om voor de verdeling van de zaken tussen de kamers te zorgen.
13 Wet  van  11  juli  1994  betreffende  de  politierechtbanken  en  houdende  een  aantal  bepalingen 
betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging, art. 36.
14 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 3de editie 2003, nr. 2245, p. 966.
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van Strafvordering gewijzigd15 door regelen betreffende de instaatstelling van de zaak in 
te voegen die uit het burgerlijk recht worden overgenomen, in vorderingen die voor de 
strafrechter aanhangig worden gemaakt, wanneer uitspraak is gedaan over de strafvorde-
ring. De verplichte aanwezigheid van het openbaar ministerie op de terechtzitting waar 
deze zaken werden behandeld, werd tevens afgeschaft.

Deze twee wetten tonen een neiging aan om meer en meer de procedureregels los te 
koppelen van de aard van het gerecht dat de zaak behandelt en om de voorkeur te geven 
aan de regelen van burgerlijk recht wanneer het geschil burgerlijke belangen betreft.

Inzake de procedure van onttrekking aan de rechter die bedoeld is in artikel 648, 4°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, heeft de wet van 6 december 2005 een einde gesteld aan 
het monopolie van de procureurs-generaal bij de hoven van beroep door aan de partijen de 
mogelijkheid te bieden om het Hof van Cassatie te adiëren met een verzoek tot onttrek-
king van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak, 
die hij in beraad heeft genomen, te berechten16. Een vereenvoudigde procedure werd voor-
zien voor dit geval. De toelichting van het wetsvoorstel dat tot de wet heeft geleid, duidt 
aan dat de bedoeling was tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de partijen die hun 
zaak behandeld willen zien, in de gevallen waar de procureurs-generaal geen gebruik ma-
ken van hun mogelijkheid om een vordering tot onttrekking in te stellen. De wil van de 
wetgever om de behandeling van de zaken te versnellen is ook aanwezig in deze wet en 
gaat samen met de bedoeling aan de partijen, die in een burgerlijk geschil zijn betrokken, 
een bredere autonomie in de verdediging van hun rechten toe te kennen.

Tenslotte heeft  de rechtspraak van Uw Hof inzake het deskundigenonderzoek in de 
strafzaken geëvolueerd in een zin die strekt tot  een afwijking van de regelen van het 
Wetboek van Strafvordering wanneer alleen burgerlijke belangen in het geding blijven.

Uw arrest van 8 februari 200017 maakte een verschil tussen enerzijds het deskundigen-
onderzoek bevolen door het vonnisgerecht dat strekt tot de beoordeling van de strafvorde-
ring zelf, waar het aan de rechter staat de modaliteiten ervan te bepalen, rekening houdend 
met het recht van de verdediging en de vereisten van de strafvordering, en anderzijds, het 
deskundigenonderzoek dat uitsluitend burgerlijke belangen betreft, waar de artikelen 973 
en 978 Ger. W. moeten worden toegepast.

In zijn conclusie maakte advocaat-generaal P. Duinslaeger een verschil tussen de vraag 
betreffende het “algemeen” toepasselijke procesrecht op strafgerechten die burgerlijke be-
langen behandelen en de vraag omtrent “de procedureregels die toegepast dienen te wor-
den wanneer dit “algemeen” toepasselijke procesrecht, in casu het strafprocesrecht, stil-
zwijgend blijft of leemtes vertoont.”18

Artikel 2 Ger. W. stelt als principe dat de regels van dit wetboek van toepassing zijn op 
alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet  uitdrukkelijk 
opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenig-
baar is met de toepassing van dit wetboek. “De toepasselijkheid van het Gerechtelijk Wet-
boek als “aanvulling” op het strafprocesrecht is dus,” besloot P. Duinslaeger, “aan een 
dubbele voorwaarde onderworpen: de strafrechtspleging moet een leemte vertonen en de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek waardoor men deze leemte wenst aan te vullen 

15 Wet van 13 april  2005 tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het 
strafrecht en de strafrechtspleging, teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken, art 2.
16 Wet van 6 dec. 2005 tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van het Gerechtelijk 
Wetboek, met het  oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de 
rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te 
berechten, art. 3.
17 Zie hierboven nota 3.
18 P. DUINSLAEGER, ibid.
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moeten gesteund zijn op beginselen die met het strafprocesrecht verenigbaar zijn”19

Uw Hof stelde vast dat geen enkele bepaling van het Wetboek van Strafvordering de 
wijze regelt waarop het deskundigenonderzoek in strafzaken moet geschieden. De vraag 
omtrent de tweede voorwaarde wordt niet expliciet beantwoord, maar vloeit voort uit het 
feit dat enkel burgerlijke belangen nog dienden berecht te worden.

Zulke redenering kan ook door Uw Hof in de onderhavige zaak worden gevolgd, waar 
de in geschil blijvende belangen geen invloed meer op de openbare vordering kunnen 
hebben. Er kan vastgesteld te worden dat de bepalingen van het Wetboek van Strafvorde-
ring geen grond bevatten voor de verwijzing naar een andere rechtbank wegens verzuim 
van meer dan zes maanden om de zaak te berechten. De toepassing van artikel 648, 4°, 
Ger. W. kan moeilijk onverenigbaar worden verklaard met de principes van de strafvorde-
ring in geschillen van burgerlijke aard. Het weze mij toegelaten hier naar het hierboven 
vermelde oordeel van procureur-generaal Hayoit de Termicourt te verwijzen20.

De ontvankelijkheid van het verzoek moet in een nieuwe juridische context beoordeeld 
worden,  die  aanzienlijk verschilt  van degene waarin  Uw arrest  van 4 mei 1976 werd 
geveld, in een zaak waar de door verzoeker bedoelde beslissing de openbare vordering 
raakte.

Deze context zou, meen ik, Uw Hof ertoe moeten brengen te oordelen dat artikel 648, 
4°, Ger. W. toepasselijk is op procedures die uitsluitend burgerlijke belangen betreffen en 
die  door  strafgerechten  worden  behandeld,  nadat  definitief  op  de  openbare  vordering 
uitspraak werd gedaan.

Gelet  op  de  wetten  van  11  juli  1994  en  van  6  december  2005,  zou  de  vroegere 
interpretatie  van  dit  artikel  een  discriminatie  kunnen  tot  stand  brengen  tussen  de 
rechtshorigen in verkeerszaken die zich burgerlijke partij stellen in het kader van artikel 4 
Sv. aan wie het recht zou ontzegd worden een verzoek op grond van art. 648, 4 ° in te 
stellen en degene die hun vordering in het kader van artikel 601bis Ger. W inleiden voor 
wie  deze  mogelijkheid  wel  degelijk  open  zou  zijn.  Het  mogelijke  bestaan  van  deze 
discriminatie zou aanleiding moeten geven tot het stellen van een prejudiciële vraag aan 
het Arbitragehof.

4. Beoordeling van de grond tot onttrekking
Op het ogenblik van de neerlegging van het verzoek was de zaak in beraad sinds meer 

dan 18 maanden.
Ik verwijs hier naar  de  verklaringen van de voorzitter van de rechtbank van eerste 

aanleg te Brugge en van de voorzitter van de dertiende kamer van deze rechtbank in hun 
memories van 3 en 4 mei 2006 waaruit blijkt dat geen rechtvaardiging te geven is voor de 
laattijdigheid van de uitspraak.

Het verzoek lijkt gegrond.
5. Conclusie
Ik concludeer tot de onttrekking en tot de verwijzing naar een andere rechtbank of naar 

dezelfde rechtbank anders samengesteld.

ARREST

(A.R. C.06.0221.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft op 27 april 2006 een verzoek neergelegd tot onttrekking 

19 P. DUINSLAEGER, o.c., p. 347.
20 Zie hierboven nota 7.
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van de zaak nr. BG (...) aan de dertiende correctionele kamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge, wegens verzuim van meer dan zes maanden om de 
zaak te berechten.

Op 4 mei 2006 heeft de griffie van het Hof van Cassatie de opmerkingen ont-
vangen van Hendrik Danneels, voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge en van Marc Desloover, voorzitter van de dertiende correctionele kamer 
van deze rechtbank.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 648, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek kan een vordering 

tot onttrekking van de zaak aan de rechter worden ingesteld wanneer de rechter 
gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad 
heeft genomen. 

2. Het Wetboek van Strafvordering voorziet niet in de mogelijkheid voor de 
partijen om, zoals bepaald in artikel 652 van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak 
aan de rechter te onttrekken wanneer deze gedurende meer dan zes maanden ver-
zuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen.

3. Krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, zijn de in dit wetboek ge-
stelde regels van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze 
geregeld  worden  door  niet  uitdrukkelijk  opgeheven  wetsbepalingen  of  door 
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing 
van de bepalingen van dit wetboek.

4. Hieruit volgt dat de artikelen 648, 4°, en 652 van het Gerechtelijk Wetboek 
ook toepasselijk zijn op de strafgerechten.

5. Het verzoekschrift is gebaseerd op de volgende omstandigheden:
- op 9 december 2002 werd hoger beroep ingesteld tegen het vonnis op 27 no-

vember 2002 gewezen door de Politierechtbank te Brugge, dat uitspraak gedaan 
heeft op de burgerlijke belangen;

- op de zitting van 1 oktober 2004 werd de zaak door de dertiende kamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge in beraad genomen;

- de uitspraak werd meermaals uitgesteld, de laatste maal tot 12 mei 2006;
- op 20 maart 2006 heeft de advocaat van de verzoeker bij de voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg aangedrongen om een uitspraak te verkrijgen;
- op deze vraag werd op 24 maart 2006 geantwoord: "Onmiddellijk doe ik het 

nodige om de betreffende magistraat aan te manen om vonnis te verlenen".
6. Uit die omstandigheden blijkt dat de dertiende correctionele kamer van de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge reeds meer dan zes maanden verzuimd 
heeft de zaak te berechten die zij in beraad heeft genomen.

7. De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge verklaart dat 
er geen rechtvaardiging is te geven voor de laattijdigheid waarmede het dossier 
is behandeld. De voorzitter van de dertiende correctionele kamer van deze recht-
bank sluit zich bij die verklaring aan, in de mate het verzoek ontvankelijk is.
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8. De zaak zelf vertoont geen bijzondere kenmerken die zouden kunnen ver-
antwoorden dat de zaak zo lang in beraad werd gehouden.

9. De beslissing over het geschil mag in het belang van een goede rechtsbede-
ling niet langer uitblijven.

Dictum
Het Hof,
Onttrekt de zaak nummer BG (...), ingeschreven op de rol van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Brugge, aan de dertiende correctionele kamer van de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Brugge.

Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, anders sa-
mengesteld.

Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van nul euro.

22 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht– Advocaten: 
mrs. W. Van der Gucht, Gent, N. Cools, Brugge en B. Van Damme, Brugge.

Nr. 350

1° KAMER - 23 juni 2006

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING - VASTSTELLING 
DOOR RECHTER - GRENS - DADING TUSSEN DE UIT DE ECHT GESCHEIDEN ECHTGENOTEN - 
WETTIGHEID

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING - GRENS - 
AARD

1º Geen enkele wetsbepaling verbiedt de uit de echt gescheiden echtgenoten een dading 
aan te gaan over de uitkering die de rechtbank krachtens artikel 301 van het Burgerlijk  
Wetboek  aan  de  echtgenoot  die  de  echtscheiding  verkregen  heeft  toekent  uit  de 
goederen en de inkomsten van de andere echtgenoot. (Art. 301, B.W.)

2º De bij artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek vastgestelde grens vormt geen regel  
van openbare orde. (Art. 301, §4, B.W.)

(M. T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0139.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 5 mei 2004 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste aanleg te Charleroi.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan:
...
Tweede middel:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 301, §4, 1131, 1134, 1135, 2044, 2048, 2049 en 2052 van het 

Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Met wijziging van de beroepen beslissing verklaart het bestreden vonnis het 

hoofdberoep van de eiser niet gegrond en wijst het af. Daarentegen neemt dat 
vonnis  het  incidenteel  hoger  beroep van de  verweerster  aan,  doet  erover  uit-
spraak, vernietigt de beroepen beslissing en verklaart de oorspronkelijke vorde-
ring van de eiser niet ontvankelijk of althans niet gegrond, wijst ze af en veroor-
deelt de eiser in de kosten van beide instanties op de volgende gronden:

"geen enkele wetsbepaling verbiedt dat uit de echt gescheiden echtgenoten een 
dading aangaan over de onderhoudsuitkering die de rechtbank op grond van arti-
kel 301 van het Burgerlijk Wetboek aan één van de echtgenoten heeft toegekend; 
een dergelijke dading is definitief en kan achteraf niet worden gewijzigd zelfs 
niet indien de toestand van de partijen ingrijpend wordt gewijzigd door omstan-
digheden onafhankelijk van hun wil en zelfs als het bedrag van de uitkering op 
het ogenblik van de dading of achteraf hoger is dan een derde van de inkomsten 
van de tot uitkering gehouden echtgenoot (...);  bovendien wist (de eiser) heel 
goed vooraf dat hij met pensioen zou gaan en dat ten gevolge hiervan zijn in-
komsten zouden dalen. Indien hij dat had gewenst had hij de in artikel 301, §4, 
van het Burgerlijk Wetboek vermelde bepaling dat de uitkering hoe dan ook niet 
hoger mag zijn dan een derde van zijn inkomsten, in de dading kunnen doen op-
nemen".

Grieven
Artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek, dat de eiser uitdrukkelijk aan-

voerde tot staving van zijn vordering tot opheffing of herziening van de aan de 
verweerster toegekende onderhoudsuitkering, bepaalt dat "het bedrag van de uit-
kering" (die wordt toegekend aan de echtgenoot die de echtscheiding verkregen 
heeft) "in geen geval hoger mag zijn dan een derde van de inkomsten van de tot 
uitkering gehouden echtgenoot".

Hoewel artikel 301, §§1 en 3, van het Burgerlijk Wetboek nergens verbiedt dat 
de uit de echt gescheiden echtgenoten een dading kunnen aangaan over de uitke-
ring die de rechtbank krachtens die bepalingen aan de echtgenoot die de echt-
scheiding verkregen heeft toekent uit de goederen van de andere echtgenoot, zijn 
dadingen uitgesloten die tot doel of tot gevolg hebben dat afbreuk wordt gedaan 
aan de absolute grens die is vastgesteld in artikel 301, §4, van dat wetboek. Aan-
gezien dit artikel het welomschreven en volstrekte verbod bevat dat de onder-
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houdsuitkering die wordt toegekend aan de echtgenoot die de echtscheiding ver-
kregen heeft, hoger zou zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering 
gehouden echtgenoot, is het een regel van openbare orde waarvan noch de rech-
ter noch de partijen mogen afwijken.

Terwijl de echtgenoten zich immers niet strikt dienen te houden aan hun eigen 
toestand en aan de mogelijke wijzigingen ervan, mogen zij daarentegen niet af-
wijken van de regel van artikel 301, §4, die uitdrukkelijk bepaalt dat de aan de 
"onschuldige" echtgenoot verschuldigde uitkering nooit hoger mag zijn dan een 
derde van de inkomsten van de "schuldige" echtgenoot.

Uit de door de wet gebruikte uitdrukking dat de uitkering "in geen geval" ho-
ger mag zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden echt-
genoot volgt dat zij dat maximum niet mag overschrijden ondanks elke daarmee 
strijdige overeenkomst of beslissing.

Daaruit volgt dat de bij artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek opgelegde 
regel een maximumgrens invoert die van openbare orde is en waarvan noch door 
de rechter noch door de partijen bij overeenkomst mag worden afgeweken. Het 
staat immers vast dat de wetgever met de invoering van dat absolute maximum 
voor de onderhoudsuitkering na echtscheiding heeft willen voorkomen dat de tot 
uitkering  gehouden echtgenoot  zelf  behoeftig  wordt  en  ten  laste  valt  van  de 
openbare liefdadigheid, te meer daar de wet zelf bepaalt dat wat betreft de onder-
houdsverplichtingen de grenzen die gewoonlijk zijn gesteld aan de mate waarin 
inkomsten voor beslag vatbaar zijn, niet van toepassing zijn.

In strijd met wat het bestreden vonnis beslist, dat voor het overige om die eni-
ge reden weigert na te gaan of de eiser met zijn inkomsten na 1 juni 2000 nog in 
staat was om de aan de verweerster toegekende onderhoudsuitkering te betalen 
binnen de bij artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek opgelegde grenzen, en 
weigert te antwoorden op de conclusie van de eiser (schending van artikel 149 
van de Grondwet) dat de tussen de partijen aangegane dading die, volgens het 
bestreden vonnis, de eiser verhinderde de opheffing van de onderhoudsuitkering 
na echtscheiding of in ieder geval de verlaging ervan te eisen, in strijd was met 
de bepalingen van openbare orde van artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wet-
boek en als zodanig voor de eiser geen beletsel kon zijn om de opheffing of de 
herziening van de onderhoudsuitkering te vorderen; door het tegenovergestelde 
te beslissen, schendt het bestreden vonnis de artikelen 6, 301, §4, 1131, 1134, 
1135, 2044, 2048, 2049 en 2052 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede middel:
Geen enkele wetsbepaling verbiedt de uit de echt gescheiden echtgenoten een 

dading aan te gaan over de uitkering die de rechtbank krachtens artikel 301 van 
het Burgerlijk Wetboek aan de echtgenoot die de echtscheiding verkregen heeft 
toekent uit de goederen en de inkomsten van de andere echtgenoot.

In zoverre het middel berust op de verklaring dat de in artikel 301, §4, van dat 
wetboek vastgestelde grens een regel van openbare orde is, faalt het naar recht.

Voor het overige waren de appelrechters niet meer gehouden te antwoorden op 
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de in het middel aangegeven conclusie die ten gevolge van hun beslissing niet 
meer ter zake dienend was.

Wat dat betreft kan het middel niet worden aangenomen.
...
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

23 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. T'Kint en Simont.

Nr. 351

1° KAMER - 23 juni 2006

OVEREENKOMST — EINDE - GERECHTELIJKE ONTBINDING - DUURCONTRACT - GEVOLGEN - 
DATUM - UITZONDERING

De rechterlijke ontbinding van een wederkerig duurcontract, zoals een huurovereenkomst,  
werkt in de regel, wat de gevolgen betreft, terug tot de vordering in rechte, tenzij hetgeen 
ingevolge  de  overeenkomst  na  die  vordering  is  uitgevoerd,  niet  kan  worden 
teruggegeven1. (Artt. 1184 en 1741, B.W.)

(BRASSERIE DU GRAND ENCLOS bvba T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0215.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 10 november 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste aanleg te Dinant.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
De rechtbank ontbindt de tussen de partijen bestaande huurovereenkomst in 

het nadeel van de eiseres op de volgende gronden:

1 Cass. 10 april 1997, A.R. C.95.0468.F, nr. 179.
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"uit die gegevens blijkt dat [de eiseres] zich alleen kan beroepen op schuldver-
gelijking tot beloop van het hierboven genoemde bedrag van 349.530 frank daar 
zij dat bedrag wel degelijk heeft betaald ten voordele van haar onderhuurders, 
terwijl de tussen de partijen op 26 april 1989 gewezen beslissing [de verweer-
ders] veroordeelt om haar tegen die uitgave te vrijwaren; dat geen rekening dient 
te worden gehouden met de beslissing waarbij de [verweerders] worden veroor-
deeld om haar te vrijwaren tegen de betaling van een bedrag van 538.738 frank 
daar [de eiseres] niet aantoont dat bedrag ten voordele van haar onderhuurders te 
hebben betaald en evenmin de werken die de tegenwaarde ervan vormen te heb-
ben uitgevoerd; 

[...] uit de toelichting van de partijen blijkt dat [de eiseres] elke betaling van de 
huur heeft stopgezet vanaf juni 1990; [de eiseres] verantwoordt die houding door 
het feit  dat de [verweerders] haar schuldvordering niet hebben voldaan, ener-
zijds, en door de staat van het pand dat een passende exploitatie uitsloot, ander-
zijds;

de [verweerders] ramen de achterstallige huur van juni 1990 tot en met januari 
2000 op een bedrag van 3.814.044 frank (op een maandelijkse basis van 35.027 
frank), maar, blijkens de slotsom van hun appelconclusie, vorderen zij thans dat 
de eiseres uit dien hoofde enkel zou worden veroordeeld tot de betaling van de 
helft van die achterstallige huur, namelijk 1.907.022 frank;

hoewel de omstandigheid dat [de eiseres] een bedrag van 349.530 frank aan 
haar  onderhuurders  heeft  betaald en dat  genoemd bedrag niet  is  terugbetaald 
door de eigenaars, verhuurders, ofschoon ze veroordeeld waren om haar tegen 
die betaling te vrijwaren, voor haar een reden kon zijn om de betaling van haar 
huur  op  te  schorten  wegens  de  schuldvergelijking  gedurende  9,98  maanden 
(349.530 frank/35.027 frank), kon de bovengenoemde schuldvordering van [de 
eiseres] voor haar geen reden zijn om de na die periode verschuldigde huur niet 
te betalen; gelet hierop is de niet-betaling van de huur gedurende meer dan 10 
jaar totaal verkeerd; 

de staat van het pand is voor haar al evenmin een reden tot ongenoegen sedert 
de werken aan het dak in mei-juni 1992 op aansporing van de eigenaars, ver-
huurders, zijn uitgevoerd; voordien was de genotderving die voor de onderhuur-
ders voortvloeide uit de niet-uitvoering van die werken, door de vrederechter van 
het kanton Gedinne in zijn beslissing van 26 april 1989 geraamd op 3.000 frank 
per maand; [de eiseres] bewijst niet dat ze meer genot heeft gederfd dan haar on-
derhuurders of dat ze anderszins schade heeft geleden; die wel erg kleine genot-
derving gaf [de eiseres] evenmin het recht om elke betaling van de huur op te 
schorten nadat haar schuldvordering van 349.530 frank door schuldvergelijking 
was betaald; ten hoogste kon een zeer gedeeltelijke opschorting van de betaling 
van de huur verantwoord zijn tot de werken voltooid waren; 

noch de omstandigheid dat de [verweerders] [de eiseres] hebben gedagvaard 
tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens niet-betaling van de huur noch 
het feit dat zij besloten hebben hun goed te koop te stellen ontsloegen [de eise-
res] van haar verplichting om haar huur te betalen en maakten de huur van het 
goed onmogelijk; de onderhandelingen tussen de partijen over de verkoop van 
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het verhuurde goed gaven [de eiseres] al evenmin het recht de betaling van haar 
huur op te schorten; de hoofdhuurster mag bovendien de betaling van de huur 
niet onderwerpen aan de voorwaarde dat het goed wordt onderverhuurd;

de rechtbank kan zich ten slotte niet aansluiten bij het standpunt van [de eise-
res]  volgens hetwelk elke  exploitatie  van het  gehuurde pand onmogelijk  was 
doordat zij bepaalde vertrekken aan de achterkant van de drankgelegenheid niet 
kon gebruiken; die stelling wordt niet met bewijzen gestaafd terwijl [de eiseres], 
die nochtans handel drijft, op korte termijn nooit de brief van 21 februari 1991 
van mevrouw A. G. tegengesproken heeft waarin stond dat die vertrekken geen 
deel uitmaakten van het gehuurde goed; zij heeft overigens in 1994 om de her-
nieuwing van de handelshuur verzocht ofschoon zij die vertrekken niet kon ge-
bruiken, wat aantoont dat het hier louter en alleen een voorwendsel betreft; 

gelet op het feit dat de huur niet is betaald na de periode gedurende welke de 
niet-betaling verantwoord was door de schuldvergelijking en/of  de  uitvoering 
van de hierboven vermelde werken, dient de vordering van de [verweerders] te 
worden toegewezen, in zoverre zij ertoe strekt de huurovereenkomst te ontbinden 
in het nadeel van [de eiseres] en laatstgenoemde te veroordelen tot betaling van 
het gevorderde bedrag van 1.907.022 frank na aftrek van 349.530 frank, dat is 
1.577.492 frank (38.609,22 euro), benevens een vergoeding voor wederverhuur 
van 105.081 frank (2.604,89 euro); de uitspraak over de na 1 februari 2000 ver-
vallen huurgelden wordt aangehouden teneinde [de verweerders] in staat te stel-
len een afrekening voor te leggen".

Grieven
De rechterlijke ontbinding van een wederkerig duurcontract, zoals een huur-

overeenkomst, werkt in de regel terug tot de vordering in rechte, tenzij hetgeen 
ingevolge de overeenkomst na die vordering is uitgevoerd, niet kan worden te-
ruggegeven (artikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek).

Het bestreden vonnis ontbindt de tussen de partijen bestaande huurovereen-
komst in het nadeel van de eiseres zonder evenwel de datum van de ontbinding 
te preciseren. Bijgevolg gaat de ontbinding pas in vanaf de datum van de uit-
spraak.

Door te beslissen dat de ontbinding pas gevolg zal hebben vanaf het vonnis dat 
haar uitspreekt, zonder daarbij vast te stellen dat hetgeen ingevolge de overeen-
komst  na die  vordering is  uitgevoerd,  niet  kan worden teruggegeven,  verant-
woordt de rechtbank haar beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 
1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek).

Door bovendien niet te antwoorden op het door de eiseres aangevoerde middel 
volgens hetwelk de ontbinding zou moeten terugwerken tot de dag van haar vor-
dering, schendt de rechtbank artikel 149 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
De rechterlijke ontbinding van een wederkerig duurcontract, zoals een huur-

overeenkomst, werkt in de regel terug tot de vordering in rechte, tenzij hetgeen 
ingevolge de overeenkomst na die vordering is uitgevoerd, niet kan worden te-
ruggegeven.
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Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerders 
de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst hebben ingesteld op 24 
juni 1993.

Daar het bestreden vonnis de huurovereenkomst ontbindt op de dag van de uit-
spraak ervan zonder daarbij vast te stellen dat de na de rechtsvordering verrichte 
prestaties niet voor teruggave in aanmerking kwamen, schendt het artikel 1184 
van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de huurovereenkomst ontbindt 
op de dag van de uitspraak, de eiseres veroordeelt om de op 30 januari 2000 
vastgestelde achterstallige huur te betalen aan de verweerders, en de uitspraak 
over de nadien vervallen huur aanhoudt.

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste aanleg te Na-

men, zitting houdende in hoger beroep.

23 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 352

1° KAMER - 23 juni 2006

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - 
WETTELIJKE BEPALINGEN - VERSCHILLENDE INHOUD - NIET GEPRECISEERDE SCHENDINGEN - 
ONTVANKELIJKHEID

Het middel  dat de schending aanvoert  van verschillende wettelijke bepalingen met een  
verschillende inhoud zonder dat kan worden achterhaald waarin elk van de vermelde  
artikelen zou zijn geschonden, is niet ontvankelijk bij gebrek aan precisering1.

(G. T. GARAGE DE LA SEMOIS-ETABLISSEMENTS JACQUEMIN bvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0418.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 april 2004 gewezen door 

1 Zie cass. 23 okt. 2003, A.R. C.01.0365.N, nr. 523.
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het Hof van Beroep te Luik .
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift 4 middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1146, 1147, 1148, 1184, 1582, 

1583, 1601, 1603, 1604, 1609, 1610, 1611, 1614, 1615, 1621, 1625, 1650, 1651 
en 1652 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijzigt de beroepen vonnissen na erop te hebben gewezen 

dat
"(Eiser) die op dat ogenblik met (verweerster) onderhandelde over de herstel-

lingen aan het Daihatsu-voertuig dat hij gebruikte, waarvoor op 31 januari 2001 
een rekening ten belope van 10.757 frank en op 25 april 2001 een andere ten be-
lope van 16.250 frank werden opgesteld die hier eveneens worden betwist, be-
stelt op 12 januari 2001 bij verweerster een Suzuki Vitara-voertuig ten belope 
van 942.000 BEF inclusief BTW, waarbij de Daihatsu diende te worden overge-
nomen 'in goede staat (koetswerk en mechaniek)' voor een in mindering ten bren-
gen bedrag van 225.000 BEF. Er moeten verschillende wijzigingen worden aan-
gebracht, met name het monteren van een sleephaak, de omvorming tot bedrijfs-
voertuig en de naartoe noodzakelijke formaliteiten, en de levering en het monte-
ren van een Kenwood-radio. De levering is voorzien voor maart 2001 (...) en (ei-
ser) betaalt een voorschot van 60.000 frank. Het voertuig is klaar op 8 maart 
2001 en de desbetreffende facturen worden opgesteld (...). (Eiser) haalt het voer-
tuig niet af maar betaalt op 15 maart 2001 een voorschot van 400.000 BEF. Hij 
verantwoordde  zijn  optreden  later  als  volgt:  '(verweerster)  zou  mij  meer  dan 
waarschijnlijk een vergoeding voor vervroegde levering hebben aangerekend als 
ik op dat ogenblik het voertuig had willen afhalen (...)' en 'het voertuig Suzuki 
Grand Vitara was klaar op 8 maart 2001 en de factuur voor dat voertuig was op-
gesteld maar de bestelbon bepaalde dat de levering in maart 2001 zou gebeuren; 
ik meen derhalve dat ik het recht had het Suzuki-voertuig af te halen gedurende 
periode van 1 tot 31 maart zoals het mij uitkwam; het nieuwe voertuig was trou-
wens pas klaar op 8 maart 2001 (...)'; (eiser) komt op 27 maart 2001, na de dag 
voordien telefonisch te hebben verwittigd, het voertuig afhalen bij (verweerster). 
De partijen stellen vast dat aan de linkerzijde van de jeep een lange kras is en de 
levering gaat niet door. Die kras wordt vlug hersteld, zoals (eiser) zelf erkent, en 
hij preciseert: 'begin april heb ik het Suzuki-voertuig opnieuw willen afhalen; ik 
stelde toen vast dat (verweerster) de kras had hersteld (maar) dat het spuitwerk 
op de twee deuren aan de bestuurderskant was "afgeraffeld"; (verweerster) heeft 
getracht mij het voertuig in die staat te leveren'";

en te hebben toegegeven dat verweerster het probleem nooit had opgelost,
willigt de oorspronkelijke vordering van verweerster in, veroordeelt eiser tot 
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het betalen aan verweerster van een bedrag van 11.722,74 €, vermeerderd met 
het strafbeding van 15 pct., de intrest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de inge-
brekestelling op 10 mei 2001 tot de volledige betaling, de kosten voor het stallen 
tot de datum van het bestreden arrest ten belope van 1.250 €, en de kosten voor 
het stallen ten belope van 6 € per dag vanaf de datum van het arrest tot het afha-
len van het Suzuki-voertuig, benevens de gerechtskosten van eerste aanleg en 
vier vijfden van de appelkosten en wijst de tegenvordering en de nieuwe vorde-
ring van eiser af die ertoe strekken de ontbinding van de verkoop ten laste van 
verweerster  te  doen  uitspreken,  haar  te  veroordelen  tot  terugbetaling  van  de 
voorschotten en de prijs van de bull bar, te weten 13.561,84€ en tot betaling van 
verschillende schadevergoedingen, op grond dat:

"Het gebrek aan levering is te wijten (aan eiser) die op de ingebrekestelling 
van 10 mei 2001 alleen heeft gereageerd door het geven van een opdracht, vier 
maanden later, aan een technisch raadsman om de gebrekkige herstelling vast te 
stellen van de kras die aan het licht kwam tijdens de poging tot levering op 27 
maart 2001. Dat gebrek rechtvaardigde geenszins - en rechtvaardigt nog steeds 
niet - de weigering om het voertuig af te halen noch de ontbinding van de koop-
overeenkomst, aangezien daartoe een ernstige tekortkoming nodig is die hier ont-
breekt. De uitvoering te goeder trouw van de verkoopovereenkomst zou in dit 
geval hebben vereist dat (eiser) een waardeverlies van 25.000 BEF (619,73€) (...) 
zou hebben gevorderd en het voertuig begin mei 2001 na het monteren van de 
bull bar zou hebben afgehaald. (Verweerster) vraagt derhalve terecht de uitvoe-
ring van de verkoopovereenkomst, waarbij zij de keuze heeft tussen de gedwon-
gen uitvoering of de uitvoering bij equivalent. De ontbinding van de verkoop kan 
niet worden uitgesproken omdat de aangevoerde tekortkoming niet voldoende 
ernstig is om tot ontbinding te leiden. Er zal echter een bedrag van 619.73 € van 
de door (verweerster) gevorderde bedragen worden afgetrokken als minderwaar-
de ten gevolge van de gebrekkige herstelling van de kras, waarbij (verweerster) 
trouwens niet aantoont dat hij door (eiser) zou zijn aangebracht; dat dienaan-
gaande erop dient te worden gewezen dat de klacht van (verweerster) tegen (ei-
ser) werd geseponeerd. (Eiser) werd om dezelfde reden niet veroordeeld tot het 
betalen van die herstelling"

en dat:
"(Eiser)  verantwoordelijk  is  voor het  gebrek aan levering van de  litigieuze 

jeep, zodat hij de gevolgen daarvan moet dragen zowel wat betreft de kosten 
voor het stallen van het voertuig als wat betreft de waardevermindering ervan die 
enkel te wijten is aan het tijdsverloop, waarbij evenwel erop wordt gewezen dat 
dit voertuig nooit gereden heeft en ook nooit werd ingeschreven en dat eerste in-
gebruikneming dus zal uitgesteld zijn, wat de waardevermindering beperkt (...); 
de kosten voor het stallen, die (eiser) betwist, worden [evenwel] beperkt tot een 
bedrag dat ex aequo et bono wordt bepaald op 1.250 € tot de dag van dit arrest, 
met daarenboven een bedrag van 6€ vanaf dit arrest tot de dag waarop (eiser) het 
voertuig afhaalt".

Grieven
Hoewel de koper, ingevolge de verkoopovereenkomst, verplicht is het voor-
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werp van de verkoop op de overeengekomen plaats en tijd af te halen en de prijs 
ervan aan de verkoper te betalen, dient laatstgenoemde een zaak te leveren die 
volledig overeenstemt met de beloofde en verkochte zaak; indien hij dat nalaat, 
komt hij tekort aan zijn leveringsplicht en komt zijn contractuele aansprakelijk-
heid in het gedrang wat de weigering rechtvaardigt van de koper om de zaak af te 
halen en de prijs te betalen, aangezien laatstgenoemde dan de exceptio non adim-
pleti contractu kan aanvoeren.

De zaak die moet worden geleverd om te voldoen aan de leveringsplicht moet 
volledig overeenstemmen met de beloofde zaak, niet alleen de identiteit ervan 
maar bovenal de hoedanigheden ervan.

Ingevolge de artikelen 1184, 1610 en 1611 van het Burgerlijk Wetboek mag de 
koper, wanneer de verkoper zijn leveringsverplichting niet nakomt, inzonderheid 
wanneer de verkochte zaak nieuw en zeer waardevol is, omdat hij een beschadig-
de zaak wil leveren, met dien verstande dat, aangezien het probleem niets te ma-
ken heeft met de waarborg voor koopvernietigende gebreken, het niet ter zake 
doet of het gebrek belangrijk is of niet van die aard is dat daardoor het gebruik 
waartoe de zaak moet dienen wordt verhinderd, kiezen voor de ontbinding van 
de koop dan wel voor de gedwongen tenuitvoerlegging met schadevergoeding, 
dat wil zeggen voor de levering van een volledig overeenstemmende zaak zonder 
enige fout.

Hoewel het aldus juist is dat elke ook kleine tekortkoming aan de leverings-
plicht, elk ook zeer miniem gebrek, niet noodzakelijk de ontbinding van de koop 
rechtvaardigt ten laste van degene die de zaak moet leveren, blijft toch, enerzijds, 
dat de koper wegens een dergelijke wanuitvoering mag weigeren de zaak met 
een zichtbaar gebrek af te halen, ook al is dat gebrek licht, of zelfs onbeduidend, 
zodat de aansprakelijkheid van die koper die geweigerd heeft het niet overeen-
stemmend voorwerp af te halen en de prijs te betalen, niet wettig in het gedrang 
kan komen, en, anderzijds, aangezien de verkoper verplicht is een zaak te leveren 
die volledig in overeenstemming is met de verkochte zaak en geen enkel zicht-
baar of ander gebrek vertoont,  een resultaatverbintenis oplevert,  aangezien de 
verkoper  zijn  aansprakelijkheid  enkel  kan  ontlopen  als  hij  aantoont  dat  een 
vreemde oorzaak of overmacht hem heeft belet een zaak te leveren die volledig 
in overeenstemming was, dat wil zeggen een toestand die hem volledig vreemd 
is, kan niet wettig worden beslist dat de verkoper zijn verplichting tot levering is 
nagekomen, zodat de koper de zaak moest afhalen en de prijs betalen, op grond 
dat het  gebrek niet  ernstig was en, aangezien het trouwens niet werd wegge-
werkt, enkel een prijsvermindering rechtvaardigde, zodat de koper zich de leve-
ring van een niet overeenstemmende zaak moest laten welgevallen.

Bovendien  verplichten  noch  artikel  1134,  3°,  van  het  Burgerlijk  Wetboek, 
noch de artikelen 1650, 1651 en 1652 van dat wetboek de koper de levering van 
de verkochte zaak aan te nemen en de prijs te betalen zolang die zaak het oor-
spronkelijke, en door de verkoper trouwens niet betwiste gebrek vertoont, aange-
zien hij, zoals hierboven beklemtoond, tot een resultaatverbintenis is gehouden.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest dat, door de in het middel herhaalde re-
denen, oordeelt dat, hoewel het aanneemt dat het litigieuze voertuig door een 
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zichtbaar gebrek was aangetast waardoor het niet in overeenstemming was met 
de beloofde en verkochte zaak en verweerster dat gebrek niet heeft verholpen, 
dat gebrek niet betekende dat verweerster haar leveringsplicht niet zou zijn nage-
komen, geen reden vormde voor verweerder, tenzij hij de verplichting miskent 
om de vrij tussen partijen gesloten verbintenissen te goeder trouw uit te voeren 
en de volledige prijs te betalen, om de levering van het litigieuze voertuig te wei-
geren en de volledige prijs niet te betalen, maar hem bovendien belette de ont-
binding van de koop ten laste van verweerster te vragen en de prijsvermindering 
van het litigieuze voertuig omdat het niet tijdig op de overeengekomen plaats te 
zijner beschikking was gesteld in een staat die volledig in overeenstemming was 
met de beloofde en verkochte zaak, waarbij eiser ten hoogste een prijsverminde-
ring van die zaak kon verkrijgen wegens de kosten van de herstelling, die zoals 
wordt  erkend ondoeltreffend was,  van het  aangeklaagde gebrek aan overeen-
stemming (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen).

...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Eiser voert de schending aan van verschillende wetsbepalingen met een ver-

schillende inhoud zonder dat kan worden achterhaald waarin elk van die artike-
len zou zijn geschonden.

Het middel is niet ontvankelijk.
...
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

23 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Matray  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 353

1° KAMER - 23 juni 2006

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - 
BEREKENINGSWIJZE - TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN

Artikel  1384,  eerste lid,  van het Burgerlijk  Wetboek sluit  niet  uit  dat de rechter,  om de 
werkelijke  schade  van  het  slachtoffer  te  ramen,  acht  slaat  op  andere  wettelijke  
bepalingen die de wijze van berekening van de schade vastleggen. (Art. 1384, eerste lid, 
B.W.)

(WAALS GEWEST T. R.)



1472 HOF VAN CASSATIE 23.6.06 - Nr. 353 

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0449.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert twee middelen aan:
...
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 1384, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt eiser op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Bur-

gerlijk Wetboek in zijn hoedanigheid van bewaarder van de waterloop tot beta-
ling van het bedrag van 8.981,18 euro, vermeerderd met de interest en de kosten 
van de rechtspleging in eerste aanleg en in hoger beroep, ter vergoeding van de 
averij die de boot van verweerder (de "Kampala") opgelopen heeft ten gevolge 
van een hevige aanvaring ter hoogte van de schroef, die de motor deed stilvallen. 
Dat gebeurde toen verweerder op de Samber voer dichtbij de sluis van Auvelais.

De tegen eiser uitgesproken veroordeling sluit onder meer, zoals gepreciseerd 
wordt in het beroepen vonnis waarvan het arrest de motivering overneemt, de 
vergoeding in voor 24 dagen gebruiksderving van de boot. Die vergoeding wordt 
geraamd op het totaalbedrag van 2.482,48 euro.

Eiser had evenwel, om die vergoeding ten dele te betwisten, in zijn conclusie 
het volgende aangevoerd:

"c) Heel subsidiair: de gebruiksderving.
Het op tegenspraak opgemaakte ramingverslag preciseert met betrekking tot de 

los- of laadtijden en de ligtijden dat de herstelling van de boot op de scheepswerf 
duurde van 10 november 1998 tot 3 december 1998 of 24 dagen;

Er moet worden vastgesteld dat de averij is opgelopen in een zone waar de 
handelsscheepvaart verboden is op zon- en feestdagen;

Bijgevolg moeten drie zondagen en één feestdag (11 november) worden afge-
trokken van de 24 kalenderdagen;

Indien (eiser) aansprakelijk zou worden verklaard (...), dan moet derhalve voor 
recht  worden  gezegd  dat  de  vergoeding  wegens  de  gebruiksderving  van  de 
Kampala wordt vastgesteld op:

- 20 dagen x 347,18 ton x 12 frank = 83.752 frank of 2.076,16 euro".
Eiser betoogde aldus dat de te vergoeden gebruiksderving moest worden ver-

minderd met vier dagen, namelijk drie zondagen en één feestdag, omdat scheep-
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vaart die dagen verboden is.
In zijn antwoord verwerpt het arrest dat verweermiddel op de volgende gron-

den:
"Wat betreft de gebruiksderving van de boot bepaalt artikel 23 van de wet van 

5 mei 1936 op de rivierbevrachting dat de ligdagen onafgebroken doorlopen en 
worden berekend met volle dagen tot op het einde van de lading of van de los-
sing, met inbegrip van zon- en feestdagen, zodat er geen redenen zijn om het 
door het bestreden vonnis uit dien hoofde toegekende bedrag te verlagen ook al 
is scheepvaart op de Samber verboden op zon- en feestdagen".

Grieven
Enerzijds wordt de vergoeding die de bewaarder van de zaak aan het slachtof-

fer moet betalen tot herstel van de door het gebrek van die zaak veroorzaakte 
schade (alsook de vergoeding die degene die een fout begaat aan het slachtoffer 
verschuldigd is tot herstel van de door het slachtoffer wegens die fout geleden 
schade) in concreto geraamd: de schade moet volledig worden vergoed, wat im-
pliceert dat het slachtoffer wordt teruggeplaatst in de toestand waarin hij zou 
hebben verkeerd indien de zaak geen gebrek had vertoond (of indien geen fout 
was begaan), en het staat aan de rechter zulks [in] feite te beoordelen. 

Anderzijds regelen de artikelen 18 en volgende van de wet van 5 mei 1936 op 
de rivierbevrachting de vergoedingen, liggeld genaamd, die per dag vertraging, 
naargelang van het geval door de inlader of de geadresseerde, verschuldigd zijn 
aan de schipper wanneer de laad- of lostijd, dat is de termijn die ofwel bij over-
eenkomst, ofwel, bij ontstentenis van overeenkomst, volgens [het] door de Ko-
ning vastgestelde tarief aan de inlader of de geadresseerde wordt toegekend voor 
het laden of lossen, niet in acht genomen is.

Het arrest wijst erop dat naar luid van artikel 23 van genoemde wet "de ligda-
gen onafgebroken doorlopen en worden berekend met volle dagen tot op het ein-
de van de lading of van de lossing, met inbegrip van zon- en feestdagen".

Teneinde de schade te ramen die verweerder door de gebruiksderving van zijn 
boot geleden heeft en, meer bepaald, teneinde te beslissen dat verweerder schade 
geleden heeft doordat hij met zijn boot niet mocht varen op zon- en feestdagen, 
ofschoon de scheepvaart op de Samber die dagen verboden is, maakt het arrest 
toepassing van artikel 23 van de wet van 5 mei 1936, dat een theoretische en ab-
stracte norm formuleert, die bovendien te dezen niet geldt, zonder daarbij na te 
gaan of verweerder, door zijn boot die dagen niet te gebruiken de facto werkelijk 
schade geleden heeft, ondanks de onmogelijkheid waarin hij verkeerde om met 
zijn boot te varen op de Samber. Aldus miskent het arrest de regel dat de door 
het slachtoffer van het gebrek van een zaak geleden schade in concreto moet 
worden vergoed.

III. BESLISSING VAN HET HOF
...
Tweede middel: 
Artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek sluit niet uit dat de rech-

ter, om de werkelijke schade van het slachtoffer te ramen, acht slaat op andere 
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wettelijke bepalingen die de wijze van berekening van de schade vaststellen.
Het middel dat betoogt dat het arrest die bepaling schendt door toepassing te 

maken van artikel 23 van de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting, faalt 
naar recht.

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

23 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Matray  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. T'Kint en Draps.

Nr. 354

1° KAMER - 23 juni 2006

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — GERECHTSBRIEF - GERECHTELIJKE 
BESLISSING - KENNISGEVING - DATUM

Een  kennisgeving  bij  aangetekende  brief  van  een  rechterlijke  beslissing  wordt  geacht  
geschied te zijn de eerste werkdag die volgt op de dag van de afgifte van de brief ter  
post1. (Art. 388, tweede lid, W.I.B. 1992)

(O. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0021.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 december 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. MIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan 

het arrest is gehecht voert de eiser twee middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder aangevoerd tegen het cassa-

tieberoep en hieruit afgeleid dat het te laat is ingesteld:
Krachtens het hier toepasselijke artikel 388, tweede lid, van het Wetboek der 

Inkomstenbelastingen 1992 moeten het cassatieverzoekschrift en het exploot van 
betekening aan de verweerder, ter griffie van het hof van beroep worden afgege-
ven binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de kennisgeving van het 

1 Zie concl. O.M., Cass. 23 juni 2006, A.R. F.05.0021.F, Pas., 2006, nr 354. 
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arrest, bij een ter post aangetekende brief, door de griffie aan de in bedoeld arrest 
opgegeven woonplaats.

Artikel 52 van het Gerechtelijk Wetboek inzake de voor proceshandelingen in 
acht te nemen termijnen bepaalt dat de termijn wordt gerekend van middernacht 
tot middernacht en wordt gerekend vanaf de dag na die van de akte welke hem 
doet ingaan.

Een kennisgeving bij aangetekende brief wordt geacht geschied te zijn de eer-
ste werkdag die volgt op de dag van de afgifte van de brief ter post. Op die da-
tum immers wordt de geadresseerde geacht kennis ervan te hebben kunnen ne-
men.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de kennisgeving van het bestre-
den arrest aan de eiser is geschied bij een op vrijdag 10 december 2004 ter post 
afgegeven aangetekende brief. De kennisgeving wordt dus geacht geschied te 
zijn op maandag 13 december 2004. De termijn van drie maanden om zich in 
cassatie te voorzien is dus ingegaan op 14 december 2004.

Het cassatieverzoekschrift en het exploot van betekening aan de verweerder 
zijn ter griffie van het hof van beroep afgegeven op 11 maart 2005.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
....
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

23 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De 
Bruyn.

Nr. 355

3° KAMER - 26 juni 2006

1º DRUKPERS (POLITIE OVER DE) - RADIO- EN TELEVISIEOMROEP - AUDIOVISUELE MEDIA 
- RECHT TOT ANTWOORD - BEGRIP - ANTWOORD REEDS IN DE LOOP VAN DE UITZENDING VERMELD

2º RADIO- EN TELEVISIEOMROEP - AUDIOVISUELE MEDIA - RECHT TOT ANTWOORD - 
BEGRIP - ANTWOORD REEDS IN DE LOOP VAN DE UITZENDING VERMELD

1º en 2º Een natuurlijke persoon die bij name is genoemd in een audiovisuele uitzending  
van periodieke aard, heeft niet het recht de uitzending te vorderen van een antwoord dat 
hij in de loop van die uitzending reeds heeft kunnen vermelden; de uitzending van een  
dergelijk antwoord kan worden geweigerd1. (Artt. 7, eerste lid, en 9, Wet 23 juni 1961)

1 Zie Civ. Liège (voorz.) 4 juni 1986, J.T. 1987, p. 1987, opm. M. VERDUSSEN, inz. p. 539, nrs 2 en 3. 
Het O.M. concludeerde dat er grond bestond tot vernietiging van de bestreden beschikking, behalve 
in zoverre zij de hoofdvordering ontvankelijk verklaarde, en tot het verwijzen van de aldus beperkte 
zaak naar de voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende in laatste 
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(R.T.B.F. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0570.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking die op 1 september 2005 in 

laatste aanleg is gewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brussel.

De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 30 mei 2006 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 van de wet van 23 juni 1961 betreffende het 

recht tot antwoord, zoals het is gewijzigd bij de wet van 4 maart 1977;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beschikking vermeldt de tekst die verweerder gevraagd heeft als 

recht tot antwoord uit te zenden en waaraan eiseres geen gevolg heeft willen ge-
ven, stelt vast dat verweerder zijn recht tot antwoord in de procedure heeft willen 
beperken tot vier feiten en dat hij geen enkele vordering op grond van artikel 807 
van het Gerechtelijk Wetboek ingesteld heeft, oordeelt "dat het [...] niet aan de 
rechtbank staat een tekst van antwoord toe te voegen die [verweerder] niet ge-
vorderd heeft", en kent de vordering gedeeltelijk toe, oordeelt ze gegrond wat be-
treft een van de vier, binnen het kader van de procedure betwiste feiten, en ver-
oordeelt eiseres "om volgende tekst van het recht tot antwoord door een door 
haar aan te wijzen persoon te doen voorlezen bij aanvang van de eerste uitzen-
ding van het programma 'Actuel',  volgens [haar] betekening, of,  in geval van 
stopzetting van dat programma, tijdens enig ander programma van dezelfde aard:

'Het programma 'Actuel', uitgezonden op 12 januari 2005, was gewijd aan 'De 
interne keuken van het Front national', waarin [verweerder] persoonlijk in op-
spraak is gebracht.

De auteur van de reportage vermeldt dat [verweerder] door het Hof van Be-
roep te Bergen op 1 juni 1987 is veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf wegens 
het opstellen van een medisch getuigschrift  dat  met acht  dagen geantidateerd 
was.

[Verweerder] bevestigt wat hij reeds in de uitzending heeft gezegd, namelijk 
dat hij in 1987 niet is veroordeeld voor een vals geantidateerd getuigschrift, maar 

aanleg. 
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omdat hij dit getuigschrift gepostdateerd heeft."
Die beslissing is gegrond op alle, op de bladzijden 2, 3, 4, 6 en 7 van de bestre-

den beschikking vermelde gronden, die thans als volledig weergegeven worden 
beschouwd, en inzonderheid op de volgende gronden:

"2. Betwisting betreffende de veroordeling [van verweerder] in 1987 wegens 
geantidateerd medisch getuigschrift

Dat [verweerder] in zijn antwoord betwist dat hij in 1987 is veroordeeld we-
gens geantidateerd getuigschrift, maar wel 'voor een gepostdateerd getuigschrift 
waarvan de medische relevantie niet in vraag is gesteld';

Dat hij [eiseres] verwijt in de reportage te hebben beweerd dat hij 'als alibi 
heeft gediend voor een gangster in een hold-up met gijzelneming [...]; [dat] [ver-
weerder] aan de gangster en aan zijn vriendin een alibi voor de hold-up heeft 
verschaft; [dat] zulks blijkt uit het arrest van het Hof van Beroep te Bergen [...]: 
de goede dokter stelt een medisch getuigschrift op voor zijn vriendin, dat acht 
dagen geantidateerd is op de datum van de hold-up';

Dat [verweerder] meent dat die bewoordingen ertoe strekken de luisteraar er-
van te overtuigen dat hij zich vrijwillig als alibi zou hebben laten gebruiken in 
een criminele zaak;

Dat de litigieuze passage start met het interview [van verweerder]; dat [ver-
weerder] in die passage preciseert: 'ik schaam me niet voor mijn veroordeling in 
1987. Ik heb een medisch getuigschrift opgesteld voor een vrouw die het slacht-
offer van een miskraam dreigde te worden en geen alibi nodig had, aangezien ze 
niet aan de hold-up deelgenomen heeft. Dat men daar dus over ophoudt, ik ben 
gewoon veroordeeld omdat ik het getuigschrift, op haar verzoek, met drie dagen 
geantidateerd heb, wat ik niet had mogen doen';

Dat de journalist vervolgens zou trachten aan te tonen dat die uitspraken on-
juist zijn, door een samenvatting te geven van het arrest van het Hof van Beroep 
te Bergen;

Dat [verweerder] terecht aanvoert dat de reportage melding maakt van een ver-
oordeling wegens 'geantidateerd' getuigschrift;

Dat het Hof van Beroep te Bergen, zoals in de reportage beklemtoond wordt, 
zijn beslissing met name gegrond heeft op de overweging dat "de antidatering 
die [verweerder] op zijn getuigschrift heeft aangebracht, wel aantoont dat er geen 
grond bestond om op 15 december 1982, datum waarop dit stuk is opgesteld, L. 
ziekteverlof toe te staan", maar dat de journalist hieruit ten onrechte afleidt dat 
hij zou zijn veroordeeld wegens het opstellen van een met acht dagen 'geantida-
teerd' getuigschrift;

Dat, immers, niet kan worden betwist dat [verweerder] is vervolgd omdat hij 
'op 15 december 1982, [...] met het bedrieglijk oogmerk C.L. onrechtmatig ziek-
teverlof toe te kennen of M.H. en C.L. een alibi te bezorgen voor hun tijdsbeste-
ding op 22 december 1982, een vals medisch getuigschrift heeft opgesteld om te 
laten uitschijnen dat [verweerder] op 22 december 1982 om zes uur 's ochtends 
bij C.L. was langsgegaan en dat hij op basis van die telastlegging is veroordeeld;

Dat  [verweerder]  op  een  medisch  getuigschrift,  opgesteld  op  15  december 
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1982, de datum van 22 december 1982 heeft aangebracht, en deze dus wel dege-
lijk gepostdateerd heeft (zie Petit Robert: 'postdate: date portée sur un document 
et qui est postérieure à la date réelle' in tegenstelling tot 'antidate', dit wil zeggen 
'la date inscrite sur un document antérieure à la date réelle où il a été établi');

Dat [verweerder] echter ten onrechte voorhoudt [dat] de medische relevantie 
door het getuigschrift door het arrest van 1 juni 1987 niet in vraag zou zijn ge-
steld;

Dat vooreerst opgemerkt moet worden dat de litigieuze reportage geen uitspra-
ken doet  over  de  'medische  relevantie'  van  het  door [verweerder]  opgestelde 
stuk;

[Dat], vervolgens, het hof van beroep in zijn arrest van 1 juni 1987 net ant-
woordt op het argument [van verweerder] dat het litigieuze getuigschrift  'me-
disch verantwoord' was, door te oordelen dat 'uit de gegevens van de zaak blijkt 
dat het document vals is wat betreft het onderzoek van de patiënte, de nood aan 
rust vanaf 22 december 1982 en wat betreft de datum van opstelling ervan';

Dat de desbetreffende tekst van het recht tot antwoord dus geen verband houdt 
met de aangeklaagde uitspraken en in ieder geval de onjuistheid van die uitspra-
ken niet aantoont;

Dat [verweerder] ten slotte meent dat de uitspraken in de reportage ertoe zou-
den strekken de televisiekijker ervan te overtuigen dat hij zich vrijwillig als alibi 
zou hebben laten gebruiken;

Dat de journalist immers uitdrukkelijk herhaalt dat 'het vonnis preciseert dat 
niet is aangetoond dat [verweerder] wist dat dit vals medisch getuigschrift als ali-
bi voor de vriendin van de gangster moest dienen';

Dat de vordering van recht tot antwoord bijgevolg alleen zal worden toege-
kend, voor zover ze betrekking heeft op het precieze punt van de antidatering 
van het valse, door [verweerder] opgestelde valse getuigschrift".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 7 van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot ant-

woord, zoals gewijzigd bij de wet van 4 maart 1977, heeft elke natuurlijke per-
soon, die bij name is genoemd of impliciet is aangewezen in een audiovisuele 
uitzending, uitgave of programma van periodieke aard, het recht, onder aanwij-
zing van een persoonlijk belang, kosteloos de uitzending of de opneming van een 
antwoord te vorderen om één of meer onjuiste feiten die hem betreffen recht te 
zetten of om te antwoorden op één of meer feiten of verklaringen die van zodani-
ge aard zijn dat zij de eer aantasten. Artikel 8 preciseert dat de aanvraag tot ant-
woord het gevraagde antwoord moet bevatten, waarvan de tekst in ten hoogste 
drie minuten moet kunnen worden gelezen of uit ten hoogste 4.500 typografische 
tekens moet bestaan, terwijl artikel 9 bepaalt dat de uitzending of de opneming 
van elk antwoord dat verder gaat dan nodig is om de onjuist verklaarde feiten te 
verbeteren of dat schadelijk is voor de eer, geweigerd kan worden.

Artikel 12 van dezelfde wet bepaalt van zijn kant dat indien de formaliteiten 
bedoeld in artikel 11, §2, eerste lid, en §3, niet vervuld zijn, of indien de aan-
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vraag tot antwoord wordt afgewezen, de verzoeker de zaak aanhangig kan maken 
bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die ten gronde en in laatste 
aanleg beslist over de verplichting van de producent of de uitgever om het ant-
woord uit te zenden.

Hoewel artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek de verzoeker toestaat zijn 
antwoord in audiovisuele zaken te beperken door af te zien van een of andere 
passage van het voorgestelde antwoord, kan uit de hierboven herhaalde bepalin-
gen van de wet van 23 juni 1961 worden afgeleid dat de voorzitter van de recht-
bank, bij ontstentenis van een dergelijke vordering, de tekst waarvan de verzoe-
ker de uitzending vraagt, niet kan wijzigen door er bepaalde gegevens in op te 
nemen of er een tekst aan toe te voegen die niet gevorderd werd.

De bestreden beschikking stelt vast dat verweerder, in het kader van de proce-
dure, zijn recht tot antwoord beperkt had tot vier feiten betreffende zijn voorzit-
ten  van  skinheadsvergaderingen,  zijn  veroordeling  wegens  vals  geantidateerd 
medisch getuigschrift in 1987, zijn veroordeling in 1995 tot drie maanden schor-
sing door de Orde van geneesheren, en tot zijn parlementaire werkzaamheden. 
Ze geeft met betrekking tot die betwistingen de aangevraagde tekst weer, en in-
zonderheid: "ten tweede ben ik in 1987 niet veroordeeld wegens een geantida-
teerd vals getuigschrift maar wegens een postgedateerd getuigschrift waarvan de 
medische relevantie niet in vraag is gesteld", en stelt vast dat verweerder geen 
vordering op grond van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek heeft ingesteld 
om zijn aanvraag tot antwoord te beperken, maar veroordeelt ze eiseres niettemin 
om "de tekst van volgend recht tot antwoord te doen voorlezen: [verweerder] be-
vestigt wat hij reeds in de uitzending heeft gezegd, namelijk dat hij in 1987 niet 
is  veroordeeld  voor  een  geantidateerd  maar  voor  een  gepostdateerd 
getuigschrift", en wijzigt aldus de voorgestelde tekst door er een gegeven uit te 
verwijderen dat erin vervat was ("waarvan de medische relevantie niet in vraag is 
gesteld") en door er een gegeven aan toe te voegen dat er niet in vervat was ("wat 
hij reeds in de uitzending heeft gezegd").

Het schendt bijgevolg de artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 - inzonderheid de laatstge-
noemd artikel - van de wet van 23 juni 1961.

Tweede onderdeel
Al wordt verondersteld dat de voormelde bepalingen van de wet van 23 juni 

1961 de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in audiovisuele zaken, 
toestaat de tekst van het aangevraagde antwoord te wijzigen, behoudens elke wij-
ziging van de vordering op grond van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, 
dient hij niettemin het beschikkingsbeginsel, bedoeld in artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, na te leven en kan hij aan de tekst van het antwoord geen 
gegeven toevoegen dat door de verzoeker niet is gevorderd.

Verweerder heeft geen enkele wijziging van zijn vordering gevorderd, zoals de 
bestreden beschikking vaststelt, en heeft a fortiori evenmin gevorderd dat er in 
het antwoord de omstandigheid zou worden vermeld dat hij dat "reeds in de uit-
zending heeft gezegd". Aldus voegt de bestreden beschikking een gegeven aan 
de vordering toe en schendt het bijgevolg artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek.
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Derde onderdeel
De bestreden beschikking beslist, enerzijds, "dat, om te beoordelen of de wei-

gering van [eiseres] beantwoordde aan de wettelijke voorwaarden, rekening moet 
worden gehouden met de tekst van het antwoord, zoals het haar werd voorge-
steld; dat [verweerder] wat dat betreft ten onrechte aanvoert dat de rechtbank in 
zijn plaats een antwoord zou moeten opstellen; dat het Hof van Cassatie in zijn 
arrest van 13 oktober 1983 [...] weliswaar beslist dat geen enkele bepaling van de 
wet van 23 juni 1961 de toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek 
belet, zodat de rechter de bij hem aanhangig gemaakte vordering mag beperken, 
maar er moet niettemin op gewezen worden dat [verweerder], te dezen, geen en-
kele vordering op grond van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek heeft in-
gesteld; dat het bijgevolg niet aan de rechtbank staat een tekst van antwoord toe 
te voegen die [verweerder] niet gevorderd heeft", maar beslist, anderzijds, toch 
om eiseres te veroordelen tot het doen voorlezen van de in zijn dictum bedoelde 
tekst die de voorgestelde tekst, correct weergegeven op bladzijden 2 en 3, wijzigt 
door er gegevens uit te verwijderen die erin vervat waren en er een gegeven aan 
toe te voegen dat er niet in vervat was, met name dat verweerder het "reeds in de 
uitzending heeft gezegd".

De beschikking is aldus aangetast door een tegenstrijdigheid tussen de redenen 
en het dictum en is niet naar recht verantwoord (schending van artikel 149 van 
de Grondwet).

Vierde onderdeel
Artikel 7 van de wet van 23 juni 1961, dat elke persoon die in een audiovisuele 

uitzending bij name is genoemd, toestaat de opneming van een antwoord te vor-
deren om één of meer onjuiste feiten die hem betreffen recht te zetten, verplicht 
de initiatiefnemer van de litigieuze uitzending niet om die persoon de toestem-
ming te geven om, bij wege van antwoord, te herhalen wat hij reeds in het kader 
van de uitzending heeft gezegd, aangezien elke verwarring die schadelijk zou 
kunnen zijn voor de eer van de verzoeker uitgesloten is. Uit de artikelen 7 en 9 
van die wet volgt daarentegen dat een antwoord in dergelijk geval geenszins no-
dig is om het als onjuist verklaarde feit recht te zetten.

De bestreden beschikking, volgens welke "[verweerder]  ten onrechte meent 
dat de uitspraken in de reportage ertoe zouden strekken de televisiekijker ervan 
te overtuigen dat hij zich vrijwillig als alibi heeft laten gebruiken; dat de journa-
list immers uitdrukkelijk herhaalt dat 'het vonnis preciseert dat niet is aangetoond 
dat [verweerder] wist dat dit vals medisch getuigschrift als alibi moest dienen 
voor de vriendin van de gangster'", en eiseres veroordeelt om een tekst uit te zen-
den volgens welke "[verweerder] bevestigt wat hij reeds in de uitzending heeft 
gezegd, namelijk dat hij in 1987 niet is veroordeeld voor een vals geantidateerd 
getuigschrift, maar omdat hij dit getuigschrift gepostdateerd heeft", stelt aldus 
uitdrukkelijk vast dat het antwoord reeds is vermeld en uitgezonden, en is bijge-
volg niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 7, 9 en, voor zover 
nodig, 12 van de wet van 23 juni 1961).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Vierde onderdeel
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Krachtens artikel 7, eerste lid, van de wet van 23 juni 1961 betreffende het 
recht tot antwoord, heeft elke natuurlijke persoon die bij name is genoemd of im-
pliciet is aangewezen in een audiovisuele uitzending, uitgave of programma van 
periodieke aard, het recht, onder aanwijzing van een persoonlijk belang, de uit-
zending of de opneming van een antwoord te vorderen om één of meer onjuiste 
feiten die hem betreffen recht te zetten of om te antwoorden op één of meer fei-
ten of verklaringen die van zodanige aard zijn dat zij de eer aantasten.

Luidens artikel 9 van die wet, kan de uitzending of de opneming van elk ant-
woord dat verder gaat dan nodig is om de onjuist verklaarde feiten te verbeteren 
of dat schadelijk is voor de eer, geweigerd worden.

Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat een persoon die in het kader van 
een uitzending bij naam genoemd wordt, niet de uitzending kan vorderen van een 
gegeven uit een antwoord dat hij reeds in de loop van die uitzending heeft kun-
nen vermelden en dat de uitzending van dergelijk antwoord kan worden gewei-
gerd.

De bestreden beschikking, die eiseres veroordeelt tot het uitzenden van een 
antwoord volgens welke "[verweerder] bevestigt wat hij reeds in de uitzending 
heeft gezegd, namelijk dat hij in 1987 niet is veroordeeld voor een vals geantida-
teerd getuigschrift, maar omdat hij dit getuigschrift gepostdateerd heeft", schendt 
de voormelde wetsbepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
De andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste, tweede en derde onderdeel, 

die niet kunnen leiden tot ruimere vernietiging.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beschikking, behalve in zoverre ze de vordering ont-

vankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde beschikking.
Houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de voorzitter van de Rechtbank van Eer-

ste Aanleg te Nijvel.

26 juni 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Gosseries – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste ad-
vocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.
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3° KAMER - 26 juni 2006

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN 
- ZWARE FOUT - BEGRIP
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De zware fout die een dringende reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst  
vormt, is niet beperkt tot de zware tekortkomingen aan een wettelijke, verordenende of  
overeengekomen verplichting, maar kan ook elke zware gedragsfout zijn die niet zou zijn 
begaan door een normaal voorzichtig en bedachtzaam werkgever of werknemer1.  (Art. 
35, eerste en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

(GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE “DE LEEUW” nv T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0004.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 17 maart 2003 is gewezen 

door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie drie middelen aan, waarvan de twee eerste 

als volgt luiden:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 32, 3°, 35 en 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-

beidsovereenkomsten;
de artikelen 715, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist, op het hoger beroep van verweerster, "dat de eerste rechter 

ten onrechte beslist dat het ontslag van [verweerster] om dringende reden is ge-
geven in de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 en [...] de oorspronke-
lijke vordering tot veroordeling van [eiseres] om aan [verweerster] een compen-
satoire opzeggingsvergoeding te betalen, ongegrond verklaart".

Het arrest, dat het beroepen vonnis in die mate wijzigt, veroordeelt de eiseres 
om aan de verweerster een compensatoire opzeggingsvergoeding te betalen en 
bepaalt het bedrag ervan, verhoogd met de wettelijke en gerechtelijke interest op 
de desbetreffende nettobedragen, en met de kosten van beide instanties.

Het arrest verantwoordt die beslissingen met alle redenen die thans als volledig 
weergegeven worden beschouwd, en met name die op grond waarvan het oor-
deelt "dat het foutief karakter van de aan [verweerster] verweten feiten niet is 

1 Zie Cass. 6 maart 1995, A.R. S.94.0071.F, nr. 133; 7 april 2003, A.R. S.00.0013.F, nr. 229. Over 
het onderscheid tussen het begrip zware fout die een dringende reden voor de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst  vormt  en  het  begrip  dringende  reden  voor  de  beëindiging  van  de 
arbeidsovereenkomst, zie Cass. 8 nov. 1999, A.R. S.98.0061.F, nr. 593, met concl. O.M. Het O.M. 
concludeerde overigens dat er grond bestond tot vernietiging van het bestreden arrest, behalve in 
zoverre het het hoger beroep van verweerster ontvankelijk verklaarde. Het O.M. meende immers dat 
het  arbeidshof,  op  zijn  manier,  een  nauw  verband  had  gelegd  tussen  het  dictum  over  de 
schadeloosstelling  wegens  rechtsmisbruik  bij  ontslag  en  het  dictum  over  de  compensatoire 
opzeggingsvergoeding.



Nr. 356 - 26.6.06 HOF VAN CASSATIE 1483 

aangetoond":
"Uit de gegevens van het dossier blijkt weliswaar dat [verweerster], op haar 

kaart, de Pluspunten heeft overgebracht van de kassabon die bewust was achter-
gelaten om de geruchten die hierover de ronde deden, te toetsen, en volgens wel-
ke [zij] reeds voordien op dergelijke wijze punten had overgebracht";

Om het extra aantal punten op haar kaart te verantwoorden, voert [verweerster] 
aan dat haar entourage, haar vrienden en haar familie haar ter gelegenheid van 
hun eigen inkopen bonnen hebben geschonken;

Die beweringen worden bevestigd en aangetoond door getuigenissen en blij-
ken, althans gedeeltelijk, met de werkelijkheid overeen te stemmen;

Het is echter even aannemelijk dat [verweerster] ook een bepaald aantal pun-
ten van door klanten achtergelaten kassabonnen ingezameld heeft. De bedragen 
van de aankopen die overeenstemmen met de verkregen kortingen tonen immers 
aan dat [verweersters] bewering volgens welke zij de gecrediteerde bonnen alle-
maal gekregen heeft van vrienden of familieleden, weinig waarschijnlijk is;

Het [arbeids]hof wijst er echter op dat het door [eiseres] aangevoerde vertrou-
wensverlies, dat de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst zon-
der opzegging noch vergoeding zou verantwoorden, zijn grondslag en zijn ver-
antwoording zou vinden in een door [verweerster] opgezet 'systeem' van recupe-
ratie van punten, waarbij laatstgenoemde van onervaren of ondergeschikte caissi-
ères geprofiteerd zou hebben om hen ertoe aan te zetten punten van door klanten 
achtergelaten kassabonnen op haar Pluskaart te laten crediteren, op dagen dat de 
zaakvoerder afwezig was, en dat dit feit voorafgegaan werd door eerdere mis-
bruiken betreffende het gebruik van kortingsbonnen;

[...] Het [arbeids]hof wijst er daarenboven op dat de in de ontslagbrief aange-
voerde feiten niet echt omschreven worden. De ontslagbrief vermeldt wel: '[...] 
Deze oneerlijke praktijk die u toegelaten heeft u bedrieglijk te verrijken, is een 
ernstige schending van de u welbekende procedures'. [Eiseres] preciseert de ge-
gevens echter niet die het bedrog opleveren, evenmin als de redenen waarom het 
gedrag van [verweerster] een schending zou hebben opgeleverd van de haar wel-
bekende procedure. Het gegeven waarnaar verwezen wordt, met name de proce-
dure die [verweerder] hoorde te kennen, wordt evenmin gepreciseerd:

Men had ervan uit kunnen gaan dat [eiseres] zinspeelde op een bepaling van 
haar arbeidsreglement, maar dat is niet het geval;

[...] Het [arbeids]hof herinnert eraan dat [eiseres], in de conclusie die zij voor 
de eerste rechter had neergelegd, ook sprak van diefstal [...];

Thans omschrijft ze de houding van [verweerster] niet meer als diefstal, maar 
vermeldt ze in haar voor het [arbeids]hof neergelegde conclusie niettemin dat de 
praktijk van [verweerster] overeenstemde met de opname van een bepaalde geld-
som of met de toe-eigening van goederen van die waarde;

Het [arbeids]hof kan die omschrijving niet aannemen. Het stelt immers vast 
dat [eiseres], op geen enkel ogenblik, de juridische aard van de door [verweer-
ster] opgeraapte bonnen, waarvan de recuperatie haar verweten wordt, gepreci-
seerd heeft. De juridische aard van die bonnen is echter van doorslaggevend be-
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lang om de mogelijke fout voortvloeiende uit hun recuperatie correct te beoorde-
len en vervolgens, in voorkomend geval, te omschrijven;

Het [arbeids]hof vermeldt wat dat betreft dat die bonnen, waarvan de eigenaars 
vrijwillig afstand hebben gedaan en waarbij  zij  aldus afzien van hun virtuele 
waarde, gewoon zijn achtergelaten. Zoals Henri De Page en René Dekkers preci-
seren: 'l'abandon d'une chose est un acte juridique' [...];

Aangezien de achtergelaten bon een roerende zaak is, wordt die bon door het 
achterlaten een res nullius. De voormelde auteurs preciseren wat dat betreft: 'L'a-
bandon pur et simple a [...] pour effet de transformer un bien, objet de propriété, 
en une chose laissée au premier occupant, en une res derelicta' [...]. Die auteurs 
spreken zelfs van 'het oogmerk' van het achterlaten, die erin zou bestaan de zaak 
over te laten aan de eerste persoon die ze vindt en de zaak aldus doorgeeft aan 
een niet nader vermelde persoon [...];

Gelet op de juridische aard van de achtergelaten kassabons zoals die uit de 
voorgaande gegevens voortvloeit, kunnen de recuperatie en het gebruik ervan, 
iets wat daarenboven niet is opgenomen in de talrijke verboden bedoeld in artikel 
7 van het reglement ten behoeve van het personeel van de supermarkten [...], dus 
geenszins overeenstemmen met een 'opname van een bepaalde geldsom' of 'met 
de toe-eigening van goederen van die waarde', zoals [eiseres] betoogt;

Vormt de aan [verweerster] verweten recuperatie van bonnen niettemin een 
'systeem' dat als een misbruik kan worden aangemerkt, zoals [eiseres] daarenbo-
ven betoogt?

[...] (Eiseres) blijkt [...] niet het bestaan van een 'systeem' te kunnen aantonen 
dat misbruik zou opleveren;

Uit het voorgaande blijkt dat het foutief karakter van de aan [verweerster] ver-
weten feiten niet is aangetoond".

Grieven
Eerste onderdeel
In haar conclusie verwijt de eiseres de verweerster, die een vertrouwensfunctie 

uitoefende, "een gebruikelijke praktijk die erin bestond Pluspunten van klanten te 
gelde te maken", voert zij op omstandige wijze aan dat "de aan [verweerster] ver-
weten feiten geen alleenstaande feiten zijn" en beklemtoont zij, om de zwaar-
wichtigheid van die feiten aan te tonen, dat "het te dezen niet om jatterij handelt 
maar om het misbruik van een puntensysteem met de bedoeling er bedrieglijk 
voordeel uit te halen, wat duidelijk aangetoond wordt door het bestaan van een 
list en een 'strafbaar' opzet", en dat "de werkwijze van [verweerster], met andere 
woorden, volkomen overeenstemt met de opname van een bepaalde geldsom of 
met de toe-eigening van een goed van die waarde".

Uit die conclusie blijkt dat eiseres betoogde dat verweerster op een gebruikelij-
ke wijze achtergelaten kassabonnen van klanten recupereerde om de Pluspunten 
waarop die bonnen recht gaven, in haar voordeel te gelde te maken, en aldus ver-
weerster een gedrag vertoonde dat overeenstemde "met een opname van een be-
paalde geldsom of met de toe-eigening van een goed van dezelfde waarde" en dat 
dit gedrag een zware fout opleverde die de voortzetting van de arbeidsverhou-
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ding onmogelijk maakte. Eiseres heeft daarentegen niet betoogd dat de dringende 
reden bestond in het opzetten, door eiseres, van een " systeem voor de recupera-
tie van punten".

Het arrest, dat erop wijst "dat het door [eiseres] aangevoerde vertrouwensver-
lies, dat de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder op-
zegging noch vergoeding zou verantwoorden, zijn grondslag en zijn verantwoor-
ding zou vinden in een door [verweerster] opgezet 'systeem' van recuperatie van 
punten", geeft aan de conclusie van eiseres een uitlegging die niet verenigbaar is 
met de bewoordingen ervan, aangezien het haar een argumentatie toeschrijft die 
er niet in vervat is (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur-
gerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
De dringende reden die de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereen-

komst, zonder opzegging of vergoeding, verantwoordt, is luidens artikel 35 van 
de wet van 3 juli 1978, elk feit dat als fout kan worden aangemerkt en zo ernstig 
is dat ze elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer 
onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Het feit dat de fout vormt, hoeft 
niet  noodzakelijkerwijs een tekortkoming aan een wettelijke,  verordenende of 
overeengekomen norm te zijn. Het is voldoende dat de fout intrinsiek dringend 
is,  zodat  het  de  voortzetting  van  de  professionele  samenwerking  onmogelijk 
maakt. Het is bijgevolg niet vereist dat de partij die de arbeidsovereenkomst be-
ëindigt wegens dringende reden, het door haar als foutief aangemerkt feit nauw-
keurig omschrijft.

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiseres de feiten die ze in de aan 
verweerster verzonden ontslagbrief had vermeld, omschreven had als een "oneer-
lijke daad die [haar] toelaat zich bedrieglijk te verrijken" en beweerde ze dat die 
daad "een ernstige schending is van de [haar] welbekende procedures".

Indien het arrest zo begrepen moet worden dat eiseres, in haar ontslagbrief "de 
gegevens die het bedrog opleveren" had moeten vermelden, evenals "de redenen 
waarom het gedrag van [verweerster] een schending zou hebben opgeleverd van 
de haar  welbekende procedure",  "het  gegeven waarnaar  verwezen wordt,  met 
name de procedure die [verweerder] kende", en, in voorkomend geval, "de bepa-
ling van haar arbeidsreglement" dat dergelijk gedrag verbood, voegt het aan arti-
kel 35 van de wet van 3 juli 1978 een vereiste toe dat die wetsbepaling niet bevat 
en schendt het derhalve die bepaling (schending van de artikelen 32, 3°, 35 en 
39, §1, van de wet van 3 juli 1978).

Derde onderdeel
Een res nullius is een zakelijk goed dat aan niemand toebehoort, hetzij omdat 

het nooit een meester heeft gehad, zoals wild en vissen die in stromend water le-
ven, hetzij omdat het achtergelaten werd (res derelicta). Het achterlaten moet 
vrijwillig geschieden. De achtergelaten zaak wordt de eigendom van degene die 
er animo domini het eerst het bezit van neemt.

Een kassabon die aan degene aan wie het overhandigd werd, waardepunten 
toekent volgens het bedrag van zijn aankopen ten laste van de handelaar die ze 
overhandigd heeft, is geen res derelicta: het achterlaten heeft geen betrekking op 
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de bon maar op dat waarop het recht geeft, d.w.z. de prestatie die door de hande-
laar aangeboden wordt, de schuldvordering waarop deze recht geeft.

Het arrest, dat oordeelt dat "aangezien de achtergelaten bon een roerende zaak 
is, die bon door het achterlaten een res nullius wordt" en dat, "gelet op de juridi-
sche aard van de achtergelaten kassabons [...], de recuperatie en het gebruik er-
van [...] dus geenszins kunnen overeenstemmen met een 'opname van een be-
paalde geldsom' of 'met de toe-eigening van goederen van gelijke waarde'", mis-
kent het wettelijk begrip res nullius en schendt bijgevolg artikel 715 van het Bur-
gerlijk Wetboek; het arrest, dat op die grond oordeelt dat de aan verweerster ver-
weten feiten geen fout opleveren en verweerster een compensatoire opzeggings-
vergoeding ten laste van eiseres toekent, schendt daarenboven de artikelen 35 en 
39, §1, van de wet van 3 juli 1978.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikelen 32, 3°, 35, eerste en tweede lid, en 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten;
artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat, zelfs al konden de aan verweerster verweten feiten "als 

een zware fout aangemerkt worden, dan nog had die fout, in ieder geval, niet als 
een dringende reden beschouwd kunnen worden in de zin van artikel 35 van de 
wet van 3 juli 1978", en veroordeelt eiseres derhalve om aan verweerster een 
compensatoire opzeggings-vergoeding te betalen.

Na de bewoordingen van die bepaling te hebben herhaald, verantwoordt het ar-
rest die beslissing op de volgende gronden:

"Zoals Clesse oordeelkundig herhaalt, 'le juge du fond peut légalement conclu-
re à l'absence de gravité en prenant en considération la longueur injustifiable de 
l'enquête préalable au licenciement'  [...].  Clesse onderstreept  dat  het  Hof van 
Cassatie de wettigheid van die redenering heeft erkend [...]. In de aan het Hof 
van Cassatie voorgelegde zaak was er meer dan een jaar verlopen tussen het tijd-
stip waarop de werkgever de eerste inlichtingen had verkregen en de afsluiting 
van de onderzoeken die hij bevolen had;

In deze aan het [arbeids]hof voorgelegde zaak volgt uit de onderzoeken van de 
eerste rechter dat [...] de geruchten over de recuperatie van de kassabonnen reeds 
[...] meer dan een jaar de ronde deden;

Bijgevolg kan alleen worden vastgesteld dat het onderzoek laattijdig werd op-
gestart;

Indien [eiseres], en meer bepaald haar zaakvoerder, oordeelden dat de feiten 
waarvan zij [verweerster] verdachten, bijna als een dringende reden konden wor-
den aangemerkt in de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978, dan hadden 
zij het onderzoek in die omstandigheden noodzakelijkerwijs sneller opgestart en 
gevoerd;

De heer Delange dienaangaande verduidelijkt, net als J. Clesse hierboven, dat 
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'als degene die opzegging geeft zich te traag een mening vormt over de ernst van 
de feiten, daaruit volgt dat er nog een mogelijkheid bestaat het contract verder te 
zetten';

Hieruit kan worden afgeleid dat, zelfs al waren de verweten feiten door het [ar-
beids]hof erkend als een zware fout - quod non -, dan nog kon niet geoordeeld 
worden dat die fout elke professionele samenwerking tussen de partijen onmid-
dellijk en definitief onmogelijk heeft gemaakt". 

Grieven
Eerste onderdeel
Om het verweermiddel te verwerpen dat verweerster in conclusie had aange-

voerd, en volgens hetwelk eiseres de termijn van drie dagen, bedoeld in artikel 
35 van de wet van 3 juli 1978 niet had nageleefd bij de kennisgeving van het ont-
slag om dringende reden, wijst het arrest erop dat de termijnen waarbinnen ver-
weerster op 20 juni 1997 is gehoord, "alsook die welke noodzakelijk waren voor 
het onderzoek van de kassarolletjes, verantwoord lijken, zodat geoordeeld moet 
worden dat de brief tot ontslag om dringende reden binnen de termijn van drie 
dagen te rekenen van de kennisname van het verweten feit is gegeven". Het ar-
rest oordeelt vervolgens "dat zelfs al konden de aan verweerster verweten feiten 
als een zware fout aangemerkt worden, die fout [...] dan nog niet als een dringen-
de reden kon worden beschouwd", d.w.z. als een fout die elke professionele sa-
menwerking tussen de partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakte, op 
grond dat "alleen kan worden vastgesteld dat het onderzoek laattijdig werd opge-
start" en dat, "indien [eiseres], en meer bepaald haar zaakvoerder, oordeelden dat 
de feiten waarvan zij [verweerster] verdachten, als het ware als een dringende re-
den konden worden aangemerkt in de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 
1978, dan hadden ze het onderzoek in die omstandigheden noodzakelijkerwijs 
sneller opgestart en afgerond".

Het arrest dat, enerzijds, oordeelt dat "de termijnen die noodzakelijk waren 
voor  het  onderzoek  van  de  kassarolletjes  verantwoord  lijken"  en,  anderzijds, 
vaststelt "dat het onderzoek laattijdig werd opgestart" en eiseres verwijt het on-
derzoek niet sneller opgestart" of "gevoerd" te hebben, is omkleed met tegenstrij-
dige redenen en schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
Artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 biedt elke partij de mogelijk-

heid om de arbeidsovereenkomst om dringende reden op te zeggen, maar ver-
plicht ze daartoe niet. Volgens het tweede lid van dat artikel moet onder dringen-
de reden worden verstaan, elke zware tekortkoming die elke professionele sa-
menwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief 
onmogelijk maakt. Wanneer, bijgevolg, het feit dat de opzegging van de over-
eenkomst  verantwoordt  een  tekortkoming  is  die  zich  herhaaldelijk  voordoet, 
wordt het tijdstip met ingang waarvan die herhaalde tekortkoming elke professi-
onele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk heeft gemaakt, aan de 
beoordeling overgelaten van de partij die het haar bij wet toegekende recht wil 
uitoefenen.

Te dezen blijkt uit het arrest dat de eiseres de verweerster bij brief van 23 juni 
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1997 een gedrag verweten heeft dat zij al enige tijd vertoonde en die erin bestond 
door klanten achtergelaten kassabonnen te recupereren en vervolgens de waarde-
punten waarop die bonnen recht gaven, op haar "Delhaize Plus-kaart" over te 
brengen.

Het arrest beslist dat, indien ervan uitgegaan wordt dat die feiten een dringen-
de reden vormden, "dan nog niet geoordeeld kan worden dat die fout elke profes-
sionele samenwerking tussen de partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk 
maakte", op grond dat "de geruchten over de recuperatie van de kassabonnen 
reeds [...] meer dan een jaar de ronde deden", dat het onderzoek door de eiseres 
laattijdig was opgestart en dat, "indien [eiseres], en meer bepaald haar zaakvoer-
der, oordeelden dat de feiten waarvan zij [verweerster] verdachten, bijna als een 
dringende reden konden worden aangemerkt in de zin van artikel 35 van de wet 
van 3 juli 1978, dan hadden zij het onderzoek in die omstandigheden noodzake-
lijkerwijs sneller opgestart en gevoerd".

Het arrest miskent aldus het recht van de eiseres om het tijdstip te bepalen met 
ingang waarvan de herhaalde en als dringende reden omschreven tekortkoming 
van verweerster elke professionele samenwerking tussen de partijen onmiddellij-
ke en definitief onmogelijk heeft gemaakt, en verantwoordt het de veroordeling 
van de eiseres om aan de verweerster een compensatoire opzeggingsvergoeding 
te betalen, bijgevolg niet naar recht (schending van de artikelen 32, 3°, 35, eerste 
en tweede lid, en 39, §1, van de wet van 3 juli 1978).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 35, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-

beidsovereenkomsten, is de dringende reden de zware tekortkoming die elke pro-
fessionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en 
definitief onmogelijk maakt.

Die bepaling beperkt het begrip fout niet tot tekortkomingen aan een wettelij-
ke, verordenende of overeengekomen verplichting, maar verstaat hieronder ook 
elke gedragsfout die een normaal voorzichtig en bedachtzaam werknemer niet 
zou begaan.

Het arrest, dat erkent "dat het aannemelijk is dat [verweerster] [...] een bepaald 
aantal  punten  van  door  klanten  achtergelaten  kassabonnen ingezameld  heeft" 
maar oordeelt "dat de aangevoerde feiten [...] niet echt omschreven worden", dat 
"[eiseres] [...] de gegevens niet preciseert die het bedrog opleveren, evenmin als 
de redenen waarom het gedrag van [verweerster] een schending zou hebben op-
geleverd van een haar welbekende procedure", dat dit gedrag geen tekortkoming 
"aan een bepaling [van het] arbeidsreglement" vormde, dat "[eiseres] de houding 
van [verweerster] thans niet meer als diefstal omschrijft, maar [...] vermeldt dat 
de praktijk van [verweerster] overeenstemde met de opname van een bepaalde 
geldsom of met de toe-eigening van goederen met gelijke waarde", en "dat het 
arbeidshof die omschrijving niet kan bijtreden" verantwoordt zijn beslissing "dat 
het foutief karakter van de aan [verweerster] verweten feiten niet is aangetoond" 
niet naar recht.
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Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Het is tegenstrijdig, enerzijds, bij het onderzoek van de naleving van de ter-

mijn van drie dagen, bedoeld in artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978, 
erop te wijzen dat "de termijnen waarbinnen [verweerster] op 20 juni 1997 is ge-
hoord,  alsook  die  welke  noodzakelijk  waren  voor  het  onderzoek  [...]  verant-
woord lijken", en, anderzijds, bij de beoordeling van het dringend karakter van 
de reden van ontslag, "vast te stellen" "dat het onderzoek laattijdig is".

Het onderdeel is gegrond.
Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van de eerste 

twee middelen of van het derde middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassa-
tie.

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

vankelijk verklaart en verweersters vordering tot schadeloosstelling wegens wil-
lekeurig ontslag verwerpt.

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

Houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

26 juni 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Storck – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 357

3° KAMER - 26 juni 2006

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — WILLEKEURIG ONTSLAG - WERKMAN 
- BEGRIP - GEDRAG - BEGRIP

Onder willekeurig ontslag wordt  het ontslag van een voor onbepaalde tijd aangenomen 
werkman  verstaan,  op  grond  van  redenen  die  geen  enkel  verband  houden  met  het  
gedrag van de werkman; de reden dat  de werkman weigerde het gewaarborgd loon,  
waarop hij recht had, op te geven, houdt geen enkel verband met zijn gedrag1.  (Art. 63, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(SPRL MARCEL CLOQUET T. D.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass. 8 dec. 1986, A.R. 5253, nr. 211.
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(A.R. S.05.0023.F)

Hof van Cassatie van België
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 13 september 2004 van het 

Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de Grondwet;
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast 1. dat verweerder op 1 juni 1993 bij de eiseres in dienst 

treedt in de hoedanigheid van "handarbeider plus leerjongen-metselaar"; 2. dat 
de verweerder de eiseres op 11 februari 1997 een medisch getuigschrift bezorgt 
voor de periode van 11 tot 17 februari, met verlenging van 18 tot 21 februari; 3. 
dat de eiseres de verweerder op 18 februari 1997 een brief stuurt waarin zij haar 
waarschuwing herhaalt dat zij hem niet langer het gewaarborgd loon zou uitbeta-
len in geval van arbeidsongeval [overkomen] bij een andere werkgever en twee 
oplossingen voorstelt, en 4. dat op 24 februari 1997 het ontslag om dringende re-
den gegeven wordt.

Het arrest beslist dat het ontslag om dringende reden ten onrechte is gegeven 
en bevestigt de beslissing van de arbeidsrechtbank om de eiseres te veroordelen 
tot betaling van een beëindigingsvergoeding.

Inzake de vergoeding wegens willekeurig ontslag beslist het arrest dat het ont-
slag "willekeurig is omdat het niet gegrond is op een van de redenen bedoeld in 
artikel 63 van de wet van 3 juli 1978". Het arrest bevestigt bijgevolg het bestre-
den vonnis en kent een vergoeding wegens willekeurig ontslag toe van 394.056 
frank, thans 9.768,39 euro, te verhogen met de wettelijke en gerechtelijke mora-
toire interesten op het nettobedrag, met ingang van de datum van de opeisbaar-
heid ervan.

Die beslissing is gegrond op de volgende redenen:
"a) De eerste rechters hebben [verweerder] een vergoeding wegens willekeurig 

ontslag toegekend zonder deze te verantwoorden;
Artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat het ontslag willekeurig is 

wanneer het gegeven wordt om redenen die geen verband houden met de ge-
schiktheid of het gedrag van de werkman of die niet berusten op de noodwendig-
heden inzake de werking van de onderneming;

De bewijslast van de werkelijkheid van de aangevoerde redenen en van het 
verband tussen die redenen en het ontslag berust bij de werkgever;
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De arbeidsgerechten dienen de juistheid van de aangevoerde redenen te onder-
zoeken en de reële oorzaken van het ontslag te bepalen, d.w.z. op grond van de 
gegevens waarover ze beschikken, de juiste reden voor het ontslag vinden;

b) [Eiseres] wijst erop dat 'de aangeklaagde feiten aangetoond zijn door de ver-
schillende  [brieven]  die  verstuurd  zijn  naar  de  verschillende  administratieve 
overheidsdiensten die werknemers dienen te controleren' en dat de aangevoerde 
reden 'als een geldige ontslagreden beschouwd' moet worden. Zij preciseert dat 
de aangevoerde reden 'bestond in het feit dat [verweerder] in het weekend zwart-
werk verrichte en de kosten door de onderneming liet dragen' en dat die reden 'de 
in de ontslagbrief gegeven reden aanvult en verduidelijkt: verbod op mededin-
ging";

Het [arbeids]hof vermeldt dat [eiseres] in haar brief van 17 maart 1997 aan de 
C.S.C. Waals-Brabant schreef:

'Hier ben ik het niet meer mee eens: dat de werkman voor een andere werkge-
ver arbeid verricht, is voor mij geen probleem, maar dat hij voor de tweede keer 
ziekteverlof aanvraagt omdat hij zich bij een ander verwondt, duld ik niet langer; 
hij was gewaarschuwd, dit is puur oplichting; vandaar dat de werkman de keuze 
had... ofwel verloor hij zijn dagen gewaarborgd loon, ging hij naar de sociale 
dienst om zijn zaak uit te leggen en nam hij een individuele ongevallenverzeke-
ring, ofwel de tweede oplossing, ontslag om dringende reden (poging tot oplich-
ting) met uitwerking van het concurrentiebeding';

Op 19 februari 2001 schreef de zaakvoerder van [eiseres] aan zijn advocaat 
(brief neergelegd in [haar] dossier):

'Ik heb de werkman niet om dringende reden ontslagen omdat hij zwartwerk 
verrichte; dat hij dit echter als ziekteverlof laat overkomen, daar ga ik niet mee 
akkoord';

Uit alle gegevens van het dossier (met name de correspondentie van [eiseres]) 
en uit de conclusie die [eiseres] voor de eerste rechters en in hoger beroep geno-
men heeft, kan worden afgeleid dat de ware reden waarvoor [eiseres] [verweer-
der] ontslagen heeft, niet het vermeende zwartwerk voor een derde was, maar 
wel zijn weigering om het gewaarborgd loon op te geven;

Hierboven is  uiteengezet  dat  [verweerder],  door de uitbetaling van zijn ge-
waarborgd loon te vragen, van [eiseres] vorderde dat zij haar wettelijke verplich-
tingen zou nakomen;

Het ontslag blijkt dus gegeven te zijn als vergelding voor een rechtmatige eis;
Het ontslag is willekeurig omdat het niet gegrond is op een van de redenen be-

doeld in artikel 63 van de wet van 3 juli 1978".
Grieven
Luidens artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten, wordt onder willekeurige afdanking, voor de toepassing van dit artikel, 
verstaan het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde 
tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van 
de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van 
de onderneming, de instelling of de dienst.



1492 HOF VAN CASSATIE 26.6.06 - Nr. 357 

Dus is het ontslag om redenen die verband houden met het gedrag van de 
werkman geen willekeurig ontslag. Dit gedrag hoeft niet foutief te zijn.

De arbeidsgerechten die kennisnemen van een vordering tot betaling van een 
vergoeding wegens willekeurig ontslag, dienen te onderzoeken of het door de 
werkgever aangevoerde feit, zoals de eis van de werknemer om een voordeel, zij 
het dan een wettelijk voordeel, te verkrijgen, samen met alle door de werkgever 
aangevoerde omstandigheden die aan dit feit  een bijzonder karakter verlenen, 
een geldige reden van ontslag is.

Eerste onderdeel
Het arrest beslist dat "uit alle gegevens van het dossier (met name de briefwis-

seling van [eiseres]) en uit de conclusie die [eiseres] voor de eerste rechters en in 
hoger beroep genomen heeft, kan worden afgeleid dat de ware reden waarvoor 
[eiseres] [verweerder] ontslagen heeft, niet het vermeende zwartwerk voor een 
derde was, maar wel zijn weigering om af te zien van het gewaarborgd loon".

Overeenkomstig artikel 149 van de Grondwet, dienden de rechtbanken te ant-
woorden op alle terzake dienende verweermiddelen die door de partijen regelma-
tig voor hen worden opgeworpen.

Overeenkomstig de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
moet de rechter de bewijskracht van de akten eerbiedigen en kan hij bijgevolg 
niet beslissen dat een akte een bewering bevat die er niet in is vervat of dat het 
geen bewering bevat die er wel in is vervat.

De eiseres heeft in haar appèlconclusie het volgende aangevoerd:
"Hij hoort niet voor anderen dan voor zijn werkgever arbeid te verrichten, en 

dan gaat het nog wel om zwartwerk zonder handelsregister of verzekering, en 
daarbij legt hij de risico's die hij neemt door bij anderen te gaan werken, ten laste 
van zijn werkgever;

[...] Het feit dat hij bij andere werkgevers in het weekend zwartwerk verricht 
en dat  hij  de  gevolgen van de ongevallen die  hem tijdens die  onregelmatige 
werktijden overkomen, door de werkgever laat dragen, vormt een fout aan de zij-
de van de werkman;

[...] [Verweerder] erkent dat de door [eiseres] in haar verzoekschrift uiteenge-
zette reden bestaat in het feit 'dat [verweerder] zwartwerk in het weekend ver-
richtte en de kosten door de onderneming liet dragen';

[...] In werkelijkheid betreffen de verwijten van [eiseres] aan zijn adres steeds 
zijn onaanvaardbaar gedrag, voor zover dit noodzakelijkerwijs [leidde] tot oneer-
lijke mededinging ten aanzien van zijn werkgever;

[...] Dat de onderneming het gewaarborgd loon moet uitbetalen, is een van de 
perverse gevolgen van de verweten fout, met name de (onwettige) mededinging 
ten aanzien van de onderneming door het verrichten van zwartwerk, en het feit 
om de risico's door diezelfde onderneming te laten dragen".

Aldus betoogde eiseres dat de reden voor het ontslag gevormd werd door het 
feit dat de verweerder van de eiseres de betaling van het gewaarborgd loon vor-
derde, al was de arbeidsongeschiktheid die tot betaling van dat gewaarborgd loon 
aanleiding had gegeven, veroorzaakt door het werk dat de verweerder bij en voor 
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een derde had verricht.
In zoverre het arrest beslist dat de ware reden voor verweerders ontslag door 

eiseres diens weigering was om af te zien van het gewaarborgd loon, antwoordt 
het niet op het verweermiddel van de eiseres volgens welke de reden van ontslag 
in het feit bestond dat verweerder de betaling van het gewaarborgd loon vorder-
de, met dien verstande dat de arbeidsongeschiktheid waarop dat gewaarborgd 
loon recht gaf, veroorzaakt was door een letsel dat was opgelopen tijdens het 
verrichten van werk voor een derde en waarvan hij de kosten dus door de eiseres 
liet dragen, en omkleedt het zijn beslissing derhalve niet naar recht (schending 
van artikel 149 van de Grondwet). Aldus houdt het arrest, bij het onderzoek van 
het recht op vergoeding wegens willekeurig ontslag, geen rekening met het door 
de werkgever aangevoerde feit  dat  het ontslag verantwoordt en met alle door 
hem aangevoerde omstandigheden rond dat feit (schending van artikel 63 van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

Bijgevolg heeft het arrest de eiseres niet wettig kunnen veroordelen tot beta-
ling van een vergoeding wegens willekeurig ontslag (schending van artikel 63 
van die wet van 3 juli 1978).

Daarenboven miskent het arrest, door die beslissing, de bewijskracht van de 
akten die het vermeldt, met name de briefwisseling van eiseres en de conclusie 
die zij voor de eerste rechters en in hoger beroep genomen heeft, aangezien uit 
die akten volgt dat de ontslagreden wel degelijk het feit was dat de verweerder 
de betaling van het gewaarborgd loon vorderde, met dien verstande dat de ar-
beidsongeschiktheid waarop dat  gewaarborgd loon recht  gaf,  veroorzaakt was 
door een letsel dat was opgelopen tijdens het verrichten van werk voor een derde 
en waarvan hij de kosten dus door de eiseres liet dragen.

De briefwisseling van de eiseres, waarvan het arbeidshof gewag maakt, ver-
meldt:

"Ik heb u gewaarschuwd dat ik het gewaarborgd loon niet meer zou uitbetalen 
in geval van arbeidsongeval overkomen tijdens het verrichten van werk bij een 
andere werkgever" (brief van 18 februari 1997);

"Hier ben ik het niet meer mee eens: dat de werkman voor een andere werkge-
ver arbeid verricht, is voor mij geen probleem, maar dat hij voor de tweede keer 
ziekteverlof aanvraagt omdat hij zich bij een ander verwondt, duld ik niet langer; 
ik had hem gewaarschuwd" (brief van 17 maart 1997);

"Ik heb de werkman niet om dringende reden ontslagen omdat hij zwartwerk 
verrichte; dat hij dit echter als ziekte laat overkomen, daar ga ik niet mee ak-
koord" (brief van 19 februari 2001);

In de conclusie die ze voor de eerste rechter nam, had de eiseres betoogd:
"[...] '[Verweerder] heeft ten gevolge van werk dat hij niet heeft aangegeven en 

dat hij voor eigen rekening heeft verricht, zijn knieën verbrand met het cement 
van de deklaag;

[...] [Verweerder] meende daarenboven ook het gewaarborgd loon te kunnen 
genieten en heeft een medisch getuigschrift ingediend;

[...] Dit heeft [eiseres] woedend gemaakt, aangezien ze het niet duldde dat ze 
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de onderneming gedesorganiseerd zag worden door een werkman die van zijn 
hoedanigheid misbruik maakte om in zekere zin uit te rusten van het zwartwerk 
dat hij had verricht, terwijl hij tegelijkertijd een wettelijke vergoeding ontving;

[...] De beslissing van [verweerder] om zijn recht op gewaarborgd loon te be-
houden, terwijl zijn ziekte te wijten was aan zwartwerk, is de dringende reden 
die het ontslag op staande voet verantwoord heeft".

Zo betoogde eiseres in de bovenvermelde conclusie die zij voor het arbeidshof 
nam en die thans als volledig weergegeven wordt beschouwd, ook dat de ont-
slagreden gevormd werd door het feit dat de verweerder de betaling van het ge-
waarborgd loon ten laste van de eiseres vorderde, al was de arbeidsongeschikt-
heid die tot betaling van dat gewaarborgd loon aanleiding had gegeven, veroor-
zaakt door het werk dat door de verweerder bij en voor een derde was verricht.

In zoverre het arrest beslist dat uit de briefwisseling van de eiseres en uit de 
conclusie die zij voor de eerste rechter en voor het hof van beroep heeft geno-
men, blijkt dat de ware reden voor het ontslag van verweerder diens weigering is 
om van het gewaarborgd loon af te zien, miskent het de bewijskracht van die ak-
ten, door een uitlegging ervan te geven die niet verenigbaar is met de bewoordin-
gen en de draagwijdte ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek). Bij het onderzoek van het recht op vergoeding wegens 
willekeurig ontslag houdt het arrest  bijgevolg geen rekening met het  door de 
werkgever aangevoerde feit dat het ontslag verantwoordt, en met alle door hem 
aangevoerde omstandigheden rond dat feit (schending van artikel 63 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

Bijgevolg heeft het arrest de eiseres niet wettig kunnen veroordelen tot beta-
ling van een vergoeding wegens willekeurig ontslag (schending van artikel 63 
van de voormelde wet van 3 juli 1978).

Tweede onderdeel
Om het willekeurig ontslag in de zin van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 

te weerleggen, is het voldoende dat de reden voor het ontslag van de werkman 
betrekking heeft op zijn gedrag, zonder dat daarom vereist is dat dit gedrag in 
strijd is met de wet of zelfs foutief is.

Wanneer de werkgever de werkman ontslaat omdat laatstgenoemde weigert af 
te zien van het gewaarborgd loon dat bij arbeidsongeschiktheid verschuldigd is, 
geeft hij het ontslag op basis van een reden die verband houdt met het gedrag van 
de werknemer. Dit is des te juister wanneer de werkgever, zoals te dezen, preci-
seert dat hij de werkman verwijt op zijn kosten een gewaarborgd loon te willen 
genieten voor een arbeidsongeschiktheid die  veroorzaakt is  door werk dat  bij 
derden is verricht.

Het arrest, dat oordeelt dat de reden waarvoor de eiseres de verweerder heeft 
ontslagen, diens weigering was van om het gewaarborgd inkomen af te zien, 
heeft dus niet wettig kunnen besluiten dat de ontslagreden geen verband met het 
gedrag van de werknemer hield.

Bijgevolg heeft het arrest de eiseres niet wettig kunnen veroordelen tot beta-
ling van een vergoeding wegens willekeurig ontslag (schending van artikel 63 
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van de voormelde wet van 3 juli 1978).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel 
Het arrest herhaalt bij het onderzoek naar de waarheid van de dringende reden 

van ontslag die de eiseres afleidt uit de weigering van verweerder om van zijn 
gewaarborgd loon af te zien, dat het gewaarborgd loon krachtens artikel 52, §1, 
eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ver-
schuldigd is in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ongeval, ander dan een 
arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk, en oordeelt dat 
"[eiseres] niet aantoont dat [verweerder] getroffen is door een arbeidsongeval tij-
dens het verrichten van werk voor een derde" en "dat [verweerder], door de uit-
betaling van zijn gewaarborgd loon te vragen, [eiseres] heeft verzocht om haar 
wettelijke verplichtingen na te komen".

Het arrest antwoordt op basis van die redenen, samen met die welke in het 
middel worden weergegeven, "dat de ware reden waarvoor [eiseres] [verweer-
der] heeft ontslagen, niet het vermeende zwartwerk was maar wel zijn weigering 
om af te zien van het gewaarborgd loon", op de in het middel bedoelde conclusie 
van de eiseres.

Het arrest dat oordeelt dat hij niet was getroffen door een arbeidsongeval tij-
dens het verrichten van werk voor een derde en dat het gewaarborgd inkomen 
hem bijgevolg verschuldigd was, en, vervolgens, dat de ware reden voor het ont-
slag van de verweerder zijn weigering was om van dat loon af te zien, maar niet 
ontkent dat de eiseres het foutief karakter van die weigering afgeleid had uit het 
feit dat het gewaarborgd loon niet verschuldigd was wegens de oorsprong van de 
arbeidsongeschiktheid  op  grond  waarvan  het  gevorderd  werd,  geeft  derhalve 
noch aan de brieven van eiseres van 18 februari, 17 maart 1997 en 19 februari 
2001, noch aan haar conclusie een uitlegging die niet verenigbaar is met de be-
woordingen ervan en miskent derhalve de bewijskracht van die akten niet.

De vermeende schending van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 is voor het 
overige uitsluitend afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van de ande-
re, in dat onderdeel bedoelde bepalingen.

Tweede onderdeel
Het arrest dat, zoals gezegd, als ware reden voor het ontslag van de verweerder 

diens "weigering om van het gewaarborgd loon af te zien" beschouwt, oordeelt 
dat verweerder, "door de betaling van [dat] loon te vragen", de eiseres alleen 
maar "verzocht [heeft] haar wettelijke verplichtingen na te komen" en dat "het 
ontslag dus gegeven lijkt te zijn als vergelding voor een rechtmatige eis".

Het arrest heeft op grond van die vermeldingen wettig kunnen beslissen dat het 
ontslag van de verweerder geen verband met zijn gedrag vertoont.

Geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.



1496 HOF VAN CASSATIE 26.6.06 - Nr. 357 

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

26 juni 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 358

3° KAMER - 26 juni 2006

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — WILLEKEURIG ONTSLAG - WERKMAN 
- BEGRIP - GEDRAG - BEGRIP

Een ontslag is niet willekeurig, alleen omdat het gemotiveerd is door een gedrag van de  
ontslagen werkman dat andere, niet ontslagen werknemers ook hebben vertoond1.  (Art. 
63, Arbeidsovereenkomstenwet)

(G. T. ETABLISSEMENTS E. RONVEAUX nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0124.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 9 mei 2005 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat de eiser door de verweerster op 4 oktober 1993 

voor onbepaalde tijd in dienst is genomen bij wege van een arbeidsovereenkomst 
voor werklieden en dat hij op 20 mei 1998 is ontslagen met toekenning van een 
beëindigingsvergoeding, verwerpt het arrest de vordering van de eiser tot veroor-
deling van de verweerster tot betaling van een vergoeding wegens willekeurige 
beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, op de volgende gronden:

"Vergoeding wegens willekeurig ontslag 
Artikel 63, eerste en tweede lid, bepaalt dat: 'Onder willekeurige afdanking 

1 Het O.M. meende dat het bestreden arrest regelmatig met redenen was omkleed en naar recht was 
verantwoord.  Wat  inz.  dat  laatste  punt  betreft,  herhaalde  het  dat  het  ontslag  niet  willekeurig is, 
wanneer het gegeven wordt om redenen die betrekking hebben op het gedrag van de werkman, zelfs 
als dat gedrag niet  foutief is.  (Cass.  6 juni  1994, A.R. S.93.0131.F, nr.  289; 22 jan.  1996, A.R. 
S.95.0092.F, nr. 48.)
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wordt, voor de toepassing van dit artikel, verstaan, het ontslag van een werkman 
die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, om redenen die geen verband hou-
den met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of die niet berusten op de 
noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de 
dienst. Bij betwisting behoort het aan de werkgever het bewijs te leveren van de 
voor het ontslag ingeroepen redenen';

Uit de parlementaire voorbereiding van die tekst blijkt dat de minister 'elk ont-
slag waarvoor geen geldige reden bestaat in de zin van de aanbeveling nr. 119 
van de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie' als wille-
keurig beschouwde [...] en zodoende verwees naar een gewettigde reden van ont-
slag;

De aangenomen tekst bevat die verduidelijking echter niet, maar vermeldt en-
kel, op een algemene manier, dat een ontslag niet willekeurig is van zodra het 
verband houdt met de geschiktheid of het gedrag van de werkman, met als ge-
volg dat  eender welk gedrag van de werkman aangevoerd kan worden om te 
voorkomen dat het ontslag als 'willekeurig' omschreven zou worden, zonder dat 
dit gedrag foutief of zelfs laakbaar hoeft te zijn [...];

De tekst, zoals hij thans is verwoord, heeft geen enkele betekenis [...]. Volgens 
het [arbeids]hof zou het wenselijk zijn de tekst te wijzigen als men er de oor-
spronkelijke betekenis aan wil geven;

Te dezen wordt niet betwist dat [eiser] geweigerd heeft op 15 mei 1998 over-
uren te werken om de vrachtwagens te ontladen. Die weigering houdt verband 
met het ontslag van 20 mei 1998;

Artikel 63 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals het thans 
van toepassing is, staat niet toe dit ontslag als willekeurig te omschrijven, onge-
acht de vraag of [eiser], zoals hij voorhoudt, objectieve redenen (gezinsverplich-
tingen) voor die weigering had;

Het hoger beroep is gegrond".
Grieven
Al vormt het ontslag van een werkman op grond van redenen die zijn gedrag 

betreffen, op zich geen willekeurig ontslag,  toch kan het  ontslag dat  gegeven 
wordt omdat de werkman een onrechtmatig bevel van de werkgever niet heeft 
willen gehoorzamen, een willekeurig ontslag vormen, dat het bevel van de werk-
gever om overuren te werken terwijl hij weet dat de werkman deze niet kan pres-
teren, onrechtmatig is, dat het onrechtmatig karakter van het bevel van de werk-
gever  kan  worden  afgeleid  uit  een  discriminerend  ontslag,  aangezien  andere 
werklieden voor een soortgelijk gedrag niet zijn gestraft. 

De eiser heeft in conclusie niet alleen betoogd dat zijn weigering om de geëiste 
overuren te werken - wat hij niet betwist - niet foutief was, maar ook a) dat hij de 
geëiste overuren niet kon werken en dat de verweerster dit wist, en b) dat alle 
werklieden van de ploeg waar de eiser deel van uitmaakte, op hetzelfde tijdstip 
en in dezelfde omstandigheden eveneens geweigerd hadden om die overuren te 
werken, en dat geen van hen was ontslagen.

De eiser betoogde aldus a) dat zijn weigering verantwoord werd door een ge-



1498 HOF VAN CASSATIE 26.6.06 - Nr. 358 

val van overmacht, waarvan zijn werkgever op de hoogte was en b) dat hij het 
slachtoffer van discriminatie was geworden, aangezien hij de enige was die voor 
die weigering was gestraft.

Na die middelen te hebben aangevoerd, voegde de eiser hieraan toe, met bron-
nen uit de rechtspraak als bewijs, dat "men de werkgever niet mag toestaan een-
der welke voor interpretatie vatbare gebeurtenis of feit als laakbaar aan te mer-
ken en er een ontslag mee te verantwoorden, aangezien de beoordelingsgegevens 
in hoofdzaak afhankelijk zijn van de professionele context, van de plaats van de 
werknemer in de hiërarchie en van wat redelijkerwijs van hem verwacht mag 
worden".

Het arrest, dat op grond van de bekritiseerde redenen beslist dat de weigering 
van de eiser om de geëiste overuren te werken geen grond voor een willekeurig 
ontslag kan opleveren omdat die weigering verband houdt met dat ontslag, "on-
geacht de vraag of [eiser], zoals hij voorhoudt, objectieve redenen (gezinsver-
plichtingen) voor die weigering had", antwoordt op geen van die middelen en is 
dus  niet  regelmatig met  redenen omkleed (schending van artikel  149 van de 
Grondwet).

Het miskent in ieder geval het begrip willekeurig ontslag (schending van arti-
kel 63 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
In tegenstelling tot wat het middel betoogt, heeft de eiser voor het arbeidshof 

het willekeurig karakter van zijn ontslag niet afgeleid uit de discriminatie waar-
door het zou zijn aangetast.

Het arrest oordeelt dat de eiser is ontslagen omdat hij geweigerd heeft over-
uren te werken en dat "artikel 63 van de wet [van 3 juli 1978 betreffende de ar-
beidsovereenkomsten] [...] niet toestaat dat ontslag als willekeurig te omschrij-
ven, ongeacht de vraag of [eiser], zoals hij voorhoudt, objectieve redenen (ge-
zinsverplichtingen) voor die weigering had".

Met die overwegingen antwoordt het arrest op de in het middel bedoelde con-
clusie van de eiser, door tegen te werpen dat ze niet terzake dienend is ten aan-
zien van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978, en omkleedt het zijn beslissing re-
gelmatig met redenen.

Voor het overige, enerzijds, stelt het arrest niet vast dat de verweerster gewe-
ten zou hebben dat de eiser de door haar gevraagde overuren niet kon werken, 
en, anderzijds, is een ontslag niet willekeurig alleen op grond dat het ingegeven 
is door een gedrag van de ontslagen werknemer dat andere, niet ontslagen werk-
nemers ook vertoond hebben.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

26 juni 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Storck – Deels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. T'Kint en Draps.

Nr. 359

2° KAMER - 27 juni 2006

1º VEILIGHEID VAN DE STAAT - EUROPEES ANTITERRORISMEVERDRAG - STRAFBARE 
FEITEN GEPLEEGD MET GEBRUIKMAKING VAN AUTOMATISCHE VUURWAPENS - AUTOMATISCHE 
VUURWAPENS - BEGRIP

2º WAPENS - EUROPEES ANTITERRORISMEVERDRAG - STRAFBARE FEITEN GEPLEEGD MET 
GEBRUIKMAKING VAN AUTOMATISCHE VUURWAPENS - AUTOMATISCHE VUURWAPENS - BEGRIP

3º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN 
HET BELANG VAN DE WET - CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET - 
ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º Nu de strafbare feiten als bedoeld in artikel 1, e), Europees Antiterrorismeverdrag,  
het  gebruik  van vuurwapens  omvatten  waarmee ten minste  automatisch  kan worden 
herladen, hebben de bewoordingen "automatische vuurwapens" in voornoemd verdrag 
een algemene draagwijdte en maken ze geen onderscheid tussen volautomatische en  
semi-automatische  vuurwapens1.  (Art.  1,  e),  Europees  Verdrag  tot  bestrijding  van 

1 Zie  omtrent  de  invulling  van  het  begrip  "automatische  vuurwapens"  in  het  Europees 
Antiterrorismeverdrag: de memorie van toelichting bij het Wetsontwerp houdende goedkeuring van 
het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 
(Parl.  St.  Kamer,  1977-78,  nr.  486-1,  p.  2)  die verduidelijkt  dat  artikel  1  van het  verdrag geen 
omschrijving van de terreurdaad noch van het politiek delict geeft. "Een zodanige omschrijving bleek 
moeilijk te geven en bovendien overbodig. Het artikel beperkt zich tot de opgaaf, naast de strafbare 
feiten  waarin de  internationale  verdragen betreffende  de  vliegtuigkaping en  de  bescherming van 
diplomaten voorzien, van een reeks hatelijke handelingen die gevolgen hebben in het blinde weg 
(gebruik van bommen, bombrieven, automatische vuurwapens) of die gericht zijn tegen onschuldige 
personen (gijzeling)"; verder wordt bij het toelichtend verslag bij het verdrag onderstreept dat het 
verdrag enkel van toepassing is op bijzonder hatelijke en ernstige daden waarvan dikwijls personen 
het  slachtoffer  zijn  die  met  de  motieven  van  die  daden  geen  uitstaans  hebben  (nr.  21  van  het 
toelichtend verslag, zoals ook gepubliceerd in Parl. St. Kamer, 1977-78, nr 486-1, p. 8); de categorie 
strafbare feiten bedoeld in artikel 1, e), komen -in tegenstelling tot deze in de letters a) tot en met d)- 
nog niet voor in internationale verdragen, maar worden zo ernstig geacht dat men het nodig heeft 
geoordeeld ze gelijk te stellen met de strafbare feiten van de letters a) tot en met d) (nr. 35 van het 
toelichtend verslag); lid e heeft betrekking op de strafbare feiten gepleegd met gebruikmaking van 
bommen en andere tuigen die de dood tot gevolg kunnen hebben (in het Frans "... de tuer au hasard".  
"Het is enkel van toepassing wanneer het gebruik gevaar heeft opgeleverd voor personen d.w.z. een 
risico  voor  personen,  zelfs  zonder  ze  werkelijk  te  hebben gekwetst" (nr.  38 van het  toelichtend 
verslag bij het verdrag); ook bij de bespreking van de goedkeuringswet wordt onderstreept dat de 
grondgedachte van het verdrag is dat sommige misdaden vanwege de gebruikte middelen of wegens 
hun gevolgen zo hatelijk zijn dat men ze niet langer zomaar onder de categorie politieke misdrijven 
kan rangschikken met alle gevolgen die daaraan verbonden zijn (Parl. St. Kamer, 1981-82, nr. 241-4, 
p. 28); er werd op gewezen dat artikel 1 van het Terrorismeverdrag betrekking heeft op handelingen 
die worden gekenmerkt door "le danger qu'ils constituent pour un ensemble de personnes souvent 
prises au hasard et sans lien direct avec les motifs de l'auteur (utilisation de bombes, armes à feu 
automatiques, lettres piégées,  et...).  Si  cette  seconde catégorie peut,  à  première vue,  englober un 
ensemble très vaste d'actes de violence, il faut néanmoins souligner qu'ils se caractérisent tous par 
leur gravité, la non-discrimination en ce qui concerne les victimes et le caractère aveugle de l'effet de 
certains moyens utilisés. Tous les actes visés constituent un danger collectif et peuvent atteindre des 
innocents par des méthodes cruelles" (B. DE SCHUTTER, "La Convention européenne pour la répression 
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terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 jan. 1977)

3º  Cassatie  in  het  belang  van  de  wet  op  vordering  van  de  procureur-generaal  is  
ontvankelijk  zo  geen  enkele  partij  binnen  de  wettelijke  termijn  een  ontvankelijk  en 
gegrond cassatieberoep heeft ingesteld of wanneer tegen de in laatste aanleg genomen 
beslissing geen ontvankelijk cassatieberoep openstaat2. (Art. 442, Sv.)

(S. T. E.)

Conclusie van Procureur-generaal M. De Swaef: 
1. Deze zaak is voor het Hof aanhangig ingevolge het cassatieberoep van de burgerlijke 

partij die opkomt tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de 
strafvordering in België lastens de verdachte F. E. niet ontvankelijk is.

De strafvordering heeft betrekking op feiten van moord, gepleegd op 9 januari 1996 te 
Istanbul (Turkije).

Voor de appèlrechters was in het geding de toepassing van artikel 2 van de wet van 2 
september  1985  houdende  goedkeuring  van  het  Europees  Verdrag  tot  bestrijding  van 
terrorisme,  opgemaakt  te  Straatsburg  op  27  januari  1977  en  van  de  Overeenkomst 
betreffende de toepassing van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme tussen 
de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, opgemaakt te Dublin op 4 december 
19793.

Artikel  2  van  de  wet  van  2  september  1985  bepaalt  dat  voor  de  toepassing  van 
voornoemde Verdragen de Belgische rechtbanken bevoegd zijn en de Belgische strafwet 
van toepassing is op de strafbare feiten bedoeld in artikel 1 van het Europees Verdrag van 
27 januari 1977, wanneer een verzoek tot uitlevering door een Verdragssluitende Staat is 

du terrorisme. Un (faux) pas en avant?", J.T. 1977, (217) 219); op de bepaling van artikel 1, e), van 
het verdrag werd ook kritiek geleverd: "Quant au e, il confine au ridicule. Qu'on nous dise quels sont 
les délits politiques qui restent, si on n'utilise ni bombes, ni grenades, ni armes à feu automatiques? 
Le hold up ou l'assassinat avec un poignard ou un fusil moser? La grenade et la mitraillette sont donc 
devenues  des  armes  aveugles?  Ayant  des  effets  indiscriminés?  Pourquoi  diable  permettre  à  nos 
gendarmes de se promener munis de pareils engins dans les rues de Bruxelles?" (J.J.A. SALMON, "La 
Convention européenne pour la répression du terrorisme. Un vrai pas en arrière",  J.T. 1977, (497) 
500);  du  Jardin  wijst  erop  dat  de  strafbare  feiten  van artikel  1  van het  Terrorismeverdrag,  met 
uitzondering van deze die verwijzen naar andere internationale verdragen, gekenmerkt worden door 
hun ernst, "par le danger qu'ils constituent pour les victimes innocentes et par le caractère aveugle et 
odieux  des  moyens  utilisés  ou  de  leur  effets"  (J.  DU JARDIN,  "De  quelques  particularités  de  la 
Convention  Européenne  pour  la  répression  du  terrorisme,  par  rapport  au  droit  extraditionnel 
classique", R.D.P. 1980, (15) 20); de bepaling van artikel 1, e), van het verdrag maakte het voorwerp 
uit van kritiek, onder meer omdat ze onvolledig zou zijn: "C'est là, manifestement, une formule qui 
cherche à recouvrir le plus grand nombre d'activités terroristes connues à ce jour. Mais, pour aussi 
large  qu'elle  soit,  elle  s'est  déjà  vu  adresser  le  reproche  d'être  incomplète:  ainsi,  pourquoi  ne 
mentionner que les armes automatiques?" (M. ROUJOU DE BOUBÉE, "La Convention européenne pour la 
répression du terrorisme et le droit de l'extradition", R.D.P. 1980, (63) 69); over artikel 1 van het 
Terrorismeverdrag werd nog gezegd dat het gaat om een opsomming met voor- en nadelen. "Elle 
permet, en comparaison d'une définition générale et abstraite, d'envisager toutes les hypothèses et de 
situer les actes constitutifs de l'infraction avec une certaine précision. Par contre, elle risque toujours 
d'être  lacunaire  et  d'être  rapidement  dépassée  par  les  événements"  (G.  FRAYSSE-DRUESNE,  "La 
Convention  européenne  pour  la  répression  du  terrorisme",  R.G.D.I.P.  1978,  (969)  995); 
laatstgenoemde auteur  wijst  er  op dat  tijdens de bespreking van het  verdrag in  de Raadgevende 
Vergadering de  vertegenwoordiger  van het  Verenigd Koninkrijk  de zwakte  van de  bepaling van 
artikel  1  hekelde,  "en ce  qu'il  exclut  les délits  commis sans  l'emploi  d'armes  automatiques"  (G. 
FRAYSSE-DRUESNE, l.c., 995, voetnoot 27).
2 Zie de concl. van het O.M. en Cass. 25 okt. 1983, A.R. nr. 8016, nr. 110; 18 mei 1999, A.R. 
P.97.1518.N, nr. 289 en 10 okt. 2000, A.R. P.98.1591.N, nr. 532.
3 B.S. 5 feb. 1986.
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ingediend en de vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd.
Het artikel  1 van het  Europees Terrorismeverdrag waarnaar  wordt verwezen en dat 

zowel  voor  België  als  Turkije  bindend  is,  bepaalt  sub  littera  e)  dat  ten  behoeve van 
uitlevering tussen de Verdragsluitende Staten niet  als een politiek delict,  een met  een 
politiek delict samenhangend feit of een feit ingegeven door politieke motieven, worden 
beschouwd de strafbare feiten gepleegd met gebruikmaking van bommen, (hand)granaten, 
raketten,  automatische  vuurwapens  of  bombrieven  of  –pakjes,  voor  zover  dit  gebruik 
gevaar voor personen oplevert.

Bij het appèlgerecht spitste het debat zich toe op de vraag of het bij de feiten gebruikte 
semi-automatisch vuurwapen gelijkgesteld moet worden met een automatisch vuurwapen 
waarvan sprake in de voornoemde wetsbepalingen.

In de bestreden beslissing wordt geoordeeld dat het bij de aanslag in Turkije gebruikte 
wapen geen automatisch vuurwapen is.

2. De eiser in cassatie voert hiertegen drie cassatiemiddelen aan.
M.i. is het bestreden arrest inderdaad niet cassatiebestendig, maar wel omwille van een 

andere rechtsgrond dan deze, ontwikkeld door de burgerlijke partij.
Opdat een verplichting tot vervolging in België zou bestaan, is krachtens artikel 2 van 

de wet van 2 september 1985 primair vereist dat een verzoek tot uitlevering door een 
Verdragsluitende Staat is ingediend en de vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd.

Het gaat daarbij om voorafgaande voorwaarden opdat vervolging in België mogelijk is; 
wordt  een  dader  immers  wél  uitgeleverd,  dan  vervalt  de  reden  om  in  ons  land  tot 
vervolging over te gaan, nu de natuurlijke rechter de buitenlandse rechter is.

Met artikel 2 van de wet van 2 september 1985 wordt alzo uitwerking verleend aan de 
artikelen 6 en 7 van het Europees Terrorismeverdrag.

Artikel 6.1 van het Verdrag bepaalt  dat  elke Verdragsluitende Staat de maatregelen 
neemt  die  nodig  zijn  om zijn  bevoegdheid  vast  te  leggen  tot  kennisneming  van  een 
strafbaar feit bedoeld in artikel 1 in het geval waarin de vermoedelijke dader zich op zijn 
grondgebied bevindt en deze Staat hem niet uitlevert na een verzoek tot uitlevering te 
hebben ontvangen van een Verdragsluitende Staat waarvan de bevoegdheid tot vervolging 
is  gebaseerd op een bevoegdheidsregel die  eveneens bestaat  in  de wetgeving van een 
aangezochte Staat.

Artikel 7 van het Verdrag bepaalt dat een Verdragsluitende Staat op het grondgebied 
waarvan  de  vermoedelijke  dader  van  een  strafbaar  feit  bedoeld  in  artikel  1  wordt 
aangetroffen  en  die  een  verzoek  tot  uitlevering  heeft  ontvangen  overeenkomstig  het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 6, indien hij de vermoedelijke dader van het strafbaar 
feit  niet  uitlevert,  in  alle  gevallen  verplicht  is  de  zaak  zonder  onnodig  uitstel  voor 
vervolging aan zijn bevoegde autoriteiten over te dragen.

Deze bepalingen vormen de uitdrukking van de rechtsspreuk aut dedere aut iudicare4.
"De verplichting om de zaak aan de bevoegde autoriteiten voor strafvervolging over te  

dragen komt in  bijkomende orde,  in  die  zin  dat  zij  afhankelijk wordt  gesteld  aan de  
voorafgaande weigering in een bepaald geval uit te leveren, wat slechts mogelijk is onder  
de omstandigheden bedoeld in het Verdrag of in andere verdrags- of wetsbepalingen"5.

Een gelijkaardige verplichting om de bevoegdheid vast te leggen en de zaak over te 
dragen aan de rechterlijke autoriteiten komt reeds voor in het Verdrag van Den Haag van 
16  december  1970  tot  bestrijding  van  het  wederrechtelijk  in  zijn  macht  brengen  van 

4 Zie het toelichtend verslag bij het Verdrag van 27 jan. 1977, Parl. St. Kamer, 1977-78, nr. 486/1, p. 
9, i.h.b. randnummer 26.
5 Ibid.
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luchtvaartuigen en het Verdrag van Montreal van 23 september 1971 tot bestrijding van 
wederrechtelijke gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart6.

3. Blijkens het toelichtend rapport bij het Europees Terrorismeverdrag moeten voor de 
toepassing van artikel 7 ervan en de verplichte bevoegdheidsuitbreiding om een vervol-
ging in te stellen, volgende voorwaarden vervuld zijn:

-  de  vermoedelijke  dader  van  het  strafbaar  feit  moet  zijn  aangetroffen  op  het 
grondgebied van de aangezochte Staat, en

- de aangezochte Staat moet een verzoek tot  uitlevering hebben ontvangen van een 
Verdragsluitende  Staat  waarvan  de  bevoegdheid  tot  vervolging  is  gebaseerd  op  een 
bevoegdheidsregel die eveneens bestaat in zijn eigen wetgeving7 ().

Hierbij  valt  op  te  merken  dat  de  termen  van  artikel  7  van  het  Europees 
Terrorismeverdrag  minder  speelruimte  laten  dan  het  vergelijkbare  artikel  7  van  het 
Verdrag van Den Haag van 16 december 1970.

Immers, artikel 7, eerste alinea, van laatstgenoemd verdrag bepaalt: "L'Etat contractant 
sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce  
dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non été commise  
sur son territoire, à ces autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale".

In tegenstelling tot artikel 7 van het Europees Terrorismeverdrag wordt hier door de 
tekst  niet  expliciet  vereist  dat  de  aangezochte  Staat  een  verzoek  tot  uitlevering  heeft 
ontvangen maar is er alleen sprake van "indien hij de vermoedelijke dader niet uitlevert" 
("s'il n'extrade pas ce dernier").

VAN DEN WYNGAERT besluit  dan  ook  dat  het  Haagse  Verdrag  niet  vereist  dat  een 
uitleveringsverzoek  werd  afgewezen:  "In  vele  verdragen,  o.a.  in  dat  van  Den Haag,  
bestaat  de  verplichting  tot  vervolging  los  van  de  vraag  of  er  een  voorafgaandelijk  
uitleveringsverzoek is geweest,  dat werd afgewezen.  Sommige meer recente verdragen  
stellen  zich wat  meer  "bescheiden"  op,  en verbinden de  plicht  tot  vervolging  aan de 
afwijzing van het uitleveringsverzoek: de plicht tot vervolging bestaat in deze verdragen  
slechts  voor  zover  uitlevering  eerst  gevraagd  was  door  een  andere  staat,  en  het  
uitleveringsverzoek niet werd ingewilligd".

In voetnoot verwijst deze auteur nu precies naar het Europees Terrorismeverdrag8.
De striktere formulering van het Europees Terrorismeverdrag in vergelijking met het 

Haagse  verdrag,  is  een  wezenlijk  argument  om  als  voorwaarde  te  vereisen  dat  een 
uitleveringsverzoek werd afgewezen.

Ook  uit  bepaalde  passages  van  het  toelichtend  rapport  bij  het  Europees 
Terrorismeverdrag9 volgt  dat  een  beslissing  waarbij  de  uitlevering  wordt  geweigerd, 
vereist is om de bevoegdheidsuitbreiding toe te kennen.

De doctrine gaat in dezelfde zin10.
4. Uit het voorgaande moet alsdan worden besloten dat voor de toepassing van artikel 

6 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 1977-78, nr. 486/1, p. 4.
7 Randnummers 59-60.
8 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 
2003, 1070.
9 I.h.b. de hierboven onder randnummer 2 aangehaalde passage ervan.
10 B. DE SCHUTTER, "La Convention européenne pour la répression du terrorisme. Un (faux) pas en 
avant?",  J.T. 1977, (217) 219 en 220; J. DU JARDIN, "De quelques particularités de la Convention 
européenne pour la répression du terrorisme, par rapport au droit extraditionnel classique", R.D.P. 
1980, (15) 28-29; S. OSCHINSKY, "Espace judiciaire européen et terrorisme. Essai de mise au point", 
J.T. 1980, (289) 290; J.J.A. SALMON, "La Convention européenne pour la répression du terrorisme. Un 
vrai pas en arrière", J.T. 1977, (497) 501.
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7, Europees Terrorismeverdrag een weigering tot uitlevering moet voorliggen; gelet op 
het feit dat artikel 2 van de wet van 2 september 1985 de effectuering van de artikelen 6 
en 7 van het Europees Terrorismeverdrag beoogt, moet ook in het kader van artikel 2 van 
de wet aan deze conditie zijn voldaan.

Artikel 8 van het Europees Uitleveringsverdrag van 13 december 1957 dat bepaalt dat 
een aangezochte  partij  kan weigeren een persoon wiens uitlevering is  verzocht,  uit  te 
leveren, indien die persoon door haar wordt vervolgd ter zake van het feit of de feiten 
waarvoor uitlevering is verzocht, is irrelevant omdat te dezen de wettelijke voorschriften 
precies het tegenovergestelde geval beogen, met name geen vervolgingsbevoegdheid in 
geval van uitlevering.

De beslissing over het verzoek tot uitlevering is krachtens de wet van 2 september 1985 
derhalve  bepalend  voor  de  eventuele  bevoegdheidsuitbreiding  van  de  Belgische 
gerechten.  Zij  kunnen  zich  slechts  uitspreken  over  een  in  België  uit  te  oefenen 
strafvordering indien ze daartoe wettelijk de bevoegdheid hebben verkregen, d.i. wanneer 
een  verzoek  tot  uitlevering  werd  ingediend  en  de  vermoedelijke  dader  niet  wordt 
uitgeleverd. Hieraan is te dezen (nog) niet voldaan.

Het bestreden arrest stelt weliswaar vast dat een (eerste) uitleveringsverzoek vanwege 
Turkije  op  31  mei  2000  werd  afgewezen,  maar  er  blijken  nog  twee  verzoeken  tot 
uitlevering  te  bestaan  waarover  de  Belgische  regering  zich  vooralsnog  niet  heeft 
uitgesproken. Aldus ontbeerden de appèlrechters enige rechtsmacht om te oordelen over 
de ontvankelijkheid van de alhier uit te oefenen strafvordering omtrent de strafbare feiten, 
bedoeld in  artikel  1  van het  Europees Verdrag van 27 januari  1977 alsmede over  de 
toepassing van de Belgische strafwet.

5. De grieven die de eiser in cassatie aanvoert tegen de bestreden beslissing hebben 
evenwel geen betrekking op de rechtsmacht van het appèlgerecht: ze zijn aldus niet-ont-
vankelijk.

Daarbij  worden,  luidens  de  meestal  impliciete  rechtspraak  van  het  Hof,  geen 
cassatiemiddelen ambtshalve aangevoerd naar aanleiding van de enkele voorziening van 
de  burgerlijke  partij  tegen  een  arrest  van  buitenvervolgingstelling  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling11. Met een beslissing tot buitenvervolgingstelling kunnen worden 
gelijkgesteld de beslissing over de ontvankelijkheid van de strafvordering12.

Die  onmogelijkheid  tot  het  aanvoeren  van  ambtshalve  middelen  wordt  weliswaar 
aangevochten. Cassatiemiddelen kunnen immers door het Hof steeds worden aangevoerd 
als  de  voorziening  de  uitspraak  van  de  strafvordering  betreft  en  het  is  niet  de 
hoedanigheid van de eiser in cassatie, maar wel de aard van de bestreden beslissing die 
daarbij bepalend moet zijn13.

Wat er ook van zij, te dezen spreken de appèlrechters zich uitdrukkelijk uit over de 
strafvordering en wordt hiertegen enkel door de burgerlijke partij opgekomen. Omwille 
van voornoemde rechtspraak van het Hof kan mijn ambt nochtans van het bestreden arrest 
kennis  geven  overeenkomstig  artikel  442  Wetboek  van  Strafvordering.  Zo  het  Hof 
evenwel zou oordelen dat toch een ambtshalve middel kan worden opgeworpen zal de 
vernietiging,  in  tegenstelling  tot  de  cassatie  in  het  belang  van  de  wet,  dan  wel  met 
verwijzing kunnen gepaard gaan.

6. Conclusie: vernietiging.

ARREST

11 Cass. 10 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 219; 5 mei 1993, A.R. P.93.0497.F, nr. 221; 10 sept. 1996, 
A.R. P.95.0849.N, nr. 299 en 16 feb. 2005, A.R. P.04.1428.F, nr. 95.
12 R. DECLERCQ, Pourvoi en cassation en matière répressive, R.P.D.B., Complément IX, nr. 243.
13 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 3e Editie 2003, nr. 776.
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(A.R. P.05.1491.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 31 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiser stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit .
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht .
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd en vordert de cassatie 

in het belang van de wet.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling 
Eerste middel
Tweede onderdeel 
1. Artikel 1, e), van het Europees Verdrag tot bestrijding van het terrorisme, 

opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 (Europees Antiterrorismeverdrag) 
bepaalt  dat  de  strafbare  feiten  gepleegd  met  gebruikmaking  van  bommen, 
(hand)granaten, raketten,  automatische vuurwapens of  bombrieven of  -pakjes, 
voor zover dit gebruik voor personen gevaar oplevert, ten behoeve van uitleve-
ring tussen verdragsluitende partijen niet als een politiek delict, een met een poli-
tiek samenhangend feit of een feit ingegeven door politieke motieven, wordt be-
schouwd.

Artikel 2 van de wet van 2 september 1985 houdende goedkeuring van het Eu-
ropees Antiterrorismeverdrag en de Overeenkomst betreffende de toepassing tus-
sen de Lidstaten van de Europese Gemeenschappen, opgemaakt te Dublin op 4 
december 1979, bepaalt dat voor de toepassing van de voornoemde verdragen de 
Belgische rechtbanken bevoegd zijn en de Belgische Strafwet van toepassing is 
op de strafbare feiten bedoeld in artikel 1 Europees Antiterrorismeverdrag, wan-
neer een verzoek tot uitlevering door een verdragsluitende Staat is ingediend en 
de vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd.]

2. Geen enkele bepaling van het Europees Antiterrorismeverdrag bepaalt wat 
onder "automatisch vuurwapen" dient te worden verstaan. 

3. Artikel 31.1. van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 
mei 1969, bepaalt dat een verdrag moet worden uitgelegd te goeder trouw over-
eenkomstig de gewone betekenis van de termen van het verdrag in hun context 
en in het licht van voorwerp en doel van het verdrag. 

4. Uit het toelichtend verslag voorafgaand aan het Europees Antiterrorismever-
drag blijkt dat de verdragsluitende partijen de toepassing van het verdrag beogen 
op bijzonder ernstige daden waarvan vaak personen het slachtoffer zijn die met 
de motieven van de aanslagen geen uitstaans hebben. Artikel 1, e), van voormeld 
verdrag onderstelt het gebruik van tuigen waardoor snel slachtoffers kunnen val-
len, zonder dat evenwel vereist is dat personen werkelijk gekwetst werden. 

Daaruit volgt dat de strafbare feiten als bedoeld in artikel 1, e), Europees Anti-
terrorismeverdrag, het gebruik van vuurwapens omvatten waarmee ten minste 
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automatisch kan worden herladen zodat snel en willekeurig kan worden gevuurd 
en een groot aantal slachtoffers kan worden gemaakt. Dergelijke wapens, zij het 
semiautomatisch, zijn, in tegenstelling tot de niet-automatische wapens, de vuur-
wapens bedoeld in artikel 1,e), Europees Antiterrorismeverdrag.

De bewoordingen "automatische vuurwapens" in artikel 1, e), Europees Anti-
terrorismeverdrag hebben bijgevolg een algemene draagwijdte en maken geen 
onderscheid tussen volautomatische en semiautomatische vuurwapens. 

5. Het arrest oordeelt dat artikel 1, e), Europees Antiterrorismeverdrag van toe-
passing is op het gebruik van volautomatische vuurwapens en niet van semiauto-
matische vuurwapens. Het oordeelt vervolgens dat de bij de ten laste gelegde fei-
ten gebruikte wapen een semiautomatisch vuurwapen is zodat de door de eiser 
ingevolge zijn burgerlijke partijstelling ingestelde strafvordering niet ontvanke-
lijk is. 

Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven behoeven geen antwoord.
Vordering van de procureur-generaal
7. De procureur-generaal voert aan dat zolang de Belgische regering geen uit-

spraak gedaan heeft over de twee verzoeken, uitgaande van Turkije, tot uitleve-
ring van de verweerster wegens de feiten waarvoor eiser in België klacht heeft 
neergelegd, de Belgische rechtbanken onbevoegd zijn. Overeenkomstig artikel 2 
van de wet van 2 september 1985 houdende goedkeuring van het Europees Anti-
terrorismeverdrag, zijn de Belgische rechtbanken immers slechts bevoegd en is 
de Belgische strafwet slechts van toepassing op de strafbare feiten bedoeld in ar-
tikel  1  Europees  Antiterrorismeverdrag,  wanneer  een  verzoek  tot  uitlevering 
door  een Verdragsluitende  Staat  is  ingediend en de vermoedelijke dader  niet 
wordt uitgeleverd. 

Op grond daarvan vordert de procureur-generaal de vernietiging van het arrest 
in het belang van de wet.

8. Artikel 442 Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Wanneer een hof van be-
roep of van assisen, of een correctionele rechtbank of politierechtbank een arrest 
of een vonnis in laatste aanleg heeft gewezen, dat vatbaar is voor cassatie, maar 
waartegen geen van de partijen binnen de gestelde termijn is opgekomen, kan de 
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie ook ambtshalve en niettegenstaande 
het verstrijken van de termijn, aan het Hof van Cassatie kennis ervan geven. Het 
arrest of het vonnis zal vernietigd worden zonder dat partijen zich erop kunnen 
beroepen om zich tegen de tenuitvoerlegging te verzetten".

Uit die bepaling volgt dat de cassatie in het belang van de wet op vordering 
van de procureur-generaal enkel kan worden uitgesproken wanneer tegen een in 
laatste aanleg genomen beslissing waarin een onwettigheid voorkomt, geen en-
kele partij binnen de wettelijke termijn een ontvankelijk cassatieberoep heeft in-
gesteld of wanneer tegen dergelijke beslissing geen ontvankelijk cassatieberoep 
openstaat. 
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9. Tegen het bestreden arrest is een ontvankelijk en gegrond cassatieberoep in-
gesteld. 

De vordering van de procureur-generaal is derhalve niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de rand van het ver-

nietigde arrest.
Verwerpt de vordering tot cassatie in belang van de wet.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

27 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Maffei – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-
raal – Advocaten: mrs. Maes, F.Schmitz, Brussel, L. Arnou, Brugge, P. Bekaert, Brugge 
en R. Jespers, Antwerpen.

Nr. 360

2° KAMER - 28 juni 2006

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK IS 
GESTELD - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE 
REGELS) - GERECHTSKOSTEN - VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN HET 
ONGELIJK IS GESTELD - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

1º en 2º Buiten het geval  van rechtstreekse dagvaarding of wanneer een onderzoek is 
geopend  ten  gevolge  van  de  burgerlijke  partijstelling,  beoordeelt  de  feitenrechter  op  
onaantastbare wijze of de burgerlijke partij  die in  het  ongelijk  is  gesteld,  kan worden  
veroordeeld  in  alle  of  in  een  deel  van  de  kosten  jegens  de  Staat  en  jegens  de  
beklaagde1.

(B. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0297.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 17 januari 2005 door de 

Correctionele Rechtbank te Dinant in hoger beroep gewezen. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

1 Cass. 26 nov. 1980, A.C., 1980-1981, nr. 189.
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dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
Eerste onderdeel:
In zijn conclusie voor de appelrechters heeft de eiser een aanvullende provisio-

nele schadevergoeding gevorderd van 4.084,01 euro waarbij hij het provisionele 
karakter heeft verantwoord door het feit dat er nog steeds een medisch deskundi-
genonderzoek liep.

Het bestreden vonnis dat ten definitieve titel uitspraak doet over de voormelde 
vordering, beantwoordt die conclusie met geen enkele reden in zoverre daarin 
verzocht werd dat de schadevergoeding provisioneel zou zijn.

Het is aldus niet regelmatig met redenen omkleed.
Het middel is bijgevolg gegrond.
Over het tweede middel:
Krachtens artikel 162, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, kan de 

burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, worden veroordeeld in de vol-
ledige of in een gedeelte van de kosten jegens de Staat en jegens de beklaagde; 
zij wordt veroordeeld in alle kosten die door de Staat of door de beklaagde zijn 
gemaakt, in het geval van rechtstreekse dagvaarding of wanneer een onderzoek 
is geopend ten gevolge van de burgerlijke partijstelling.

Uit die bepaling volgt dat de feitenrechter, buiten het geval van rechtstreekse 
dagvaarding of wanneer een onderzoek is geopend ten gevolge van een burgerlij-
ke partijstelling, op onaantastbare wijze oordeelt of de burgerlijke partij die in 
het ongelijk is gesteld, kan worden veroordeeld in alle of in een deel van de kos-
ten jegens de Staat en jegens de beklaagde.

De verweerder werd door het beroepen vonnis veroordeeld om aan de eiser 
een schadevergoeding van 4.084, 01 euro te betalen, vermeerderd met de com-
pensatoire interest tegen een rentevoet van 5 %.

Hij heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis en de eiser heeft een inciden-
teel beroep ingesteld tot provisionele uitkering van dit bedrag, tot vaststelling 
van de rentevoet van de compensatoire interest aan de wettelijke rentevoet en tot 
veroordeling van de verweerder in de kosten en in de kosten van het hoger be-
roep, met inbegrip van de kosten van een dagvaarding die hij aan de verweerder 
heeft doen betekenen met het oog op de vaststelling van de zaak, rekening ge-
houden met het feit dat deze nog niet had geconcludeerd teneinde de grieven die 
hij tegen het beroepen vonnis had uitdrukkelijk te formuleren.

Het bestreden vonnis, dat de verweerder veroordeelt om aan de eiser een scha-
devergoeding van 1.469,99 euro te betalen, m.a.w. een bedrag dat lager is dan 
datgene wat hem door de eerste rechter werd toegekend, zij het vermeerderd, zo-
als de eiser vorderde, met de compensatoire interest tegen de wettelijke rente-
voet, heeft deze laatste wettig kunnen veroordelen in de volledige kosten en in de 
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kosten van het hoger beroep, de kosten van de voormelde dagvaarding inbegre-
pen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het aan de veroordeling van de ver-

weerder jegens de eiser een definitief karakter toekent.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerder in de helft van de kosten en de eiser in de andere 

helft;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Namen, 

zitting houdende in hoger beroep.

28 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 361

2° KAMER - 28 juni 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALLERLEI - NAASTEN VAN DE GETROFFENE - GEVOLGSCHADE - ONTSTAAN

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE - NAASTEN - GEVOLGSCHADE - 
OMVANG VAN DE HERSTELPLICHT

1º Het recht op vergoeding van de gevolgschade die de naasten van de getroffene lijden,  
ook  als  die  persoonlijk  door  hen geleden  wordt,  vindt  zijn  ontstaan uitsluitend  in  de  
familiale en affectieve banden die hen met de overleden getroffene verenigden1.

2º Wanneer de schade werd veroorzaakt door de samenlopende fouten van een derde en 
van de getroffene, mag die derde niet veroordeeld worden tot de volledige vergoeding 
van de gevolgschade die de naasten van de getroffene lijden2.

(L. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1141.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 30 juni 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
1 Cass. 5 okt. 1995, A.R. C.93.0305.N, nr. 415; Cass. 25 feb. 2004, A.R. P.03.1317.F, nr. 103. 
2 Ibid.
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De eiseres V. G. voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor 
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
B. Over het cassatieberoep van V. G.:
Over het eerste en het tweede middel samen:
De eiseres heeft in haar hoedanigheid van wettelijk beheerder over de goede-

ren  van  haar  minderjarige  zoon  F.  M.,  een  schadevergoeding  gevorderd  van 
12.500 euro tot herstel van de morele schade die voor deze laatste voortvloeit uit 
het overlijden van zijn vader E. M., dat door D. L. en D. Q. is veroorzaakt. 

Nadat de appelrechters t.a.v. deze laatsten de telastlegging opzettelijke dood-
slag met het oogmerk te doden, op de persoon van E. M., bewezen hebben ver-
klaard, met de omstandigheid dat het feit rechtstreeks werd uitgelokt door zware 
gewelddaden tegen personen, kennen zij de eiseres qualitate qua een schadever-
goeding van 3.000 euro toe, wat overeenstemt met de helft van de schadevergoe-
ding die zij als een billijke vergoeding voor de geleden schade beschouwden.

De middelen werpen op dat, aangezien F. M. een persoonlijke schade heeft ge-
leden door het overlijden van zijn vader en aangezien die schade werd veroor-
zaakt door de gezamenlijke fouten van deze laatste en van de verweerders doch 
geen verband houdt met enige fout uit hoofde van hemzelf, hij een persoonlijk 
recht heeft om de veroordeling in solidum van de verweerders tot de volledige 
vergoeding van de voormelde schade te verkrijgen.

Wanneer de schade mede door de schuld van een derde en van het slachtoffer 
werd veroorzaakt, kan die derde niet worden veroordeeld tot de integrale vergoe-
ding van de schade die naasten van het slachtoffer lijden door repercussie.

Het recht op vergoeding van die schade, ook als die persoonlijk door die naas-
ten wordt geleden, ontstaat immers uitsluitend door de familiale en affectieve 
banden die hen met de overleden getroffene verenigden.

Wegens die banden waarop het recht tot schadevergoeding is gegrond, wordt 
dit recht aangetast door de persoonlijke aansprakelijkheid van het slachtoffer in 
dezelfde mate als de derde die aansprakelijkheid tegen deze laatste had kunnen 
opwerpen om de vergoeding van diens eigen schade te weigeren.

Het arrest oordeelt dat de eiseres, in haar hoedanigheid van wettelijke beheer-
der over de goederen van F. M., de zoon van het slachtoffer, geboren op 30 janu-
ari  1996,  "geen vergoeding  vordert  van een door  deze  laatste  geleden recht-
streekse eigen schade, maar van schade door repercussie die uitsluitend is ge-
grond op de familiale en affectieve banden die de persoon die beweert het slacht-
offer van het misdrijf te zijn, verenigen met degene die gedood werd, een overlij-
den dat het recht op schadevergoeding in beweging zet; dat dit recht zijn hoofd-
oorzaak vindt in de persoonlijkheid van de de cujus; dat die een fout heeft be-
gaan die één van de oorzaken van de voormelde schade uitmaakt, zijnde de 'zwa-
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re gewelddaden tegen personen', die door het arrest op verwijzing in aanmerking 
zijn genomen [...]; dat, zo hij het had overleefd en bijgevolg het herstel had kun-
nen vorderen van zijn persoonlijke schade die zowel door zijn optreden als door 
de fout van de beklaagden is veroorzaakt, hij van die derden slechts een gedeel-
telijke schadevergoeding had kunnen verkrijgen; dat hij aldus aan zijn erfgerech-
tigden, gezien zijn fout, een verminderd recht op schadevergoeding heeft overge-
dragen; dat het te dezen billijk is om de aansprakelijkheid aldus te spreiden dat F. 
M., door de fout van de dader, de helft ervan zal dragen".

Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht.
De middelen kunnen niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van D. L.
Verwerpt het cassatieberoep van V. G.
Veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

28 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. De Bruyn, J.-M. Defourny, Luik en P. Defourny, Luik.

Nr. 362

2° KAMER - 28 juni 2006

1º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - VOORONDERZOEK EN ONDERZOEK IN 
STRAFZAKEN - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VOORONDERZOEK EN ONDERZOEK - VOORRECHT VAN 
RECHTSMACHT - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - VOORONDERZOEK EN ONDERZOEK IN 
STRAFZAKEN - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER

4º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - OP GANG BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING 
- GELIJKHEID EN NIET-DISCRIMINATIE

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - OP GANG 
BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING - GELIJKHEID EN NIET-DISCRIMINATIE

6º STRAFVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - 
VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - OP GANG BRENGEN VAN DE 
STRAFVORDERING - GELIJKHEID EN NIET-DISCRIMINATIE

7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - ARTIKEL 
11 - GELIJKHEID EN NIET-DISCRIMINATIE - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - BURGERLIJKE 
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RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - OP GANG 
BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING

8º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING - VOORWERP - PROCEDURE-EN BEVOEGDHEIDSREGELS

9º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 31 - 
VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING - 
VOORWERP - STELSEL VAN VOORAFGAAND VERLOF

10º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RECHTEN VAN 
HET SLACHTOFFER - OP GANG BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING 
TEGEN DE PERSONEN DIE GEEN VOORRECHT VAN RECHTSMACHT GENIETEN

11º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - RECHTEN VAN HET 
SLACHTOFFER - OP GANG BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING 
TEGEN DE PERSONEN DIE GEEN VOORRECHT VAN RECHTSMACHT GENIETEN

12º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RECHTEN VAN 
HET SLACHTOFFER - OP GANG BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING 
TEGEN DE PERSONEN DIE GEEN VOORRECHT VAN RECHTSMACHT GENIETEN

13º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - 
VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - OP GANG BRENGEN VAN DE 
STRAFVORDERING

14º STRAFVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - 
RECHT VAN TOEGANG - RECHT OP EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT 
- RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - OP GANG BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING

1º, 2º en 3º De toepassing van de bijzondere bevoegdheids- en procedureregels die bij de 
artikelen 479 e.v., Sv. zijn bepaald ontneemt het slachtoffer niet het recht om correct en  
gewetensvol  te  worden bejegend,  in  het  bijzonder  door terbeschikkingstelling van de 
nodige informatie, noch het recht om de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor  
dezelfde  rechter  te  vervolgen,  noch  het  recht  om  de  hoedanigheid  van  benadeelde 
persoon te verkrijgen, noch het recht om de bevoegde onderzoeksmagistraat om inzage 
van  het  dossier  te  verzoeken,  noch  het  recht  om  die  magistraat  te  verzoeken  een 
bijkomende onderzoekshandeling te verrichten, noch ten slotte het recht om zich bij hem 
burgerlijke partij te stellen.  (Artt. 3bis en 5bis,  V.T.Sv.; Artt. 61ter, 61quinquies, en 63, 
Sv.)

4º, 5º, 6º en 7º Het slachtoffer heeft niet het recht om zelf de strafvordering op gang te  
brengen tegen een persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet; die beperking die de  
benadeelde partij wordt opgelegd schendt de artikelen 10 en 11, G.W. niet1.

8º en 9º De artikelen 479 e.v., Sv., bepalen de procedure- en bevoegdheidsregels voor de  
vervolgingen tegen een persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet en voeren geen  
stelsel van voorafgaand verlof in. (Art. 31, Gw. 1994)

10º,  11º  en  12º  De  partij  die  beweert  te  zijn  benadeeld  behoudt  het  recht  om,  na  
bekendmaking in handen van de procureur-generaal van haar grieven tegen de persoon  
die  voorrecht  van  rechtsmacht  geniet,  zich  burgerlijke  partij  te  stellen  bij  een 
onderzoeksrechter  uitsluitend  tegen  de  andere  betrokken  personen,  die  van  geen  
voorrecht van rechtsmacht genieten. (Art. 63, Sv.)

1 Arbitragehof, 4 nov. 1998, nr. 112/98. 
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13º  en  14º  Artikel  6.1,  E.V.R.M.  geeft  de  partij  die  beweert  door  een  misdrijf  te  zijn 
benadeeld, niet het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen degene die 
zij beschuldigt. 

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0427.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De eiser heeft zich bij de onderzoeksrechter te Brussel burgerlijke partij ge-

steld tegen onbekenden wegens "laster, eerroof en smaad, schending van de Wet 
tot bescherming van de private levenssfeer en belaging".

De onderzoeksrechter heeft de stukken van de rechtspleging aan de procureur 
des Konings toegezonden met een beschikking waarin hij vermeldt dat de klacht 
de gouverneur van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad bij naam 
vermeldt en dat gouverneurs voorrecht van rechtsmacht genieten.

Het bestreden arrest verklaart de burgerlijke partijstelling ontvankelijk maar 
zegt dat de onderzoeksrechter niet bevoegd is om van de zaak kennis te nemen 
en dat die hem zal worden onttrokken en het dossier ter beschikking aan de pro-
cureur-generaal zal worden overgezonden.

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij de bur-
gerlijke partijstelling ontvankelijk wordt verklaard:

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de onder-

zoeksrechter onbevoegd verklaart en de zaak aan hem onttrekt:
Over het eerste middel:
De eiser voert aan dat de onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter 

waarbij  zijn  klacht  aanhangig  is  gemaakt,  de  artikelen  10,  11  en  31  van  de 
Grondwet schendt. Hij verzoekt dat de wettelijke bepalingen krachtens welke die 
beslissing werd gewezen aan het prejudiciële toezicht van het Arbitragehof on-
derworpen worden. Hij stelt daartoe twee vragen voor.

De eerste steunt op de bewering dat het stelsel van voorrang van rechtsmacht 
het  slachtoffer  van een misdrijf  tenlastegelegd aan iemand met  voorrang van 
rechtsmacht, de uitoefening van de rechten ontneemt die bij de artikelen 3bis, 4 
en 5bis van de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en de arti-
kelen 61ter, 61quinquies en 63 van het  Wetboek van Strafvordering, zijn be-
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paald.
De rechten waarop de eiser zich beroept worden evenwel niet door de bijzon-

dere rechtspleging van Boek II - Titel IV - Hoofdstuk III, van dit wetboek afge-
schaft. De toepassing van de bijzondere bevoegdheids- en procedureregels die bij 
de artikelen 479 en volgende van het voormelde wetboek zijn bepaald ontneemt 
het slachtoffer niet het recht om correct en gewetensvol te worden bejegend, in 
het  bijzonder  door  terbeschikkingstelling  van  de  nodige  informatie,  noch  het 
recht om de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor dezelfde rechter te 
vervolgen als de strafvordering, noch het recht om de hoedanigheid van bena-
deelde persoon te verkrijgen, noch het recht om de bevoegde onderzoeksmagi-
straat om inzage van het dossier te verzoeken, noch het recht om die magistraat 
te verzoeken een bijkomende onderzoekshandeling te verrichten, noch ten slotte 
het recht om zich bij hem burgerlijke partij te stellen.

Het enige recht dat het slachtoffer niet heeft is dat om zelf de strafvordering op 
gang te brengen tegen een persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet. Bij ar-
rest nr. 112/98 van 4 november 1998 heeft het Arbitragehof voor recht gezegd 
dat die beperking die aan de benadeelde partij is opgelegd de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet niet schond.

De eerste prejudiciële vraag moet bijgevolg niet worden gesteld aangezien zij 
van een verkeerde juridische hypothese uitgaat.

De tweede vraag heeft betrekking op de verenigbaarheid van de artikelen 483, 
484 en 503bis van het Wetboek van Strafvordering met artikel 31 van de Grond-
wet. De voormelde wettelijke bepalingen moeten volgens de eiser aan de toet-
sing van het Arbitragehof worden onderworpen in zoverre zij de vervolgingen te-
gen een provinciegouverneur en zijn mededaders, zijn medeplichtigen of de da-
ders van samenhangende misdrijven, aan voorafgaand verlof onderwerpen.

Enerzijds verleent  artikel  31 van de Grondwet de benadeelde personen het 
recht om voor de strafrechter of de burgerlijke rechter vervolgingen in te stellen 
tegen openbare ambtenaren, wegens daden van hun bestuur, met naleving van de 
gewone procedure- en bevoegdheidsregels. Dit zijn de regels van de artikelen 
479 en volgende van het Wetboek van Strafvordering en zij voeren geen stelsel 
van voorafgaand verlof in. De regel die de eiser aanhaalt houdt geen verband met 
de regels waarvan hij verzoekt dat zij zouden worden getoetst, tenzij om daarvan 
een uitleg te geven die faalt naar recht.

Anderzijds veronderstelt de uitbreiding van de bevoegdheid wegens samen-
hang dat de strafvordering tegelijkertijd wordt ingesteld tegen degene die voor-
recht van rechtsmacht geniet en tegen degene die niet in dat geval verkeert. Wat 
dat betreft volstaat niet dat er een klacht werd ingediend. In tegenstelling tot wat 
de vraag onderstelt behoudt de partij die beweert te zijn benadeeld het recht om, 
na bekendmaking in handen van de procureur-generaal van haar grieven tegen de 
persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet, zich burgerlijke partij te stellen bij 
een onderzoeksrechter uitsluitend tegen de andere betrokken personen, die geen 
voorrecht van rechtsmacht genieten.

Aangezien zij op foutieve juridische veronderstellingen berust, moet de tweede 
vraag niet worden gesteld.
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In zoverre het middel het tegendeel beweert, faalt het naar recht. 
Over het tweede middel:
Artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 

de Fundamentele Vrijheden geeft de partij die beweert door een misdrijf te zijn 
benadeeld, niet het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen de-
gene die zij beschuldigt.

Maar indien een dergelijk recht in de interne rechtsorde van een Lid-Staat is 
bepaald, zijn de waarborgen die door de voormelde verdragsbepaling zijn vastge-
legd aldus toepasselijk op de rechtspleging die de benadeelde partij volgens haar 
nationale wetgeving op gang heeft kunnen brengen.

De artikelen 479 en volgende van het Wetboek van Strafvordering kennen dit 
recht evenwel niet toe aan het slachtoffer van de misdrijven waarvan zij de ver-
volging regelen.

De wettelijke onbevoegdheid van de onderzoeksrechter  waarbij  de eiser  de 
zaak heeft willen aanhangig maken, schendt dus het voormelde artikel 6.1 niet, 
aangezien dit niet geschikt is om in deze materie een rechtspleging mogelijk te 
maken die het intern recht niet kent.

Voor het overige, zoals blijkt uit het antwoord op het eerste middel, ontneemt 
het voorrecht van rechtsmacht van een persoon waartegen klacht is ingediend, de 
klager het recht niet om zich burgerlijke partij te stellen tegen de daders van sa-
menhangende misdrijven,  tegen de medeplichtigen of  de mededaders  die  niet 
over die gerechtelijke waarborg beschikken. 

Het middel faalt naar recht.
Over het derde en vierde middel:
De eiser klaagt de weigering aan van de procureur-generaal bij het hof van be-

roep om hem in te lichten over het gevolg dat aan zijn klacht is gegeven. Hij 
voert  aan  dat  die  weigering  de  artikelen  3  tot  5  van  het  kaderbesluit 
2001/220/JAI van de Raad van 15 maart 2001 inzake de status van het slachtof-
fer in de strafprocedure, alsook de artikelen 3bis en 5bis van de voorafgaande ti-
tel van het Wetboek van Strafvordering schendt.

De middelen die geen verband houden met de bestreden beslissing zijn niet 
ontvankelijk.

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

28 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal.

Nr. 363
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2° KAMER - 28 juni 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - GRIEF GESTEUND 
OP HET GEBREK AAN ONPARTIJDIGHEID VAN DE DESKUNDIGE

2º DESKUNDIGENONDERZOEK - ONPARTIJDIGHEID VAN DE DESKUNDIGE - 
CASSATIEBEROEP - GRIEF GESTEUND OP HET GEBREK AAN ONPARTIJDIGHEID VAN DE DESKUNDIGE - 
NIEUW MIDDEL

1º en 2º De grief gesteund op het gebrek aan onpartijdigheid van de deskundige kan niet  
voor de eerste maal voor het Hof worden aangevoerd.

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0771.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de Hoge Commissie tot 

Bescherming van de Maatschappij van 11 mei 2006. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
De eiser, die zich baseert op een gebrek aan onpartijdigheid van de deskundi-

ge, verwijt de appelrechters dat zij diens verslag niet hebben geweerd, ofschoon 
niet blijkt dat hij een dergelijke grief in een conclusie voor hen zou hebben ge-
formuleerd.

Het middel dat niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd, is niet 
ontvankelijk.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

28 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. G. Michaux, Doornik.

Nr. 364
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2° KAMER - 28 juni 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - VERSLAG

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - VERSLAG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - VERSLAG

1º,  2º  en  3º  Alleen  het  openbaar  ministerie  brengt  verslag  uit  voor  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling die in hoger beroep uitspraak moet  doen inzake de voorlopige  
hechtenis; noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch enige andere wetsbepaling schrijven voor dat  
een lid van de zetel of de onderzoeksrechter verslag uitbrengt1.  (Art. 30, §3, eerste lid, 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0893.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Alleen het openbaar ministerie brengt verslag uit voor de kamer van inbeschul-

digingstelling  die  in  hoger  beroep uitspraak moet  doen inzake  de  voorlopige 
hechtenis.

Noch artikel  6.1  van het  Verdrag tot  Bescherming van de  Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, noch enige wetsbepaling schrijven voor 
dat een lid van de zetel of de onderzoeksrechter verslag uitbrengt.

Het middel dat het tegendeel beweert, faalt naar recht. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,

1 Zie Cass. 18 dec. 1990, A.R. 5135, nr. 210; B. DEJEMEPPE, "Les voies de recours", La détention 
préventive, o.l.v. B. DEJEMEPPE, Brussel, Larcier, 1992, p. 305-306; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, 
Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 943.
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

28 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. V. Laurent, Brussel.

Nr. 365

2° KAMER - 28 juni 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - 
VOORLOPIGE HECHTENIS - PROCES-VERBAAL VAN DE AANHOUDING - VERMELDING VAN HET UUR 
VAN DE AANGIFTE VAN DE FEITEN DOOR EEN PRIVÉ-PERSOON

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - PROCES-VERBAAL VAN DE 
AANHOUDING - VERMELDING VAN HET UUR VAN DE AANGIFTE VAN DE FEITEN DOOR EEN PRIVÉ-
PERSOON - BEWIJSWAARDE

3º POLITIE - PROCESSEN-VERBAAL - BEWIJSWAARDE - VOORLOPIGE HECHTENIS - PROCES-
VERBAAL VAN DE AANHOUDING - VERMELDING VAN HET UUR VAN DE AANGIFTE VAN DE FEITEN DOOR 
EEN PRIVÉ-PERSOON

1º, 2º en 3º Het proces-verbaal van de aanhouding dat het uur vermeldt van de aangifte  
van  de  feiten  door  een  privé-persoon,  heeft  geen  bewijswaarde  tot  betichting  van  
valsheid1.

(D.)

Advocaat-generaal D. Vandermeersch heeft in substantie gezegd:
Eiseres voert vijf middelen aan in een memorie die op 20 juni 2006 op de griffie van 

het Hof is neergelegd.
Men dient volgens mij in de eerste plaats het tweede middel te onderzoeken dat door 

eiseres wordt aangevoerd.
In  dit  middel  oefent  eiseres  kritiek  op  de  bestreden  beslissing  omdat  zij  heeft 

geoordeeld dat het  proces-verbaal  nr.  BR L6027933/2006 waaruit  voortvloeide dat de 
aangifte van de feiten door een privé-persoon heeft plaatsgevonden op 30 mei 2006 om 16 
u 45, bewijswaarde had tot betichting van valsheid.

In haar appelconclusie had eiseres aangevoerd dat er op zijn minst twijfel bestond over 
het juiste uur van de aangifte van de feiten door de privé-persoon aangezien, enerzijds, uit 
de oproepfiche van de lokale politie bleek dat de aangifte plaatsvond op 30 mei 2006 om 
16 u 45'37'' via het oproepnummer 0473.313637 en dat, anderzijds, het oorspronkelijke 
proces-verbaal  aangaf  dat  "vandaag,  om  16  uur  40,  de  plaatselijke  patrouille  1.02, 
bestaande uit de inspecteurs Benaissa Hassan en Bougelet Sébastien, door de dispatching 
naar het nr. 55 van de M. ROOS straat te Schaarbeek werd gestuurd voor een in bedwang 
gehouden dief".

Naar luid van artikel 18, §1, eerste lid, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige  hechtenis  wordt  het  bevel  tot  aanhouding  aan  de  verdachte  verleend  en 
betekend  binnen  vierentwintig  uur  te  rekenen  van  de  effectieve  vrijheidsberoving  of, 

1 Zie concl. O.M. 
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indien het bevel tot aanhouding verleend wordt tegen een verdachte die op grond van een 
bevel tot medebrenging reeds aangehouden is, te rekenen van de betekening van dit bevel. 
Wanneer evenwel een particulier iemand vasthoudt die bij een misdaad of wanbedrijf op 
heterdaad betrapt werd, geeft de particulier de feiten onverwijld aan bij een agent van de 
openbare macht en, in dat geval, gaat de termijn van vierentwintig uren in op het ogenblik 
dat die aangifte wordt gedaan2.

De bepaling van het juiste ogenblik van die aangifte is een feitelijke kwestie die tot de 
beoordelingsbevoegheid van de onderzoeksrechter en de onderzoeksgerechten behoort3.

Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de bodemrechter 
onaantastbaar in feite de bewijswaarde van de gegevens op grond waarvan hij tot zijn 
overtuiging komt en die de partijen vrij hebben kunnen tegenspreken4.  Behoudens een 
wettelijke uitzondering, bestaat er wat het bewijs betreft, geen vaste hiërarchie tussen de 
verschillende  bewijsmiddelen.  Aldus,  tenzij  de  wet  anders  bepaalt,  gelden  processen-
verbaal alleen als loutere inlichting5.

Uit wat voorafgaat volgt dat het proces-verbaal met het uur van de aangifte door een 
privé-persoon,  bij  gebrek  aan  een  bijzondere  bij  wet  vastgelegde bewijswaarde,  geen 
bewijswaarde heeft tot betichting van valsheid: het geldt alleen als een loutere inlichting 
die aan de feitelijke beoordeling van de rechter is onderworpen.

Wat dat betreft, dient te worden vermeld dat het Hof bij arrest van 22 juli 19886 heeft 
geoordeeld dat de tegen een bevel tot aanhouding gerichte valsheidsvordering, die hierop 
gegrond is dat de vermelding van het uur van de aanhouding onjuist is, niet kan worden 
aangenomen, aangezien die vermelding alleen berust op een beoordeling van de feitelijke 
gegevens van de zaak door de onderzoeksrechter.

Om het door eiseres in een conclusie aangevoerde verweer te weerleggen, beslist het 
bestreden arrest als volgt:

"Overwegende dat  de  inverdenkinggestelde  verkeerdelijk  aanvoert  dat  het  bevel  tot 
aanhouding meer dan vierentwintig uren na zijn vrijheidsberoving werd betekend;

Overwegende dat immers uit het proces-verbaal nr. BRL6027933/2006 van 3 juni 2006 
blijkt dat de aangifte van de feiten door een particulier heeft plaatsgevonden op 30 mei 
2006 om 16 uur 45; dat de processen-verbaal bewijswaarde hebben tot  betichting van 
valsheid;  dat  de  betekening  van  het  bevel  tot  aanhouding  op  31  mei  om 16  uur  38, 
bijgevolg gebeurde binnen de wettelijke termijn van 24 uren die bij artikel 1, eerste lid, 
3°, van de Wet van 20 juli 1990 is bepaald".

Wanneer een proces-verbaal bewijswaarde heeft tot de betichting van valsheid, gelden 
de vaststellingen van de verbalisanten voor de rechtbank en bestaat er slechts één middel 
om deze te bestrijden, het hanteren van de moeilijke en delicate procedure van betichting 
van valsheid7.

Door bijgevolg te oordelen dat het proces-verbaal met vermelding van het uur van de 
aangifte  gold  tot  betichting  van  valsheid,  oordelen  de  appelrechters  dat  zij  de 
vermeldingen van dit proces-verbaal dienden aan te nemen zonder dienaangaande over 
enige  beoordelingsbevoegheid  te  beschikken,  tenzij  een  valsheidsprocedure  werd 
ingesteld.  Aldus  oordelen  zij  verkeerdelijk  dat  hen  de  beoordelingsbevoegdheid  werd 

2 Art. 1, 3°, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.
3 Zie H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 
877.
4 Cass. 6 sept. 1971, A.C., 1972, 14.
5 Zie R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, 2003, p. 705; H.-D. BOSLY en D. 
VANDERMEERSCH, op.cit., p. 1308-1309.
6 A.R. 6920-6966, Rev.dr.pén.crim., 1988, p. 1084.
7 Zie R. DECLERCQ, op.cit., p. 706; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 1308.
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ontnomen, die zij  ten gevolge van het door eiseres opgeworpen geschil  dienden uit te 
oefenen.

Het middel lijkt mij bijgevolg gegrond.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0901.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiseres voert vijf middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het tweede middel:
Het arrest vermeldt dat de eiseres "verkeerdelijk aanvoert dat het bevel tot aan-

houding meer dan 24 uur na haar vrijheidsberoving werd betekend [...]; dat in-
derdaad uit het proces-verbaal nr. BR L6027933/2006 van 3 juni 2006 blijkt dat 
de aangifte van de feiten door een privé-persoon heeft plaatsgevonden op 30 mei 
2006 om 16.45 uur; dat processen-verbaal gelden tot bewijs van valsheid; dat bij-
gevolg het bevel tot aanhouding dat op 31 mei 2006 om 16.38 uur is betekend, 
binnen de wettelijke termijn van 24 uur bepaald bij artikel 1, eerste lid, 3°, van 
de Wet van 20 juli 1990, werd betekend; dat het bevel tot aanhouding ten aan-
zien van de bepalingen van de voormelde wet regelmatig is".

Zoals het middel aanvoert geldt het proces-verbaal waarnaar het arrest verwijst 
niet tot bewijs van valsheid.

Door die bewijskracht onwettig te verlenen, miskennen de appelrechters hun 
verplichting om de bewijswaarde van de gegevens, waarop zij hun overtuiging 
laten steunen dat het bevel tot aanhouding regelmatig was, in feite te beoordelen.

Aldus schendt het arrest de artikelen 154, tweede lid, en 189 van het Wetboek 
van Strafvordering.

Het middel is gegrond.
Er is geen grond om acht te slaan op de overige middelen die niet tot cassatie 

zonder verwijzing kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt in de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.



1520 HOF VAN CASSATIE 28.6.06 - Nr. 365 

28 juni 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. A. Amrani, Brussel.

Nr. 366

1° KAMER - 29 juni 2006

DAGVAARDING - BURGERLIJKE ZAKEN - VERMELDINGEN - ANDERE PERSOON - 
ONREGELMATIGHEID - VORDERING - NIETIGHEIDSREGELING - GEVOLGEN

Wanneer een exploot van dagvaarding weliswaar de vermeldingen bevat als voorzien in de  
artikelen 43 en 702, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, maar deze betrekking hebben op 
een andere persoon dan diegene die de eiser had dienen te dagvaarden, brengt dit de 
niet-ontvankelijkheid  van  de  aldus  ingeleide  vordering  met  zich  mee.  Dergelijke  
onregelmatigheid valt buiten de werkingssfeer van de nietigheidsregeling van de artikelen  
860 tot 867 van dat wetboek, en geeft dienvolgens geen aanleiding tot beoordeling van 
belangenschade1. (Artt. 43, en 702, 2°, Ger.W.)

(W. T. VLAAMS GEWEST, MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN EN ENERGIE)

ARREST

(A.R. C.04.0290.N-C.04.0359.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 20 januari 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
In de zaak C.04.0290.N
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.

In de zaak C.04.0359.N
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 en 82 van de Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen 

van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd bij de Bijzondere Wet van 16 juli 1993;
- de artikelen 33 tot 48 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 702 en 703 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 860, 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 2 van de 

1 Zie Cass. 20 dec. 1996, A.R. C.94.0443.N, A.C., 1996, nr. 521.
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wet van 19 februari 1990;
- artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851.
Aangevochten beslissingen
Het arrest van 20 januari 2004 van het Hof van Beroep te Antwerpen dat het 

hoger beroep van de eiser ontvankelijk doch ongegrond verklaart en de eiser ver-
oordeelt tot het betalen van een aantal bedragen aan de verweerster, op grond on-
der meer van de volgende overwegingen:

"De dagvaarding van 28 april 1997:
De (verweerster) betwist niet dat zij op 28 april 1997 ten onrechte de Vlaamse 

Gemeenschap heeft gedagvaard, doch is van oordeel dat deze dagvaarding wel 
degelijk dient aanzien te worden als een rechtstreekse vordering voor faillisse-
mentsdatum ten laste van (de eiser).

De eventueel onjuiste vermelding van de identiteit van de geadresseerde heeft 
geen nietigheid van het exploot tot gevolg, wanneer blijkt dat de gedaagde ken-
nis had van de dagvaarding en derhalve voor de rechter kon verschijnen.

Bij een vergissing in de identiteit van de gedaagde in de dagvaarding, kan de 
nietigheid van de dagvaarding slechts bevolen worden als (de eiser) hierdoor in 
haar belangen geschaad is; zulks is niet het geval indien (de eiser) kennis heeft 
gekregen van de dagvaarding;

Te dezen blijkt duidelijk dat (de eiser) kennis heeft gekregen van de dagvaar-
ding van 28 april 1997 (brief van zijn raadsman van 12 mei 1997 waarin deze 
zijn tussenkomst meldt voor (de eiser)).

De (eiser) toont op geen enkele wijze aan dat zijn belangen zouden geschaad 
zijn door de dagvaarding van 28 april 1997, terwijl dergelijke belangenschade 
nochtans essentieel is om tot nietigheid van de dagvaarding te kunnen besluiten. 
De dagvaarding van 28 april 1997 is dan ook geldig ten aanzien van (de eiser) en 
dient bijgevolg beschouwd te worden als een rechtstreekse vordering ten aanzien 
van (de eiser) betekend voor het faillissement van NV D.V.C. (het faillissement 
dateert van 29 april 1997)".

(...)
"De (verweerster) heeft de rechtstreekse vordering ingesteld bij dagvaarding 

van 28 april 1997, hetzij dus voor het faillissement van haar schuldenaar NV 
D.V.C. (het vonnis van faillietverklaring dateert van 29 april 1997).

Een voor het faillissement van de hoofdaannemer ingestelde rechtstreekse vor-
dering mag ook na het faillissement van de hoofdaannemer verder gezet worden. 
De (verweerster) kon en kan haar rechtstreekse vordering dan ook verder zetten 
tegen (de eiser)".

(...)
"Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de oorspronkelijke vordering van (de ver-

weerster) ten aanzien van (de eiser) volledig gegrond is en dat het bestreden von-
nis deels dient hervormd te worden.

Het hoger beroep van (de eiser in cassatie), evenals het incidenteel beroep van 
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(in gemeenverklaring opgeroepen partij) is ongegrond".
Grieven
Eerste onderdeel
Ingevolge de artikelen 3 en 82 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 

hebben zowel het Vlaams Gewest als de Vlaamse Gemeenschap rechtspersoon-
lijkheid; krachtens artikel 82 van dezelfde Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 
worden de gewesten en de gemeenschappen in en buiten rechte vertegenwoor-
digd door de Regering en worden rechtsgedingen van het gewest als de eiser of 
als de verweerder namens de Regering gevoerd ten verzoeke van het voor deze 
aangewezen lid.

Indien krachtens artikel 703, 2de lid, van het Gerechtelijk Wetboek het vol-
doende is voor de identiteit van de rechtspersonen hun benaming, hun rechtska-
rakter en hun maatschappelijke zetel in de dagvaarding op te geven, dient de 
identiteit van de juiste rechtspersoon aangegeven te worden.

Krachtens de artikelen 860, 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek kan de 
nietigheid van de proceshandelingen wegens vormgebreken slechts worden uit-
gesproken wanneer er belangenschade is in hoofde van diegene die de nietigheid 
inroept.

De vermelding van de identiteit van de gedaagde die de hoedanigheid van de 
verweerder  heeft,  heeft  echter  geen  betrekking  op  een  vormvereiste  waarvan 
sprake in artikel 860 maar betreft wel degelijk de grond van de zaak om te weten 
of de correcte rechtspersoon die de hoedanigheid van de verweerder heeft of kan 
hebben, is gedagvaard.

In casu blijkt uit de overwegingen van het bestreden arrest dat de litigieuze 
dagvaarding van 28 april 1997 op formeel vlak in orde was. Het probleem i.v.m. 
een mogelijke nietigheid en de gevolgen ervan stelde zich niet.

Door op de litigieuze situatie de regels in verband met vormgebreken toe te 
passen -nietigheid wanneer belangenschade- schendt het bestreden arrest de re-
gels van het gerechtelijk recht m.b.t. het inleiden van een rechtsvordering en het 
aanduiden van de persoon die de hoedanigheid heeft om als verweerder op te tre-
den.

Het dagvaarden van de verkeerde (rechts)persoon heeft geen uitstaan met de 
nietigheid op grond van vormgebreken.

Het arrest is dan ook niet naar recht verantwoord. Het schendt de artikelen 3 en 
82 van de Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 
zoals gewijzigd bij de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 nu het Vlaams Gewest en 
de Vlaamse Gemeenschap onderscheiden rechtspersonen zijn.  Het schendt te-
vens de artikelen 33 tot 48 van het Gerechtelijk Wetboek m.b.t. de inleidende 
procedureakten, de artikelen 702 en 703 van het Gerechtelijk Wetboek, de artike-
len 860, 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek m.b.t. de vormgebreken van 
proceshandelingen.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling 
A. Samenvoeging
1. De cassatieberoepen nummers C.04.0290.N en C.04.0359.N zijn tegen het-

zelfde arrest gericht, zodat zij dienen gevoegd te worden.
B. Cassatieberoep C.04.0359.N
2. Wanneer een exploot van dagvaarding weliswaar de vermeldingen bevat als 

voorzien in de artikelen 43 en 702, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, maar deze 
betrekking hebben op een andere persoon dan diegene die de eiser had dienen te 
dagvaarden, brengt dit de niet-ontvankelijkheid van de aldus ingeleide vordering 
met zich mee.

Dergelijke onregelmatigheid valt buiten de werkingssfeer van de nietigheidsre-
geling van de artikelen 860 tot 867 van het Gerechtelijk Wetboek, en geeft dien-
volgens geen aanleiding tot beoordeling van belangenschade.

3. Het arrest stelt vast dat de dagvaarding ten onrechte betekend werd op 28 
april 1997 aan de Vlaamse Gemeenschap, een van het Vlaamse Gewest onder-
scheiden rechtspersoon.

Het oordeelt dat de belangen van het Vlaamse Gewest hierdoor niet werden 
geschaad.

4. Het arrest kon op die gronden niet wettelijk beslissen dat de dagvaarding be-
tekend op 28 april 1997 rechtsgeldig was.

5. Het onderdeel is gegrond.
C. Cassatieberoep C.04.0290.N
6. Gelet op de beslissing genomen in de zaak C.04.0359.N is het middel ge-

grond.
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.04.0290.N en C.04.0359.N.
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

29 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Maes, Verbist en Simont.

Nr. 367

1° KAMER - 29 juni 2006
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HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VOORKOOPRECHT - 
PACHTOVEREENKOMSTEN VAN BOUWGRONDEN - OPZEGGING - GEEN RECHT VAN VOORKOOP - 
GEEN VERPLICHTING OM VOORAF WEGENWERKEN UIT TE VOEREN - UITVOERING VAN WEGENWERKEN 
- BEGRIP

De uitvoering  van wegenwerken in  de  zin  van artikel  6,  §1,  2°,  van de Pachtwet,  dat  
betrekking heeft op pachtovereenkomsten op ongebouwde gronden die, op het ogenblik  
van  de  opzegging,  zonder  dat  vooraf  wegenwerken  dienen  te  worden  uitgevoerd,  
beschouwd moeten worden als bouwgronden, in welk geval de pachter geen recht van  
voorkoop heeft, heeft geen betrekking op de aanleg van nutsvoorzieningen. (Artt. 6, §1, 
2° en 52, 7°, Pachtwet)

(S. e.a. T. O. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0373.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 1 maart 2004 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 24 maart 2006 verwezen naar 

de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- De artikelen 6, §1, 2°, 47 en 52, enig lid, 7°, van de wet van 4 november 

1969, zoals gewijzigd door de wet van 7 november 1988, vormend afdeling 3 
("Regels betreffende de pacht in het bijzonder") van hoofdstuk II van boek III, ti-
tel VIII, van het Burgerlijk Wetboek, hierna "Pachtwet" genoemd, meer in het 
bijzonder het  wettelijk begrip "zonder dat  er  vooraf  wegenwerken uitgevoerd 
dienen te worden" neergelegd in artikel 6, §1, 2°, van de Pachtwet, zoals vervan-
gen bij artikel 4 van de wet van 7 november 1988 tot wijziging van de wetgeving 
betreffende de pacht en de beperking van de pachtprijzen.

Aangevochten beslissingen
De éénentwintigste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel ver-

klaart in het bestreden vonnis van 1 maart 2004 dat uitspraak doet over de regel-
matigheid van een verkoop van grond van de tweede verweerder aan de eerste 
verweerder, in het licht van een eventueel recht van voorkoop ten gunste van de 
eisers, het hoger beroep van de eerste verweerder ontvankelijk en gegrond, ver-
nietigt dienvolgens het bestreden vonnis (behalve wat de begroting van de kosten 
in eerste aanleg betrof) en, opnieuw recht doende, (1) verklaart de (gewijzigde) 
hoofdvordering ontvankelijk en gegrond, (2) verklaart de oorspronkelijke tussen- 
en tegenvordering ontvankelijk doch ongegrond, (3) zegt voor recht dat het recht 
van voorkoop dat de eerste en de tweede eisers wensen te doen gelden bij de ver-
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koop van de kwestieuze grond niet bestaat, (4) zegt voor recht dat een rechtsgel-
dige verkoopovereenkomst werd gesloten tussen de eerste en de tweede verweer-
ders met betrekking tot deze grond, (5) verklaart de vordering van de eisers we-
gens tergend en roekeloos hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond, en (6) 
veroordeelt de eisers tot de kosten van beide aanleggen. Verder wordt het vonnis 
gemeen verklaard aan de tweede verweerder.

Na te hebben geoordeeld dat ten gevolge van de kennisgeving door de tweede 
verweerder  van de onvoorwaardelijke goedkeuring van het  bod van de eerste 
verweerder (in de brief van 9 juli 2001) een geldige verkoopovereenkomst tot 
stand kwam tussen de eerste en de tweede verweerders, gelet op de wilsovereen-
stemming tussen partijen over het voorwerp van de koop en de prijs, overweegt 
de rechtbank van eerste aanleg als volgt teneinde te besluiten dat de pachters 
geen aanspraak konden maken op enig recht van voorkoop ten aanzien van het 
betrokken lot:

"Volgens de artikelen 6, §1, 2°, en 52, 7°, van de Pachtwet heeft de pachter 
geen recht van voorkoop bij de verkoop van ongebouwde gronden die, zonder 
dat er vooraf wegenwerken moeten worden uitgevoerd, beschouwd moeten wor-
den als bouwgronden.

De verkavelingvergunning van 12 januari 1999 toont aan dat het goed vanaf 
die datum moet worden beschouwd als bouwgrond. Ook in de verkoopvoorwaar-
den en in de notulen van de (tweede verweerder) waaruit de toewijzing aan de 
(eerste verweerder) blijkt werd het lot omschreven als bouwgrond.

Het betrokken lot paalt aan een verharde provincieweg, zodat geen wegenwer-
ken in de zin van de wet dienen te worden uitgevoerd alvorens tot bebouwing 
van het perceel kan worden overgegaan. De wet vereist niet dat het betrokken 
perceel al over de nodige nutsvoorzieningen beschikt op het ogenblik van de ver-
koop.

Bijgevolg moet worden aangenomen dat de pachter van het betrokken perceel 
geen recht van voorkoop had onder de bepalingen van de pachtwet".

Volledigheidshalve weze opgemerkt dat de rechtbank van eerste aanleg ver-
volgens oordeelt dat aan de eerste en de tweede eisers evenmin een conventio-
neel voorkooprecht, buiten de bepalingen van de Pachtwet om, werd toegekend.

Grieven
Teneinde de belangen van de pachter te vrijwaren voorziet artikel 47 van de 

Pachtwet dat de pachter en de nader genoemde naasten, bij verkoop van een in 
pacht gegeven landeigendom over een recht van voorkoop beschikken.

Overeenkomstig de artikelen 6, §1, 2°, en 52, enig lid, 7°, van de Pachtwet 
heeft de pachter geen recht van voorkoop indien de pachtovereenkomst betrek-
king heeft op ongebouwde gronden die, op het ogenblik van de opzegging, zon-
der dat er vooraf wegenwerken dienen te worden uitgevoerd, beschouwd moeten 
worden als bouwgronden.

Voor de toepassing van artikel 6, §1, 2°, van de Pachtwet moet derhalve aan 
volgende voorwaarden zijn voldaan: (1) het moet gaan om onbebouwde gronden, 
(2) die op het ogenblik van de opzegging als bouwgronden moeten worden be-
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schouwd (3) zonder dat er vooraf wegenwerken dienen te worden uitgevoerd.
Wanneer  nog geen opzegging plaatsvond, moet worden rekening gehouden 

met de aard van de gronden op het ogenblik van de verkoop.
Met betrekking tot de derde voornoemde voorwaarde oordeelt de rechtbank 

van eerste aanleg dat het betrokken lot paalt aan een verharde provincieweg, zo-
dat geen wegenwerken in de zin van de wet dienen te worden uitgevoerd alvo-
rens tot bebouwing van het perceel kan worden overgegaan, en dat de wet niet 
vereist dat het betrokken perceel al over de nodige nutsvoorzieningen beschikt 
op het ogenblik van de verkoop.

Het aanleggen van de nodige nutsvoorzieningen maakt echter ter dege deel uit 
van het "uitvoeren van wegenwerken".

Ter zake is immers een "voldoende uitgeruste weg" vereist, wat de aanwezig-
heid van een aantal elementaire nutsvoorzieningen impliceert.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 7 november 1988, waarbij 
artikel 6, §1, 2°, van de Pachtwet werd ingevoegd, blijkt dat het betrokken stuk 
grond "bouwrijp" dient te zijn en wordt de aanwezigheid van nutsvoorzieningen 
zoals riolering en verlichting als vereiste  beschouwd opdat het  perceel  grond 
"bouwrijp" zou zijn.

Aldus volstaat het niet dat het betrokken lot paalt aan een verharde provincie-
weg teneinde te kunnen besluiten dat er geen wegenwerken dienen te worden uit-
gevoerd alvorens tot bebouwing van het perceel kan worden overgegaan, en is 
door de wet wel degelijk vereist dat de nodige nutsvoorzieningen op het ogenblik 
van de verkoop voorhanden dienen te zijn.

De eisers huldigden deze stelling uitdrukkelijk in hun synthese beroepsbeslui-
ten, neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg op 15 december 
2003 (pp. 15 tot 17) en stelden met name dat nog geen riolering voor afvalwaters 
noch enige nutsvoorziening zoals  electriciteitsvoorziening,  Havi-TV, waterbe-
voorrading voorhanden waren op 23 mei 2001.

Derhalve is de beslissing van de appelrechters dat er in casu geen wegenwer-
ken dienen te worden uitgevoerd in de zin van de artikelen 6, §1, 2°, en 52, enig 
lid, 7°, van de Pachtwet, niet wettig verantwoord en kon het bestreden vonnis 
bijgevolg niet wettig besluiten dat de pachter van het betrokken perceel geen 
recht van voorkoop had onder de bepalingen van de Pachtwet en op die grond de 
door de eerste verweerder ingestelde vordering inwilligen en de door de eisers 
ingestelde tussenvordering en tegenvordering als ongegrond afwijzen (schending 
van de artikelen 6, §1, 2°, 47 en 52, enig lid, 7°, van de Pachtwet, meer in het 
van bijzonder het wettelijk begrip "zonder dat er vooraf wegenwerken uitgevoerd 
dienen te worden" zoals bepaald in artikel 6, §1, 2°, van de Pachtwet).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 52, 7°, van de Pachtwet bepaalt dat de pachter geen recht van voor-
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koop heeft onder meer in het geval bedoeld in artikel 6, §1, 2°, van deze wet.
2. Artikel 6, §1, 2°, heeft betrekking op pachtovereenkomsten van ongebouw-

de gronden, die op het ogenblik van de opzegging, zonder dat vooraf wegenwer-
ken uitgevoerd dienen te worden, beschouwd moeten worden als bouwgronden.

3. Het middel verwijt de appèlrechters te oordelen dat geen recht van voorkoop 
diende te worden verleend omdat er in casu geen wegenwerken dienen te worden 
uitgevoerd op de verkochte grond, terwijl bepaalde nutsvoorzieningen niet voor-
handen waren.

4. De uitvoering van wegenwerken in de zin van artikel 6, §1, 2°, heeft geen 
betrekking op de aanleg van nutsvoorzieningen.

5. Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

29 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Waûters, afdelingsvoorzitter– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 368

1° KAMER - 29 juni 2006

1º LASTGEVING - VERPLICHTING VAN DE LASTHEBBER - GELDSOM - ONTVANGST - AARD - 
SCHULDVERGELIJKING - MOGELIJKHEID

2º SCHULDVERGELIJKING - LASTGEVING - VERPLICHTING VAN DE LASTHEBBER - GELDSOM 
- ONTVANGST - AARD - MOGELIJKHEID

3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
LASTGEVING - VERPLICHTING VAN DE LASTHEBBER - GELDSOM - ONTVANGST - AARD - 
SCHULDVERGELIJKING - MOGELIJKHEID

1º, 2º en 3º De verplichting van de lasthebber om de gelden die hij krachtens de uitvoering 
van zijn volmacht heeft ontvangen aan zijn lastgever af te dragen kan worden aangezien 
als een schuld tot betaling van een geldsom die, in beginsel, in aanmerking komt voor  
schuldvergelijking met een schuldvordering die de lasthebber op de lastgever heeft, ook 
al is die schuldvordering vreemd aan de lastgeving. (Artt. 1291, 1984 en 1993, B.W.)

(J. VAN LOOY, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement INTABO nv T. GB RETAIL ASSOCIATES nv)

ARREST

(A.R. C.05.0163.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 11 december 2003 en 16 
september 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1234, 1289, 1291, 1984, 1993, 1999, 2000 en 2001 van het Bur-

gerlijk Wetboek;
- de artikelen 445 en 446 van de Faillissementswet van 18 april 1851, die boek 

III van het Wetboek van Koophandel vormt, zoals van toepassing vóór haar op-
heffing bij wet van 8 augustus 1997 (artikel 149) en 17 en 18 van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997.

Aangevochten beslissingen
De vijfde kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen heropent in het bestre-

den tussenarrest van 11 december 2003 de debatten en verklaart in het bestreden 
eindarrest van 16 september 2004 het hoger beroep van de verweerster ontvanke-
lijk en gegrond, wijzigt het bestreden vonnis en verklaart eisers vordering in alle 
onderdelen ongegrond. Vervolgens verwijst het eindarrest de eiser in de kosten 
van beide aanleggen.

De vijfde kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen deed in zijn tussenar-
rest van 11 december 2003 volgende feitelijke vaststellingen (p. 2):

"NV Intabo was eigenaar en exploitant van een handelszaak 'Nopri' te Wester-
lo. Zij was met (de verweerster) verbonden met een franchiseovereenkomst.

Ingevolge een aanzienlijk opgelopen schuld van Intabo ten overstaan van (de 
verweerster) (schommelend rond één miljoen euro) beëindigde deze de overeen-
komst bij brief van 27 maart 1997. Toepassing makend van de bepalingen desbe-
treffende van de overeenkomst (meer bepaald art. 35 en 36) heeft (de verweer-
ster) bezit genomen van de handelszaak en deze verkocht aan een BVBA Woco. 
De betaalde koopsom, 399.507,78 euro, werd door (de verweerster) aangewend 
ter (gedeeltelijke) delging van haar schuldvordering op Intabo. Op 8 april 1997 
werd Intabo failliet verklaard".

Het hof van beroep besloot na te hebben vastgesteld dat de verweerster zich 
beriep op (wettelijke) compensatie dat, nog vóór het faillissement, de voorwaar-
den voor compensatie vervuld waren zodat eisers vordering tot betaling van de 
overnameprijs ongegrond was, de schuld teniet gegaan zijnde door compensatie.

Het hof van beroep stoelt deze beslissing onder meer op de volgende gronden, 
neergelegd in het tussenarrest op pagina's 3-5:

"De overeenkomsten tussen (de verweerster) en de (NV Intabo) dateren van 15 
december 1993 (de franchiseovereenkomst) en van 21 december 1993 (de bij-
zondere bepalingen die van toepassing zijn).
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Krachtens art. 36 van de franchiseovereenkomst was (de verweerster) gerech-
tigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Het staat vast dat (de NV) In-
tabo een aanzienlijke schuld had opgebouwd als gevolg van een verlieslatende 
exploitatie en niet in staat was om deze schuld binnen redelijke termijn aan te 
zuiveren.

(...) Uit de briefwisseling die aan de brieven van 26 en 27 maart 1997 vooraf-
gaat blijkt immers onomstotelijk dat (de NV) Intabo zich in de volstrekte onmo-
gelijkheid bevond de aanzienlijke schuld te betalen. Zij bevestigde uitdrukkelijk 
dat het haar niet mogelijk was nieuwe kredieten bij de banken te bekomen en 
geen andere inbreng te kunnen doen dan haar eigen arbeid. (...)

In die omstandigheden kon de eerste rechter niet op de contractuele aansprake-
lijkheid van (de verweerster) steunen om deze te veroordelen tot betaling van de 
koopsom.

Ook in hoger beroep blijft (de eiser) zijn vordering steunen op art. 445 en 446 
(oude) Faill. W., huidige art. 17 en 18 Faill. W.

Het blijkt evenwel dat de wijze waarop gehandeld werd overeenstemt met de 
contractuele afspraken die zelf dateren van eind 1993, lang vóór de verdachte pe-
riode (de datum van staking van betaling werd bepaald op 8 okt. 1996). Deze 
contractuele bepalingen ontsnappen derhalve aan de toepassing van art. 17 en 18 
Faill. W.

Art. 35 d van de franchiseovereenkomst luidt als volgt:
'In alle gevallen waar de afstand van het handelsfonds geschiedt ten gunste van 

een derde laat de franchisenemer bij deze reeds (de NV Nopri) en/of een door 
haar aangeduide maatschappij toe de prijs hiervan van de derde te ontvangen en 
het ontvangen bedrag te compenseren ten belope van het bedrag dat de franchise-
nemer in de boekhouding van de (NV Nopri) en/of een door haar aangeduide 
maatschappij nog verschuldigd zou blijven'.

(De verweerster) heeft haar optierecht uitgeoefend en BVBA Woco als over-
nemer van de handelszaak aangeduid. Op grond van de aangehaald contractuele 
bepaling heeft zij zich de door deze betaalde koopsom laten betalen en heeft de 
pandhoudende schuldeiser,  KBC, betaald",  evenals  op de gronden, die  in het 
eindarrest voorkomen op pagina's 2 en 3:

"(De verweerster) beroept zich in hoofdorde op de 'wettelijke compensatie na 
middellijke vertegenwoordiging'.

Opdat compensatie zou kunnen plaats vinden is vereist dat de partijen schulde-
naar zijn van elkaar. Te dezen was (de verweerster) niet zelf de koper van het 
handelsfonds. Zij heeft haar optierecht uitgeoefend door een derde aan te wijzen 
die het handelsfonds overnam: BVBA Woco. Onterecht stelt (de verweerster) de 
zaken zo voor dat zij ten overstaan van NV Intabo, de gefailleerde, schuldenaar 
was van de overnameprijs. Het lichten van de contractueel bedongen optie waar-
bij (de verweerster) voor rekening van een derde (de overnemer) handelde maakt 
haar niet tot schuldenaar van de prijs. Waar (de verweerster) als franchisegever 
om evidente redenen inspraak wenste te hebben in de persoon die het handels-
fonds van de franchisenemer, Intabo, overnam en daarom het optierecht bedong, 
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blijkt nergens uit de contractuele bepalingen dat in elk geval (de verweerster) 
moest instaan voor de betaling van de prijs. Door Woco aan te duiden als overne-
mer is (de verweerster) slechts opgetreden als tussenpersoon bij de koop-verkoop 
die tot stand is gekomen rechtstreeks tussen Intabo en Woco.

Wel houden de bepalingen van de overeenkomst een lastgeving in van Intabo 
aan (de verweerster) om de verkoop te realiseren: door het optierecht toe te staan 
gaf Intabo aan (de verweerster) de volmacht om een overnemer van het handels-
fonds te zoeken, daarmee de koop-verkoop te regelen (de bepaling van de over-
nameprijs werd geregeld in art. 35 a van de franchiseovereenkomst) en af te slui-
ten, alsmede om de koopsom in ontvangst te nemen (art. 35d van de overeen-
komst).

De verplichting van (de verweerster) om als lasthebber af te rekenen met Inta-
bo moet te dezen aangezien worden als een schuld tot betaling van een geldsom 
vermits in beginsel enkel de koopsom moest worden afgerekend en de schuld al-
dus gemakkelijk en onmiddellijk kon worden vereffend en opeisbaar was. Er is 
aldus geen beletsel aangetoond voor de schuldvergelijking. Het litigieuze beding 
vervat in art. 35 d van de franchiseovereenkomst is dan ook te aanzien als een 
beding van conventionele schuldvergelijking tussen de schuld die op (de ver-
weerster) rustte als lasthebber voor de afrekening van de ontvangen overname-
prijs en de schuld van Intabo voor de door (de verweerster) in de loop van de uit-
voering van de franchiseovereenkomst gedane onbetaald gebleven leveringen.

Dit beding, dat dateert van lang voor de verdachte periode, is geldig".
Grieven
Naar luid van de artikelen 445 van de Faillissementswet (oud) en 17 van de 

Faillissementswet van 8 augustus 1997 kunnen niet aan de boedel worden tegen-
geworpen, wanneer zij door de schuldenaar zijn verricht sinds het door de recht-
bank bepaalde tijdstip van staking van betaling

1° alle handelingen waarbij om niet wordt beschikt over roerende of onroeren-
de goederen, alsmede handelingen, verrichtingen of overeenkomsten, vergeldend 
of onder bezwarende titel, indien de waarde van hetgeen de gefailleerde heeft ge-
geven, de waarde van hetgeen hij daarvoor heeft ontvangen, aanmerkelijk over-
treft;

2° alle betalingen, hetzij in geld, hetzij bij overdracht, verkoop, schuldvergelij-
king of anderszins, wegens niet vervallen schulden, en alle betalingen anders dan 
in geld of in handelspapier, wegens vervallen schulden;

3° alle bedongen hypotheken en alle rechten van gebruikspand of van pand, op 
de goederen van de schuldenaar gevestigd wegens voordien aangegane schulden.

De artikelen 446 van de Faillissementswet van 18 april 1851 en 18 van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997 schrijven voor dat alle andere betalingen 
door de schuldenaar wegens vervallen schulden gedaan, en alle handelingen on-
der bezwarende titel door hem aangegaan na de staking van betaling en voor het 
vonnis van faillietverklaring, aan de boedel niet tegenwerpbaar verklaard kunnen 
worden, indien zij die van de schuldenaar iets hebben ontvangen of met hem 
hebben gehandeld, kennis hadden van de staking van betaling.
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Uit voorgaande wetsbepalingen volgt dat artikelen 445 van de Faillissements-
wet (oud) en 17 van de huidige Faillissementswet een opsomming van de hande-
lingen bevatten, die aan de boedel niet kunnen worden tegengeworpen, wanneer 
ze tijdens de verdachte periode door de schuldenaar worden verricht, terwijl de 
artikelen 446 van de Faillissementswet (oud) en 18 van de huidige Faillisse-
mentswet voorzien in een facultatieve niet-tegenwerpbaarheid van alle onder be-
zwarende  titel  aangegane  handelingen en van alle  andere  betalingen door  de 
schuldenaar  wegens vervallen schulden gedaan,  tijdens  de  verdachte  periode, 
voor zover zij die van de schuldenaar iets hebben ontvangen, kennis hadden van 
de staking der betalingen.

In uitvoering van de tussen de partijen op 15 december 1993 totstandgekomen 
overeenkomst waarbij werd voorzien in een optierecht (met verkooprecht), ging 
de verweerster op 27 maart 1997 over tot het lichten van voormelde optie (con-
clusie van de eiser p. 5, punt c.; beroepsbesluiten van de verweerster p. 6, punt 4, 
eerste alinea), t.t.z. tijdens de verdachte periode, nu de NV Intabo op 8 april 1997 
failliet werd verklaard (tussenarrest p. 2, in het midden) en de datum van staking 
van betaling vervolgens werd vastgesteld op 8 oktober 1996 (tussenarrest p. 5, 
bovenaan). Hierbij wees de verweerster de BVBA Woco als overnemer van de 
handelszaak aan, verkocht ze als lasthebber van de NV Intabo aan de BVBA 
Woco de handelszaak en nam de koopsom in ontvangst, en wendde vervolgens 
de betaalde koopsom aan ter gedeeltelijke delging van haar schuldvordering op 
de NV Intabo.

Het hof van beroep stelde dat aldus werd gehandeld in overeenstemming met 
contractuele bepalingen, die zelf dateren van eind 1993 dit is lang vóór de ver-
dachte periode, waarbij een conventionele compensatie mogelijk werd gemaakt.

Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 1234 van het Burgerlijk Wetboek gaan verbintenissen 

teniet onder meer door schuldvergelijking.
Luidens  artikel  1289  van  het  Burgerlijk  Wetboek  vindt  schuldvergelijking 

plaats wanneer twee personen elkaars schuldenaar zijn en naar luid van artikel 
1291 van hetzelfde wetboek heeft schuldvergelijking alleen plaats tussen twee 
schulden die beide een geldsom of een zekere hoeveelheid vervangbare zaken 
van dezelfde soort tot voorwerp hebben en die beide vaststaande en opeisbaar 
zijn. Aldus kan schuldvergelijking in beginsel niet plaatsvinden tussen een ver-
bintenis om iets te doen en een verbintenis iets te geven.

Artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de lastgeving of de vol-
macht een handeling is, waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om 
iets voor de lastgever in zijn naam te doen.

Het hof van beroep oordeelt in het eindarrest van 16 september 2004 (p. 2) dat 
de verweerster onterecht aanvoerde dat zij ten aanzien van de gefailleerde schul-
denaar was van de overnameprijs omdat het lichten van de contractueel bedon-
gen optie waarbij de verweerster voor rekening van een derde (de overnemer) 
handelde, haar niet tot de schuldenaar van de prijs maakte.

De vaststelling van het hof van beroep dat door in de overeenkomst van 1993 
het optierecht toe te staan, de firma Intabo aan de verweerster de volmacht gaf 
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om een overnemer van het handelsfonds te zoeken, daarmede de koop-verkoop 
te regelen en af te sluiten, alsmede om de koopsom in ontvangst te nemen, laat 
dus niet toe te besluiten dat de verweerster schuldenaar was van een geldsom in 
de zin van artikel 1289 van het Burgerlijk Wetboek. De uit de overeenkomst van 
1993 voor de verweerster voortvloeiende verplichtingen konden dienvolgens niet 
in aanmerking worden genomen ter rechtvaardiging van een schuldvergelijking 
met de verbintenis die laststens de (gefailleerde) firma Intabo gold tot betaling 
van facturen aan de verweerster.

Luidens artikel 1993 van het Burgerlijk Wetboek is de lasthebber weliswaar 
gehouden rekenschap te geven van de uitvoering van zijn opdracht, en aan de 
lastgever verantwoording te doen van al hetgeen hij krachtens zijn volmacht ont-
vangen heeft C..). Deze bepaling houdt onder meer in dat de lasthebber gehou-
den is aan de lastgever te bezorgen wat hij ontvangen heeft in de uitvoering van 
zijn lastgeving.

De verplichting om aldus de in uitvoering van de lastgeving gebeurlijk ontvan-
gen gelden te bezorgen aan de lastgever kan weliswaar worden verrekend met de 
gebeurlijk lastens de lastgever bestaande verplichting om, overeenkomstig de ar-
tikelen 1999 e.v. van het Burgerlijk Wetboek voorschotten, kosten, loon, interes-
ten en schadevergoeding te vergoeden of te betalen aan de lasthebber.

Genoemde verplichting om de namens en voor de lastgever ontvangen gelden 
aan deze laatste te bezorgen kan echter niet worden aangegrepen om een schuld-
vergelijking door te voeren met de verbintenis die lastens de (gefailleerde) last-
gever gold tot betaling van facturen aan de verweerster wegens de uitvoering van 
overeenkomsten die vreemd zijn aan de lastgeving.

Het hof van beroep kon dienvolgens niet wettig oordelen dat "de verplichting 
van (de verweerster) om als lasthebber af te rekenen met Intabo te dezen aange-
zien (moet) worden als een schuld tot betaling van een geldsom" die geen belet-
sel vormde voor een schuldvergelijking ten aanzien van schulden tot betaling van 
facturen  aan  de  verweerster  wegens  de  uitvoering  van  overeenkomsten  die 
vreemd zijn aan de lastgeving (schending van de artikelen 1234, 1289, 1291, 
1984, 1993, 1999, 2000 en 2001 van het Burgerlijk Wetboek) en vervolgens, na 
te hebben beslist dat het tussen partijen overeengekomen beding, neergelegd in 
de overeenkomst van 15 december 1993 en derhalve vóór de verdachte periode 
totstandgekomen, dat diende te worden aangezien als een beding van conventio-
nele schuldvergelijking tussen de schuld die op de verweerster rustte als lastheb-
ber voor de afrekening van de ontvangen overnameprijs en de schuld van Intabo 
voor onbetaald gebleven leveringen, geldig is en na te hebben vastgesteld dat de 
voorwaarden voor compensatie, ofschoon totstandgekomen tijdens de verdachte 
periode, vóór het faillissement vervuld waren, niet wettig op grond van de in het 
middel aangehaalde overwegingen, eisers vordering, gestoeld op de artikelen 445 
en 446 Faillissementswet (oud) en 17 en 18 van de nieuwe Faillissementswet, die 
voorzien in de niet-tegenwerpbaarheid aan de boedel van handelingen en betalin-
gen, verricht door de gefailleerde tijdens de verdachte periode, zoals hiervoren in 
de aanhef van de grief gepreciseerd en hier als uitdrukkelijk hernomen aange-
zien, verwerpen (schending van de artikelen 445 en 446 Faillissementswet (oud) 
en 17 en 18 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997).
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Tweede onderdeel
In zoverre het Hof zou oordelen dat het hof van beroep wettig kon besluiten tot 

het bestaan van een conventionele schuldvergelijking tussen de verbintenis in 
hoofde van de verweerster om als lasthebber af te rekenen met de (gefailleerde) 
firma Intabo en de verbintenis van laatstgenoemde firma tot betaling van factu-
ren - quod non - , weze opgemerkt dat het doorvoeren van een schuldvergelijking 
een betaling uitmaakt.

Luidens artikel 446 Faillissementswet (oud) en 18 van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997 kunnen alle betalingen wegens vervallen schulden, andere 
dan deze, die zijn opgesomd in artikelen 445 Faill. W. (oud) en 17 Faill. W. van 
8 augustus 1997, die betalingen wegens vervallen schulden viseren, die niet wer-
den gedaan in geld of in handelspapier of die niet de normale uitvoering van de 
overeengekomen verbintenis vormen, en alle handelingen onder bezwarende titel 
door de toekomstige gefailleerde aangegaan na de staking van betaling en vóór 
het vonnis van faillietverklaring, aan de boedel niet-tegenwerpbaar worden ver-
klaard indien zij die van de schuldenaar iets hebben ontvangen of met hem heb-
ben gehandeld, kennis hadden van de staking van betaling.

De eiser voerde in zijn op 24 juli 1992 gedagtekende beroepsconclusies terza-
ke aan:

- dat door de aangevochten verrichting betaling van de gefailleerde vennoot-
schap werd afgedwongen, waarbij de volledige opbrengst door de verweerster 
ten eigen bate werd opgestreken zodat alle derden en andere schuldeisers in de 
kou bleven staan (conclusie p. 8, bovenaan en p. 10, derde alinea).

- dat op deze betaling ondermeer de artikelen 446 van de Faillissementswet 
(oud) en 18 van de huidige Faillissementswet van toepassing zijn daar de wet 
geen onderscheid maakt tussen handelingen en betalingen, ongeacht of deze laat-
ste al dan niet gebeuren ingevolge een bestaande overeenkomst (zelfde conclusie 
p. 9, vijfde alinea).

De eiser wees er bovendien uitdrukkelijk op dat de verweerster manifest ge-
handeld had met de wetenschap dat de NV Intabo opgehouden had te betalen en 
dienvolgens in staking van betaling was, zodat de artikelen 18 van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997 en 446 van de Faillissementswet (oud) van toe-
passing waren (conclusie p. 9, a, tweede en derde alinea).

De eiser besloot met andere woorden tot het voorhanden zijn van de toepas-
singsvoorwaarden van artikelen 446 Faillissementswet (oud) en 18 van de huidi-
ge Faillissementswet op de betaling, die in deze ten voordele van de verweerster 
op grond van een contractueel beding tussenkwam tijdens de verdachte periode.

Het hof van beroep beperkte zich in zijn tussenarrest te overwegen dat de wij-
ze waarop werd gehandeld, overeenstemde met de contractuele bepalingen die 
dateerden van eind 1993 en derhalve van lang vóór de verdachte periode, zodat 
deze bepalingen, en de daaruit volgende handelingen, ontsnapten aan de toepas-
sing van de artikelen 17 en 18 van de Faillissementswet (tussenarrest p. 5, bo-
venaan).

Op grond van deze enkele overweging kon het hof van beroep evenwel de uit-
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sluiting van de toepassing van artikelen 446 van Faillissementswet (oud) en 18 
van de huidige Faillissementswet niet wettig rechtvaardigen. Voornoemde artike-
len vereisen immers uitsluitend dat de betaling wegens vervallen schuld is ge-
schied tijdens de verdachte periode met kennis in hoofde van de schuldeiser van 
de staking van betaling van de schuldenaar. Zij stellen geenszins als voorwaarde 
dat de betaling bovendien moet zijn geschied in uitvoering van een overeen-
komst, die tijdens de verdachte periode zou zijn totstandgekomen.

De vaststellingen van het hof van beroep sluiten overigens niet uit en maken 
zelfs aannemelijk dat er kennis was in hoofde van de verweerster van de staking 
van betaling in hoofde van de NV Intabo. Het hof van beroep stelde immers in 
de feiten vast dat uit de briefwisseling tussen verweerster en de NV Intabo van 
voor 26 maart 1997 onomstotelijk bleek dat de NV Intabo zich in de volstrekte 
onmogelijkheid bevond de aanzienlijke schuld te betalen, wat zij tegenover de 
verweerster uitdrukkelijk bevestigde door te stellen dat het haar niet mogelijk 
was nieuwe kredieten bij de banken te bekomen en geen andere inbreng te kun-
nen doen dan haar eigen arbeid (tussenarrest p. 4, in het midden), welke omstan-
digheden door de eiser precies waren ingeroepen tot bewijs van de kennis, in 
hoofde van de verweerster, van de staking van betaling van de NV Intabo.

Door enerzijds in de feiten vast te stellen, en in ieder geval niet uit te sluiten 
dat de verweerster op de hoogte was van de staking van betaling in hoofde van 
de NV Intabo en anderzijds te oordelen dat de betaling, gedaan tijdens de ver-
dachte periode op grond van contractuele bepalingen, die dagtekenden van vóór 
deze periode, ontsnapt aan de toepassing van artikel 18 van de huidige Faillisse-
mentswet, schendt het hof van beroep de artikelen 18 van de huidige Faillisse-
mentswet en 446 Faillissementswet (oud) evenals, voor zoveel als nodig, de arti-
kelen 1289 en 1291 Burgerlijk Wetboek.

Minstens miskent het hof van beroep aldus zijn motiveringsverplichting, nu 
het nalaat een antwoord te verstrekken op eisers aanvoeringen nopens het voor-
handen zijn van de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 446 Faillissements-
wet (oud) en 18 Faillissementswet van 8 augustus 1997 (schending van artikel 
149 van de gecoördineerde Grondwet).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1291 van het Burgerlijk Wetboek heeft schuldvergelijking 

alleen plaats tussen twee schulden die beide tot voorwerp hebben een geldsom of 
een zekere hoeveelheid vervangbare zaken van dezelfde soort en die beide vast-
staand en opeisbaar zijn.

Artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de lastgeving of volmacht 
een handeling is, waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor 
de lastgever in zijn naam te doen.

Overeenkomstig artikel 1993 van hetzelfde wetboek, heeft de lasthebber de 
verplichting om de gelden die hij krachtens de uitvoering van zijn volmacht heeft 
ontvangen aan zijn lastgever af te dragen.
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Deze verplichting kan worden aangezien als een schuld tot betaling van een 
geldsom die, in beginsel, in aanmerking komt voor schuldvergelijking met een 
schuldvordering die de lasthebber op de lastgever heeft, ook al is die schuldvor-
dering vreemd aan de lastgeving.

2. Het onderdeel gaat ervan uit dat de verplichting van de lasthebber tot het af-
dragen aan de lastgever van de gelden die in de uitvoering van de lastgeving 
werden geïnd, geen schuld is tot betaling van een geldsom en die de lasthebber 
bijgevolg niet  kan compenseren met een schuldvordering op de lastgever  die 
vreemd is aan de lastgeving.

3. Het onderdeel dat berust op een onjuiste rechtsopvatting faalt naar recht.
4. Het onderdeel is voor het overige afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde 

schending van de bepalingen inzake de lastgeving.
5. Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
6. De appelrechters overwegen dat:
- "Ook in hoger beroep (de eiser) zijn vordering blijft steunen op artikel 445 en 

446 (oud) Faill. W., huidige art. 17 en 18 Faill. W. Het blijkt evenwel dat de wij-
ze waarop gehandeld werd overeenstemt met de contractuele afspraken die zelf 
dateren van eind 1993, lang vóór de verdachte periode (de datum van staking van 
betaling werd bepaald op 8 okt. 1996). Deze contractuele bepalingen ontsnappen 
derhalve aan de toepassing van art. 17 en 18 Faill. W."

- "Het beding houdende conventionele schuldvergelijking vervat in artikel 35d 
van de franchiseovereenkomst van 15 december 1993 dat dateert van lang voor 
de verdachte periode, is geldig. Nog voor het faillissement waren de voorwaar-
den voor compensatie vervuld zodat de vordering van (de eiser) tot betaling van 
de  overnameprijs  ongegrond  is,  de  schuld  teniet  gegaan  zijnde  door 
compensatie".

7. Zij verwerpen en beantwoorden aldus het verweer van de eiser.
8. Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
9. Anders dan het onderdeel aanvoert beperkt artikel 446 (oud) van de Faillis-

sementwet de door de rechter in aanmerking te nemen elementen niet tot de ken-
nis door de schuldeiser van de staking van betaling.

10. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

29 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Geinger en De Gryse.
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Nr. 369

1° KAMER - 29 juni 2006

1º DERDENVERZET - DEVOLUTIEVE KRACHT - RECHTSMACHT VAN DE RECHTER - OMVANG

2º DERDENVERZET - DERDE - AANGEVOERDE MIDDELEN - GRENZEN

1º De rechter die kennisneemt van het derdenverzet oefent een volledige rechtsmacht uit  
met betrekking tot hetgeen in de bestreden beslissing werd beslist en de positie van de 
derde aanbelangt1. (Art. 1122, eerste lid, Ger.W.)

2º  Bij  een  derdenverzet  mag  de  derde,  binnen  de  grenzen  van  wat  in  de  bestreden  
beslissing werd beslist en van wat hem aanbelangt, alle middelen aanvoeren zowel in  
feite als in rechte; hij wordt hierbij, in beginsel, niet beperkt door de proceshouding die 
was aangenomen door de partijen in het oorspronkelijk geding. 

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

ARREST

(A.R. C.05.0478.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;

- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 17, 18, 774, 1042, 1122 en 1130 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdedi-

ging.
Aangevochten beslissingen
Het derdenverzet van de eiseres tegen het arrest van de eerste kamer van het 

Hof van Beroep te Antwerpen van 5 juni 2000 in de zaak gekend onder het nr. 
1997/AR/3396 ten einde dit arrest ten aanzien van de eiseres te hervormen in die 
zin dat voor recht moet worden gezegd dat rekening moet worden gehouden met 
het feit dat de derde verweerder de nalatenschap van zijn vader wijlen E.M. op 3 
december 1997 aanvaardde onder het voorrecht van boedelbeschrijving en de in-
breng van de derde verweerder in de nalatenschap van wijlen M.M. moet worden 

1 A. LE PAIGE, Handboek voor gerechtelijk recht, deel IV, Rechtsmiddelen, Antwerpen/Amsterdam, 
S.W.U., 1973, nr. 191; H. BOULARBAH en J. ENGLEBERT, La tierce opposition contre une ordonnance 
rendue sur requête unilatérale introduit-elle  une nouvelle instance?,  J.T. 2000, p.  422, nr.  14;  K. 
WAGNER, APR, Derdenverzet, Kluwer, 2002, p. 5, nr. 2 en p. 47, nr. 72.
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beperkt tot het effectieve aandeel dat de derde verweerder uit de nalatenschap 
van wijlen E.M.erfde, wordt door het bestreden arrest onontvankelijk verklaard 
op de volgende gronden:

Door de eerste verweerster en de tweede verweerder J.T.en J.T., wordt opge-
worpen dat het derdenverzet onontvankelijk is wegens gebrek aan belang.

De derde die derdenverzet aantekent moet een belang hebben. Dit houdt in dat 
de derde dient aan te tonen dat de bestreden beslissing hem "eventueel" zal bena-
delen.

Door de eiseres wordt als "belang" aangevoerd in haar dagvaarding houdende 
derdenverzet, dat er op 13.07.2001 uitvoerend roerend beslag werd gelegd op de 
goederen behorende tot de huwgemeenschap bestaande tussen haar en August 
Major.

Door de eiseres wordt ook nog aangevoerd, dat in het arrest waartegen derden-
verzet  geen  rekening  werd  gehouden  met  het  feit  dat  August  Major  op 
03.12.1997 de nalatenschap van wijlen E.M.had aanvaard onder voorbehoud van 
boedelbeschrijving en derhalve maar qualitate qua kon worden veroordeeld.

Door de eiseres wordt gesteld dat het bedoeld uitvoerend beslag werd gelegd 
in uitvoering van dit arrest.

Er moet vastgesteld worden dat de eiseres geen exploot van enig uitvoerend 
beslag neerlegt.

In het ongenummerde bundel met stukken van de eiseres is wel een dagvaar-
ding dd. 19.12.2002 voor de beslagrechter in Brugge aanwezig (in losbladige fo-
tokopie). Daarin is echter sprake van een uitvoerend beslag krachtens een notari-
ële akte. In de eveneens neergelegde beschikking dd. 02.12.2003 van de beslag-
rechter te Brugge, stelt deze laatste trouwens ook dat geen enkel beslag gebeurde 
krachtens het arrest.

Verder moet gesteld worden dat het feit, dat er uitvoerend beslag gelegd wordt 
krachtens een titel, nog niet maakt dat er een belang ontstaat in hoofde van een 
derde wiens goederen onder dit  beslag worden gelegd om derdenverzet tegen 
deze titel te kunnen aantekenen.

Het belang om derdenverzet te doen ontstaat doordat de beslissing (titel) zelf 
nadeel berokkent, niet de uitvoering ervan op zich. Verder kan ten overvloede 
nog opgemerkt worden, dat een derde met een derdenverzet niet in de plaats kan 
treden van een partij die reeds veroordeeld werd in een beslissing. Deze derde 
kan geenszins argumenten of middelen inroepen die deze veroordeelde partij be-
wust/gewild of onbewust/ongewild niet heeft ingeroepen te zijner verdediging. 
Een derde kan met een derdenverzet enkel eigen belangen verdedigen.

Door de eiseres in derdenverzet wordt aldus geen belang aangetoond in ver-
band met haar derdenverzet.

Grieven
Eerste onderdeel
In haar dagvaarding houdende derdenverzet hield eiseres uitdrukkelijk staan-

de:
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- dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen bij vonnis van 5 november 
1997 voor recht zegde dat de derde verweerder samen met de vierde verweerster 
gehouden was tot inbreng van een bedrag van 33.961,40 euro in de nalatenschap 
van wijlen M.M., zijnde de tegenwaarde van verdwenen effecten (1);

- dat in dit vonnis de zaak terug verwezen werd naar de aangestelde notarissen 
voor aanpassing van de staat van vereffening (2);

- dat de eerste kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen bij arrest van 5 
juni 2000 het vonnis van de eerste rechter heeft bevestigd (3);

- dat krachtens de grosse van de notariële akte verleden voor notaris L. W. met 
standplaats te Mechelen in datum van 14 april 2001 waarvan afschrift werd bete-
kend op 13 juli 2001 met bevel tot betaling, uitvoerend beslag gelegd werd op de 
goederen behorende tot de huwgemeenschap van de derde verweerder en de eise-
res (zie de dagvaarding in derdenverzet van 19 december 2002, p. 2, laatste lid 
en p. 3, eerste drie leden).

De eerste en de tweede verweerders stelden eveneens in hun syntheseberoeps-
conclusie dat de tenuitvoerlegging geschiedde krachtens de notariële akte verle-
den door notaris L.W. op 14 april 2001 welke akte werd opgesteld met verwij-
zing naar het vonnis van de Rechtbank van Eerste aanleg te Mechelen van 5 no-
vember 1997 en het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 5 juni 2000 
(zie de syntheseberoepsbesluiten van de eerste en de tweede verweerders, p. 2, 4 
en 5).

Door de verweerders werd niet aangevoerd dat het derdenverzet van de eiseres 
onontvankelijk zou zijn bij gebrek aan belang omdat het uitvoerend beslag niet 
gebeurde krachtens het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 5 juni 
2000 maar krachtens de notariële akte van 14 april 2001 die in uitvoering van - 
en overeenkomstig dit arrest verleden werd.

In zoverre het bestreden arrest beslist heeft dat het derdenverzet van de eiseres 
onontvankelijk is bij gebrek aan belang omdat enkel sprake is van een uitvoerend 
beslag krachtens een notariële akte en er geen enkel beslag gebeurde krachtens 
het arrest waartegen derdenverzet, zonder dat dit aangevoerd werd door partijen, 
zonder dat hierover gedebateerd werd en zonder de eiseres de gelegenheid te ge-
ven haar verweermiddelen desaangaande te doen gelden, werden de rechten van 
de verdediging van eiseres geschonden (schending van artikel 6.1 E.V.R.M. en 
van het algemeen beschikkingsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de 
verdediging).

Het bestreden arrest kon het derdenverzet van de eiseres bovendien niet onont-
vankelijk  verklaren op grond van die ambtshalve ingeroepen exceptie  zonder 
voorafgaandelijk de heropening der debatten te bevelen (schending van de arti-
kelen 774 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Het Hof van Beroep te Antwerpen had in zijn arrest van 5 juni 2000, met be-

vestiging van het vonnis a quo, gezegd voor recht dat de derde en de vierde ver-
weerders gehouden zijn tot inbreng van 33.961,41 euro.

In  de  dagvaarding  houdende  derdenverzet  had  eiseres  uitdrukkelijk  aange-
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voerd dat haar derdenverzet tegen het arrest van 5 juni 2000 ontvankelijk was 
vermits het Hof van Beroep te Antwerpen in het arrest van 5 juni 2000 geen re-
kening gehouden heeft met het feit dat de derde verweerder op 3 december 1997 
de nalatenschap van E.M.had aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrij-
ving zodat hij enkel qualitate qua kon veroordeeld worden en vermits in uitvoe-
ring van het arrest van 5 juni 2000 uitvoerend beslag gelegd werd op goederen 
van de huwgemeenschap voor een hoger bedrag dan de inbreng waartoe de derde 
verweerder  ingevolge  de  aanvaarding  onder  voorbehoud kon worden  veroor-
deeld (zie de dagvaarding in derdenverzet van 19 december 2002, p. 3, vanaf het 
vierde laatste lid). In haar besluiten hield de eiseres eveneens uitdrukkelijk staan-
de dat zij als echtgenote van de derde verweerder wel degelijk belang en hoeda-
nigheid heeft om derdenverzet in te stellen tegen het arrest van het Hof van Be-
roep te Antwerpen van 5 juni 2000 vermits de derde verweerder de nalatenschap 
enkel aanvaard had onder voorrecht van boedelbeschrijving zodat derde verweer-
der enkel kon gehouden zijn voor het deel dat hij effectief uit de nalatenschap 
van wijlen zijn vader bekwam en er derhalve niet kon uitgevoerd worden op het 
gemeenschappelijk vermogen van de derde verweerder en de eiseres en vermits 
in het arrest van 5 juni 2000 geen sprake is van de aanvaarding van de nalaten-
schap onder voorrecht van boedelbeschrijving (zie de besluiten van eiseres neer-
gelegd op 2 september 2003, p. 5, randnrs. 4 en 5 en p. 9, nr. 6).

Door te beslissen dat het feit dat er uitvoerend beslag gelegd wordt krachtens 
een titel, nog niet maakt dat er een belang ontstaat in hoofde van een derde wiens 
goederen onder dit beslag worden gelegd om derdenverzet tegen deze titel  te 
kunnen aantekenen, heeft het bestreden arrest niet geantwoord op de in dit onder-
deel geciteerde dagvaarding in derdenverzet en besluiten waarin de eiseres niet 
alleen stelde dat zij belang had bij het derdenverzet omdat goederen van het ge-
meenschappelijk vermogen onder beslag werden gelegd maar ook omdat het ar-
rest van 5 juni 2000 zelf nadeel berokkent aan de eiseres vermits dit arrest ten 
onrechte had nagelaten rekening te houden met het feit dat derde verweerder de 
nalatenschap van zijn vader enkel aanvaard had onder voorrecht van boedelbe-
schrijving zodat de verplichting van de derde verweerder om bij te dragen in de 
schulden van die nalatenschap beperkt bleef tot het bedrag van de waarde van de 
goederen van die nalatenschap en zodat het gemeenschappelijk vermogen van de 
derde verweerder en van de eiseres in het geheel niet kon worden in beslag geno-
men (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Derde onderdeel
Ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de 

zaak is tussengekomen, kan ingevolge artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek 
derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die zijn rechten bena-
deelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht, of door een strafgerecht in 
zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan.

De eiser kan zijn derdenverzet steunen op eigen middelen, ook al werden die 
middelen niet ingeroepen door de partij die ingevolge de bestreden beslissing 
veroordeeld werd.

De eiseres had ter staving van haar derdenverzet aangevoerd dat de appelrech-
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ters in het bestreden arrest van 5 juni 2000 ten onrechte hadden nagelaten reke-
ning te houden met het feit dat de derde verweerder de nalatenschap van E.M.op 
3 december 1997 had aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving zodat 
derde verweerder enkel qualitate qua kon veroordeeld worden tot het bedrag van 
de nalatenschap van E.M.en zodat niet kon uitgevoerd worden op goederen van 
de huwgemeenschap voor een hoger bedrag dan waarvoor de derde verweerder 
maximaal kon worden veroordeeld ingevolge de aanvaarding onder voorrecht 
van boedelbeschrijving.

Het bestreden arrest heeft het derdenverzet van de eiseres ten onrechte onont-
vankelijk verklaard omdat een derde geenszins argumenten of middelen kan in-
roepen die de veroordeelde partij bewust of onbewust niet heeft ingeroepen ver-
mits de eiseres wel degelijk gerechtigd was haar derdenverzet tegen het arrest 
van 5 juni 2000 te steunen op het in dit onderdeel aangevoerde middel ook al had 
de derde verweerder, die door dit arrest veroordeeld werd, dit middel niet inge-
roepen te zijner verdediging (schending van de artikelen 17, 18, 1122 en 1130 
van het Gerechtelijk Wetboek).

Vierde onderdeel
Ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de 

zaak is tussengekomen, kan krachtens artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek 
derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die zijn rechten bena-
deelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht, of door een strafgerecht in 
zover dit over burgerlijke belangen uitspraak gedaan heeft.

Een derde kan in zijn rechten benadeeld worden en heeft dienvolgens het rech-
tens vereiste belang om derdenverzet aan te tekenen wanneer de uitvoering van 
de bestreden beslissing hem rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel berokkent zo-
dat hij er belang bij heeft de bestreden beslissing zelf ten aanzien van hem te 
doen hervormen.

De eerste en de tweede verweerders waren krachtens de uitgifte van de notari-
ële akte van 14 april 2001, die was opgesteld in uitvoering van - en conform het 
arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 5 juni 2000 -, overgegaan tot 
uitvoerend beslag op goederen behorende tot het gemeenschappelijk vermogen 
van de derde verweerder (partij in het arrest van 5 juni 2000) en van de eiseres 
(derde ten opzichte van het arrest van 5 juni 2000).

De eiseres werd dan ook rechtstreeks of onrechtstreeks in haar rechten bena-
deeld door het arrest van 5 juni 2000. Zij had derhalve het rechtens vereiste be-
lang om derdenverzet in te stellen ten einde het arrest van 5 juni 2000 ten aan-
zien van haar te doen hervormen door aan te voeren dat dit arrest geen rekening 
hield met het feit dat de derde verweerder de nalatenschap van E.M.enkel aan-
vaard had onder voorrecht van boedelbeschrijving en hij derhalve ingevolge dit 
arrest ten onrechte samen met vierde verweerster verplicht werd tot inbreng van 
33.961,41 euro vermits de derde verweerder, ingevolge de aanvaarding onder 
voorrecht van boedelbeschrijving, enkel qualitate qua kon gehouden worden tot 
het bedrag van de waarde van de goederen van de nalatenschap van E.M.(1) en 
door aan te voeren dat ingevolge dit arrest niet kon uitgevoerd worden op goede-
ren van de huwgemeenschap voor een bedrag hoger dan waarvoor de derde ver-
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weerder qualitate qua kon gehouden zijn (2).
Zonder het door de eiseres ter staving van haar derdenverzet aangevoerde mid-

del te onderzoeken, kon het bestreden arrest niet wettelijk beslissen dat door de 
eiseres geen belang wordt aangetoond in verband met haar derdenverzet (schen-
ding van de artikelen 17, 18, 1122 en 1130 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. De eiseres heeft geconcludeerd zoals in het onderdeel is weergegeven.
2. Het arrest beantwoordt dit verweer niet.
3. Het onderdeel is gegrond.
Derde onderdeel
4. Krachtens artikel 1122, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en onder 

voorbehoud van de in dat artikel opgesomde bijzondere gevallen, die te dezen 
niet van toepassing zijn, kan ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in de 
zaak is tussengekomen, derdenverzet doen tegen de beslissing die zijn rechten 
kan benadelen.

5.  De  rechter  die  kennisneemt  van  het  derdenverzet  oefent  een  volledige 
rechtsmacht uit met betrekking tot hetgeen in de bestreden beslissing werd be-
slist en de positie van de derde aanbelangt. Binnen deze grenzen mag de derde 
alle middelen aanvoeren zowel in feite als in rechte en wordt hij hierbij, in begin-
sel, niet beperkt door de proceshouding die was aangenomen door de partijen in 
het oorspronkelijk geding.

6. De appelrechters die oordelen dat "de derde geenszins argumenten of mid-
delen kan inroepen die (de) veroordeelde partij bewust/gewild of onbewust/onge-
wild niet heeft ingeroepen te zijner verdediging" en op die grond beslissen dat 
het derdenverzet van de eiseres geen belang vertoont, verantwoorden hun beslis-
sing niet naar recht.

7. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

29 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. Houtekier.
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Nr. 370

1° KAMER - 30 juni 2006

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ADAGIUM "CONTRA NON VALENTEM AGERE NON 
CURRIT PRAESCRIPTIO"

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — SCHORSING - MINDERJARIGEN EN 
ONBEKWAAMVERKLAARDEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL

3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — SCHORSING - MINDERJARIGEN EN 
ONBEKWAAMVERKLAARDEN - AFWIJKING - WIJZE

1º en 2º Het adagium "contra non valentem agere non currit praescriptio" is geen algemeen  
rechtsbeginsel1. (Art. 2, Ger.W.)

3º De gevallen waarin de verjaring loopt tegen minderjarigen en onbekwaamverklaarden 
zijn niet uitsluitend in een uitdrukkelijke wetsbepaling vastgelegd; het is voldoende dat de  
wil  van de wetgever om af te wijken van de regel van de schorsing van de verjaring  
voortvloeit  uit  het  voorwerp  of  het  oogmerk van de wet  die een bijzondere  verjaring  
invoert2. (Artt. 2252 en 2278, B.W.)

(S. e.a. T. FORTIS AG nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0573.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 januari 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun memorie twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2251 en 2252 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen;
- de artikelen 320, laatste lid, en 321 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de verjaring van een rechtsvorde-

ring geenszins loopt tegen degene die genoemde rechtsvordering onmogelijk kan 
uitvoeren ten gevolge van een uit de wet voortvloeiend beletsel, welk beginsel 
onder meer in de artikelen 2251, 2252 en 2253 van het Burgerlijk Wetboek is 
neergelegd.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de [eiseressen] niet-gegrond en wijst 

de toepassing af van het algemeen beginsel "contra non valentem agere non cur-

1 Zie Cass. 2 jan. 1969, A.C., 1969, 409. 
2 Cass. 1 juni 1995, A.R. C.94.0405.F, nr. 274.
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rit praescriptio", zulks in de onderstaande bewoordingen:
"Dat het argument dat de [eiseressen] wettelijk gezien onmogelijk kunnen op-

treden doordat ze minderjarig zijn, niet opgaat; dat zij immers het beginsel 'con-
tra non valentem agere non currit praescriptio' aanvoeren; dat zulks eigenlijk een 
ontkenning is  van die hierboven vermelde regel  krachtens welke,  in verzeke-
ringszaken, de verjaring tegen de minderjarigen loopt".

Grieven
Artikel 2252 van het Burgerlijk Wetboek poneert het beginsel van de schor-

sing van de verjaring tijdens de minderjarigheid, behoudens uitzonderingen.
Krachtens een zeer gevestigde rechtspraak is het Hof van Cassatie van oordeel 

dat de driejarige verjaringstermijn in verzekeringszaken, bedoeld in artikel 32 
van de wet van 11 juni 1874 een uitzondering is op artikel 2252 en bijgevolg te-
gen minderjarigen loopt.

Die rechtspraak wordt als volgt verantwoord:
"Dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 11 juni 1874 blijkt dat 

de wetgever, aan de hand van artikel 32 van die wet, een beperkte verjaring heeft 
willen invoeren om in te gaan tegen de verdwijning van bewijzen en controle-
middelen.

Dat dit doel geen verband houdt met de juridische bekwaamheid van de partij-
en; dat het niet bereikt zou zijn indien de verzekerde of zijn rechtsopvolgers een 
uit de verzekeringspolis afgeleide rechtsvordering zouden kunnen instellen, ette-
lijke jaren na de gebeurtenis op grond waarvan die rechtsvordering kan worden 
ingesteld".

Er moet echter een onderscheid gemaakt worden tussen minderjarigen met en 
zonder wettelijk vertegenwoordiger.

Het is ondenkbaar dat de wetgever, toen hij in verzekeringszaken een driejari-
ge verjaringstermijn instelde, gewild heeft dat zij niet alleen tegen minderjarigen 
met een wettelijk vertegenwoordiger, maar ook tegen minderjarigen zonder wet-
telijk vertegenwoordiger liep, terwijl artikel 2252 van het Burgerlijk Wetboek, 
dat niet opgeheven is en de minderjarigen wil beschermen, nog steeds als begin-
sel poneert dat de verjaring wordt geschorst tijdens de minderjarigheid.

Het  algemeen  beginsel  'contra  non  valentem  agere  non  currit  praescriptio' 
vormt uitgerekend de onontbeerlijke uitzondering op de regel dat de driejarige 
verjaring in verzekeringszaken loopt tegen minderjarigen.

Het Hof was in zijn arrest van 2 januari 1969 van oordeel dat het beginsel 
"contra non valentem agere non currit praescriptio" impliceerde dat de verjaring 
van een rechtsvordering niet loopt tegen degene die in de onmogelijkheid ver-
keert om die rechtsvordering in te stellen ten gevolge van een uit de wet voort-
vloeiend beletsel.

Dit is hier wel degelijk het geval, aangezien de [eiseressen] gedurende heel 
hun  minderjarigheid,  niet  beschikten  over  een  bijzonder  bewindvoerder,  die 
krachtens de artikelen 320, laatste lid, en 321 van het Italiaanse Burgerlijk Wet-
boek, als enige bevoegd is om hen te vertegenwoordigen bij belangenconflicten, 
zoals hier, met hun moeder.
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Artikel 320, laatste lid, van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:
"Indien een conflict  ontstaat  over  vermogensrechtelijke belangen  tussen de 

kinderen die onder hetzelfde ouderlijk gezag staan, of tussen hen en de ouders of 
degene van hen die op exclusieve wijze het ouderlijk gezag uitoefent, stelt de 
toezichthoudende rechter een bijzonder bewindvoerder voor de kinderen aan. In-
dien het conflict ontstaat tussen de kinderen en één van de ouders die het ouder-
lijk gezag uitoefenen, berust de vertegenwoordiging van de kinderen uitsluitend 
bij de andere ouder".

Artikel 321 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:
"In alle gevallen waar de ouders gezamenlijk, of degene van hen die op exclu-

sieve wijze het ouderlijk gezag uitoefent, niet kunnen of niet willen een of meer 
handelingen in het belang van het kind stellen, die buiten het gewone beheer val-
len, kan de rechter, op verzoek van het kind zelf, van het openbaar ministerie, of 
van een naaste verwante die er belang bij kan hebben, na de ouders te hebben ge-
hoord, voor het kind een bijzonder bewindvoerder aanstellen en hem machtigen 
dergelijke handelingen te stellen".

Zoals de [eiseressen] in hun conclusie voor het hof van beroep hadden bena-
drukt, is er een duidelijk belangenconflict tussen hun moeder en haar kinderen 
betreffende de aansprakelijkheid voor het opsouperen van het geld dat de kinde-
ren bij het overlijden van hun vader hadden ontvangen.

Overeenkomstig artikel 321 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek kon of wil-
de [de tweede verweerster], in haar hoedanigheid van beheerder van het vermo-
gen van haar minderjarige kinderen, geen rechtszaak instellen tegen de [eerste] 
verweerster aangezien dat haar eigen fouten aan het licht zou hebben gebracht en 
haar ertoe zou hebben genoopt de bedragen die zij had verkwist, met interest te-
rug te betalen.

Uit de artikelen 320, laatste lid, en 321 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek 
valt a contrario af te leiden dat in alle gevallen waar de ouders gezamenlijk of 
degene van hen die op exclusieve wijze het ouderlijk gezag uitoefent,  een of 
meer handelingen in het belang van het kind die buiten het gewone beheer val-
len,  niet  kunnen of  willen uitoefenen,  de minderjarige in  de wettelijke onbe-
kwaamheid verkeert om in rechte op te treden indien hem geen bijzonder be-
windvoerder is toegewezen.

Het is precies omdat het minderjarige wettelijk gezien niet in rechte kan optre-
den dat een bijzonder bewindvoerder kan worden aangesteld.

Die wettelijke onbekwaamheid om op treden, inzonderheid bedoeld bij de arti-
kelen 320, laatste lid, en 321 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, vormt het 
vereiste wettelijke beletsel om hier het beginsel "contra non valentem agere non 
currit praescriptio" toe te passen.

De mogelijkheid voor de rechter om, op verzoek van het kind zelf, van het 
openbaar ministerie of van een naaste verwante die er belang bij heeft, een bij-
zonder bewindvoerder aan te stellen, is de uitgelezen manier om het wettelijk be-
letsel ongedaan te maken, maar het is niet omdat de wetgever heeft voorzien in 
een mogelijkheid om het beletsel  ongedaan te maken dat  het als onbestaande 
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moet worden beschouwd nog voor de rechtspleging tot tenietdoening ervan inge-
zet is en tot een goed einde is gebracht.

Bovendien is het uiterst belangrijk erop te wijzen dat de rechter, krachtens arti-
kel 321 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, een bijzonder bewindvoerder kan 
aanstellen wanneer men hem erom vraagt, maar dat hij daar niet toe verplicht is.

Aldus zou de rechter, ook al neemt de minderjarige het initiatief om de aan-
stelling van een bijzonder bewindvoerder te vragen, wel degelijk kunnen weige-
ren dat verzoek in te willigen en aldus de minderjarige in een wettelijke toestand 
plaatsen van onbekwaamheid om op te treden.

Doordat er op het verzoek tot aanstelling van een bijzonder bewindvoerder niet 
automatisch een daadwerkelijke aanstelling volgt,  kan men niet stellen dat  de 
mogelijkheid voor de rechter om een bijzonder bewindvoerder aan te stellen hier 
de toepassing van het adagium "contra non valentem agere non currit praescrip-
tio" zou uitsluiten.

Tot slot mag er niet uit het oog worden verloren dat de weigering om in deze 
zaak de regel "contra non valentem agere non currit praescriptio" toe te passen, 
zou indruisen tegen de wil van de wetgever die, door het invoeren van de rege-
ling van de onbekwaamheid van minderjarige kinderen, duidelijk beoogde hen te 
beschermen en niet hen te beletten om hun rechten te doen gelden.

Hieruit volgt dat het arrest, door de rechtsvordering van de [eiseressen] ver-
jaard te verklaren, de artikelen 2251 en 2252 van het Burgerlijk Wetboek en 32 
van de wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekering schendt, en tevens het 
algemeen rechtsbeginsel miskent volgens hetwelk de verjaring van een burgerlij-
ke rechtsvordering niet loopt tegen degene die in de onmogelijkheid verkeert om 
die rechtsvordering in te stellen ten gevolge van een uit de wet voortvloeiend be-
letsel (beginsel neergelegd, onder meer, in de artikelen 2251, 2252 en 2253 van 
het Burgerlijk Wetboek) en bijgevolg de artikelen 320, laatste lid, en 321 van het 
Italiaanse Burgerlijk Wetboek schendt, in zoverre de [eiseressen], die toentertijd 
minderjarig waren, doordat er in de bijzondere omstandigheden van de zaak geen 
bijzonder bewindvoerder was aangesteld, onmogelijk konden optreden ten gevol-
ge van een uit de wet voortvloeiend beletsel".

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest heeft het hoger beroep van de [eiseressen] niet-gegrond verklaard en 

de toepassing afgewezen van het beginsel "contra non valentem agere non currit 
praescriptio", zulks in de volgende bewoordingen:

"Dat het argument dat de [eiseressen] wettelijk gezien onmogelijk kunnen op-
treden doordat ze minderjarig zijn, niet opgaat; dat zij immers het beginsel 'con-
tra non valentem agere non currit praescriptio' aanvoeren; dat zulks eigenlijk een 
ontkenning is  van die hierboven vermelde regel  krachtens welke,  in verzeke-
ringszaken, de verjaring tegen de minderjarigen loopt".
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Het hof [van beroep] verwerpt het beginsel "contra non valentem agere non 
currit praescriptio" op grond dat zulks eigenlijk een ontkenning is van de regel 
krachtens  welke,  in  verzekeringszaken,  de  verjaring  tegen  de  minderjarigen 
loopt.

Grieven
De redenering van het hof [van beroep] kan slechts hierdoor verklaard worden 

[dat het], ten onrechte, meende dat de[eiseressen] de toepassing van voornoemd 
beginsel grondden op hun uit hun minderjarigheid voortvloeiende onbekwaam-
heid.

Indien het loutere feit van minderjarig, en dus onbekwaam, te zijn, inderdaad, 
de toepassing van het beginsel "contra non valentem agere non currit praescrip-
tio" zou kunnen verantwoorden, dan zou zulks eigenlijk een ontkenning zijn van 
de regel krachtens welke, in verzekeringszaken, de verjaring tegen de minderjari-
gen loopt.

Dit is hier niet het geval, aangezien de [eiseressen] de toepassing van dat be-
ginsel niet op hun minderjarigheid grondden, maar wel op het feit dat hun geen 
bijzonder bewindvoerder was toegewezen, waardoor zij in deze zaak geen wette-
lijke vertegenwoordiger hadden.

De [eiseressen] hadden nochtans in hun conclusie voor het hof van beroep dui-
delijk uitgelegd dat zij wettelijk gezien onmogelijk konden optreden, zowel via 
zichzelf als via hun wettelijke vertegenwoordiger (hun moeder):

"III. Geen verjaring
A. Feitelijke toestand: tijdens hun minderjarigheid kunnen de [eiseressen] wet-

telijk gezien onmogelijk in rechte optreden
1. Duidelijk belangenconflict tussen de minderjarige kinderen en hun moeder
Er is  een duidelijk belangenconflict  tussen [de tweede verweerster] en haar 

kinderen betreffende de aansprakelijkheid voor het opsouperen van het geld dat 
de kinderen bij het overlijden van hun vader hadden ontvangen.

[De tweede verweerster] zou immers onmogelijk het initiatief genomen heb-
ben om in naam van haar minderjarige kinderen een aansprakelijkheidsvordering 
in te stellen tegen degenen die aansprakelijk waren voor de verkwisting van dat 
geld, aangezien zij die aansprakelijkheid met [de eerste verweerster] deelt.

2. Geen aanstelling van een bijzonder bewindvoerder
Teneinde de voor de kinderlijke schadelijke belemmeringen ongedaan te ma-

ken die, zoals in deze zaak, bij een belangenconflict kunnen ontstaan, voorziet 
het Italiaanse recht - dat van toepassing is aangezien de kinderen de Italiaanse 
nationaliteit hebben - in de aanstelling van een bijzonder bewindvoerder door de 
rechter (artikel 320, in fine, van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek):

'Indien een conflict ontstaat over vermogensrechtelijke belangen tussen de kin-
deren die onder hetzelfde ouderlijk gezag staan, of tussen hen en de ouders of de-
gene van hen die op exclusieve wijze het ouderlijk gezag uitoefent, stelt de toe-
zichthoudende rechter een bijzonder bewindvoerder voor de kinderen aan'.

Enkel een bijzonder bewindvoerder was namens de minderjarige kinderen te-
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gen [de verweersters] in rechte kunnen optreden.
Hier dient dus te worden vastgesteld dat er door de vrederechter nooit een bij-

zonder bewindvoerder is aangesteld.
En in tegenstelling tot hetgeen [de eerste verweerster] in conclusie beweert, 

kan men de [eiseressen] hoe dan ook niet verwijten dat zij in februari 1987, toen 
zij respectievelijk 10 en 9 jaar oud waren, niet het initiatief hebben genomen om 
de aanstelling van een bijzonder bewindvoerder aan te vragen.

De door de het Italiaanse recht aan minderjarige kinderen geboden mogelijk-
heid om bij de rechter de aanstelling van een bijzonder bewindvoerder aan te 
vragen, bestaat uitsluitend in het belang van het kind en kan geenszins diens aan-
sprakelijkheid in het gedrang brengen.

Het feit dan een minderjarig kind niet aansprakelijk is, vormt een beginsel van 
openbare orde dat de grondslag zelf is van de bescherming van kinderen tijdens 
hun minderjarigheid.

3. Onmogelijkheid voor de [eiseressen] om in rechte op te treden
Doordat er geen bijzonder bewindvoerder werd aangesteld, verkeerden de [ei-

seressen] in de volstrekte onmogelijkheid om, tijdens heel hun minderjarigheid, 
voor de rechter een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen diegenen die 
aansprakelijk waren voor de verkwisting van het ontvangen geld.

Zij bevonden zich dus in een feitelijke toestand - waarvoor zij niet verantwoor-
delijk waren - waarin geen enkele wettelijke vertegenwoordiger hun rechten kon 
doen gelden".

Hieruit volgt dat het arrest, door te oordelen dat de [eiseressen] normale min-
derjarigen waren, die naar behoren door hun moeder werden vertegenwoordigd, 
ondanks het duidelijk belangenconflict in deze zaak en de schending van artikel 
320, laatste lid, van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, niet heeft geantwoord op 
de in het middel aangewezen conclusie van de [eiseressen] (schending van arti-
kel 149 van de gecoördineerde Grondwet), althans de bewijskracht ervan heeft 
miskend door ze een betekenis te geven die onverenigbaar is met de gebruikte 
bewoordingen in zoverre de [eiseressen] de toepassing van het beginsel "contra 
non valentem agere non currit praescriptio" niet grondden op de onbekwaamheid 
die uit de verjaring [lees: uit hun minderjarigheid]voortvloeide (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Met de in het middel weergegeven overwegingen beantwoordt het arrest de 

conclusie van de eiseressen.
Voor het overige zegt het arrest niet dat de eiseressen "normale minderjarigen 

waren die naar behoren door hun moeder werden vertegenwoordigd".
Het middel mist feitelijke grondslag.
Eerste middel
Het adagium volgens hetwelk de verjaring van een burgerlijke rechtsvordering 
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niet loopt tegen degene die in de onmogelijkheid verkeert deze rechtsvordering 
in te stellen ten gevolge van een uit de wet voortvloeiend beletsel, is geen alge-
meen rechtsbeginsel.

In zoverre het middel de miskenning aanvoert van een onbestaand algemeen 
rechtsbeginsel, is het, zoals de eerste verweerster aanvoert, niet ontvankelijk.

Voor het overige bepaalt artikel 2252 van het Burgerlijk Wetboek dat de verja-
ring niet loopt tegen minderjarigen en onbekwaamverklaarden, behoudens het-
geen in artikel 2278 bepaald is, en met uitzondering van de andere bij de wet be-
paalde gevallen.

Dat artikel vereist niet dat die overige gevallen worden vastgelegd in een uit-
drukkelijke wetsbepaling. Het is voldoende dat de wil van de wetgever om af te 
wijken van de in artikel 2252 vermelde regel voortvloeit uit het voorwerp of het 
oogmerk van de wet die een bijzondere verjaring invoert.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 11 juni 1874 blijkt dat de 
wetgever, aan de hand van artikel 32 van die wet, een "beperkte verjaring" heeft 
willen invoeren om in te gaan tegen "de verdwijning van bewijzen en controle-
middelen". 

Dat doel houdt geen verband met de juridische bekwaamheid van de partijen. 
Het zou niet bereikt zijn indien de verzekerde of zijn rechtsopvolgers een uit de 
verzekeringspolis afgeleide rechtsvordering zouden kunnen instellen ettelijke ja-
ren na de gebeurtenis op grond waarvan die rechtsvordering kan worden inge-
steld. 

Er dient geen onderscheid gemaakt tussen de minderjarige die al dan niet een 
wettelijke vertegenwoordiger heeft.

Aangezien de Italiaanse wet bepaalt dat er bij een belangenconflict tussen de 
minderjarige en de ouder die op exclusieve wijze het ouderlijk gezag uitoefent, 
de  mogelijkheid  bestaat  om een bijzonder  bewindvoerder  te  benoemen,  is  er 
geen onmogelijkheid om de rechtsvordering uit te oefenen ten gevolge van een 
wettelijk beletsel.

In dat verband faalt het middel naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten. 

30 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. Wouters en Mahieu.

Nr. 371

1° KAMER - 30 juni 2006

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 



Nr. 371 - 30.6.06 HOF VAN CASSATIE 1549 

AANVANG. EINDE) - TERMIJN - VORDERING TOT BETALING VAN GENEESKUNDIGE 
VERSTREKKINGEN, DIENSTEN EN GOEDEREN - BEGRIP

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — UITLEGGING - 
PARLEMENTAIRE VOORBEREIDING

1º  De  rechtsvordering  tot  betaling  van  geneeskundige  verstrekkingen,  diensten  en 
goederen verjaart door verloop van een termijn van twee jaar te rekenen vanaf het einde  
van de maand waarin deze zijn verstrekt, ongeacht of ze door een verzekeringsinstelling  
al dan niet worden terugbetaald. (Art. 2277bis, B.W.)

2º De parlementaire voorbereiding van een wet kan niet worden aangevoerd tegen de klare 
en duidelijke tekst ervan1.

(B. T. ZIEKENHUISVERENIGING VAN BRUSSEL EN SCHAARBEEK – UNIVERSITAIR VERPLEGINGSCENTRUM 
BRUGMANN)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0117.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 16 december 2004 in laatste 

aanleg gewezen door de Vrederechter van het nieuwe vijfde kanton Brussel.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 2262bis, inzonderheid §1, eerste lid, en 2277bis van het Burger-

lijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het vonnis verklaart de hoofdvordering ontvankelijk en gegrond, veroordeelt 

bijgevolg eiseres tot betaling aan verweerster van tweeëntachtig euro in hoofd-
som en veroordeelt eiseres bovendien in de kosten begroot op honderd dertig 
euro en achtenzeventig cent, en grondt die veroordelingen hierop:

"dat artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: 'alle 
persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar';

dat artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:  'de rechtsvordering 
van verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen geleverde genees-
kundige verstrekkingen, diensten en goederen, daar inbegrepen de vordering we-
gens bijkomende kosten, verjaart ten overstaan van de patiënt door verloop van 
een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf het einde van de maand waarin deze zijn 
verstrekt;

dezelfde bepaling is van toepassing voor geneeskundige verstrekkingen, dien-
sten, goederen en bijkomende kosten welke door de verplegings- en verzorgings-
instelling of door derden werden geleverd of gefactureerd';

1 Cass. 22 dec. 1994, A.R. C.94.0035.F, nr. 573.
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dat die tekst in het Burgerlijk Wetboek is ingevoegd bij artikel 64 van de wet 
van 6 augustus 1993 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 
1993, zodat het in werking is getreden op 19 augustus 1993;

dat in de zoektocht naar de zuiverste interpretatie ervan verwezen dient te wor-
den naar de parlementaire voorbereiding van die wet;

dat, artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, zoals [verweersters] raads-
man, aanvoert, het gevolg is van een amendement ingediend bij de bespreking 
van het ontwerp van wet houdende sociale en diverse bepalingen, tot wijziging 
van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering alsmede van de wet op de ziekenhuizen (Me-
morie van toelichting, Kamer, Zitting 1992-1993, 1040/1);

dat het  nuttig is  de besprekingen tijdens die parlementaire voorbereiding te 
vermelden, inzonderheid de onderstaande passages eruit:

'Door het recente cassatiearrest d.d. 21 januari 1993 is de situatie van de pati-
ënt op het vlak van de verjaringstermijnen van doktersrekeningen die door het 
ziekenhuis worden geïnd, zeer precair geworden.

De gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 30 jaar werd door het Hof immers 
toepasselijk geacht, in plaats van de 1-jarige termijn die in artikel 2272 van het 
Burgerlijk  Wetboek wordt  gekoppeld aan het  vermoeden van betaling en die 
geldt voor de inning van de honoraria door de artsen zelf.

Rekening houdend met het feit dat in de diverse deelaspecten van de gezond-
heidszorg de patiënt  geconfronteerd wordt  met verschillende verjaringstermij-
nen, waardoor hij niet meer weet waaraan zich te houden, te meer daar de inter-
pretatie van de regels door de bevoegde rechtbanken niet altijd eenvormig is, me-
nen wij dat de invoering van een algemene bepaling meer dan wenselijk is'. (Me-
morie van toelichting - amendement nr. 7 van dhr. LANDUYT, Kamer, Zitting 1992-
1993, 1040/3);

en verder:
'Een patiënt kan bij de mutualiteit echter geen terugbetaling krijgen van oude 

ziekenhuisrekeningen (de rapporteur doelt hier op het gedeelte van de rekenin-
gen die dat recht doen ontstaan na het verstrijken van de terugbetalingstermijn).

Voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering (artikel 106 van de wet van 9 au-
gustus 1963) geldt immers een verjaringstermijn van 2 jaar voor wat de terugbe-
taling van de ziekenhuiskamer en de honoraria van de verzorgingsverstrekkers 
betreft.

Daarom beogen de voorgestelde amendementen de verjaringstermijn van de 
rechtsvorderingen van verzorgingsverstrekkers op twee jaar te brengen ...

Die eenvormigheid in de termijnen bevordert de rechtszekerheid'. (Verslag na-
mens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door dhr. Landuyt, 1040/7);

er dient ook gewezen te worden op de onderstaande parlementaire overwegin-
gen:

'teneinde de verhouding verzorgingsverstrekker-patiënt zoveel mogelijk te en-
ten op de verhouding verzorgingsverstrekker-V.I.-patiënt, komt de verjaringster-



Nr. 371 - 30.6.06 HOF VAN CASSATIE 1551 

mijn van 2 jaar van de ZIV ons het meest gepast voor';
(idem, 1040/3)
'die kwestie betreft immers allereerst de weigering van terugbetaling door het 

ziekenfonds dat op zijn beurt aan een verjaringstermijn van twee jaar is gebon-
den'.

(ibidem, 1040/7/92-93<5>.4.):
'Alle aspecten van de voorgestelde wetswijziging zouden eerst grondig onder-

zocht moeten worden'; 
dat  uit  de  parlementaire  voorbereiding blijkt  dat  de wetgever  zonder enige 

twijfel de patiënten het recht wilde waarborgen op de terugbetaling van de reke-
ningen voor ziekenhuiskosten voor het gedeelte ervan dat niet door de zieken-
fondsen wordt gedekt;

dat, zoals de professoren P. WÉRY en H . VUYE met brio beklemtonen in hun on-
derzoek van de rechtsleer, dat sinds 1995 in  J.T. verscheen onder de titel: 'La 
prescription de l'action des prestataires de soins: l'article 2277bis du Code civil':

'Tout juriste scrupuleux ne peut que désapprouver le fait que le législateur re-
coure à une loi-programme pour modifier le Code civil et le Code de commerce;

Que faut-il entendre par prestataire de soins? Le législateur n'a pas pris la pei-
ne de définir ces termes et la question ne fut même pas abordée lors des travaux 
préparatoires.

En matière de transport et de services ambulanciers, à peine de déboucher sur 
une absurdité, l'interprète est contraint de toutefois faire violence au texte de la 
loi !

Curieusement,  le législateur n'a pas cru devoir définir les mots 'prestations, 
biens et services médicaux' ce qui eut pour conséquence que: 'La question fut po-
sée, lors des débats parlementaires, de savoir si l'article 2277bis ne concernait 
que les créances faisant l'objet d'un remboursement dans le cadre de la loi relati-
ve à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités' et à ce sujet: 'le repré-
sentant du ministre de la Justice opina laconiquement par l'affirmative' (H. VUYE 
en P. WÉRY " La prescription de l'action des prestataires de soins ": l'article 2277-
bis du Code civil, J.T., 1995, p. 93 tot 102).

dat hoewel die auteurs de oplossing niet als  erg praktisch beschouwen, be-
schouwen zij deze ondanks alles als mogelijke interpretatie met als gevolg dat 
het criterium dat voor de rechtsvorderingen een verjaringstermijn zou gelden die 
verschilt naargelang ze betrekking hebben op door het ziekenfonds al dan niet te-
rugbetaalde des geneeskundige verstrekkingen, enige verwarring schijn te schep-
pen aangezien noch de rechter, noch de patiënt over de noodzakelijke informatie 
daaromtrent zouden beschikken (H. VUYE en P. WÉRY, idem, p. 98, nr. 15);

dat wij dienaangaande van oordeel zijn dat het zou moeten gaan om de enige 
logische en ethische uitlegging van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek 
in het licht van de parlementaire voorbereiding en van het rechtsleeronderzoek, 
enerzijds, omdat de minister van Justitie die uitlegging bevestigd heeft, ander-
zijds, omdat zij overeenstemt met de geest van hetgeen de parlementsleden die 
ze hebben besproken als een wijziging beschouwden, waarbij echter wel uitslui-
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tend rekening wordt gehouden met de parameter en met de vergelijking met de 
terugbetaling door het ziekenfonds, en, tot slot, omdat overeenkomstig de strikte 
uitlegging van een afwijkende regel, ze niet dient te worden toegepast op schuld-
vordering van verschillende aard, namelijk in deze zaak het gedeelte van de kos-
ten dat ten laste van de patiënt blijft en dat in wezen, aangezien het om zijn per-
soonlijke bijdrage gaat, hem geen enkel recht tot terugbetaling bij zijn mutualiteit 
verleent;

dat er, volledigheidshalve en zoals [de verweerster] onderstreept, zelfs een risi-
co op misbruik bestaat in die zin dat een patiënt die van kwade trouw is en die na 
een spoedopname de rekening ontvangt en het bewijs voor de terugbetaling door 
het ziekenfonds van alle gedane kosten, de terugbetaling door het ziekenfonds 
van alle bedoelde kosten zou kunnen verkrijgen zonder ooit zelf een gedeelte te 
moeten betalen onder aanvoering van die verjaring van korte duur;

dat artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek bijgevolg in die zin moet wor-
den uitgelegd dat het toepassinggebied ervan enkel geneeskundige verstrekkin-
gen betreft die door het ziekenfonds worden terugbetaald, zodat de niet door het 
ziekenfonds terugbetaalde verstrekkingen verjaren na verloop van 10 jaar over-
eenkomstig het in artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek be-
vestigde algemeen beginsel".

Grieven
Artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek (artikel 64 van de wet van 6 au-

gustus 1993) bepaalt, in algemene bewoordingen: "de rechtsvordering van ver-
zorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen geleverde geneeskundige 
verstrekkingen, diensten en goederen, daar inbegrepen de vordering wegens bij-
komende kosten, verjaart ten overstaan van de patiënt door verloop van een ter-
mijn van 2 jaar te rekenen vanaf het einde van de maand waarin deze zijn ver-
strekt. Dezelfde bepaling is van toepassing voor geneeskundige verstrekkingen, 
diensten, goederen en bijkomende kosten welke door de verplegings- en verzor-
gingsinstelling of door derden werden geleverd of gefactureerd". Het bestreden 
vonnis beslist evenwel dat voornoemd artikel "in die zin moet worden uitgelegd 
dat het toepassinggebied ervan enkel geneeskundige verstrekkingen betreft die 
door het ziekenfonds worden terugbetaald, zodat de niet door het ziekenfonds te-
rugbetaalde verstrekkingen verjaren na verloop van 10 jaar overeenkomstig het 
in artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bevestigde alge-
meen beginsel".

Het bestreden vonnis doet aldus de toepassing van dat artikel 2277bis afhan-
gen van een voorwaarde die in dat artikel niet is vermeld, namelijk dat het zou 
moeten gaan om door het ziekenfonds terugbetaalde geneeskundige verstrekkin-
gen.

Het vonnis weigert dus ten onrechte artikel 2277bis toe te passen op de oor-
spronkelijke tegen de eiseres ingestelde rechtsvordering en verwerpt vervolgens 
op onwettige wijze het verjaringsmiddel dat de eiseres op grond van dat artikel 
aanvoert (schending van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek).

Bijgevolg schendt het bestreden vonnis artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek door het ten onrechte toepasselijk te verklaren op de oor-
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spronkelijk rechtsvordering die tegen de eisers was ingesteld, terwijl artikel 2277-
bis van dat wetboek op die rechtsvordering van toepassing was.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek verjaart de rechtsvorde-

ring van verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen geleverde ge-
neeskundige verstrekkingen, diensten en goederen, daar inbegrepen de vordering 
wegens bijkomende kosten, ten overstaan van de patiënt door verloop van een 
termijn van twee jaar te rekenen vanaf het einde van de maand waarin deze zijn 
verstrekt en dezelfde bepaling is van toepassing voor geneeskundige verstrekkin-
gen, diensten, goederen en bijkomende kosten welke door de verplegings- en 
verzorgingsinstelling of door derden werden geleverd of gefactureerd.

Die bepaling is van toepassing op elke rechtsvordering tot betaling van genees-
kundige verstrekkingen, diensten en goederen, ongeacht of ze door een verzeke-
ringsinstelling al dan niet kunnen worden terugbetaald.

De parlementaire voorbereiding van een wet kan niet worden aangevoerd te-
gen de klare en duidelijke tekst ervan. Waar de wet geen onderscheid maakt, 
mag ook geen onderscheid worden gemaakt.

Het bestreden vonnis dat beslist dat "artikel 2277bis van het Burgerlijk Wet-
boek in die zin moet worden uitgelegd dat het toepassinggebied ervan enkel ge-
neeskundige  verstrekkingen betreft  die  door  het  ziekenfonds worden terugbe-
taald, zodat de niet door het ziekenfonds terugbetaalde verstrekkingen verjaren 
na verloop van 10 jaar overeenkomstig het in artikel 2262bis, §1, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek bevestigde algemeen beginsel", schendt de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de hoofdvor-

dering en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Vrederechter van het vierde kanton 

Brussel.

30 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 372
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1° KAMER - 30 juni 2006

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING - 
OVEREENGEKOMEN VASTSTELLING NA ECHTSCHEIDING - WETTIGHEID

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING - 
OVEREENGEKOMEN VASTSTELLING NA ECHTSCHEIDING - WIJZIGING

1º  Geen  enkele  wetsbepaling  staat  eraan  in  de  weg  dat  de  uit  de  echt  gescheiden 
echtgenoten  bij  overeenkomst  de  uitkering  vaststellen  die  aan de echtgenoot  die  de  
echtscheiding heeft verkregen op de goederen en inkomsten van de andere echtgenoot  
is verschuldigd. (Artt. 301 en 306, B.W.)

2º  De  uitkering  die  na  de  echtscheiding  bij  overeenkomst  is  vastgesteld  kan  worden 
gewijzigd op voorwaarde dat de partijen een beding van herziening of beperking hebben  
bepaald. (Impliciete oplossing). (Artt. 307bis en 1134, B.W.)

(M. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0185.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 oktober 2004 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 232, 306, 307bis en 2044 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist dat het hoger beroep ontvankelijk maar niet ge-

grond is om de volgende redenen:
"dat [de eiser] de eerste rechter verwijt te hebben geoordeeld dat de litigieuze 

uitkering een overeengekomen uitkering is;
dat hij aanvoert dat die uitkering gesteund is op artikel 307bis van het Burger-

lijk Wetboek na een echtscheiding wegens feitelijke scheiding; dat zij bijgevolg 
herzienbaar is en tot een derde gedeelte van de inkomsten van de schuldenaar be-
perkt moet worden;

dat moet worden vastgesteld dat over de litigieuze uitkering nooit een vonnis 
is  uitgesproken,  dat  geen enkele  rechtbank de grondslag of  het  bedrag ervan 
heeft onderzocht, dat de vonnissen van 5 april 1985 en 19 september 1985 uit-
drukkelijk de uitspraak over dat punt hebben aangehouden;

dat zij bijgevolg alleen is gesteund op de overeenkomst die op 14 juni 1987 
werd ondertekend;
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dat de wettig gesloten overeenkomsten de partijen tot wet strekken;
dat die overeenkomst in duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen is ge-

steld; dat zij elke uitwerking moet krijgen die de partijen eraan hebben willen 
hechten;

dat [de eiser] betoogt dat die overeenkomst een dading zou zijn die de gerech-
telijke procedures tussen de partijen beëindigt; dat zij bijgevolg zou gesloten zijn 
in het kader van artikel 307bis;

dat zulks echter helemaal niet blijkt uit de tekst van de overeenkomst die vol-
gens de partijen is opgesteld in het bijzijn van de notarissen die de vereffening-
verdeling hebben gedaan;

dat niets erop wijst dat het hier gaat om een dading in de zin van artikel 2004 
[lees: 2044] van het Burgerlijk Wetboek; dat de term 'dading' nergens voorkomt; 
dat de partijen niet vermelden dat zij het proces tussen hen willen beëindigen; dat 
de artikelen 307 en 307bis nergens worden vermeld;

dat de partijen de rechtbank nooit hebben gevraagd hun akkoord te bekrachti-
gen en dat zij evenmin afstand hebben gedaan van hun vorderingen;

dat artikel 307bis bovendien volgt uit een wet van 1 juli 1974 die bij het op-
stellen van de overeenkomst goed gekend was; dat in de overeenkomst nergens 
naar die wet wordt verwezen; dat zelfs als de partijen aan hun overeenkomst de 
uitwerking van artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek hadden willen hech-
ten, toch moet worden overwogen dat zij nooit de bedoeling kunnen hebben ge-
had het bedrag ervan te beperken tot een derde gedeelte van de inkomsten van de 
schuldenaar; dat artikel 307bis op het tijdstip van de ondertekening, in 1987, im-
mers niets dergelijks bepaalde;

dat de rechtbanken pas sedert het arrest van 3 mei 2000 van het Arbitragehof 
het plafond van een derde gedeelte van de inkomsten, zoals dat is bepaald in arti-
kel 301, §4, toepassen door gelijkschakeling met de uitkeringen na echtscheiding 
wegens scheiding van meer dan twee jaar;

dat erop moet worden gewezen, zoals de eerste rechter terecht doet, dat de par-
tijen, zelfs in het geval van een uitkering als bedoeld in artikel 301, vrij hun rech-
ten bij overeenkomst mogen blijven regelen, waarbij ieder van hen afstand kan 
doen van de waarborgen of beperkingen die de wet bepaalt;

dat in dit geval de partijen geen beding tot herziening of beperking hebben be-
paald, zodat de duidelijke bewoordingen van de overeenkomst moeten worden 
geëerbiedigd;

(...)
dat de overeenkomst bijgevolg haar volle uitwerking moet krijgen;
dat het hoger beroep niet gegrond wordt verklaard;
(...)"
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "de uitkering tot levens-

onderhoud krachtens de artikelen 306 en 307 [die verwijzen naar artikel 232 over 
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de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding] een derde gedeelte van de in-
komsten van de schuldenaar mag te boven gaan en worden aangepast of afge-
schaft al naar de wijzigingen in de behoeften en de bestaansmiddelen van partij-
en".

Het bestreden vonnis heeft ten onrechte beslist dat de overeenkomst tussen de 
partijen van 14 juni 1987 niet in het kader van artikel 307bis zou zijn gesloten.

De aard van de uitkering tot levensonderhoud, die is vastgesteld na een echt-
scheiding op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek, wordt niet ge-
wijzigd door het feit dat de partijen het bedrag ervan bij overeenkomst hebben 
vastgelegd. Het vaststellen van het bedrag van een uitkering tot levensonderhoud 
na echtscheiding wegens feitelijke scheiding, zelfs bij overeenkomst tussen de 
partijen, valt nog steeds onder toepassing van artikel 307bis van het Burgerlijk 
Wetboek. De uitkering mag dus worden gewijzigd en moet thans worden beperkt 
tot een derde gedeelte van de actuele inkomsten van de schuldenaar (Arbitrage-
hof nr.  48/2000, 3 mei 2000, A.A 2000, 669,  B.S. 5 juli  2000 (2de uitgave), 
22843).

Het bestreden vonnis dat [beslist] dat de overeenkomst tussen de partijen van 
14 juni 1987 niet is gesloten in het kader van artikel 307bis van het Burgerlijk 
Wetboek, terwijl de uitkering tot levensonderhoud, waarvan het bedrag, zelfs bij 
overeenkomst tussen de partijen, na een echtscheiding op grond van artikel 232 
van het Burgerlijk Wetboek is vastgesteld, steeds onder toepassing valt van arti-
kel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, schendt aldus de bepalingen van de arti-
kelen 232, 306 en 307bis van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
De appelrechters oordelen ten onrechte dat de overeenkomst van 14 juni 1987 

geen dading is in de zin van artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt 
dat "dading een contract is, waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen, of 
een toekomstig geschil voorkomen".

De motieven van de bestreden beslissing voeren immers onwettige criteria in 
[door te beslissen] "dat de term 'dading' nergens voorkomt; dat de partijen niet 
vermelden dat zij het proces tussen hen willen beëindigen; dat de artikelen 307 
en 307bis nergens worden vermeld; dat de partijen de rechtbank nooit hebben 
gevraagd hun akkoord te bekrachtigen en dat zij evenmin afstand hebben gedaan 
van hun vorderingen".

Dading is een een wederkerige overeenkomst waarbij de partijen wederzijdse 
toegevingen doen om een geschil te beëindigen of te voorkomen (Cass., 19 sep-
tember 2001, P.01.0617.F; Cass., 18 mei 1995, C.93.0270.N, Pas., 1995, I, 519). 
Dat is precies de aard van de overeenkomst van 14 juni 1987, die duidelijk ver-
wijst naar de lopende procedures tussen de partijen, die aangeeft dat de partijen 
een geschilpunt hebben willen oplossen dat door de rechtbanken nog niet was 
beslecht en die wederzijdse toegingen bevat.

Het woord "dading" moet daarin dus niet voorkomen en de partijen moeten 
evenmin vermelde dat zij het proces tussen hen willen beëindigen (wat trouwens 
is vermeld in de overeenkomst van 14 juni 1987, althans impliciet). Het bestaan 
van een dading vereist evenmin dat de partijen de artikelen vermelden waarop de 
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tussen gevoerde procedure gegrond is, noch dat zij de rechtbank vragen hun ak-
koord te bekrachtigen.

Het  bestreden vonnis,  dat  onwettige criteria  invoert  om [uitspraak te  doen] 
over het bestaan van een dading, schendt artikel 2044 van het Burgerlijk Wet-
boek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Dit onderdeel betoogt dat het bedrag van de uitkering, zelfs als het bij overeen-

komst is vastgesteld nadat de echtscheiding op grond van artikel 232 van het 
Burgerlijk Wetboek is uitgesproken, nog steeds onder toepassing valt van artikel 
307bis van dat  wetboek en bijgevolg kan worden gewijzigd en beperkt  moet 
worden tot een derde gedeelte van de actuele inkomsten van de schuldenaar.

Geen enkele wetsbepaling staat eraan in de weg dat de uit de echt gescheiden 
echtgenoten bij overeenkomst de uitkering vaststellen die, krachtens de artikelen 
301 of 306 van het Burgerlijk Wetboek, aan de echtgenoot die echtscheiding 
heeft verkregen, op de goederen en inkomsten van de andere echtgenoot is ver-
schuldigd.

Het bestreden vonnis heeft vastgesteld dat de echtscheiding tussen de partijen 
op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek op 16 juni 1984 is uitge-
sproken en op 11 oktober 1984 is overgeschreven, en oordeelt vervolgens dat de 
litigieuze uitkering uitsluitend gegrond is op de op 14 juni 1987 gesloten over-
eenkomst, "dat die overeenkomst in duidelijke en ondubbelzinnige bewoordin-
gen is gesteld, dat zij elke uitwerking moet krijgen die de partijen eraan hebben 
willen hechten, [...] dat de partijen vrij hun rechten bij overeenkomst mogen blij-
ven regelen, waarbij ieder van hen afstand kan doen van de waarborgen of beper-
ken die de wet bepaalt [en] dat in dit geval de partijen geen beding van herzie-
ning of  beperking hebben bepaald,  zodat  de  duidelijke bewoordingen van de 
overeenkomst moeten worden geëerbiedigd". Het bestreden vonnis verantwoordt 
zijn beslissing naar recht door die overwegingen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Aangezien het bestreden vonnis naar recht is verantwoord door de motieven 

die in het eerste onderdeel tevergeefs worden bekritiseerd is dit onderdeel dat, 
zoals verweerster betoogt, tegen ten overvloede gegeven overwegingen is  ge-
richt, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
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Advocaten: mrs. Houtekier en Maes.

Nr. 373

1° KAMER - 30 juni 2006

VERHAAL OP DE RECHTER - VERZOEKSCHRIFT - ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE

Het verzoekschrift tot verhaal op de rechter dat niet  door een advocaat bij  het Hof van 
cassatie is ondertekend, is niet ontvankelijk1. (Art. 478, Ger.W.)

(IDEE-PROTECT-INTERNATIONALE vzw T. R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0128.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het verzoekschrift tot verhaal op de rechter werd op 15 maart 2006 neergelegd 

ter griffie van het Hof.
De magistraat tegen wie het verhaal op de rechter is ingesteld, heeft een me-

morie van antwoord neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het verhaal op de rechter is een burgerlijk geding zodat, krachtens artikel 478 

van het Gerechtelijk Wetboek, de bijstand van een advocaat bij het Hof van Cas-
satie vereist is.

Het verzoekschrift, dat niet door een advocaat bij het Hof van Cassatie is on-
dertekend, is niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoekschrift af.
Veroordeelt verzoekster in de kosten.

30 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. Maes.

Nr. 374

1° KAMER - 30 juni 2006

1 Cass. 28 okt. 2005, A.R. C.05.0068.F, nr. 549.
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1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - CURATOR - VERVANGING - AARD - GEVOLGEN - 
RECHT VAN VERDEDIGING

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - CURATOR - 
VERVANGING - AARD - TOEPASSELIJKHEID

3º RECHT VAN VERDEDIGING — ALGEMEEN - BEGRIP - TOEPASSELIJKHEID

1º en 2º De beslissing van de rechtbank van koophandel om een curator te vervangen is  
een  rechtsprekende  handeling,  waarop  het  algemeen  beginsel  van  het  recht  van  
verdediging van toepassing is1. (Art. 31, Faillissementswet 1997)

3º Het recht van verdediging is een algemeen rechtsbeginsel dat voor alle gerechten van  
toepassing is,  ook al heeft  de wetgever de uitoefening ervan niet  of slechts ten dele  
geregeld; het houdt in dat de partij  de mogelijkheid moet hebben om tegenspraak te 
voeren tegen elk feit of elk stuk dat de beslissing van de rechter kan beïnvloeden2. (Art. 
2, Ger.W.)

(M. VAN BUGGENHOUT, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement SABENA nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0298.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 15 maart 2004 en 6 juni 

2006 in laatste aanleg gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 31, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (hierna 

"Faill.W.");
- artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
a) Bij tussenvonnis van 15 maart 2004, gewezen met toepassing van artikel 31 

Faill.W., 
- brengt de rechtbank het aantal rechters-commissarissen op één en maakt zij 

een einde aan de opdracht van dhr. Motyl;
- bepaalt de rechtbank de rechtsdag van de nieuwe vergadering met de eisers 

en rechter-commissaris A. Servais op de zittingsdag van 19 april 2004 en vraagt 
zij dat de eisers alle bewijsstukken, onder meer boekhoudkundige, van hun uitga-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 374.
2 Ibid.
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ven meebrengen.
Dat vonnis oordeelt onder andere:
- "Dat trouwens uit het debat gebleken is dat de curatele zich als een echte za-

kenman en actieve manager gedraagt en tracht daadwerkelijke bedrijfsherstructu-
reringen door te voeren en te beheren met het oog op een latere winstgevende te-
geldemaking van de activa;

- Dat zij zodoende grote risico's neemt (zonder daartoe door een verzekering te 
zijn gedekt, daar geen enkele verzekeraar haar blijkbaar wil dekken), onder meer 
door operationele verliezen van sommige doorlopende activiteiten te boeken (zie 
het neergelegde dossier: Sabena Technics);

-  Dat hier vastgesteld moet worden dat uit het onderzoek van de Fortis-re-
keningafschriften die door de curatele zijn neergelegd, blijkt dat zij van 30 no-
vember 2001 tot 30 juni 2003, gemiddeld, een bedrag van 25.000.000 euro liet 
staan, en zulks met schending van het bepaalde in artikel 51 van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997; dat die herstructureringen de vraag doen rijzen of 
aan het team curators niet een of meer specialisten inzake management of finan-
cieel beheer zouden moeten worden toegevoegd;

- Dat [de eisers] trouwens gehoord moeten worden over bepaalde uitgaven die 
blijken uit het onderzoek van de [door de eisers neergelegde Fortis]rekeningaf-
schriften (bijvoorbeeld uitgaven in de Hermèsboetiek; verblijf in Arizona tijdens 
het oudejaarsweekend 2001; kosten in een zeer luxueus hotel (Hôtel Bellerive au 
Lac in Zürich) en gastronomisch restaurant André D'Haese (Machelen), via de 
Visakaart en gedebiteerd van de Fortisrekening van het faillissement)".

Het besluit daaruit dat er "te dien einde" een nieuwe vergadering moet worden 
belegd met de curatele en de in functie gebleven rechter-commissaris.

b) Het vonnis van 6 juni 2006:
"Uitspraak doende als vervolg op het vonnis van 15 maart 2004;
Maakt een einde aan de opdrachten van curator van het faillissement van de 

naamloze vennootschap Sabena, [van de eisers sub 1 tot 3] en van adjunct-cura-
tor van het faillissement van de naamloze vennootschap Sabena, [van eiser sub 
4];

Benoemt de advocaten Alain Henderickx, Armand Broder, Jos Mombaers, So-
phie Huart tot curators van het faillissement van de naamloze vennootschap Sa-
bena;

Behoudt Mr. Jean Bayart als curator en lid van het nieuwe college van curators 
van het faillissement van de naamloze vennootschap Sabena, voor een periode 
van 6 maanden die afloopt op 31 december 2006".

op grond dat:
-  de  procedure waarin artikel  31  Faill.W.  voorziet  geen tuchtrechtelijke  of 

strafrechtelijke kenmerken vertoont en de beslissing van de rechtbank van admi-
nistratieve aard is en inherent aan de rechtbank van koophandel en geen sanctie 
vormt, aangezien de rechtbank, die handelt in het administratieve kader van arti-
kel 31 Faill.W., de zaak niet naar de rol dient te verwijzen in afwachting van de 
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afloop van de cassatieprocedure;
- "de rechtbank stelt bij die vergadering van 1 juni 2006 vast dat de curatele, 

door haar afwezigheid geen uitleg verschaft over de in het vonnis van 15 maart 
2004 bedoelde uitgaven";

"de rechtbank stelt met name vast dat
1. de curatele nooit uitleg heeft willen verschaffen over de uitgaven 'in de Her-

mèsboetiek' en andere waarvan het vonnis van 15 maart 2004 (voorlaatste alinea 
van de redenen) gewag maakt en meer inzonderheid door niet te komen opdagen 
op de laatste vergadering van 1 juni ll. met de rechtbank (omdat die vergadering 
niet kon doorgaan op 19 april 2004 wegens de uitoefening van rechtsmiddelen);

2. de curatele eveneens weigert, door haar afwezigheid op de vergadering met 
de rechtbank op 1 juni 2006, de in het vonnis van 15 maart 2004 gevraagde 'be-
wijsstukken, onder meer boekhoudkundige, van haar uitgaven' over te leggen";

- blijkens de vaststellingen van de rechter-commissaris in zijn verslag hebben 
de kabinetten van de eisers [...] aan het failliete Sabena bedragen gefactureerd, 
dat ze heeft betaald, voor meer dan 680.000 euro honorarium en kosten, en dit 
louter voor de periode van mei 2002 tot februari 2005 (zie bijlage 5 bij het ver-
slag van de rechter-commissaris:  de ondertekende samenvatting [...]  en voor-
noemde facturen als bijlage);

- vaak werden die facturen door de curatele van het failliete Sabena geherfac-
tureerd aan haar filialen;

- gelet op de artikelen 33 en 35 Faill.W. en 1, 3, 7 en 10 van het koninklijk be-
sluit van 10 augustus 1998 betreffende het honorarium en de kosten van de cura-
tors, mochten de eisers geen honorarium voor hun prestaties factureren en het 
zich evenmin rechtstreeks en zonder tussenkomst van de rechtbank laten betalen, 
ook al hebben bepaalde ervan te maken met de Sabena-filialen, aangezien deze 
activa zijn van het failliete Sabena die onder hun beheer van het faillissement 
vallen;

- die praktijken van de eisers die hun eigenlijk nog een bijkomend honorarium 
bezorgen boven het wettelijk aanvaardbaar honorarium, kunnen door de recht-
bank  niet  worden  goedgekeurd.  Ze  kunnen  bovendien  de  belangen  van  de 
schuldeisers schaden aangezien ze de gezamenlijke boedel bezwaren met kosten 
die de wetgever niet toestaat;

"3. bijkomend verhindert de curatele, sinds het vonnis van 15 maart 2004, de 
uitoefening  van  de  wettelijke  toezichtsopdracht  van  de  dienstdoende  rechter-
commissaris De Wolf en weigert zij gevolg te geven aan zijn beschikkingen ook 
al zijn ze bij voorraad uitvoerbaar (artikel 35 Faill.W.)".

a) de eisers weigeren aan rechter-commissaris De Wolf een afschrift te over-
handigen van de beslissingen van zijn voorganger betreffende de kosten verbon-
den aan het beheer van het faillissement;

b) de eisers hebben op de website een bericht gepubliceerd dat niet strookt met 
het model dat gevoegd is bij de beschikking van 4 mei 2006 van rechter-commis-
saris De Wolf; bovendien is de publicatie tendentieus en vervormt zij de teneur 
zelf van het te publiceren advies;
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"Besluit:
Die enkele bovenstaande vaststellingen zijn op zich voldoende om aan te tonen 

dat de curatele t.a.v. van de rechter-commissaris, ja zelfs van de rechtbank, blijk 
geeft van een duidelijk gebrek aan medewerking en van een weigering van trans-
parantie.

Ze kunnen een belemmering vormen voor de opdracht van de rechter-commis-
saris die er in het bijzonder mee belast is toezicht te houden op het beheer en op 
de vereffening van het faillissement en de verrichtingen ervan te bespoedigen 
(artikel 35 Faill.W.).

Ze kunnen de vertrouwensrelatie die moet bestaan tussen de curatele, de rech-
ter-commissaris, de schuldeisers en de gefailleerde vertroebelen.

Aangezien de curatele meester is over haar beheer, waarmee noch de rechter-
commissaris, noch de rechtbank zich mag inlaten, is het van het grootste belang 
dat de rechter-commissaris zijn wettelijke toezichtsopdracht kan uitoefenen, wat 
in dit geval moeilijk wordt door de, op z'n zachtst gezegd, weinig coöperatieve 
houding van de curatele.

Door die houding wordt de voortzetting van de vereffeningsverrichtingen, ja 
zelfs de goede afwikkeling van de verdere vereffening, in gevaar gebracht.

Bijgevolg moet zo vlug mogelijk een einde worden gemaakt aan die toestand 
en, zoals in het onderstaande dictum is gezegd, het bestaande team curators wor-
den herschikt, aangezien het de goede werking belemmert van de verhouding die 
moet bestaan tussen de toezichthouder (rechter-commissaris) en degene op wie 
toezicht  wordt  gehouden  (de  curatele)  voor  het  belang  van  de  gezamenlijke 
schuldeisers".

Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
1. Artikel 31 Faill.W. betreffende de vervanging van de curators kan slechts 

worden toegepast in het belang van de gezamenlijke schuldeisers en met inacht-
neming van het recht van verdediging van de curators.

Het tweede lid van dat artikel luidt als volgt:
De curators van wie de vervanging wordt overwogen, worden vooraf opgeroe-

pen en, na verslag van de rechter-commissaris, gehoord in raadkamer. Het von-
nis wordt uitgesproken in openbare terechtzitting.

In tegenstelling tot de overweging van de rechtbank dat haar beslissing "van 
administratieve aard is en inherent aan de rechtbank van koophandel en geen 
sanctie vormt", blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 4 sep-
tember 2002 die artikel 31 van de Faillissementswet aanvult, dat, behalve het ge-
val waar de curator op eigen verzoek wordt vervangen, de vervanging van de cu-
rator geen administratieve handeling is maar een sanctie voor fraude of missla-
gen in zijn beleid (zie Am. nr. 55/1132, Gedr. St. 1132/008, p. 11-12 en Verslag, 
Gedr. St., 1132/013, p. 52-53, 139 en 146; DE WILDE, A., Reparatiewet Faillisse-
ment, R.W., 2002-2003, p. 564, nr. 11; VAN CAMP, E., De nieuwe faillissements-
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wet, p. 97, nr. 184; zie ook: VEROUGSTRAETE, I., Manuel de la faillite et du concor-
dat, uitg. 2003, p. 270, nr. 400: "Le remplacement prend maintenant un autre as-
pect [qu'une mesure tout à fait neutre]").

De aan de curator verweten feiten zullen ernstig en gewichtig moeten zijn (zie 
Dal, G.-A., en André-Dumont, A.-P., La nouvelle procédure de faillite, in Centre 
Jean Renauld (ed.), Le nouveau droit du concordat judiciaire et de la faillite: les 
lois des 17 juillet et 8 août 1997, p. 141, nr. 38).

Bijgevolg vereist de toepassing van die wetsbepaling dat de rechten van verde-
diging van de betrokken curator ten volle in acht worden genomen, temeer daar, 
in deze zaak, de vervanging van de eisers louter gemotiveerd was door: "een dui-
delijk gebrek aan medewerking", "een weigering van transparantie ... t.a.v. van 
de rechter-commissaris, ja zelfs van de rechtbank" en een "weinig coöperatieve 
houding".

2. Krachtens de inachtneming van het recht van verdediging moet de recht-
bank beslist,  in  de  oproeping  die  aan  de  curators  overeenkomstig artikel  31, 
tweede lid, Faill.W. wordt bezorgd, hen op de hoogte brengen van het of de ver-
wijten die hun ten laste worden gelegd, en zelfs van de precieze reden of redenen 
van de oproeping op grond van die wetsbepaling.

In haar brief van 6 februari 2004 beperkt de rechtbank zich echter ertoe de ei-
sers op 8 maart 2004 uit te nodigen "met toepassing van artikel 31 van de Faillis-
sementswet" en vraagt zij hen "alle bankrekeningafschriften mee te brengen be-
treffende dat faillissement vanaf het ontstaan ervan tot 1 maart 2004".

Die oproeping bevat geenszins de precieze grieven of redenen waarover de 
rechtbank de eisers wou horen in het kader van de vervangingsprocedure.

Toch heeft de rechtbank de eisers, na haar onderzoek van de rekeningafschrif-
ten, rechtstreeks ervan beschuldigd handelingen te hebben gesteld die nadelig 
zijn voor de gezamenlijke schuldeisers, zonder:

1° voorafgaandelijk de curators mee te delen welke bezwaren in het vonnis 
van 15 maart 2004 waren geuit;

2° zonder ze daarover te hebben gehoord alvorens er een beslissing over te ne-
men,

terwijl de oproeping van 6 februari 2004 er niet op zinspeelde en uit de be-
woordingen ervan niet bleek waarom de curators voor de "ontmoeting" werden 
uitgenodigd, zodat zij bij die gelegenheid, waartoe zij overigens door de recht-
bank waren uitgenodigd, slechts een algemene uitzetting gaven over de toestand 
van de vereffening en het beheer van de bankrekeningen in het bijzonder.

3. Bovendien blijkt uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan 
dat de rechter-commissaris enig verslag had medegedeeld voordat de eisers in 
raadkamer op de terechtzitting van 8 maart 2004 waren gehoord.

4. Bijgevolg zijn het vonnis van 15 maart 2004, en ook het vonnis van 6 juni 
2006, dat daarvan het vervolg is, niet naar recht verantwoord, aangezien de eisers 
niet naar behoren opgeroepen waren en evenmin voorafgaandelijk gehoord over 
de grieven in het vonnis van 15 maart 2004, en de rechter-commissaris geen ver-
slag  had  opgemaakt,  wat  een  schending  behelst  van  artikel  31,  tweede  lid, 
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Faill.W. en een miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdedi-
ging (schending van artikel 31, tweede lid, Faill.W. en miskenning van het alge-
meen beginsel van het recht van verdediging).

2. Derde onderdeel
1. Uit het bestreden vonnis van 6 juni 2006 blijkt dat "de curatele op 8 mei 

2006, uitgenodigd werd om zich voor de Rechtbank [van Koophandel te Brussel] 
aan te melden op donderdag 1 juni 2006 om 9.30u 'om de redenen vermeld in het 
tussenvonnis van 15 maart 2004 waarover alle rechtsmiddelen zijn uitgeput' - zie 
ook de brief van de hoofdgriffier van de rechtbank d.d. 29 mei 2006 als ant-
woord op die van 24 mei 2006 (met bijlage gedateerd op 23 mei) van de curatele.

In  hun,  op omstandige  wijze met  redenen omklede brief  van 23 mei  2006 
(neergelegd op 24 mei 2006), verzoeken de eisers de rechtbank "teneinde het 
recht van verdediging van de curatele te waarborgen, (...) te willen (...) vermel-
den welke de redenen van die oproeping van 8 mei 2006 zijn die in verband 
staan met artikel 31 Faill.W., zodat wij aan uw rechtbank alle gegevens kunnen 
voorleggen die nuttig zijn voor haar beoordeling en zulks met naleving van de 
wettelijke voorschriften en het recht van verdediging".

In hun brief van 24 mei 2006 aan de griffie vragen zij om ererechter in han-
delszaken André Servais te ontbieden op de terechtzitting van 1 juni 2006, op 
grond dat de in het vonnis van 15 maart 2004 bedoelde periode dateert van voor 
het optreden van de dienstdoende rechter-commissaris, Michel De Wolf, maar 
zijn voorganger betreft, ererechter in handelszaken André Servais.

Bij brief van de hoofdgriffier van 29 mei 2006 antwoordde de rechtbank dat 
"mevrouw de voorzitter van de rechtbank en de heren leden van de 4de buitenge-
wone kamer ... verwijzen naar het tussenvonnis van 15 maart 2004 dat alle gege-
vens bevat waarover de curatele uitleg zal moeten verschaffen, met bewijsstuk-
ken ter  staving (zie ook het  appèlverzoekschrift  van de curatele  van 14 april 
2004) op de terechtzitting van 1 juni 2006 waarop de zaak behandeld zal wor-
den".

Het Hof kan acht slaan op de voornoemde stukken die in het dossier van de be-
wuste procedure zitten.

2. Zoals hierboven is verduidelijkt, bevat het vonnis van 15 maart 2004 uitslui-
tend volgende grieven betreffende het beheer van de curatele:

- "Dat trouwens uit het debat gebleken is dat de curatele zich als een echte za-
kenman en actieve manager gedraagt en tracht daadwerkelijke bedrijfsherstructu-
reringen door te voeren en te beheren met het oog op een latere winstgevende te-
geldemaking van de activa;

- Dat zij zodoende grote risico's neemt (zonder daartoe door een verzekering te 
zijn gedekt, daar geen enkele verzekeraar haar blijkbaar wil dekken), onder meer 
door operationele verliezen van sommige doorlopende activiteiten te boeken (zie 
het neergelegde dossier: Sabena Technics);

-  Dat hier vastgesteld moet worden dat uit het onderzoek van de Fortis-re-
keningafschriften die door de curatele zijn neergelegd blijkt dat zij van 30 no-
vember 2001 tot 30 juni 2003, gemiddeld, een bedrag van 25.000.000 euro liet 
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staan, en zulks met schending van het bepaalde in artikel 51 van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997; dat die herstructureringen de vraag doen rijzen of 
aan het team curators niet een of meer specialisten inzake management of finan-
cieel beheer zouden moeten worden toegevoegd; - Dat [de eisers] trouwens ge-
hoord moeten worden over bepaalde uitgaven die blijken uit het onderzoek van 
de [door de eisers neergelegde Fortis]rekeningafschriften (bijvoorbeeld uitgaven 
in  de Hermèsboetiek;  verblijf  in  Arizona tijdens het  oudejaarsweekend 2001; 
kosten in een zeer luxueus hotel (Hôtel Bellerive au Lac in Zürich) en gastrono-
misch restaurant André D'Haese (Machelen), via de Visakaart en gedebiteerd van 
de Fortisrekening van het faillissement)".

Voorts vroeg de rechtbank dat  de curatele  "alle bewijsstukken, onder meer 
boekhoudkundige, van haar uitgaven meebrengt", zonder echter in dat verband 
gewag te maken van andere verwijten of grieven.

3. In hun appèlverzoekschrift van 14 april 2004, waarvan de brief van 29 mei 
2006 van de rechtbank uitdrukkelijk melding maakt, hebben de eisers als volgt 
uitgebreid uitleg verschaft over "bepaalde (in het vonnis van 15 maart 2004) ver-
melde uitgaven die blijken uit het onderzoek van de rekeningafschriften":

"Die beschikkingen van het vonnis kunnen de beroepseer en de rechtschapen-
heid van de Sabena-curators in een kwalijk daglicht brengen door te suggereren - 
via een schijn die de materiële feiten zouden kunnen vertonen indien ze niet wer-
den verduidelijkt door uitleg en stukken die onontbeerlijk zijn voor het goede be-
grip ervan - dat zij diefstal zouden hebben gepleegd ten nadele van de gezamen-
lijke schuldeisers.

De Faillissementswet regelt het toezicht op de rekeningen van de curators op 
tweeërlei niveau, door de rechter-commissaris te belasten met het toezicht op de 
rekeningen en op het beheer in het algemeen (artikel 35 Faill.W.), enerzijds, en 
door de laatste controle van en de eventuele kritiek op die rekeningen te organi-
seren door een vergadering met de schuldeisers te beleggen wanneer de vereffe-
ning van het faillissement beëindigd is (artikel 79 Faill.W.), anderzijds.

In casu wijzen de curators erop dat zij ten dele een dubbele boekhouding zijn 
blijven voeren, d.w.z door een volledige (en niet-vereenvoudigde) boekhouding 
te handhaven, en ze toe te vertrouwen aan een team boekhouders, allen voorma-
lige Sabena-werknemers, en eersterangschuldeisers van het faillissement, waarbij 
de controle op het tweede niveau werd uitgevoerd door de adjunct-curator be-
drijfsrevisor en accountant, en op het derde niveau, door de curator [...] die ver-
antwoordelijk is voor de boekhouding, en door de rechter-commissaris.

Door al die controles konden alle mogelijke fouten en vergetelheden worden 
uitgesloten ("errare humanum est") die zich hadden kunnen voordoen bij de re-
dactie van duizenden geschriften en de verwerking van evenveel documenten. 

Aldus - en dat is geruststellend - had de houder van een Sabena-Visakrediet-
kaart ze, in de haast van een vertrek, verward met zijn persoonlijke kredietkaart, 
waarbij het controlesysteem onmiddellijk die onregelmatigheid had ontdekt en 
de betrokkene daarop had gewezen teneinde de zaak te regulariseren (wat hij on-
middellijk deed door het bedrag terug te betalen).

Uiteraard werden al die verrichtingen op regelmatige wijze geboekt.
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De curators handelen als economische krachten en zij zijn het in deze zaak des 
te meer daar zij gedurende twee jaar de voornaamste operator van de luchthaven 
van Zaventem zijn geweest en, in die hoedanigheid, een omzet van tientallen 
miljoenen euro's in dagelijks beheer draaiden.

Binnen die context moeten de uitgaven worden beoordeeld die de curators als 
goede huisvader doen en waarover zij de enige rechter zijn onder het toezicht 
van de rechter-commissaris, of het nu gaat om zeldzame hotel-, restaurant- of an-
dere uitgaven, die alle een heel aanzienlijke winst opleverden in verhouding tot 
wat werd en nog wordt ondernomen.

Uit de ettelijke uitgaven isoleert de rechtbank er enkele en rukt ze uit hun con-
text om de curators in diskrediet te brengen. Dat is met name het geval voor een 
bijzonder belangrijke reis naar Zürich aangezien deze de basis moest leggen voor 
verscheidene verrichtingen t.a.v. de SAir Group waarvan de ene betrekking heeft 
op een bedrag van het passief van Sabena, zijnde twee miljoen [lees: miljard] eu-
ro. De rechtbank was verbaasd over het bedrag van de hotelkosten terwijl zij 
slechts navraag hoefde te doen naar het aantal betrokken personen en het feit dat 
het hotel werd geboekt op initiatief van de plaatselijke advocaten tegen wat zij 
als een gemiddelde plaatselijke prijs beschouwden. Dit geldt ook voor een ver-
plaatsing van vijf dagen, reis inbegrepen, van een bestuurder van het Sabena-fili-
aal van SFA (vliegschool) en van een curator. Tijdens die reis dienden de reke-
ningen van de jaar 2001, 2002 en 2003 van het bezochte filiaal te worden nage-
keken, tijdens de week waarin de studenten vakantie hadden zodat het voltallige 
personeel al zijn tijd kon besteden aan de twee bezoekers die op 29 december (!) 
in België terugkwamen, wat geenszins lijkt op "een verblijf in Arizona tijdens 
het oudejaarsweekend 2001".

Die allusie is des te pijnlijker daar de curator, met eigen middelen, de beheer-
der een diner heeft aangeboden omdat hij hem, gedurende een gebruikelijke va-
kantieperiode, had vergezeld, enerzijds, en omdat het verblijf van de curator en 
de beheerder in het hotel opnieuw werden gefactureerd aan de het filiaal SFA, 
anderzijds. Zoals inderdaad duidelijk blijkt het verslag van het bezoek aan de 
raad van bestuur, kon uit de controle van de rekeningen worden opgemaakt dat 
het management een berekeningsfout van 30 pct. had gemaakt bij het vaststellen 
van de prijs van het voorlopige contract met de "Oxford school of Aviation" en 
waarvan de verlenging tot minimum eind 2004 het voorbestaan van het filiaal 
S.A.T.C. in de Verenigde Staten moest verzekeren".

Bijgevolg, doordat de rechtbank het "gebrek aan medewerking" en de " weige-
ring van transparantie vanwege de curatele" stoelt op het feit dat "de curatele 
nooit uitleg heeft willen verschaffen over de uitgaven 'in de Hermèsboetiek' en 
andere waarvan het vonnis van 15 maart 2004 (...) gewag maakt", terwijl zij had 
kennisgenomen van de inhoud van het appèlverzoekschrift van 14 april 2004 van 
de eisers (zie de brief van hoofdgriffier d.d. 29 mei 2006 betreffende "de gege-
vens waarover de curatele uitleg zal moeten verschaffen ...", en meer bepaald die 
hierboven in extenso weergegeven verklaringen, verantwoordt de rechtbank haar 
beslissing niet naar recht (schending van artikel 31 Faill.W.) en, voor zoveel als 
nodig, doordat zij vaststelt dat de eisers "nooit" uitleg hebben willen verschaffen 
over  die  uitgaven,  schendt  zij  de  bewijskracht  van voornoemd appèlverzoek-
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schrift van 14 april 2004 (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek).

4. Doordat de rechtbank de curatele verwijt, omdat zij afwezig was op de ver-
gadering met de rechtbank van 1 juni 2006, te "weigeren de in het vonnis van 15 
maart 2004 gevraagde 'bewijsstukken, onder meer boekhoudkundige, van hun 
uitgaven' over te leggen", miskent zij de bewoordingen van de brieven van de ei-
sers van 31 mei 2006, respectievelijk gericht aan de griffier en aan de rechtbank, 
waarin zij schriftelijk verklaren dat zij op 1 juni 2006 in de zaak optreden, en 
miskent aldus de bewijskracht van die akten waarin de eisers hadden aangevoerd 
dat de zaak niet in staat van wijzen was en dat zij opnieuw naar de rol diende te 
worden verwezen in afwachting van de afloop van de cassatieprocedure die zij 
hadden ingesteld, zonder daarom te "weigeren de in het vonnis van 15 maart 
2004 gevraagde 'bewijsstukken, onder meer boekhoudkundige, van hun uitgaven' 
over te leggen" (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger-
lijk Wetboek).

Bovendien miskent de rechtbank aldus ook de bewoordingen van het verslag 
van de rechter-commissaris van 1 juni 2006 waaruit duidelijk blijkt dat de cura-
tele geenszins "weigert de in het vonnis van 15 maart 2004 gevraagde bewijs-
stukken, onder meer boekhoudkundige, van haar uitgaven over te leggen", maar, 
integendeel, op verzoek van de rechter-commissaris alle mogelijke bewijsstuk-
ken van haar uitgaven te zijner beschikking heeft gesteld. De rechtbank miskent 
dus eveneens de bewijskracht van dat verslag (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Door aldus uitspraak te doen, miskent de rechtbank ook het recht van verdedi-
ging van de eisers, die, zoals in het eerste middel is uiteengezet, in deze zaak ab-
soluut moesten worden geëerbiedigd (miskenning van het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging), en verantwoordt zij, bijgevolg, haar beslissing niet 
naar recht (schending van artikel 31 Faill.W.).

5. Ten slotte, voor zover de rechtbank haar beslissing grondt op:
- de vaststellingen van de rechter-commissaris in zijn verslag betreffende de 

facturatie van honorarium en kosten voor prestaties van de aangestelde curators, 
voor prestaties van de curatele en voor prestaties van hun vennoten of medewer-
kers in het kantoor;

- de weigering om aan de rechter-commissaris een afschrift over te leggen van 
de beslissingen van zijn voorganger, die machtigingen zijn en "beschikkingen" 
inzake de uitgaven m.b.t. het beheer van het faillissement;

- het feit dat de publicatie op de website van de curatele van de beschikking 
van rechter-commissaris De Wolf van 4 mei 2006 niet overeenstemt met hetgeen 
in de beschikking is voorgeschreven en tendentieus is;

voert zij gegevens aan die volstrekt geen verband houden met de redenen van 
het tussenvonnis van 15 maart 2004 dat, toch, volgens de voornoemde brief van 
de hoofdgriffier van 29 mei 2006, "alle gegevens bevat waarover de curatele uit-
leg zal moeten verschaffen, met bewijsstukken ter staving".

5.1. Bijgevolg, doordat de rechtbank, enerzijds, vaststelt dat "de curatele op 8 
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mei 2006, uitgenodigd werd om zich voor deze rechtbank aan te melden op don-
derdag 1 juni 2006 om 9.30u om de redenen vermeld in het tussenvonnis van 15 
maart 2004 waarover alle rechtsmiddelen zijn uitgeput", en, anderzijds, haar be-
slissing grondt op gegevens die volstrekt geen verband houden met de redenen 
van het tussenvonnis van 15 maart 2004, berust haar beslissing op tegenstrijdige 
motieven en is zij bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).

5.2. Bovendien maakt de rechtbank, door aldus de grenzen te overschrijden 
van het debat en van haar aanhangigmaking, die zij zelf had vastgelegd in haar 
tussenvonnis van 15 maart 2004, zich schuldig aan bevoegdheidoverschrijding 
(schending van artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

5.3. Tot slot miskent de rechtbank aldus het recht van verdediging van de ei-
sers aangezien zij niet naar behoren zijn ingelicht over het feit dat de rechtbank 
van plan was hun andere feiten te verwijten dan die welke in het tussenvonnis 
van 15 maart 2004 waren vermeld (miskenning van in het middel aangewezen 
algemeen rechtsbeginsel).

Besluit
6. Uit al het voorgaande volgt dat het vonnis van 6 juni 2006 dus niet regelma-

tig met redenen is omkleed doordat het de eiseres, in het kader van de toepassing 
van artikel 31 Faill.W., feiten verwijt met miskenning van de bewijskracht van 
de voornoemde akten (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en met miskenning van het in de oproeping van 8 mei 2006 
afgebakende kader, dat verduidelijkt wordt in de brief van 29 mei 2006, aldus 
zijn beslissing grondt op tegenstrijdige motieven (schending van artikel 149 van 
de Grondwet), zijn bevoegdheid te buiten gaat (schending van artikel 19, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en het recht van verdediging van de eisers 
miskent (schending van het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel).

Hieruit volgt dat de rechtbank, in het bestreden vonnis, een onwettige toepas-
sing heeft gemaakt van artikel 31, tweede lid, Faill.W. (schending van die wets-
bepaling).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis van 15 maart 2004 beslist, enerzijds, het aantal rechters-

commissarissen op één te brengen en, anderzijds, een nieuwe vergadering vast te 
leggen om de bewijsstukken van de uitgaven van de curatele te onderzoeken.

Het onderdeel dat gericht is tegen die beslissingen die de eiseres geen nadeel 
berokkenen vertoont geen belang en is derhalve niet ontvankelijk.

2. Derde onderdeel
Artikel 31 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt in zijn eerste 

lid, dat de rechtbank van koophandel te allen tijde de curators of een van hen kan 
vervangen en, in zijn tweede lid, dat de curators van wie de vervanging wordt 
overwogen vooraf worden opgeroepen en, na verslag van de rechter-commissa-
ris, gehoord in raadkamer.
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De beslissing om de curator te vervangen is een rechtsprekende handeling.
Het recht van verdediging is een algemeen beginsel dat voor alle gerechten 

van toepassing is, ook al heeft de wetgever de uitoefening ervan niet of ten dele 
geregeld.

Het houdt in dat de partij de mogelijkheid moet hebben om tegenspraak te voe-
ren tegen elk feit of elk stuk dat de beslissing van de rechter kan beïnvloeden.

Blijkens het bestreden vonnis van 6 juni 2006 en de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, zijn de eisers op 8 mei 2006 ontboden om te verschijnen op 
de terechtzitting van 1 juni 2006 van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, 
met toepassing van voornoemd artikel 31, tweede lid, en zulks "om de redenen 
vermeld in het tussenvonnis van 15 maart 2004", en de curators, die aan de recht-
bank vroegen welke redenen van de uitnodiging in verband stonden met voor-
noemd artikel 31, teneinde haar alle gegevens te kunnen voorleggen die nuttig 
zijn voor de beoordeling ervan en hun recht van verdediging te vrijwaren, wer-
den in het antwoord van 29 mei 2006 verwezen "naar het tussenvonnis van 15 
maart 2004 dat alle gegevens bevat waarover de curatele uitleg zal moeten ver-
schaffen, met bewijsstukken ter staving". 

Het vonnis van 15 maart 2004 vermeldt dat "de curatele zich als een echte za-
kenman en actieve manager gedraagt en tracht daadwerkelijke bedrijfsherstructu-
reringen door te voeren en te beheren met het oog op een latere winstgevende te-
geldemaking van de activa", dat zij risico's neemt zonder verzekerd te zijn en dat 
zij op een bankrekening een hoger bedrag laat staan dan wat de rechter-commis-
saris had vastgelegd, en zulks met schending van artikel 51 van de Faillisse-
mentswet.

Het bestreden vonnis van 6 juni 2006 verwijt de eisers in hoofdzaak dat zij 
zichzelf, zonder tussenkomst van de rechtbank, meer honorarium hebben toege-
kend dan de wet toestaat, de opdracht van de rechter-commissaris hebben gehin-
derd, onder meer door hun weigering zijn beschikkingen nauwgezet uit te voeren 
en hem een afschrift te overhandigen van de beslissingen van de eerder aange-
stelde rechter-commissaris, en de voortzetting van de vereffenings-verrichtingen 
in gevaar brengen. 

Om die redenen beslist het de opdrachten van curator en van adjunct-curator 
van de eiseres te beëindigen.

Door die beslissing te laten steunen op grieven die geen verband houden met 
de "redenen vermeld in het tussenvonnis van 15 maart 2004" en waarover de ei-
sers hun verweermiddelen niet hebben kunnen aanvoeren, miskent het bestreden 
vonnis van 6 juni 2006 het algemeen beginsel van het recht van verdediging en 
schendt het artikel 31, tweede lid, van de wet van 8 augustus 1997.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis van 6 juni 2006.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Nijvel.

30 juni 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. Maes.
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VAKANTIEKAMER - 11 juli 2006
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DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK TOT AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE NATIONALE 
TUCHTRAAD - GEWETTIGDE VERDENKING - ONTTREKKING – VERNIETIGING DOOR HET HOF VAN DE 
BESLISSING TOT AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE NATIONALE TUCHTRAAD - 
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4º RECHTERLIJKE TUCHT - TUCHTRECHTELIJKE PROCEDURE TEGEN EEN RECHTER - 
PROCEDURE INGESTELD DOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK - BESLISSING VAN DE 
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK TOT AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE NATIONALE 
TUCHTRAAD - VORDERING TOT ONTTREKKING - GEWETTIGDE VERDENKING - ONTTREKKING – 
VERNIETIGING DOOR HET HOF VAN DE BESLISSING TOT AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE 
NATIONALE TUCHTRAAD - RECHTVAARDIGING

1º en 2º Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat de door de verzoeker aangevoerde  
omstandigheden in zijn vordering tot onttrekking aan een rechtbank van eerste aanleg 
van  een  tuchtrechtelijke  procedure  die  tegen  een  rechter  van  dit  rechtscollege  is 
ingesteld, wegens gewettigde verdenking, met name de omstandigheid dat de rechter,  
waartegen  die  tuchtrechtelijke  vervolging  loopt,  voor  het  hof  van  beroep  van  het  
rechtsgebied waaronder de rechtbank ressorteert, verschillende collega's van de zetel als  
getuige  heeft  gedagvaard  in  het  kader  van een  tegen hem gevoerde strafrechtelijke 
procedure,  en  het  onbehagen  bij  de  leden  van  de  rechtbank  na  een  eerdere  
tuchtrechtelijke  procedure  tegen  die  rechter,  waarvan  het  Hof  van  Cassatie  de  
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onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking en de verwijzing van de zaak  
naar een rechtscollege van een ander rechtsgebied heeft  bevolen, bij  de partij  en bij  
derden een gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan omtrent de onafhankelijkheid  
en de onpartijdigheid van de rechters die kennis moeten nemen van de maatregelen  
waartoe de tuchtrechtelijke procedure aanleiding kan geven, beveelt het de onttrekking  
van de zaak aan de rechtbank van eerste aanleg en verwijst het die naar een rechtbank  
van eerste aanleg van een ander rechtsgebied1. (Artt. 648, 2°, en 658, Ger.W.)

3º en 4º Wanneer het Hof van Cassatie de onttrekking wegens gewettigde verdenking aan  
een rechtbank van eerste aanleg beveelt, van een tuchtprocedure die door de voorzitter  
van de rechtbank tegen een rechter van dit rechtscollege is ingesteld  en de zaak verwijst  
naar  een  andere  rechtbank  van  eerste  aanleg,  vernietigt  het  de  beslissing  van  de 
voorzitter  die,  in de overtuiging dat een zware tuchtstraf  gerechtvaardigd kan zijn,  de 
zaak  bij  de  Nationale  Tuchtraad  aanhangig  maakt.  Het  gerecht  op  verwijzing  moet  
immers over de volle bevoegdheid beschikken om een onderzoek in te stellen naar de 
feiten en inzonderheid de bevoegdheid om na afloop van zijn onderzoek het gevolg te 
beoordelen dat daaraan moet worden gegeven.  (Artt. 410, §1, 1°, 411, §2, 648, 2°, en 
658, Ger.W.)

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE X)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0312.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift dat op 16 juni 2006 op de griffie van het Hof werd neerge-

legd, vordert verzoeker dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, wegens 
gewettigde verdenking, onttrokken wordt van de tuchtprocedure die, krachtens 
artikel 410, §1, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, tegen rechter X. werd inge-
steld per brief van de voorzitter van die rechtbank van 14 juni 2006.

Bij arrest van 23 juni 2006 heeft het Hof beslist dat het verzoek niet kennelijk 
onontvankelijk is.

De leden van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant hebben op 29 juni 
2006 de verklaring aangebracht die bij artikel 656, vierde lid, 1°, b, van het Ge-
rechtelijk Wetboek, is voorgeschreven.

De niet-verzoekende partij heeft op 4 juli 2006 een conclusie ter griffie van het 
Hof neergelegd.

Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant op 14 juni 2006 

een tuchtrechtelijke procedure tegen X., rechter van die rechtbank, heeft inge-
steld;

- in dit kader, in de mening dat een zware tuchtstraf gerechtvaardigd kon zijn, 
heeft hij diezelfde dag nog besloten om de zaak bij de Nationale Tuchtraad aan-

1 Zie Cass. 4 nov. 2005, A.R. C.05.0445.F, nr 566 en de conclusie van adv.-gen. HENKES in  Pas., 
2005, nr. 566.
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hangig te maken;
- diezelfde dag heeft hij de procureur des Konings ingelicht over zijn bedoe-

ling om met toepassing van artikel 406 van het Gerechtelijk Wetboek, een orde-
maatregel te nemen.

De verzoeker grondt zijn vordering tot onttrekking op de omstandigheid dat X. 
verschillende collega's van de zetel als getuigen heeft gedagvaard voor het Hof 
van Beroep te Luik, in het kader van een tegen hem gevoerde strafrechtelijke 
procedure. Verzoeker maakt ook gewag van het onbehagen bij de leden van de 
rechtbank na een eerdere tuchtrechtelijke procedure tegen X., waarbij het Hof, 
bij arrest van 4 november 2005, de onttrekking van de zaak wegens gewettigde 
verdenking aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant heeft bevolen en de 
zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel heeft verwezen.

De verklaring van de leden van de rechtbank onderaan de uitgifte van het ar-
rest van 23 juni 2006 toont aan dat allen de gevorderde onttrekking aangewezen 
vinden.

De omstandigheden die door verzoeker worden aangevoerd kunnen bij de par-
tij en bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan omtrent de onafhanke-
lijkheid en de onpartijdigheid van de rechters die kennis moeten nemen van de 
maatregelen waartoe de tuchtrechtelijke procedure aanleiding kan geven.

De bekommernis om die gewettigde verdenking te vermijden verantwoordt de 
onttrekking van de zaak en de verwijzing ervan naar een andere rechtbank van 
eerste aanleg.

Het gerecht op verwijzing moet over de volle bevoegdheid beschikken om een 
onderzoek in te stellen naar de feiten en inzonderheid de bevoegdheid om na af-
loop ervan, het gevolg te beoordelen dat eraan moet worden gegeven. De beslis-
sing van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant om de zaak 
bij de Nationale Tuchtraad aanhangig te maken moet bijgevolg vernietigd wor-
den.

Dictum
Het Hof, 
Beveelt  dat  de tegen X.  ingestelde tuchtzaak aan de Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Dinant wordt onttrokken;
Vernietigt de beslissing van de voorzitter van die rechtbank waarbij de zaak bij 

de Nationale Tuchtraad wordt aanhangig gemaakt;
Laat de kosten aan de Belgische Staat;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.

11 juli 2006 – vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 376
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VAKANTIEKAMER - 25 juli 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEKSCHRIFT - GRONDSLAG - MAGISTRATEN 
BETROKKEN BIJ DE FEITEN WAARVOOR EISER KLACHT HEEFT INGEDIEND - VERONDERSTELLING - 
GEVOLG

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEKSCHRIFT GEGROND OP EEN HYPOTHESE 
- ONTVANKELIJKHEID

1º Het verzoekschrift tot verwijzing van een rechtbank naar een andere, dat gegrond is op  
de  veronderstelling  dat  sommige  magistraten  van  het  hof  van  beroep  of  van  een 
rechtbank van eerste aanleg van hetzelfde rechtsgebied, betrokken kunnen zijn bij de  
feiten  waarvoor  eiser  klacht  heeft  ingediend  bij  een  onderzoeksrechter  van  dat  
rechtsgebied, berust op een hypothese en is bijgevolg kennelijk niet ontvankelijk1.  (Artt. 
542, tweede lid, en 545, eerste lid, Sv.)

2º  Het  verzoek  tot  verwijzing  van een  rechtbank  naar  een  andere  wegens  gewettigde 
verdenking,  dat  op  een  hypothese  berust,  is  kennelijk  niet  ontvankelijk2.  (Artt.  542, 
tweede lid, en 545, eerste lid, Sv.)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1065.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift dat op 20 juli 2006 op de griffie van het Hof is neergelegd 

en waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, 
verzoekt de eiser dat de zaken die onder de nummers 05/14 en 05/45 van het ka-
binet van onderzoeksrechter Lugentz te Brussel zijn geopend ten gevolge van de 
klachten die hij heeft ingediend tegen onbekenden wegens verduistering, vernie-
tiging en het doen verdwijnen van stukken door openbare ambtenaren, wegens 
gewettigde verdenking aan het Hof van Beroep te Brussel en de rechtbanken van 
dit rechtsgebied worden onttrokken.

Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Aangezien het verzoekschrift gegrond is op de veronderstelling dat sommige 

magistraten van de Rechtbank van Eerste Aanleg of van het Hof van Beroep te 
Brussel  betrokken zouden kunnen zijn bij  de feiten waarvoor de eiser  klacht 
heeft ingediend, berust het op een hypothese en is het bijgevolg kennelijk niet 
ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Gelet op de artikelen 542, tweede lid, en 545, eerste lid, van het Wetboek van 

1 Zie Cass. 7 jan. 1987, A.R. 5495, A.C., 1986-87, nr. 266.
2 Ibid.



1574 HOF VAN CASSATIE 25.7.06 - Nr. 376 

Strafvordering.
Verwerpt het verzoekschrift.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

25 juli 2006 – vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. Waûters, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  de  h.  Plas  – Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Timperman,  advocaat-
generaal– Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 377

VAKANTIEKAMER - 2 augustus 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - KENNISGEVING - TAALGEBRUIK - 
VERTALER - HOEDANIGHEID

2º TAALGEBRUIK — ALGEMEEN - GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) - STRAFZAKEN 
- VOORLOPIGE HECHTENIS - AANHOUDING - KENNISGEVING - TAALGEBRUIK - VERTALER - 
HOEDANIGHEID

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - KENNISGEVING - GEEN VERKLARING 
- TAALGEBRUIK - VERTALER - HOEDANIGHEID

4º TAALGEBRUIK — ALGEMEEN - GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) - STRAFZAKEN 
- VOORLOPIGE HECHTENIS - AANHOUDING - KENNISGEVING - GEEN VERKLARING - TAALGEBRUIK - 
VERTALER - HOEDANIGHEID

1º en 2º Geen enkele bepaling schrijft voor dat de persoon die voor betrokkene die de taal  
van de rechtspleging niet verstaat, de kennisgeving vertaalt van de beslissing van een  
officier van gerechtelijke politie om hem zijn vrijheid te benemen, zelf de hoedanigheid  
van officier van gerechtelijke politie moet hebben. 

3º en 4º Wanneer blijkt dat betrokkene geen verklaring heeft afgelegd op het ogenblik dat  
hem zijn aanhouding werd ter kennis gebracht, tast de vertaling van de beslissing tot  
kennisgeving van de vrijheidsbenemende maatregel door een vertaler die geen beëdigd  
tolk is, de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding niet aan. (Art. 31, eerste en derde 
lid, Taalwet Gerechtszaken)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1093.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juli 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert vijf middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
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(...)
Over het tweede middel:
Het arrest stelt vast dat, met de in antwoord op het eerste onderdeel van het 

eerste middel weergegeven reden, officieren van de gerechtelijke politie de eiser 
van de beslissing tot aanhouding in de taal van de rechtspleging kennis hebben 
gegeven.

Aldus werd voldaan aan de voorschriften van de artikelen 1, 4°, en 2, 3° en 4°, 
van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.

Voor het overige schrijft geen enkele bepaling voor dat de persoon die voor de 
betrokkene, die de taal van de rechtspleging niet verstaat, de kennisgeving ver-
taalt van de beslissing om hem zijn vrijheid te benemen, de hoedanigheid van of-
ficier van gerechtelijke politie moet hebben.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het derde middel:
Krachtens artikel 31, eerste en derde lid, van de Wet van 15 juni 1935, worden 

tijdens de ondervragingen van het opsporingsonderzoek en van het gerechtelijk 
onderzoek, alsmede voor de onderzoeks- en vonnisgerechten, de partijen die de 
taal van de rechtspleging niet verstaan, bijgestaan door een beëdigd tolk die alle 
mondelinge verklaringen vertaalt.

Zoals in antwoord op het tweede onderdeel van het eerste middel werd gezegd, 
stelt het arrest vast dat de eiser geen verklaring heeft afgelegd op het ogenblik 
dat hem zijn aanhouding ter kennis werd gebracht.

Op grond van die feitelijke vaststelling, verantwoordt het arrest zijn beslissing 
naar recht dat de kennisgeving van de beslissing tot vrijheidsbeneming, vertaald 
in de taal van de eiser door personen die geen beëdigd tolk zijn, geldig is en de 
regelmatigheid van het bevel tot aanhouding niet aantast.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

2 augustus 2006 – vakantiekamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal– 
Advocaten: mrs. F. Discepoli, Bergen en Chr. Calewaert, Brussel.

Nr. 378
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VAKANTIEKAMER - 2 augustus 2006

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - UITVAARDIGENDE 
STAAT - BESLISSING BIJ VERSTEK GEWEZEN - VERZET - UITWERKINGEN

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
UITVAARDIGENDE STAAT - BESLISSING BIJ VERSTEK GEWEZEN - VERZET - UITWERKINGEN

3º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - RAADKAMER - 
BESLISSING - TERMIJN - UITWERKINGEN

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
RAADKAMER - BESLISSING - TERMIJN - UITWERKINGEN

5º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - VERMELDINGEN - IDENTITEIT - 
NATIONALITEIT - VERZUIM - UITWERKINGEN

6º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - UITVAARDIGENDE STAAT - BESLISSING BIJ 
VERSTEK GEWEZEN - ONDERZOEKSGERECHT - TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - 
MOGELIJKHEID

7º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - UITVAARDIGENDE STAAT 
- BESLISSING BIJ VERSTEK GEWEZEN - ONDERZOEKSGERECHT - TENUITVOERLEGGING - 
VOORWAARDEN - MOGELIJKHEID

8º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - ONDERZOEKSGERECHTEN

1º en 2º Uit de omstandigheid dat de persoon waartegen een Europees aanhoudingsbevel  
is uitgevaardigd verzet heeft aangetekend tegen het bij verstek gewezen vonnis, met het  
oog op de tenuitvoerlegging  waarvoor  dit  bevel  werd uitgevaardigd,  kan niet  worden 
afgeleid  dat  de  rechtspleging  tot  tenuitvoerlegging  van  het  voormelde  bevel  zonder  
voorwerp zou zijn.

3º en 4º Geen enkele wetsbepaling voorziet erin, dat na het verstrijken van de termijn van 
vijftien dagen na de aanhouding van de persoon en zonder dat de raadkamer uitspraak  
heeft  gedaan  over  de  tenuitvoerlegging  van  het  Europees  aanhoudingsbevel,  de  
raadkamer,  en, in  het geval  van hoger beroep, de kamer van inbeschuldigingstelling, 
geen  uitspraak  meer  kunnen  doen  over  de  tenuitvoerlegging  van  dat  Europees 
aanhoudingsbevel. (Art. 16, §1, derde lid, Wet 19 dec. 2003)

5º De gegevens betreffende de identiteit en de nationaliteit van de gezochte persoon die  
het  Europees  aanhoudingsbevel  moet  bevatten,  zijn  niet  op  straffe  van  nietigheid 
voorgeschreven1. (Art. 2, §4, 1°, Wet 19 dec. 2003)

6º en 7º De voorwaarde dat de uitvaardigende rechterlijke autoriteit waarborgen biedt die  
als  toereikend  worden  beschouwd  om  de  persoon  op  wie  het  Europees  
aanhoudingsbevel  betrekking  heeft,  ervan  te  verzekeren dat  hij  in  de  uitvaardigende  
Staat een nieuwe vonnisprocedure kan vragen en in zijn aanwezigheid wordt berecht, zo  
het  Europees  aanhoudingsbevel  werd  uitgevaardigd  op  grond  van  een  bij  verstek  
gewezen beslissing, maakt voor het onderzoeksgerecht geen verplichting maar gewoon 
een mogelijkheid uit2. (Art. 7, eerste lid, Wet 19 dec. 2003)

8º  Artikel  149  van  de  Grondwet  is  niet  van  toepassing  op  de  beslissingen  van  de 
onderzoeksgerechten  die  uitspraak  doen  over  de  uitvoering  van  het  Europees  

1 Cass. 1 maart 2006, A.R. P.06.0280.F, nr. 116; Cass. 21 sept. 2005, A.R. P.05.1270.F, nr. 450; 
Cass. 8 dec. 2004, A.R. P.04.1540.F, nr. 601.
2 Cass. 8 dec. 2004, A.R. P.04.1540.F, nr. 601.
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aanhoudingsbevel3.

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1128.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juli 2006 gewezen door de 

vakantiekamer van het Hof van Beroep te Luik, dienstdoende als kamer van in-
beschuldigingstelling. 

De eiser voert vijf middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
Uit de omstandigheid dat de persoon waartegen het Europees aanhoudingsbe-

vel is uitgevaardigd verzet heeft aangetekend tegen het bij verstek gewezen von-
nis, met het oog op de tenuitvoerlegging waarvan dit bevel werd uitgevaardigd, 
kan niet worden afgeleid dat de rechtspleging tot tenuitvoerlegging van het voor-
melde bevel zonder voorwerp zou zijn.

Het middel faalt naar recht.
Over het tweede middel:
Krachtens artikel 16, §1, eerste lid, van de Wet van 19 december 2003 betref-

fende het Europees aanhoudingsbevel, doet de raadkamer binnen vijftien dagen 
te rekenen van de aanhouding uitspraak over de tenuitvoerlegging van het Euro-
pees aanhoudingsbevel.

Artikel 16, §5, van die wet bepaalt dat ingeval de raadkamer geen uitspraak 
doet binnen die termijn, de onderzoeksrechter de invrijheidstelling van de per-
soon gelast, behoudens beroep van het openbaar ministerie binnen vierentwintig 
uur te rekenen van deze beschikking voor de kamer van inbeschuldigingstelling 
overeenkomstig artikel 17 van diezelfde wet.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiser op 7 
juni 2006 werd aangehouden en dat de onderzoeksrechter hem, op grond van ar-
tikel 16, §5, in vrijheid heeft gesteld bij beschikking gewezen op 23 juni 2006 
waartegen geen hoger beroep werd ingesteld.

Met bevestiging van de beroepen beschikking en overneming van de redenen 
ervan, oordeelt het arrest dat deze "geen hechtenistitel is".

Voor het overige voorziet geen enkele wetsbepaling dat na het verstrijken van 
de termijn van vijftien dagen die bij het voormelde artikel 16, §1, eerste lid, is 
bepaald, de raadkamer, en, in het geval van hoger beroep, de kamer van inbe-

3 Cass. 5 juli 2005, A.R. P.05.0896.N, nr. 387, en concl. eerste advocaat-generaal J.F. LECLERCQ, in 
A.C.
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schuldigingstelling, geen uitspraak meer kunnen doen over de tenuitvoerlegging 
van het Europees aanhoudingsbevel.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het derde middel:
De gegevens betreffende de identiteit en de nationaliteit van de gezochte per-

soon die het Europees aanhoudingsbevel krachtens artikel 2, §4, 1°, van de Wet 
van 19 december 2003 moet bevatten, zijn niet op straffe van nietigheid voorge-
schreven.

De beroepen beschikking, die het arrest bevestigt met overneming van de rede-
nen ervan, stelt vast dat "ofschoon het Frans Europees aanhoudingsbevel van 12 
mei 2006 vermeldt dat [de eiser] Fransman is", "de onderzoeksrechter, in zijn on-
derscheiden  akten,  [diens]  Belgische  nationaliteit  heeft  vermeld"  en  dat  zijn 
woonplaats "in feite wel degelijk is gekend".

Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing, dat de onnauwkeurigheid of de 
onduidelijkheid van die vermeldingen in het Europees aanhoudingsbevel niet van 
aard zijn om de beslissing over de tenuitvoerlegging ervan te verhinderen, naar 
recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het vierde middel:
Artikel 7, eerste lid, van de Wet van 19 december 2003, bepaalt dat indien het 

Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging 
van een straf of van een veiligheidsmaatregel uitgesproken bij een bij verstek ge-
wezen vonnis en de betrokken persoon niet persoonlijk is gedagvaard of op een 
andere wijze in kennis is gesteld van de datum en de plaats van de terechtzitting 
waarop voornoemd vonnis is gewezen, de overlevering afhankelijk kan worden 
gesteld van de voorwaarde dat de uitvaardigende rechterlijke autoriteit waarbor-
gen biedt die als toereikend worden beschouwd om de persoon op wie het Euro-
pees aanhoudingsbevel betrekking heeft, ervan te verzekeren dat hij in de uit-
vaardigende Staat een nieuwe vonnisprocedure kan vragen en in zijn aanwezig-
heid wordt berecht.

Die bepaling voorziet in een mogelijkheid en niet in een verplichting.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de raadkamer, 

alvorens met de beroepen beschikking uitspraak te doen over de tenuitvoerleg-
ging van het Europees aanhoudingsbevel, bij beschikking van 22 juni 2006, het 
openbaar  ministerie  heeft  verzocht  om aanvullende  inlichtingen  in  te  winnen 
over de mogelijkheid voor de eiser om verzet aan te tekenen tegen de beslissing 
die tot de uitvaardiging van dit bevel aanleiding heeft gegeven. 

Door, met overname van de redenen van de beroepen beschikking, te oordelen 
dat uit "de aanvullende stukken die door het openbaar ministerie zijn neergelegd" 
blijkt dat de Franse rechterlijke overheid "garanties biedt die voldoende worden 
geacht om (de eiser) van de mogelijkheid te verzekeren om een nieuwe vonnis-
procedure in Frankrijk te vragen en in zijn aanwezigheid te worden berecht; dat 
de procureur van de Republiek te Nice de tekst van de wettelijke bepalingen die 
in verzet voorzien heeft overgezonden; dat hij eveneens voorziet in de voorwaar-
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den om dit rechtsmiddel uit te oefenen voor het geval de verzetdoende partij aan-
gehouden mocht zijn; [...] dat indien [...] [de eiser], die momenteel in vrijheid 
verkeert, zonder wachten verzet wil aantekenen, hij dit moet doen volgens de be-
palingen van het Franse recht, met behulp van zijn advocaat", verantwoordt het 
arrest zijn beslissing om de overlevering niet afhankelijk te stellen van andere 
voorwaarden naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Voor het overige is het middel dat kritiek oefent op de feitelijke beoordelingen 

van het arrest of gegrond is op feiten die het Hof niet mag onderzoeken niet ont-
vankelijk.

Over het vijfde middel:
Artikel 149 van de Grondwet is niet van toepassing op de beslissingen van de 

onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van het Euro-
pees aanhoudingsbevel.

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

Voor het overige is het middel dat niet preciseert welk door de eiser in zijn 
conclusie aangevoerd verweer het arrest niet zou hebben beantwoord niet ont-
vankelijk. 

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2 augustus 2006 – vakantiekamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal– 
Advocaat: mr. N. Chrochet, Aarlen.

Nr. 379

VAKANTIEKAMER - 2 augustus 2006

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HOF VAN 
BEROEP - SAMENSTELLING - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - RAADSHEER DIE ALS 
LID VAN DE K.I., OP GROND VAN ARTIKELEN 235TER EN 235QUATER SV. HEEFT GEOORDEELD - 
WETTIGHEID - CUMULATIE VAN AMBTEN - ARTIKEL 292, GER.W.

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HOF VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - RAADSHEER DIE ALS LID VAN 
DE K.I., OP GROND VAN ARTIKELEN 235TER EN 235QUATER SV. HEEFT GEOORDEELD - 
WETTIGHEID - CUMULATIE VAN AMBTEN - ARTIKEL 292, GER.W.
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3º OPENBARE ORDE - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - HOF VAN BEROEP - SAMENSTELLING - 
VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - RAADSHEER DIE ALS LID VAN DE K.I., OP GROND 
VAN ARTIKELEN 235TER EN 235QUATER SV. HEEFT GEOORDEELD - WETTIGHEID - CUMULATIE VAN 
AMBTEN - ARTIKEL 292, GER.W.

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - HOF 
VAN BEROEP - SAMENSTELLING - RAADSHEER DIE ALS LID VAN DE K.I., OP GROND VAN ARTIKELEN 
235TER EN 235QUATER SV. HEEFT GEOORDEELD - WETTIGHEID - CUMULATIE VAN AMBTEN - 
ARTIKEL 292, GER.W.

5º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - HOF VAN BEROEP - SAMENSTELLING - 
VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - RAADSHEER DIE ALS LID VAN DE K.I., OP GROND 
VAN ARTIKELEN 235TER EN 235QUATER SV. HEEFT GEOORDEELD - WETTIGHEID - CUMULATIE VAN 
AMBTEN - ARTIKEL 292, GER.W.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
TOEPASSING

7º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - 
RECHTBANKEN - SAMENSTELLING - MAGISTRAAT - RISICO VAN KRITIEK WEGENS VORIG OPTREDEN 
IN DEZELFDE ZAAK - GEVOLG

8º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - RECHTBANKEN - 
SAMENSTELLING - MAGISTRAAT - RISICO VAN KRITIEK WEGENS VORIG OPTREDEN IN DEZELFDE ZAAK 
- GEVOLG

9º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
VERBINDINGSOFFICIER - GEGEVENS - VERTROUWENSPERSOON - OPSPORINGSONDERZOEK - 
OMVANG - GRENZEN

10º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEWIJSLAST - VERBINDINGSOFFICIER - GEGEVENS - 
VERTROUWENSPERSOON - OPSPORINGSONDERZOEK - OMVANG - GRENZEN

1º, 2º, 3º, 4º en 5º Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek vindt geen toepassing in het geval dat  
een  magistraat,  nadat  hij  voordien  in  dezelfde  zaak,  als  lid  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling,  over  de  regelmatigheid  van  de  toegepaste  bijzondere 
opsporingsmethoden op grond van art. 235ter en 235quater Wetboek van Strafvordering  
heeft  geoordeeld,  als  lid  van  de  correctionele  kamer  uitspraak  moet  doen  over  een 
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling. 

6º Artikel 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing op de beslissingen van de vonnisgerechten  
wanneer  ze,  zoals  te  dezen,  geen  uitspraak  doen  over  de  gegrondheid  van  een  
ingestelde strafvervolging maar over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling1.

7º en 8º Het enkel risico dat een rechter wordt bekritiseerd wegens een vorig optreden in  
dezelfde zaak leidt niet tot de onverenigbaarheid. (Art. 292, Ger.W.)

9º  en  10º  De  enkele  omstandigheid  dat  een  verbindingsofficier  aan  de  Belgische 
gerechtelijke  overheid  gegevens  meedeelt  die  bekomen  werden  van  een  
vertrouwenspersoon, aangaande een in België te plegen feit, behoort tot zijn specifieke  
opdracht en houdt geen enkel verband met het verrichten van een opsporingsonderzoek  
in de zin van art.  28bis,  Wetboek van Strafvordering.  (Verdrag 20 dec. 1988 van de 
Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, 
opgemaakt te Wenen, goedgekeurd bij wet 6 aug. 1993)

1 Cass. 3 mei 2006, A.R. P.06.0607.F, nr. 256.
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(Y.)

ARREST

(A.R. P.06.1098.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 20 juli 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 292 Gerechtelijk Wetboek en 

artikel 6 EVRM. Meer bepaald zouden de magistraten die moeten oordelen over 
het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling kunnen worden beïnvloed door de 
kennis van het vertrouwelijke dossier die zijzelf of andere leden van de zetel 
hebben opgedaan bij een vorige controle over de regelmatigheid van de procedu-
re op grond van de artikelen 235ter en 235quater Wetboek van Strafvordering, 
zonder dat bij de beoordeling van het verzoek tot invrijheidstelling dit vertrou-
welijke dossier zelf nog beschikbaar is.

2. Artikel 6.1 EVRM is niet van toepassing op de beslissingen van de vonnis-
gerechten wanneer ze, zoals te dezen, geen uitspraak doen over de gegrondheid 
van een ingestelde strafvervolging maar over een verzoek tot voorlopige invrij-
heidstelling.

3. Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek vindt geen toepassing in het geval dat een 
lid van de kamer van inbeschuldigingstelling zitting houdt in het hof van beroep 
dat uitspraak moet doen over de zaak zelf. Dit geldt evenzeer wanneer deze ma-
gistraat als lid van de correctionele kamer uitspraak moet doen over een verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling, ook nadat hij voordien in dezelfde zaak, als lid 
van de kamer van inbeschuldigingstelling, over de regelmatigheid van de toege-
paste bijzondere opsporingsmethoden op grond van artikel 235ter en 235quater 
Wetboek van Strafvordering heeft geoordeeld.

4. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel 
5. Het onderdeel voert aan dat de mogelijkheid bestaat dat de rechter die over 

het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling moet oordelen, de motieven van het 
verzoek beoordeelt als een kritiek op voordien door hem zelf gewezen arresten in 
het kader van artikel 235 Wetboek van Strafvordering, en derhalve ervaart als 
een persoonlijke kritiek, wat de vrije beoordeling in de weg staat.

6. Het enkele risico dat een rechter wordt bekritiseerd wegens een vorig optre-
den in dezelfde zaak leidt niet tot de onverenigbaarheid zoals bepaald door arti-
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kel 292 Gerechtelijk Wetboek.
7. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede middel
8. Anders dan waarvan het middel uitgaat, beoordelen de appelrechters met de 

aangehaalde motivering niet de bewijswaarde van stukken waartoe zij niet eens 
toegang hebben, maar stellen zij de ontoegankelijkheid van deze stukken vast.

9. Het middel, dat berust op een verkeerde lezing van het arrest, mist feitelijke 
grondslag.

Derde middel
Eerste onderdeel
10. Het onderdeel voert aan dat de appelrechters niet zonder schending van het 

wettelijk begrip "opsporing" zoals bepaald in artikel 28bis Wetboek van Straf-
vordering, op basis van de door hen vastgestelde en minstens niet tegengespro-
ken feiten die in het onderdeel worden opgesomd, konden oordelen dat er vóór 
21 juni 2005 geen daden van opsporing werden gedaan zonder controle en toe-
zicht van het openbaar ministerie.

11. De appelrechters stellen vast "dat A. A. verklaarde dat de vraag om heroïne 
te verhandelen van E. S. is gekomen (en dus niet van de undercoveragent en 
evenmin van de vertrouwenspersoon)". In de context van eisers feitelijke uiteen-
zetting in conclusie spreken zij aldus niet tegen dat de Belgische gerechtelijke 
diensten pas op 20 juni 2005 uitgebreide informatie ontvingen van een Britse 
verbindingsofficier, dat uit het verslag van de nadien ingezette undercover-agent 
blijkt dat de gecontacteerde vertrouwenspersoon reeds in de loop van de week 
vóór 20 juni 2005 meerdere betichten op een plaats in België had ontmoet, en dat 
op verzoek van de onderzoeksrechter de Britse verbindingsofficier wist te ver-
melden "dat er door de vertrouwenspersoon (geen) actieve handelingen gesteld 
zijn die in verband kunnen gebracht worden met het tot stand brengen van een 
drugshandel".

12. Het principe van het uitsturen van bilaterale verbindingsofficieren wordt 
bepaald door meerdere internationaal afgesloten akkoorden, waaronder het Ver-
drag van 20 december 1988 van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in ver-
dovende middelen en psychotrope stoffen, opgemaakt te Wenen, goedgekeurd 
bij wet van 6 augustus 1993, en waarvan ook het Verenigd Koninkrijk behoort 
tot de lijst der gebonden Staten.

13. Teneinde de doeltreffendheid van de bestrijding van de drugshandel te be-
strijden voorziet artikel 9.1.a) van dit verdrag onder meer in het tot stand brengen 
van verbindingskanalen tussen de bevoegde instanties en diensten om de veilige 
en snelle uitwisseling van gegevens aangaande alle aspecten van de drugshandel 
te vergemakkelijken, en artikel 9.1.e) in de uitwisseling van personeel en andere 
deskundigen, waaronder begrepen de detachering van verbindingsfunctionaris-
sen.

14. Het sturen van verbindingsofficieren heeft vooral tot doel de wederzijdse 
rechtshandhaving in het algemeen en de politiesamenwerking in het bijzonder te 
bevorderen en te versnellen. Dit gebeurt meer bepaald door hulpverlening onder 
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de vorm van informatie-uitwisseling met het oog op zowel preventieve als re-
pressieve aanpak van criminaliteit. 

15. De enkele omstandigheid dat een buitenlands verbindingsofficier aan de 
Belgische gerechtelijk overheid gegevens meedeelt die bekomen werden van een 
vertrouwenspersoon, aangaande een in België te plegen of gepleegd feit, behoort 
tot zijn specifieke opdracht en houdt geen enkel verband met het verrichten van 
een opsporingsonderzoek in de zin van artikel 28bis Wetboek van Strafvorde-
ring.

16. Voor het overige vereist het onderdeel een onderzoek van feiten waarvoor 
het Hof niet bevoegd is.

17. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
18. Het onderdeel is volledig afgeleid uit het vergeefs aangevoerde eerste on-

derdeel  dat voormelde handelingen van de verbindingsofficier als opsporings-
handelingen op Belgisch grondgebied moeten worden gekwalificeerd.

19. Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
20. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2 augustus 2006 – vakantiekamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Goethals  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-gene-
raal– Advocaten: mrs. W. Van Steenbrugge, Gent en J. Meese, Gent.

Nr. 380

VAKANTIEKAMER - 16 augustus 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - HANDHAVING - AANWIJZINGEN VAN SCHULD - OP CONCLUSIE - MOTIVERINGSPLICHT

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - AANWIJZINGEN VAN SCHULD - MOTIVERINGSPLICHT

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - AANWIJZINGEN VAN SCHULD - OP CONCLUSIE - MOTIVERINGSPLICHT

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - REDENEN - 
AANWIJZINGEN VAN SCHULD - BEGRIP
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5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
REDENEN - AANWIJZINGEN VAN SCHULD - BEGRIP

1º, 2º en 3º De bepaling volgens dewelke de raadkamer bij de procedure tot handhaving  
van de voorlopige hechtenis moet antwoorden op de conclusies van de partijen en in  
geval de partijen in hun conclusies het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld,  
onder vermelding van feitelijke gegevens, betwisten, moet preciseren welke gegevens 
volgens haar dergelijke aanwijzingen van schuld uitmaken, is ook van toepassing op de 
procedure  voor  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling1.  (Art.  23,  4°,  Wet  Voorlopige 
Hechtenis 1990)

4º en 5º De vaststelling van de ernstige aanwijzingen van schuld, als één van de vereisten  
tot  de voorlopige hechtenis, houdt geen beoordeling in van de schuld; dit  laatste, als  
constitutief bestanddeel van een veroordeling wegens misdrijf, is voorbehouden aan het  
vonnisgerecht dat oordeelt op grond van vaststaande feitelijke gegevens waarvan alleen  
dit gerecht bevoegd is om de bewijswaarde ervan te beoordelen2.  (Artt. 16, §5, 21, §5, 
22, vijfde lid, 23, 4°, en 30, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(S.)

ARREST

(A.R. P.06.1169.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 augustus 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 23, 4°, Wet Voorlopige hechtenis moet de raadka-

mer antwoorden op de conclusies van de partijen. Betwisten de partijen in hun 
conclusies het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, onder vermelding 
van feitelijke gegevens, dan moet de raadkamer, indien zij de voorlopige hechte-
nis handhaaft, preciseren welke gegevens volgens haar dergelijke aanwijzingen 
van schuld uitmaken.

2. Voormeld artikel is ook van toepassing op de procedure voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling.

3. De vaststelling van de ernstige aanwijzingen van schuld, als één van de ver-
eisten tot de voorlopige hechtenis, houdt geen beoordeling in van de schuld. Dit 
laatste,  als  constitutief  bestanddeel  van  een  veroordeling  wegens  misdrijf,  is 
voorbehouden aan het vonnisgerecht dat oordeelt op grond van vaststaande feite-
lijke gegevens waarvan alleen dit gerecht bevoegd is om de bewijswaarde ervan 

1 Zie Cass.  5 juni  1996, A.R. P.96.0735.F, nr.  217; B. DEJEMEPPE,  "Les voies de recours",  in B. 
DEJEMEPPE (ed.), La détention préventive, Brussel, Larcier, 1992, p. 310, nr. 32.4.
2 Zie Cass. 13 maart 1991, A.R. 8947, nr. 364; Cass. 26 april 1994, A.R. P.94.0519.N, nr. 202.
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te beoordelen.
4. Voor de handhaving van de voorlopige hechtenis kan het onderzoeksgerecht 

aldus oordelen dat er nog voldoende ernstige schuldaanwijzingen bestaan, en dat 
de door de verdachte aangevoerde feitelijke gegevens alleen de bewijswaarde-
ring ten gronde betreffen, die aan de vastgestelde ernstige schuldaanwijzingen 
niets afdoen.

5. Met overname van de vordering van het openbaar ministerie vermelden de 
appelrechters de ernstige schuldaanwijzingen die naar hun oordeel de handha-
ving van de voorlopige hechtenis van de eiser wettigen. Zij wijzen daarbij op het 
voormelde onderscheid tussen schuldaanwijzingen en schuld, en oordelen dat de 
door de eiser aangevoerde betwistingen "reeds de bewijswaardering [betreffen] 
en [...] derhalve in de huidige stand van het onderzoek voorbarig en niet relevant 
[zijn]".

6. Zij verantwoorden aldus het behoud van de door het openbaar ministerie 
aangehaalde schuldaanwijzingen door te oordelen dat de door de eiser aange-
voerde feitelijke gegevens enkel de grond van de zaak betreffen en de voormelde 
schuldaanwijzingen,  voldoende tot  handhaving van  zijn  voorlopige  hechtenis, 
niet kunnen ontkrachten.

7. In zoverre het onderdeel opkomt tegen deze beoordeling in feite van de ap-
pelrechters, is het niet ontvankelijk.

8. De appelrechters beantwoorden eisers verweer en verantwoorden aldus hun 
beslissing naar recht.

9. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 augustus 2006 – vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-
generaal– Advocaat: mr. J. Van Cauter, Gent.

Nr. 381

VAKANTIEKAMER - 23 augustus 2006

VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - MAATREGEL TOT VERWIJDERING - MOTIVERING - 
TOETSING VAN DE WETTIGHEID - HOF VAN CASSATIE - OPDRACHT
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Het  arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  dat  beslist  dat  de  maatregel  van  
vrijheidsberoving en de maatregel tot verwijdering van het grondgebied, afdoende met  
redenen  zijn  omkleed,  zonder  te  preciseren  of  er  uitspraak  werd  gedaan  over  de  
aanvraag tot  verblijfsvergunning van de vreemdeling vooraleer hem het bevel  om het  
grondgebied  te  verlaten  werd  betekend,  belet  het  Hof  om  op  die  beslissing  de 
wettigheidscontrole  uit  te  oefenen  die  het  is  toevertrouwd1.  (Art.  72,  vierde  lid, 
Vreemdelingenwet)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1068.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 juli 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 72, vierde 

lid, van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-
bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen:

Het arrest doet uitspraak over het hoger beroep van het openbaar ministerie te-
gen de beschikking waarbij de raadkamer de invrijheidstelling van de eiser had 
bevolen, op grond dat op het ogenblik waarop hem, op 10 juni 2006, het bevel 
werd betekend om het grondgebied te verlaten, waarvan de bestreden maatregel 
tot vrijheidsberoving de tenuitvoerlegging moet verzekeren, nog geen beslissing 
werd genomen over de aanvraag tot verblijfsvergunning die hij op 30 november 
2005 op grond van artikel 9, derde lid, van de Wet van 15 december 1980 had in-
gediend en dat die administratieve beslissingen bijgevolg niet overeenkomstig de 
wet met redenen zijn omkleed.

Door niet te preciseren of reeds over de aanvraag tot verblijfsvergunning van 
de eiser beslist werd vooraleer hem het bevel werd betekend om het grondgebied 
te verlaten, maakt het arrest, dat om de bestreden beschikking te wijzigen deze 
tegenspreekt met de overweging dat "zowel de maatregel tot vrijheidsberoving 
als de maatregel tot verwijdering van het grondgebied [...] afdoende met redenen 
zijn omkleed", het voor het Hof onmogelijk om op die beslissing de wettigheids-
1 Het O.M. heeft geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep op grond dat de zaak bij het 
hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, aanhangig werd gemaakt door het hoger beroep 
van het O.M. en niet door het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling, noch door de stukken 
die voor de raadkamer zijn neergelegd; uit de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan bleek 
niet  dat  eiser  voor de kamer van inbeschuldigingstelling zou hebben opgeworpen dat  op de dag 
waarop hem een bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend, nog geen enkele beslissing 
werd genomen betreffende zijn aanvraag tot verblijfsvergunning, en dat het middel niet ontvankelijk 
was omdat het een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is.
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controle uit te oefenen die het is toevertrouwd en schendt het bijgevolg de in het 
middel bedoelde wettelijke bepaling. 

Er is geen grond om de middelen te onderzoeken die door de eiser zijn aange-
voerd en die niet tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat,
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

23 augustus 2006 – vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Fettweis – Andersluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-
generaal– Advocaat: mr. G. Toussaint, Brussel.

Nr. 382

VAKANTIEKAMER - 23 augustus 2006

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEPASSING

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - MOTIVERING - GRONDWET 1994 
(ARTIKEL 100 TOT EINDE) - ARTIKEL 149 - TOEPASSING

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - GRONDWET - GRONDWET 
1994 (ARTIKEL 100 TOT EINDE) - ARTIKEL 149 - TOEPASSING

4º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - MIDDEL 
DAT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE AANVOERT - ZONDER NADERE 
PRECISERING - ONTVANKELIJKHEID

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - CASSATIEMIDDEL - MIDDEL DAT DE 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE AANVOERT - ZONDER NADERE PRECISERING - 
ONTVANKELIJKHEID

6º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VOLGENS WELK HET 
STRAFVORDERINGRECHT STRIKT DIENT TE WORDEN TOEGEPAST - BESTAAN

7º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - AFSTAND - GEVOLGEN

8º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - ARREST WAARBIJ AKTE VAN DE 
AFSTAND WORDT VERLEEND - GEVOLGEN

1º,  2º  en  3º  Art.  149  G.W.  is  niet  van  toepassing  op  de  beslissingen  van  de 
onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis1. (Art. 149, Gw. 1994)

1 Cass.  3  dec.  2003,  A.R.  P.03.1545.F,  nr.  618;  zie  Cass.  10  mei  2006,  A.R.  P.06.0644.F, 
www.cass.be.
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4º en 5º Een cassatiemiddel dat de miskenning van de bewijskracht van de akten aanvoert,  
zonder  te  preciseren  op  welke  wijze  die  bewijskracht  zou  zijn  miskend,  is  niet 
ontvankelijk2. (Artt. 1319, 1320 en 1322, B.W.)

6º Er bestaat  geen algemeen rechtsbeginsel  volgens welk  het  strafvorderingrecht  strikt  
moet worden geïnterpreteerd. 

7º De kamer van inbeschuldigingstelling moet uitspraak doen over het hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde binnen vijftien dagen na de verklaring van hoger beroep, onder  
voorbehoud  van  het  uitstel  dat  aan  de  verdediging  is  toegestaan;  wanneer  de 
inverdenkinggestelde  afstand  doet  van  zijn  hoger  beroep  wordt  de  zaak  niet  van 
rechtswege door die afstand aan de kamer van inbeschuldigingstelling onttrokken; het  
arrest dat van die afstand akte verleent moet binnen vijftien dagen na de verklaring van  
hoger  beroep  worden  uitgesproken,  zoniet  wordt  de  inverdenkinggestelde  in  vrijheid 
gesteld3. (Art. 30, §3, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

8º Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat akte verleent van de afstand van  
het hoger beroep van de inverdenkinggestelde binnen de wettelijke termijn heeft dezelfde 
gevolgen als een arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft in de zin van art. 30, §4, 
Wet Voorlopige Hechtenis en maakt een hechtenistitel van één maand uit, te rekenen 
vanaf de beslissing4. (Artt. 30, §§3 en 4, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(E.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1200.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 augustus 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert zeven middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Tegen de eiser werd op 4 mei 2006 door de onderzoeksrechter te Brussel een 

bevel tot aanhouding uitgevaardigd voor feiten van handel in verdovende midde-
len.

De raadkamer heeft de voorlaatste maal de voorlopige hechtenis gehandhaafd 
bij beschikking van 14 juni 2006.

De eiser, die op 14 juni 2006 hoger beroep heeft ingesteld tegen die beschik-
king, heeft van dit hoger beroep afstand gedaan. Bij arrest van 27 juni 2006 heeft 
de kamer van inbeschuldigingstelling akte verleend van die afstand.

De raadkamer heeft bij de beroepen beschikking van 26 juli 2006 de invrij-
heidstelling van de eiser bevolen op grond dat hij ten laatste op 14 juli 2006 voor 
de raadkamer had moeten verschijnen opdat er over zijn voorlopige hechtenis 
zou worden beslist.

2 Zie Cass. 18 feb. 1998, A.R. P.98.0201.F, nr. 100.
3 Cass. 8 feb. 2006, A.R. P.06.0189.F, www.cass.be.
4 Ibid.
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De kamer van inbeschuldigingstelling heeft, op het hoger beroep dat het open-
baar ministerie op 27 juli 2006 heeft ingesteld, met het bestreden arrest die be-
schikking gewijzigd en de voorlopige hechtenis van de eiser gehandhaafd. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het zevende middel:
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet, 

dat niet toepasselijk is op de beslissingen van de rechtscolleges inzake voorlopi-
ge hechtenis, faalt het naar recht.

Voor het overige oordeelt het bestreden arrest dat "het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van 27 juni 2006, dat binnen de termijn is gewezen die 
bij artikel 30, §3, tweede lid, van de Wet van 20 juli 1990 is bepaald, waarbij af-
stand wordt verleend van het hoger beroep van de inverdenkinggestelde, een titel 
van vrijheidsberoving van een maand uitmaakt [...]; dat, bijgevolg, de verschij-
ning [van de eiser] voor de raadkamer op 26 juli 2006, binnen de termijn viel die 
bij artikel 22 van de Wet van 20 juli 1990 is vastgesteld, in tegenstelling tot wat 
de beroepen beslissing zegt".

Aldus verwerpt en beantwoordt het arrest de conclusie van de eiser die aan-
voert dat een arrest waarbij afstand wordt verleend van het hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde niet kan worden gelijkgesteld met een arrest dat beslist om 
de voorlopige hechtenis te handhaven in de zin van artikel 30, §4, eerste lid, van 
de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.

Het diende bovendien niet ieder argument te beantwoorden dat door de eiser 
tot staving van zijn verweer werd aangevoerd en die geen afzonderlijke middelen 
uitmaakten.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Over de andere middelen:
In zoverre het tweede middel de miskenning aanvoert van de bewijskracht van 

de beschikkingen van de raadkamer van 14 juni en 26 juli 2006, zonder te preci-
seren op welke wijze die bewijskracht zou zijn miskend, is dit middel niet ont-
vankelijk.

Er  bestaat  geen  algemeen  rechtsbeginsel  volgens  welk  het  strafprocesrecht 
strikt moet worden geïnterpreteerd.

Krachtens artikel 30, §3, tweede lid, van de voormelde Wet van 20 juli 1990, 
moet de kamer van inbeschuldigingstelling binnen vijftien dagen nadat het be-
roep is ingesteld, uitspraak doen over het hoger beroep van de inverdenkingge-
stelde, onder voorbehoud van het uitstel dat aan de verdediging is toegestaan. 
Zoniet wordt de verdachte in vrijheid gesteld.

Wanneer de inverdenkinggestelde afstand doet van zijn hoger beroep wordt de 
zaak niet van rechtswege door die afstand aan de kamer van inbeschuldigingstel-
ling onttrokken. Het arrest dat akte verleent van die afstand moet binnen de ter-
mijn die bij het voormelde artikel 30, §3, tweede lid, is bepaald, worden uitge-
sproken, zoniet wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld.
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Hieruit volgt dat het arrest dat akte verleent van de afstand binnen de wettelij-
ke termijn, dezelfde gevolgen heeft als een arrest dat de voorlopige hechtenis 
handhaaft in de zin van artikel 30, §4, van de voormelde wet.

Met toepassing van die laatste bepaling, maakt het arrest van de kamer van in-
beschuldigingstelling dat  de voorlopige hechtenis  handhaaft  een hechtenistitel 
van een maand uit vanaf de beslissing of van drie maanden vanaf de beslissing, 
indien hoger beroep is ingesteld tegen de beschikking bedoeld in de artikelen 22, 
tweede lid, en 22bis. 

Bijgevolg maakte het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling te Brus-
sel van 27 juni 2006, dat geen uitspraak deed over het hoger beroep tegen een 
beschikking zoals bedoeld in de artikelen 22, tweede lid, en 22bis, een hechtenis-
titel van een maand uit.

De raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel die op 26 juli 
2006 uitspraak diende te doen over de voorlopige hechtenis van de eiser, was bij-
gevolg bevoegd om, als daartoe grond was, diens voorlopige hechtenis te hand-
haven.

Overigens berust het zesde middel, dat steunt op de schending van de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet, en aanvoert dat in het geval van afstand door de in-
verdenkinggestelde  van  het  hoger  beroep,  de  rechtspleging  in  hoger  beroep 
wordt "uitgevlakt", op een onjuiste juridische grondslag.

Door de hierboven in antwoord op het zevende middel weergegeven overwe-
gingen, verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing naar recht.

In zoverre kunnen de middelen niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

23 augustus 2006 – vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h. Fettweis  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Vandewal, advocaat-
generaal– Advocaat: mr. N. Gallant, Brussel.

Nr. 383

VAKANTIEKAMER - 23 augustus 2006

1º UITLEVERING - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN 
BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - MINDERJARIGE BOVEN DE LEEFTIJD VAN 
16 JAAR OP HET OGENBLIK VAN DE FEITEN

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR 
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EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - MINDERJARIGE BOVEN DE LEEFTIJD 
VAN 16 JAAR OP HET OGENBLIK VAN DE FEITEN

3º JEUGDBESCHERMING - UITLEVERING - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN 
BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - MINDERJARIGE BOVEN DE LEEFTIJD VAN 
16 JAAR OP HET OGENBLIK VAN DE FEITEN

1º, 2º en 3º De vervolging en veroordeling in het buitenland van een minderjarige die meer  
dan zestien jaar oud is op het ogenblik van de feiten is niet strijdig met de Belgische  
internationale openbare orde, zodat niets zich verzet tegen de uitvoerbaarverkaring door  
de  onderzoeksgerechten  van  een  door  de  buitenlandse  overheid  verleend  bevel  tot 
aanhouding tegen de inmiddels meerderjarig geworden betrokkene, ook voor de feiten  
die zich situeren in die periode waarin hij  minderjarig was maar boven de leeftijd van  
zestien jaar.  (Art. 1,  §2, Uitleveringswet 1874; Art. 2.1,  Europees Verdrag betreffende 
uitlevering van 13 dec. 1957; Artt. 36, 4° en 38, Jeugdbeschermingswet)

(G.)

ARREST

(A.R. P.06.1119.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 juli 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Het middel
1. Het middel voert aan dat het bestreden arrest ten onrechte ook het exequatur 

verleent voor feiten die door de eiser als strafrechtelijk minderjarige zouden ge-
pleegd zijn tussen 16 en 18 jaar.

Volgende argumenten worden tegen die beslissing aangevoerd:
-  artikel  36,  4°,  Wet Jeugdbescherming laat  de jeugdrechtbank niet  toe om 

voor een als misdrijf omschreven feit gepleegd voor de volle leeftijd van achttien 
jaar een straf uit te spreken. De feiten zijn aldus niet vervolgbaar in België;

- de mogelijkheid voor de jeugdrechtbank om met toepassing van artikel 38 
Wet Jeugdbescherming de zaak uit  handen te  geven, vereist een voorafgaand 
maat-schappelijk- en medisch-psychologisch onderzoek op de minderjarige, het-
geen onverenigbaar is met de opdracht van de onderzoeksgerechten die het exe-
quatur moeten bevelen;

- ook na de beslissing van uit handen geven met toepassing van artikel 38 Wet 
Jeugdbescherming, komt het niet aan de gerechtelijke overheid van de aange-
zochte Staat maar alleen aan het openbaar ministerie toe te oordelen of vervol-
gingen zullen worden ingesteld;

- het instellen van de strafvervolging door de verzoekende Staat na een eventu-
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ele beslissing van uit handen geven van de Belgische Jeugdrechtbank met toe-
passing van artikel 38 Wet Jeugdbescherming, impliceert de uitvoering door de 
verzoekende Staat van een beslissing van de gerechtelijke overheid van de aan-
gezochte Staat.  Nochtans laat  de uitlevering de gerechtelijke overheid van de 
verzoekende Staat enkel toe de opgeëiste persoon te vervolgen en te be-rechten.

2. Noch het Europese uitleveringsverdrag van 13 december 1957, goedgekeurd 
bij wet van 22 april 1997, noch de uitleveringswet van 15 maart 1874 bepalen 
verplichte weigeringsgronden tot uitlevering op grond van de leeftijd van de be-
trokkene.

Als voorwaarde tot de uitlevering vereist artikel 2.1 van het Europese Uitleve-
ringsverdrag dat de feiten krachtens de wetten van de verzoekende Partij en van 
de  aangezochte  Partij  strafbaar  zijn  gesteld  met  een  vrijheidstraf  of  met  een 
maat-regel welke vrijheidsbeneming meebrengt, met een maximum van ten min-
ste één jaar of een zwaardere straf. Artikel 1, §2, van de Uitleveringswet vereist 
als grond van uitlevering feiten welke luidens de Belgische en de buitenlandse 
wet strafbaar zijn met een vrijheidsstraf waarvan de maximumduur groter is dan 
één jaar.

Deze strafdrempel in beide bepalingen impliceert dat de feiten in België ver-
volg-baar moeten zijn.

3. Artikel 36, 4°, Wet Jeugdbescherming stelt de strafrechtelijke minderjarig-
heid vast op 18 jaar. Ingeval de jeugdrechter de zaak met betrekking tot een min-
derjarige die op het tijdstip van het feit ouder dan zestien jaar was, uit handen 
geeft met toepassing van artikel 38 Wet Jeugdbescherming, kan de gemeenrech-
telijke rechtbank een straf of maatregel uitspreken als daartoe grond bestaat. De 
vervolging en de veroordeling in het buitenland van een minderjarige die meer 
dan zestien jaar oud is op het ogenblik van het feit is aldus niet strijdig met de 
Belgische internationale openbare orde.

4. Daar de uitlevering geschiedt met het oog op de vervolging in de verzoeken-
de Staat voor feiten die in België niet worden vervolgd, is elke tussenkomst van 
de  jeugdrechtbank met  toepassing  van  artikel  36,  4°,  Wet  Jeugdbescherming 
zonder voorwerp.

Bijgevolg vervallen alle hierboven vermelde bezwaren.
5. De beslissing van de appelrechters om het exequatur toe te staan ook voor 

de feiten die zich situeren in een periode waarin eiser minderjarig was maar bo-
ven de leeftijd van zestien jaar, is naar recht verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten. 
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23 augustus 2006 – vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-
generaal– Advocaat: mr. C. Marinower, Antwerpen.

Nr. 384

VAKANTIEKAMER - 30 augustus 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - KAMER DIE IN DE 
REGEL, UITERAARD MET GESLOTEN DEUREN ZITTING HOUDT - GEVOLGEN

2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - KAMER DIE IN DE REGEL, UITERAARD MET GESLOTEN DEUREN ZITTING 
HOUDT - GEVOLGEN

1º  en  2º  Aangezien  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  in  de  regel,  uiteraard  met 
gesloten deuren zitting houdt, worden het onderzoek van de zaak en het debat dat aan  
het arrest, inzake internering, voorafgaat, verondersteld met gesloten deuren te hebben  
plaatsgevonden1. (Art. 9, tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij 1930)

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1080.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert drie cassatiemiddelen aan in een memorie waarvan een voor 

eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het derde middel:
Nadat het middel doet opmerken dat het proces-verbaal van de terechtzitting 

van 21 juni 2006 niet preciseert dat het onderzoek van de zaak en het debat met 
gesloten deuren heeft plaatsgevonden, voert het aan dat het bestreden arrest, door 
alleen te  vermelden dat  de kamer van inbeschuldigingstelling in openbare te-
rechtzitting uitspraak heeft gedaan, zonder te vermelden dat de terechtzitting van 
21 juni 2006 met gesloten deuren is verlopen, artikel 9, tweede lid, van de Wet 
tot bescherming van de maatschappij van 9 april 1930 schendt.

Krachtens het voormelde artikel 9, tweede lid, heeft het debat voor een onder-
zoeksgerecht dat uitspraak moet doen over een vordering of verzoek tot interne-
ring, achter gesloten deuren plaats, behalve wanneer, op verzoek van de verdach-

1 Cass. 5 nov. 1974, A.C., 1975, 304. 
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te, de rechtbank of het hof beslist dat de terechtzitting openbaar is.
Aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling, in de regel, uiteraard met ge-

sloten deuren zitting houdt, worden het onderzoek van de zaak en het debat dat 
voorafgaat, verondersteld met gesloten deuren te hebben plaatsgevonden.

Hieruit vloeit voort dat bij gebrek aan vermelding van het tegendeel in het ar-
rest of in het proces-verbaal van de terechtzitting, ervan moet worden uitgegaan 
dat de terechtzitting van 21 juni 2006 met gesloten deuren is verlopen. Bijgevolg 
schendt het hof van beroep de in het middel bedoelde wettelijke bepaling niet.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 augustus 2006 – vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h. Fettweis  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Vandewal, advocaat-
generaal– Advocaat: mr. C. Noirhomme, Brussel.
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Nr. 385

3° KAMER - 4 september 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALLERLEI - ABNORMALE LAGE 
OPZEGGINGSVERGOEDING - NIET-CONCURRENTIEOVEREENKOMST - VERGOEDING - AARD

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - ARBEIDSOVEREENKOMST - 
EINDE - ABNORMALE LAGE OPZEGGINGSVERGOEDING - NIET-CONCURRENTIEOVEREENKOMST - 
VERGOEDING - AARD

3º LOON — ALLERLEI - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - ABNORMALE LAGE 
OPZEGGINGSVERGOEDING - NIET-CONCURRENTIEOVEREENKOMST - VERGOEDING - AARD

1º, 2° en 3° Uit het feit dat door de werkgever aan een werknemer een abnormale lage  
opzeggingsvergoeding  die zelfs  niet  voldoet  aan de minimale  rechten bepaald  bij  de 
Arbeidsovereenkomstenwet wordt toegekend, volgt niet noodzakelijk dat de vergoeding  
bepaald  in  de  niet-concurrentieovereenkomst  een verdoken opzeggingsvergoeding  is,  
waarop  sociale  zekerheidsbijdragen  verschuldigd  zijn1.  (Artt.  39  en  82, 
Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 2, Loonbeschermingswet; Art. 14, R.S.Z.-Wet)

(R.S.Z. T. MORUBEL n.v.)

ARREST

(A.R. S.06.0002.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 september 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het arrest stelt vast dat de overeengekomen opzeggingsvergoeding van drie 

maanden loon abnormaal laag is en zelfs niet voldoet aan de minimale rechten 
bepaald  bij  de  Arbeidsovereenkomstenwet,  maar  oordeelt  niet  in  hoeverre  er 
meer als opzeggingsvergoeding verschuldigd is, waarop dan sociale zekerheids-
bijdragen verschuldigd zijn.

2. Het onderdeel komt dienvolgens op tegen een beslissing die het arrest niet 
bevat en voert een grief aan aangaande een geschil dat voor de feitenrechter niet 
hangende was.

1 Zie Cass., 22 sept. 2003, AR S.03.0028.N, n° 447.
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3. Het onderdeel is derhalve niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
4. Uit het feit dat door de werkgever aan een werknemer een abnormale lage 

opzeggingsvergoeding die zelfs niet voldoet aan de minimale rechten bepaald bij 
de Arbeidsovereenkomstenwet, wordt toegekend, volgt niet noodzakelijk dat de 
vergoeding bepaald in de niet-concurrentieovereenkomst een verdoken opzeg-
gingsvergoeding is.

5. Gelet op het oordeel van de appelrechters dat de te lage opzeggingsvergoe-
ding niet volstaat om te besluiten dat de vergoeding bepaald in de niet-concur-
rentieovereenkomst een verdoken opzeggingsvergoeding uitmaakt,  dienden zij 
het concrete bedrag van de opzeggingsvergoeding waarop de werknemer Lievens 
aanspraak kon maken niet te bepalen.

6. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
7. Anders dan het onderdeel aanvoert, oordelen de appelrechters niet dat de 

overeenkomsten inzake  de  opzeggingsvergoeding en de  niet-concurrentie-ver-
goeding "waarschijnlijk" als één pakket werden onderhandeld.

De appelrechters oordelen dat die overeenkomsten "mogelijk" als één geheel 
werden behandeld.

8. Zoals vermeld onder randnummer 4 volgt uit het feit alleen dat een abnor-
male lage opzeggingsvergoeding, die niet voldoet aan de wettelijke bepalingen, 
werd toegekend, niet dat onder de mom van een niet-concurrentie-vergoeding 
een verkapte opzeggingsvergoeding werd toegekend.

9. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
10. Voor het overige bevat het onderdeel geen zelfstandige grieven en is het 

volledig afgeleid uit de in het voormelde randnummers 7 en 8 verworpen grie-
ven.

11. Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

4 september 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
De Bruyn.

Nr. 386

2° KAMER - 5 september 2006

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VELDWETBOEK - WANBEDRIJVEN EN OVERTREDINGEN 
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IN HET VELD - OPSPORING EN VASTSTELLING - BOSWACHTERS VAN HET GEWEST - BEVOEGDHEID

2º LANDBOUW - VELDWETBOEK - WANBEDRIJVEN EN OVERTREDINGEN IN HET VELD - 
OPSPORING EN VASTSTELLING - BOSWACHTERS VAN DE GEWESTEN - BEVOEGDHEID

1º en 2° Uit de artikelen 6, §1, III, en 11, derde lid, 1° en 2°, van de bijzondere wet van 8 
augustus  1980  tot  hervorming  van  de  staatsinstellingen,  waarmee  artikel  67  
Veldwetboek, dat niet  bij  decreet werd gewijzigd, niet  onverenigbaar is,  volgt  dat ook 
boswachters van het gewest bevoegd zijn om de in artikel  67 Veldwetboek bedoelde 
wanbedrijven en overtredingen vast te stellen.  (Art.  67, Veldw.;  Artt.  6,  §1, III,  en 11, 
derde lid, 1° en 2°, Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. 
bij de wet van 8 aug. 1988)

(H. T. F.)

ARREST

(A.R. P.06.0459.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen , correctionele kamer, van 22 februari 2006, op verwijzing gewezen, in-
gevolge arrest van het Hof van 23 november 2004.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het bestreden arrest oordeelt alleen op burgerlijk gebied.
Eerste middel
2. Het middel, dat geheel ervan uitgaat dat de verweerder op het ogenblik van 

zijn eedaflegging niet verbleef in het arrondissement Namen maar in het arron-
dissement Dinant, komt op tegen het oordeel in feite van de appelrechters dat de 
verweerder toen zijn verblijfplaats had te Namen.

Het middel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
3. Ook na de staatshervorming blijft de bestaande wetgeving toepasselijk op de 

nieuwe instellingen, tenzij ze daarmee onverenigbaar is of door een nieuw de-
creet wordt gewijzigd.

4.  Artikel  67,  tweede  lid,  Veldwetboek bepaalt  dat  de boswachters  van de 
Staat, de gemeenten en de openbare instellingen eveneens bevoegd zijn om "in 
het veld" de wanbedrijven en overtredingen in zake veld- en bospolitie, alsmede 
van jacht- en visserijmisdrijven, vast te stellen op het grondgebied waarvoor zij 
beëdigd zijn.

5. Artikel 6, §1, III, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen draagt de wetgevende en uitvoerende bevoegdheden inzake de 
landinrichting en natuurbehoud met inbegrip van de bossen (artikel 6, §1, III, 4°) 



1598 HOF VAN CASSATIE 5.9.06 - Nr. 386 

en de jacht (artikel 6, §1, III, 5°) over aan de gewesten.
Artikel 11, derde lid, 1° en 2°, van dezelfde wet verleent binnen de daarin be-

paalde grenzen aan de decreetgever de bevoegdheid tot het toekennen van de 
hoedanigheid  van  agent  of  officier  van  gerechtelijke  politie  aan  de  beëdigde 
ambtenaren van de gemeenschaps- of gewestregering of van instellingen die on-
der hun gezag of toezicht ressorteren, alsook tot het regelen van de bewijskracht 
van processen-verbaal.

Artikel 67 Veldwetboek is daarmee niet onverenigbaar en werd bij decreet niet 
gewijzigd.

Daaruit volgt dat ook de boswachters van het gewest bevoegd zijn om de in ar-
tikel 67 Veldwetboek bedoelde wanbedrijven en overtredingen vast te stellen.

Het middel faalt naar recht.
Derde middel
6. Anders dan het middel aanvoert, oordelen de appelrechters dat het proces-

verbaal van 7 januari 2001 dat de feiten van weerspannigheid vaststelt, geen be-
wijswaarde heeft tot bewijs van het tegendeel.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
7. Voor het overige komt het middel op tegen de onaantastbare beoordeling in 

feite van de bewijswaarde van dit proces-verbaal.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. E. De Néeff, Leuven en Maes.

Nr. 387

2° KAMER - 5 september 2006

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - INSTANDHOUDINGSMISDRIJF - STRAFBAAR 
KARAKTER - OPHEFFING - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - HERSTELVORDERING

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - INBREUK DATEREND VAN VÓÓR 1 MEI 2000 - 
HERSTELVORDERING - GEEN VOORLEGGING VOOR ADVIES AAN DE HOGE RAAD VOOR HET 
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HERSTELBELEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º  De opheffing  van het  strafbare  karakter  van het  misdrijf  van  instandhouding  inzake  
stedenbouw heeft alleen het verval van de op dat misdrijf gesteunde strafvordering tot  
gevolg; bij ontstentenis van andersluidende bepaling brengt deze wijziging niet mee dat  
de instandhouding, die strafbaar was in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de  
grondslag kan uitmaken van een herstelvordering, noch dat de strafrechter voor wie de 
herstelvordering werd ingesteld op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was,  
zijn bevoegdheid verliest nog verder de herstelvordering te beoordelen1.  (Artt.  146 en 
149, §1, Stedenbouwdecreet 1999)

2º  Uit  de  artikelen  149,  §1,  153 en 198er,  Stedenbouwdecreet  1999 volgt  niet  dat  de 
rechter  de ingediende herstelvorderingen voor inbreuken, die dateren van vóór 1 mei  
2000 en die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad 
voor  het  Herstelbeleid,  alsnog voor  eensluidend advies aan de Hoge Raad voor  het  
Herstelbeleid moet voorleggen2. (Artt. 149, §1, 153 en 198bis Stedenbouwdecreet 1999)

(F.)

ARREST

(A.R. P.06.0475.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 17 februari 2006.
De eiser voert in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, drie middelen 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel van het eerste middel
1. De eiser voert aan dat de appelrechters geen rekening houden met het feit 

dat de strafbaarstelling van de instandhouding zelf is weggevallen en er geen 
sprake meer kan zijn van een misdrijf, en dus evenmin van een herstelmaatregel.

2. De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding 
inzake stedenbouw heeft alleen het verval van de op dat misdrijf gesteunde straf-
vordering tot gevolg. Bij ontstentenis van andersluidende bepaling brengt deze 
wijziging evenwel niet mee dat de instandhouding, die strafbaar was in de perio-
de waarin zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken van een herstel-
vordering, noch dat de strafrechter voor wie de herstelvordering werd ingesteld 
op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, zijn bevoegdheid ver-
liest nog verder de herstelvordering te beoordelen.

Het onderdeel faalt naar recht.
Derde onderdeel van het eerste middel

1 Cass., 13 dec. 2005, AR P.05.0693.N, nr.666 met conclusie van procureur-generaal DE SWAEF.
2 Bij arrest nr 14/2005 van 19 jan. 2005 van het Arbitragehof werden de woorden "vóór 1 mei 2000" 
in artikel 149, §1, eerste en derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, vernietigd. 
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3. Het onderdeel voert aan dat door de afschaffing van het misdrijf van in-
standhouding geen strafvordering meer kan worden ingesteld, en het arrest "de 
onmiddellijke inwerkingtreding van het decreet op datum van publicatie in het 
Belgisch Staatsblad negeert".

4. Het onderdeel gaat aldus ervan uit dat ten tijde van het bestreden arrest er 
nog geen uitspraak was over de strafvervolging. De eiser werd evenwel nog vóór 
de inwerkingtreding van het decreet van 4 juni 2003 op 22 augustus 2003, waar-
bij onder meer in artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 de strafbaar-
stelling van de instandhouding gedeeltelijk werd opgeheven, bij arrest van het 
hof van beroep van 5 januari 2001 schuldig bevonden aan het misdrijf van we-
derrechtelijke instandhouding en daarvoor strafrechterlijk veroordeeld.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Eerste onderdeel van het eerste middel en tweede middel
5. De eiser voert aan dat om reden dat de feiten dagtekenen van vóór 1 mei 

2000, krachtens artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 het voorafgaand eens-
luidende advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is vereist zodat de ap-
pelrechters, die eisers verzoek om een dergelijk advies afwijzen, daardoor even-
eens artikel 198bis van hetzelfde decreet schenden. Daarenboven zouden de ap-
pelrechters geen acht slaan op het principe dat voor telastleggingen van vóór 1 
mei 2000 steeds een herstel bij wijze van betaling van de meerwaarde kan wor-
den toegekend.

6. Sinds het arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Arbitragehof be-
paalt artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 dat de verschillende 
herstelmaatregelen door de rechtbank worden bevolen op vordering van de ste-
denbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen, en 
"indien deze inbreuken dateren [van vóór 1 mei 2000] is voorafgaand een eens-
luidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist".

7. Luidens artikel 198bis, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 treden de bepa-
lingen met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, zoals bedoeld in artikel 149, §1, en artikel 153, pas in werking na-
dat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijke re-
glement is goedgekeurd. Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 be-
paalt dat de rechter de ingediende vorderingen voor inbreuken, die dateren van 
vóór 1 mei 2000 maar die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd 
aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, alsnog "kan" voorleggen voor eenslui-
dend advies aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.

8. Uit die bepalingen volgt niet dat de rechter de ingediende vorderingen voor 
inbreuken, die dateren van vóór 1 mei 2000 en die nog niet voor eensluidend ad-
vies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, alsnog voor 
eensluidend advies moet voorleggen aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.

9. Voor het overige blijkt uit de woorden "kan in principe" in de aanhef van ar-
tikel 149, §1, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, dat in elk geval ook een andere 
herstelmaatregel dan de meerwaarde kan worden aangewend.

De grieven falen naar recht.
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Middel uit de aanvullende memorie
10. De eiser voert aan dat hij geen eigenaar meer is en bijgevolg niet tot een 

herstelmaatregel met bijkomende dwangsom kon worden veroordeeld.
Het middel verplicht het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet 

bevoegd is.
Het middel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. A. Devriendt, Brugge.

Nr. 388

2° KAMER - 5 september 2006

1. STEDENBOUW – HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE 
STAAT.BETALING VAN EEN MEERWAARDE – HERSTELVORDERING – ADVIES VAN 
DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – STEDENBOUWDECREET 1999 – 
OVERGANGSBEPALINGEN – ARTIKEL 198BIS – BEOOGDE RECHTSTOETSAND – ONDERSCHEID MET 
ARTIKEL 149, §1, EERSTE LID 

2. STEDENBOUW – HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT, 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE- HERSTELVORDERING – ADVIES VAN DE HOGE 
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – STEDENBOUWDECREET 1999 – ARTIKEL 149,§1, EERSTE 
LID – OVERGANGSBEPALINGEN – ARTIKEL 198BIS – TOEPASSING – CRITERIUM 

3. STEDENBOUW - HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT, 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE – HERSTELVORDERING – ADVIES VAN DE HOGE 
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – STEDENBOUWDECREET 1999 – ARTIKEL 149,§1, EERSTE 
LID – GEDEELTELIJKE VERNIETIGING BIJ ARREST VAN HET ARBITRAGEHOF – GEVOLG

4, STEDENBOUW – HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT, 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE – INBREUK DATEREND VAN VÓÓR 1 MEI 2000 – 
HERSTELVORDERING – GEEN VOORLEGGING VOOR ADVIES AAN DE HOGE RAAD VOOR HET 
HERSTELBELEID – BEOORDELING DOOR DE RECHTER

5. STEDENBOUW – HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT, 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE – HERSTELVORDERING – HOGE RAAD VOOR HET 
HERSTELBELEID – VORDERING INGELEID VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR 
HET HERSTELBELEID – BEOORDELING DOOR DE RECHTER NA DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE 
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – GEEN VERPLICHT VOORAFGAAND EENSLUIDEND ADVIES – 
VORDERING INGELEID NA DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – 
VERPLICHT VOORAFGAAND EENSLUIDEND ADVIES – BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 
11 VAN DE GRONDWET 
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6. ARBITRAGEHOF – PREJUDICIËLE VRAAG – STEDENBOUW – HERSTELVORDERING – HOGE 
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – VORDERING INGELEID VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE 
HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – BEOORDELING DOOR DE RECHTER NA DE 
INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – GEEN VERPLICHT 
VOORAFGAAND EENSLUIDEND ADVIES – VORDERING INGELEID NA DE INWERKINGTREDING VAN DE 
HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – VERPLICHT VOORAFGAAND EENSLUIDEND ADVIES – 
BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET

7. PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF – STEDENBOUW – HERSTELVORDERING – 
HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – VORDERING INGELEID VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN 
DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – BEOORDELING DOOR DE RECHTER NA DE 
INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – GEEN VERPLICHT 
VOORAFGAAND EENSLUIDEND ADVIES – VORDERING INGELEID NA DE INWERKINGTREDING VAN DE 
HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID – VERPLICHT VOORAFGAAND EENSLUIDEND ADVIES – 
BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET 

1°  Artikel  198bis Stedenbouwdecreet  1999  dat  als  overgangsbepaling  geldt  voor  de 
herstelvordering diie door het bevoegde bestuur wordt  ingediend nog vooraleer de Hoge 
Raad  voor  het  Herstelbeleid,  bij  gebrek  aan  oprichting  en  goedkeuring  van  zijn  
huishoudelijk  reglement,  advies kan verlenen,  beoogt een andere rechtstoestand dan 
artikel 149, §1, eerste lid, Stededenbouwdecreet 1999, dat zowel in zijn versie voor als in 
zijn  versie  na  het  vernietigingsarrest  nr.14/2005   van  het  Arbitragehof,  de 
herstelvordering beoogt die na de oprichting van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en 
de goedkeuring van zijn huishoudelijk reglement  door het bestuur wordt ingediend (Artt.  
149, §1, eerste lid, 153 en 198bis Stedenbouwdecreet 1999)

2° Niet het tijdstip van de beoordeling van de herstelvordering door de rechtbank vóór of na 
de  inwerkingtreding  van  de  Hoge  Raad  voor  het  Herstelbeleid  maar  de  datum  van  
indiening van deze herstelvordering door het bestuur vóór of na deze inwerkingtreding  
vormt het criterium van onderscheid voor de toepassing van hetzij artikel 149,§1,eerste  
lid,Stedenbouwdecreet  1999,  hetzij  de  overgangsbepaling  van  artikel  198bis 
Stedenbouwdecreet 1999 (Artt.149,§1, eerste lid en 198bis Stedenbouwdecreet 1999)

3°  De vernietiging door het Arbitragehof van de woorden 'vóór 1 mei  2000',  die alleen 
betrekkinh hebben op de datum van de tenlasteleggingen en niet op de datum van het  
instellen  van  de  herstelvordering,  heeft  niet  tot  gevolg  dat  artikel  
149,§1,Stedenbouwdecreet 1999 ook toepasselijk wordt  op de herstelvorderingen die 
werden ingediend vóór de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse regering van 
16 december 2005 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid (Art.149,§1,eerste lid,Stedenbouwdecreet 1999)

4° Uit de artikelen 149,§1,en 198bis,tweede lid,Stedenbouwdecreet 1999 volgt niet dat de 
rechter de ingediende herstelvorderingen voor inbreuken, die dateren van vóór 1 mei  
2000 en die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad 
voor  het  Herstelbeleid,  alsnog  voor  eensluidend  advies  aan  de  hoge  raad  voor  het  
herstelbeleid  moet  voorleggen1.  (Artt.149,§1,153  en  198bis,  tweede  lid,  
Stedenbouwdecreet 1999)

5°,6° en 7° Wanneeer voor het  Hof  de vraag rijst  of  artikel  198bis Stedenbouwdecreet  
1999, zoals ingevoegd bij artikel 11 van het decreet van 4 juni 2003, en geïnterpreteerd 
in de zin dat de rechter niet verplicht is de ingediende vorderingen die nog niet voor  
eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor Herstelbeleid alsnog  
voor eensluidend adveis voor te leggen aan de hoge raad, en samengelezen met artikel  
149,§1,van datzelfde decreet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat  

1 Bij arrest nr.14/2005 van 19 januari 2005 van het Arbitragehof werden de woorden 'vóór 1 mei 
2000' in artikel 149,§1,eerste en derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, vernietigd. 
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eruit volgt dat voor herstelvorderingen die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van  
de bepalingen met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het  
herstelbeleid maar waarover de rechter pas na de inwerkingtreding van de bepalingen 
met  betrekking  tot  het  eensluidend  advies  uitspraak  doet,  de  verplichting  van  het  
voorafgaand  eensluidend  adveis  van  de  hoge  raad  voor  het  herstelbeleid  niet  van  
toepassing  is,  terwijl  deze  verplichting  wel  geldt  voor  herstelvorderingen  die  werden 
ingeleid na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het eensluidend  
adveis van de hoge raad voor het herstelbeleid en deze verplichting krachtens artikel 
149,§1,van  datzelfde  decreet  een  algemene  draagwijdte  heeft,  stelt  het  hof  een  
prejudiciële  vraag  aan  het  Arbitragehof.  (Art.26,§2,Bijzondere  Wet  
Arbitragehof;Artt.149,§1,eerste lid en 198bis Stedenbouwdecreet 1999)

(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0543.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 10 maart 2006.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, één middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. De eisers voeren aan dat na het vernietigingsarrest nr.14/2005 van 19 janua-

ri  2005 van  het  Arbitragehof  en  de  inwerkingtreding  van  het  besluit  van  de 
Vlaamse Regering van 16 december 2005 waarbij het huishoudelijk reglement 
van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is goedgekeurd, artikel 149, §1, Ste-
denbouwdecreet  1999 voor elke herstelvordering het  voorafgaand eensluidend 
advies van deze instelling vereist, zodat de appelrechters, die eisers verzoek om 
een dergelijk advies afwijzen op grond van artikel 198bis van hetzelfde decreet, 
voormelde wetsbepalingen evenals het absoluut gezag van gewijsde van het ar-
rest van het Arbitragehof schenden. 

2. Sedert het arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Arbitragehof be-
paalt artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 dat de verschillende 
herstelmaatregelen door de rechtbank worden bevolen op vordering van de ste-
denbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen, en 
“indien deze inbreuken dateren van [] is voorafgaand eensluidend advies van de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist.”

3. Luidens artikel 198bis, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 treden de bepa-
lingen met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, zoals bedoeld in artikel 149, §1, en artikel 153, pas in werking na-
dat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijke re-
glement is goedgekeurd. 
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Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat de rechter de 
ingediende vorderingen voor inbreuken, die dateren van vóór 1 mei 2000 maar 
die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor 
het Herstelbeleid, alsnog “kan” voorleggen voor eensluidend advies aan de Hoge 
Raad voor Herstelbeleid.

4. Artikel  198bis geldt  als  overgangsbepaling  voor  de  herstelvordering  die 
door het bevoegde bestuur wordt ingediend nog vooraleer de Hoge Raad voor 
het Herstelbeleid, bij gebrek aan oprichting en goedkeuring van zijn huishoude-
lijk reglement, advies kan verlenen.

Het beoogt bijgevolg een andere rechtstoestand dan artikel 149, §1, eerste lid, 
Stedenbouwdecreet 1999, dat zowel in zijn versie vóór als in zijn versie na het 
vernietigingsarrest nr. 14/2005 van het Arbitragehof, de herstelvordering beoogt 
die na de oprichting van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en de goedkeuring 
van haar huishoudelijk reglement door het bestuur wordt ingediend.

Niet het tijdstip van de beoordeling van de herstelvordering door de rechtbank 
vóór of na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, maar 
de datum van indiening van deze herstelvordering door het bestuur vóór of na 
deze inwerkingtreding vormt het criterium van onderscheid voor de toepassing 
van hetzij artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, hetzij de over-
gangsbepaling van artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999. 

Tweede onderdeel 
5. Het onderdeel voert aan dat artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999, gelezen 

in context van artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999, na het vernietigingsar-
rest nr. 14/2005 van het Arbitragehof, de rechter, die vaststelt dat aan de inge-
stelde herstelvordering geen eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Her-
stelbeleid is gehecht, van het inwinnen van dit advies niet vrijstelt maar hem ver-
plicht dit ontbrekend advies vooralsnog in te winnen.

6. De vernietiging door het Arbitragehof van de woorden “vóór 1 mei 2000”, 
die alleen betrekking hebben op het tijdstip van de telastleggingen en niet op de 
datum van het instellen van de herstelvordering, heeft niet tot gevolg dat artikel 
149, §1, Stedenbouwdecreet ook toepasselijk wordt op de herstelvorderingen die 
werden ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot goedkeuring van het huishoudelijk 
reglement van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.

7. Zolang de Hoge Raad voor het Herstelbeleid niet is opgericht en zijn huis-
houdelijk reglement niet is goedgekeurd, rijst de vraag op welke wijze het be-
voegde bestuur het advies van deze Hoge Raad zou kunnen inwinnen vooraleer 
de herstelvordering in te stellen. 

Precies  om die  reden  bepaalt  artikel  198bis, eerste  lid,  Stedenbouwdecreet 
1999, dat de bepalingen van artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 met be-
trekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid tot 
zolang niet toepasselijk zijn.

8. Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat de rechter 
de ingediende vorderingen voor inbreuken, die  dateren van vóór 1 mei  2000 
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maar die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid, alsnog “kan” voorleggen voor eensluidend advies aan de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid. In de context van de vernietiging van de be-
woordingen “vóór 1 mei 2000” in artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet door het 
arrest nr. 14/2005 van het Arbitragehof, geldt deze bevoegdheid van de rechter 
eveneens  voor  de  ingediende  herstelvorderingen voor  inbreuken vanaf  1  mei 
2000.

Uit die bepalingen volgt evenwel niet dat de rechter de ingediende vorderingen 
die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor 
het Herstelbeleid, alsnog voor eensluidend advies moet voorleggen aan de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid. 

Prejudiciële vraag
9. Met toepassing van artikel 26, §2 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 

op het Arbitragehof verzoeken de eisers de volgende prejudiciële vraag te stellen 
aan het Arbitragehof:

“Schendt artikel 198bis van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organi-
satie van de ruimtelijke ordening, zoals ingevoegd bij artikel 11 van het decreet 
van 4 juni 2003 en samen gelezen met artikel 149, §1 van datzelfde decreet, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat eruit volgt dat voor herstelvorderin-
gen die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de bepalingen met betrek-
king tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid maar 
waarover de rechter pas na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrek-
king tot het eensluidend advies uitspraak doet, de verplichting van het vooraf-
gaand eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid niet van toe-
passing is, terwijl deze verplichting wel geldt voor herstelvorderingen die wer-
den ingeleid na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het 
eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en deze verplich-
ting krachtens artikel 149, §1 van datzelfde decreet een algemene draagwijdte 
heeft?”

Gelet op de hiervoor door het Hof gegeven interpretatie, stelt het Hof, met toe-
passing van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, aan het Arbitra-
gehof de in het dictum weergegeven vraag.

Dictum
Het Hof, 
Houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof de onderstaande prejudiciële vraag 

zal hebben beantwoord :
“Schendt, uitgelegd als hierboven, artikel 198bis van het decreet van 18 mei 

1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals ingevoegd bij 
artikel 11 van het decreet van 4 juni 2003 en samengelezen met artikel 149, §1 
van datzelfde decreet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat eruit volgt 
dat voor herstelvorderingen die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de 
bepalingen met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid maar waarover de rechter pas na de inwerkingtreding van de bepa-
lingen met betrekking tot het eensluidend advies uitspraak doet, de verplichting 
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van het voorafgaand eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbe-
leid niet van toepassing is, terwijl deze verplichting wel geldt voor herstelvorde-
ringen die werden ingeleid na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrek-
king tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en deze 
verplichting krachtens artikel 149, §1 van datzelfde decreet een algemene draag-
wijdte heeft?”

Houdt de kosten aan.

5 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Maes en J. Van Doninck, Brussel.

Nr. 389

2° KAMER - 5 september 2006

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ADIËREN VAN DE 
STRAFRECHTER - VERWIJZINGSBESCHIKKING OF DAGVAARDING - AANHANGIGMAKING - VOORWERP

2º STRAFVORDERING - ADIËREN VAN DE STRAFRECHTER - VERWIJZINGSBESCHIKKING OF 
DAGVAARDING - AANHANGIGMAKING - VOORWERP

3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - KWALIFICATIE EN 
OMSCHRIJVING VAN HET STRAFBARE FEIT - VERPLICHTING VAN DE STRAFRECHTER - DRAAGWIJDTE

4º OPLICHTING - BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF - LISTIGE KUNSTGREPEN - OMSCHRIJVING - 
HEROMSCHRIJVING DOOR DE RECHTER - VOORWAARDEN

1º en 2° In correctionele- of politiezaken maakt de door een onderzoeksgerecht gewezen 
beschikking van verwijzing of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen, 
niet de daarin vermelde kwalificatie en omschrijving bij de vonnisgerechten aanhangig,  
maar  de feiten zoals  zij  blijken uit  de  stukken van het  gerechtelijk  onderzoek of  het  
opsporingsonderzoek  en  die  aan  de  verwijzingsbeschikking  of  de  dagvaarding  ten 
grondslag liggen12. (Artt. 129, eerste lid, 130, 160, en 182, Sv.)

1 Cass., 23 sept. 1987, AR 6005, nr 51.
2 1. Ter zake werd eiser in cassatie voor de feitenrechter vervolgd (onder andere) wegens feiten van 
oplichting  en  poging  tot  oplichting.  Deze  misdrijven  werden  in  de  akte  van  aanhangigmaking 
respectievelijk  omschreven  als  "namelijk  door  op  bedrieglijke  wijze  hetzij  de  uitgifte  van  een 
ongedekte cheque, hetzij door te doen geloven dat de goederen door middel van een wissel zouden 
worden betaald dertig of vijftien dagen na de levering, zich de hierna vermelde goederen te hebben 
doen afgeven, ten nadele van ..." (tenlastelegging A) en als "gepoogd te hebben (...) namelijk ten 
nadele  van  de  hierna  vernoemde  benadeelden,  zich  bedrieglijk  hetzij  door  afgifte  van  een  niet 
gedekte cheque, hetzij door te doen geloven dat de bestelde goederen zouden worden betaald hetzij 
binnen de dertig dagen, hetzij binnen de vijftien dagen na levering, de hierna vermelde goederen te 
hebben  doen  afleveren  ..."  (tenlastelegging  B).  2.  In  het  bestreden  arrest  heromschrijven  de 
appelrechters de listige kunstgreep uit de tenlasteleggingen A en B, zoals hoger geciteerd, als volgt: 
"namelijk zich de hierna omschreven goederen te hebben doen afleveren ten nadele van de hierna 
vernoemde benadeelden, door bij bestelling en de aflevering van de goederen gebruik te maken van 
de identiteit, de infrastructuur en de werkwijze van een voor derden bona fide vennootschap als bvba 
(...), bvba (...) en de nv (...) terwijl in werkelijkheid het systeem erin bestond dat de vennootschappen 
slechts als dekmantel dienden om de bestellingen te doen en de leveringen aan te nemen, en het nooit 
de bedoeling was de bestelde goederen te leveren en te betalen". 3. Het hof van beroep oordeelt 
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3º De strafrechter moet aan het strafbare feit de juiste kwalificatie en omschrijving geven,  
en  mag  daartoe  de  vermeldingen  van  de  telastlegging  aanpassen,  verbeteren  of  
vervangen, op voorwaarde dat hij daarbij evenwel bij het gepleegde feit blijft, zoals het  
bepaald of bedoeld is in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt345.

4º Inzake oplichting mag de strafrechter, bij wijze van heromschrijving, de listige kunstgreep 
nader beschrijven of vervangen, mits de bedoelde materiële gedraging geen substitutie  
ondergaat  en  na  deze  wijziging  de  aldus  omschreven  oplichting  betrekking  heeft  op 
dezelfde concrete daad als de in de inleidende akte bedoelde oplichting6. (Art. 496, Sw.)

(M. T. OFFICE AUTOMOTION, b.v.b.a.. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0649.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 28 maart 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het bestreden arrest is ten aanzien van de verweerster Axi nv bij verstek ge-

wezen.
Het cassatieberoep, ingesteld op 10 april 2006 vooraleer voor deze verweerster 

de termijn van verzet verstreken was, is in zoverre niet ontvankelijk.
Eerste middel
Eerste onderdeel

verder  (onaantastbaar)  dat  de nieuwe misdrijfomschrijving geen wijziging in de vervolgde feiten 
brengt,  maar  erin  is  begrepen,  en  dat  de  vervolgde  feiten  deze  zijn  die  vervolgd  werden in  de 
aanvankelijke vordering en de uitbreidende vorderingen van de procureur des Konings; vorderingen 
die niet de bedrieglijke middelen vermelden die werden aangewend om de afgifte van goederen te 
bekomen en aldus verwijzen naar alle bedrieglijke middelen bedoeld in artikel 496, Strafwetboek en 
die terug te vinden zijn in de feitelijke gegevens van de klachten en processen-verbaal gevoegd bij 
deze vorderingen. 4. Voor een goed begrip: het bestreden arrest wijzigt in casu de kwalificatie of de 
juridische omschrijving van de feiten niet. De appelrechters gaan alleen de feitelijke omschrijving 
van de als oplichting en poging tot oplichting gekwalificeerde feiten veranderen: ze wijzigen enkel de 
beschrijving van de feiten, namelijk de feitelijke gegevens die samen het misdrijf uitmaken. Op zich 
worden hierdoor de kwalificatie en het feit, voorwerp van de vervolging, niet gewijzigd. Waar het 
hoger gemaakt onderscheid als al  té theoretisch zou worden ervaren kan als eenvoudige (en dus 
verarmende) praktische vuistregel gelden dat de rechter er alleen moet over waken dat hij de concrete 
materiële gedragingen bedoeld in de akte van aanhangigmaking niet mag substitueren door andere. 
(MT)
3 Cass., 3 dec. 1985, AR 9053, nr 225; Cass., 14 april 1987, AR 946, nr 491
4 Over de inhoud van de kwalificatieverplichting en de grenzen ervan zie: Cass., 27 maart 1990, AR 
3215, nr 448 met conclusie van advocaat-generaal R. DECLERCQ.
5 Zie (2).
6 Zie (2).
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2. Het middel voert aan dat de appelrechters de eiser veroordelen wegens fei-
ten welke niet het voorwerp uitmaakten van de akte van aanhangigmaking. Meer 
bepaald mochten zij niet de listige kunstgreep, als constitutief bestanddeel van de 
aan de eiser verweten oplichting, heromschrijven als: "bij de bestelling en de af-
levering van de goederen gebruik te maken van de identiteit, de infrastructuur en 
de werkwijze van een voor derden bona fide vennootschap", waar de verwij-
zingsbeschikking zelf uitdrukkelijk als enige listige kunstgrepen de uitgifte van 
cheques zonder dekking en het uitschrijven van een wisselbrief om aan betaling 
binnen een bepaalde termijn te doen geloven, vermeldde.

3. In correctionele of politiezaken maakt de door een onderzoeksgerecht gewe-
zen beschikking tot verwijzing of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te 
verschijnen, niet de daarin vermelde kwalificatie en omschrijving bij de vonnis-
gerechten aanhangig, maar de feiten zoals ze blijken uit de stukken van het on-
derzoek of het opsporingsonderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking of de 
dagvaarding ten grondslag liggen.

De strafrechter moet aan het strafbare feit de juiste kwalificatie en omschrij-
ving geven, en mag daartoe de vermeldingen van de telastlegging aanpassen, 
verbeteren of vervangen.

Hij moet daarbij evenwel bij het gepleegde feit blijven, zoals het bepaald of 
bedoeld is in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt.

Zo mag hij inzake oplichting, bij wijze van heromschrijving, de listige kunst-
greep  nader  beschrijven  of  vervangen,  mits  de  bedoelde  materiële  gedraging 
geen substitutie ondergaat. Ook na deze wijziging moet de aldus omschreven op-
lichting betrekking hebben op dezelfde concrete daad als de in de inleidende akte 
bedoelde oplichting.

4. De appelrechters motiveren de voormelde heromschrijving als volgt: "Het 
hof (van beroep) is bij de nieuwe misdrijfomschrijving alleen beperkt door de 
vervolgde feiten en niet  door de voorheen gegeven misdrijfomschrijvingen in 
eindvorderingen of verwijzingsbeschikkingen of dagvaardingen die te dezen de 
waarde hebben van een dagstelling vanwege de procureur des Konings. De ver-
volgde feiten zijn deze die vervolgd werden in de aanvankelijke vordering en de 
uitbreidende vorderingen van de procureur des Konings waarbij de strafvorde-
ring werd ingesteld wegens oplichting en poging tot oplichting. Deze vorderin-
gen vermelden niet de bedrieglijke middelen die werden aangewend om de afgif-
te van de goederen te bekomen of gepoogd werd te bekomen, en verwijzen dus 
naar alle bedrieglijke middelen bedoeld bij artikel 496 van het Strafwetboek die 
terug te vinden zijn in de feitelijke gegevens van de klachten en processen-ver-
baal gevoegd bij deze vorderingen. De ter kennis gebrachte nieuwe misdrijfom-
schrijving wijzigt het bedrieglijk middel vermits uit het onderzoek van de feite-
lijke gegevens van de klachten en/of processen-verbaal, gevoegd aan de aanvan-
kelijke uitbreidende vorderingen blijkt dat dit het middel is dat werd aangewend 
bij elke oplichting of poging daartoe. De nieuwe misdrijfomschrijving brengt dus 
geen wijziging in de vervolgde feiten maar is erin begrepen".

5. Met deze motivering zeggen de appelrechters niet dat zij zich mogen adië-
ren voor andere feiten dan deze die in de verwijzingsbeschikking worden be-
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doeld, zodra zij het voorwerp hebben uitgemaakt van het opsporings- of gerech-
telijk onderzoek. Zij oordelen alleen dat zij niet gebonden zijn door de voorgaan-
de misdrijfomschrijvingen, ook niet in de verwijzingsbeschikking, en dat zij kun-
nen heromschrijven mits het vervolgde feit hetzelfde blijft als bedoeld in deze 
verwijzingsbeschikking. Met verwijzing naar de bewoordingen van de aanvanke-
lijke en uitbreidende vorderingen stellen zij onaantastbaar vast dat dit te dezen 
het geval is.

6. Uit deze motivering blijkt niet dat de vermelde heromschrijving van de listi-
ge kunstgreep verder reikt dan een betere en juistere beschrijving van een zelfde 
daad, en dat de appelrechters daardoor andere gedragingen beoordelen die in de 
verwijzingsbeschikking niet waren bedoeld.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel is geheel afgeleid uit de vergeefs in het eerste onderdeel aan-

gevoerde rechtsopvatting dat het de rechter in de gegeven omstandigheden niet 
toegelaten was de listige kunstgrepen zoals omschreven in de akte van aanhan-
gigmaking, te heromschrijven.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
8. Met de in het middel aangehaalde motivering stellen de appelrechters niet 

alleen vast dat de eiser bij de bestellingen liet uitschijnen de te leveren goederen 
te willen betalen, maar in werkelijkheid deze niet wilde betalen. Zij stellen daar-
enboven vast dat hij derden liet geloven aan het bestaan van een valse onderne-
ming, met name een vennootschap die haar wettelijk maatschappelijk doel zou 
nastreven, waarbij hij evenwel niet de verwezenlijking van het maatschappelijk 
doel van de vennootschappen beoogde maar de vennootschapsvorm misbruikte 
om zich goederen te doen afleveren. Zij oordelen aldus wettig tot dat er listige 
kunstgrepen bestaan.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Eerste onderdeel
9. De appelrechters oordelen dat de heromschreven listige kunstgreep het mid-

del is dat werd aangewend bij elke oplichting of poging, en dat "bij de feiten van 
poging tot oplichting (...) hetzelfde bedrieglijk middel (werd) aangewend, en (...) 
de afgifte van de goederen verhinderd werd door het gerechtelijk optreden". Zij 
beantwoorden aldus eisers conclusie.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
10. De appelrechters oordelen dat onder meer de eiser de feitelijke leiding had 

van Socrates bvba en Gradilec bvba tijdens de incriminatieperiodes, waarbij hij 
evenwel niet de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennoot-
schappen beoogde, maar de vennootschapsvorm misbruikte om zich goederen te 
doen afleveren met de voorafbestaande intentie de goederen niet te betalen. Zij 
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beantwoorden aldus eisers verweer van niet-betrokkenheid bij alle telastleggin-
gen.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
11. In zoverre het onderdeel betrekking heeft op de beslissing inzake de civiel-

rechtelijke vordering van de verweerster Axi nv, zonder de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep tegen die beslissing zelf aan te voeren, is het niet ontvanke-
lijk.

Voor het overige beantwoorden de appelrechters eisers conclusie niet met be-
trekking tot de civielrechtelijke vordering van de verweerster Minolta Business 
Equipment nv.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de civielrechtelijke 

vordering van de verweerster Minolta Business Equipment nv.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in negen tienden van de kosten en legt de overige kosten 

ten laste van de verweerster Minolta Business Equipment nv.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

5 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 390

2° KAMER - 5 september 2006

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHADE TOEGEBRACHT AAN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - ECHTGENOOT DIE VORDERT IN NAAM VAN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - HOEDANIGHEID

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHADE TOEGEBRACHT AAN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - ECHTGENOOT DIE IN NAAM VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
VERMOGEN GEVORDERD HEEFT - VERDER AFHANDELING VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
NA UITSPRAAK OVER DE STRAFVORDERING - UITBREIDING VAN ZIJN VORDERING TOT VERGOEDING 
VAN ZIJN EIGEN VERMOGEN - VOORWAARDEN
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1º De echtgenoot die vergoeding vordert voor schade die het gemeenschappelijk vermogen  
heeft geleden, treedt op in eigen naam1. (Artt. 1382, 1383 en 1416 B.W.)

2º De echtgenoot die voor de uitspraak over de strafvordering enkel  schadevergoeding  
voor het gemeenschappelijk vermogen heeft  gevorderd kan, bij  de verder afhandeling 
van  de  burgerlijke  rechtsvordering  na  uitspraak  over  de  strafvordering  onder  de  
voorwaarden van artikel 807, Gerechtelijk Wetboek dat ook in strafzaken van toepassing 
is, zijn schadevergoeding uitbreiden tot vergoeding van schade van zijn eigen vermogen2 
3. (Artt. 1382, 1383 en 1416, B.W.; Art. 807, Ger.W.)

(OHRA BELGIUM n.v. T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0816.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Cor-

rectionele Rechtbank te Brugge, van 14 april 2006.
De eiseres sub I voert geen middel aan.
De eisers sub II voeren in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie 

middelen aan.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. Artikel 1416 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het gemeenschappelijk vermo-

gen wordt bestuurd door de ene of door de andere echtgenoot die de bestuursbe-
voegdheden alleen kan uitoefenen, onder gehoudenheid voor ieder van hen om 
de bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen.

Het gemeenschappelijk vermogen heeft geen autonome rechtspersoonlijkheid, 
onderscheiden van die van de echtgenoten. De echtgenoot die vergoeding vordert 
voor schade die het gemeenschappelijk vermogen heeft geleden, treedt op in ei-
gen naam.

Hieruit volgt dat de echtgenoot die vóór de uitspraak over de strafvordering 
enkel schadevergoeding voor het gemeenschappelijk vermogen heeft gevorderd, 
bij de verdere afhandeling van de burgerlijke rechtsvordering na de uitspraak 
over de strafvordering dit onder de voorwaarden van artikel  807 Gerechtelijk 
Wetboek dat ook in strafzaken van toepassing is zijn schadevordering kan uit-
breiden tot vergoeding van schade van zijn eigen vermogen.

1 Zie Cass., 31 jan. 1995, AR P.93.1566.N, nr 57 (problematiek in het licht van de beoordeling van 
de ontvankelijkheid van een cassatieberoep).
2 Zie Cass., 10 dec. 1997, AR P.97.0969.F, nr 547 (omgekeerde hypothese).
3 Wat de toepasselijkheid van artikel 807, Gerechtelijk Wetboek in strafzaken betreft: zie Jaarverslag 
van het Hof van cassatie 2005, p. 206 e.v.
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4. Het bestreden vonnis oordeelt met eigen redenen en met overname van de 
redenen van het beroepen vonnis dat C G zich vóór de uitspraak over de strafvor-
dering enkel namens het  gemeenschappelijk vermogen burgerlijke partij  heeft 
gesteld en slechts tijdens de verdere afhandeling van de burgerlijke belangen een 
vordering voor haar eigen vermogen heeft ingesteld door schadevergoeding we-
gens loonverlies te vorderen. Op die grond oordeelt het bestreden vonnis dat die 
vordering van C G niet ontvankelijk is. Aldus is de beslissing niet naar recht ver-
antwoord.

Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de burgerlijke rechtsvordering 

van C G met betrekking tot het loonverlies niet ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiseres sub I tot de kosten van haar cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerster sub II tot een vierde van de kosten van het cassa-

tieberoep sub II en de eisers sub II tot de overige kosten van dit cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, 

zitting houdende in hoger beroep.

5 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. G. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. A. De Roeck, Gent en Geinger.

Nr. 391

2° KAMER - 6 september 2006

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID - 
VOORAFGAANDE CONTROLE VAN DE AANHANGIGMAKING

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - AANHANGIGMAKING - 
CRIMINELE ZAKEN - VRIJWILLIGE VERSCHIJNING VAN DE BEKLAAGDE

1º De strafrechter dient eerst te controleren of de zaak bij hem aanhangig is, en pas nadien  
of hij wel bevoegd is; aldus zal hij zich niet onbevoegd moeten verklaren voor een misdrijf  
dat niet bij hem aanhangig is gemaakt. 

2º  In  criminele  zaken  is  de  vrijwillige  verschijning  van  de  beklaagde  geen  wijze  van 
aanhangigmaking van de zaak bij de strafrechter1.

(D.)

1 R. DECLERCQ, R.P.D.B., dl. IX, 2004, V° Procédure pénale, p. 722, nr 1896. 
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0312.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 18 januari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiseres voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
1. De eiseres is vrijwillig voor de eerste rechter verschenen wegens verduiste-

ring van staatsgelden door een met een openbare dienst belast persoon (telastleg-
ging II, C), wat een misdaad is.

Zij heeft voor het hof van beroep aangevoerd dat dit onbevoegd was om uit-
spraak te doen over het geheel van de telastleggingen wegens de samenhang die 
bestaat tussen de vier gecorrectionaliseerde misdaden (telastleggingen I, A en B, 
II, A en B) die haar worden tenlastegelegd en de voormelde telastlegging II, C 
die niet was gecorrectionaliseerd en waarvoor zij vrijwillig verscheen.

2. De strafrechter dient eerst te controleren of de zaak bij hem aanhangig is en 
pas nadien of hij wel bevoegd is. Aldus zal hij zich niet onbevoegd moeten ver-
klaren voor een misdrijf dat niet bij hem aanhangig is gemaakt.

3. In criminele zaken is de vrijwillige verschijning van de beklaagde geen wij-
ze van aanhangigmaking van de zaak bij de strafrechter.

4. Het arrest vermeldt dat "in een dergelijk geval, het de beschikking tot ver-
wijzing is die de zaak bij de rechtbank aanhangig maakt, met uitsluiting van ie-
dere vrijwillige verschijning; dat het bijgevolg aan het hof [van beroep] staat om 
vast te stellen of het op geldige wijze kennis kan nemen van de misdrijven die 
het voorwerp van de beschikking tot verwijzing hebben uitgemaakt, terwijl dit 
niet het geval is voor het feit waarvoor de [eiseres] verklaard heeft vrijwillig te 
verschijnen; dat er te dezen geen bevoegdheidsconflict is dat de rechtsgang zou 
kunnen belemmeren; dat er bijgevolg geen grond is tot regeling van rechtsge-
bied".

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten. 



1614 HOF VAN CASSATIE 6.9.06 - Nr. 391 

6 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Ch. Marchand, Brussel.

Nr. 392

2° KAMER - 6 september 2006

1º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - BIJ KONINKLIJK BESLUIT ALGEMEEN 
VERBINDEND VERKLAARDE OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - STRAFRECHTELIJKE SANCTIES

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - BIJ 
KONINKLIJK BESLUIT ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARDE OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - 
STRAFRECHTELIJKE SANCTIES

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
STRAFWETTEN - KARAKTER VAN OPENBARE ORDE - DRAAGWIJDTE

4º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - BIJ KONINKLIJK BESLUIT ALGEMEEN 
VERBINDEND VERKLAARDE OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN - 
AKKOORD TUSSEN DE WERKGEVER EN ZIJN ARBEIDERS - GEVOLG

5º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - BIJ KONINKLIJK BESLUIT 
ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARDE OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - BIJZONDERE 
OVEREENKOMSTEN - AKKOORD TUSSEN DE WERKGEVER EN ZIJN ARBEIDERS - GEVOLG

6º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - BIJ KONINKLIJK BESLUIT ALGEMEEN 
VERBINDEND VERKLAARDE OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - MISDRIJF - WERKNEMER 
VERZAAKT AAN ZIJN RECHTEN - GEVOLG

7º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - BIJ KONINKLIJK BESLUIT 
ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARDE OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - WERKNEMER VERZAAKT 
AAN ZIJN RECHTEN - GEVOLG

1º en 2° Artikel 56.1, C.A.O.-Wet, bestraft met gevangenisstraf en met een geldboete, of  
met één van die straffen alleen, de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die zich 
schuldig  maken  aan  overtreding  van  een  bij  K.B.  algemeen  verbindend  verklaarde 
overeenkomst. 

3º Aangezien de strafwetten van openbare orde zijn, is elke overeenkomst, die tot doel of  
voor gevolg heeft om de draagwijdte ervan te wijzigen, het toepassingsgebied ervan in te 
perken, iemand een misdrijf te doen begaan of de dader ervan van zijn strafrechtelijke  
verantwoordelijkheid te ontslaan, ongeldig.

4º en 5° Zelfs als de werkgever en zijn arbeiders akkoord gaan om een krachtens een  
C.A.O.  verschuldigde  prestatie  niet  te  leveren,  terwijl  op  de  niet-uitvoering  ervan 
correctionele straffen zijn gesteld, blijft dit verzuim krachtens de wet strafbaar. 

6º en 7° Geen enkele wettelijke bepaling maakt het verzaken door de werknemer aan de  
hem, in een bij K.B. algemeen verbindend verklaarde C.A.O., toegekende rechten, tot  
een rechtvaardigingsgrond. 
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(M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0492.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 22 februari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eisers voeren twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
De eisers voeren in hoofdzaak aan dat het verzuim dat hun wordt tenlastege-

legd om een eindejaarspremie aan hun arbeiders uit te betalen niet strafbaar is 
vermits dezen eraan hadden verzaakt.

Aangezien de strafwetten van openbare orde zijn, is elke overeenkomst die tot 
doel of voor gevolg heeft om de draagwijdte ervan te wijzigen, het toepassings-
gebied ervan in te perken, iemand een misdrijf te doen begaan of de dader ervan 
van zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid te ontslaan, ongeldig.

Krachtens artikel 56.1 van de Wet van 5 december 1968 betreffende de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, worden gestraft met gevan-
genisstraf van acht dagen tot één maand en met een geldboete van 26 tot 500 
euro, of met één van die straffen alleen, de werkgever, zijn aangestelden of last-
hebbers die zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van een bij koninklijk 
besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst. Arti-
kel 57 van de voormelde wet schrijft de vermenigvuldiging voor van de geldboe-
te met het aantal werknemers die in strijd met de overeenkomst zijn tewerkge-
steld, met een maximumbedrag van 50.000 euro. Geen enkele wettelijke bepa-
ling maakt het verzaken door de werknemer aan de hem toegekende rechten tot 
een rechtvaardigingsgrond.

Zelfs als de werkgever en zijn arbeiders akkoord gaan om een, krachtens een 
in de voormelde wet bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst, verschuldigde 
prestatie niet te leveren, blijft dit verzuim krachtens de voormelde wet strafbaar.

Het middel dat aanvoert dat met bijzondere overeenkomsten kan afgeweken 
worden van de bepalingen van een collectieve overeenkomst, waarop, wanneer 
zij niet wordt uitgevoerd, correctionele straffen staan, faalt naar recht.

(...)
Ambtshalve toezicht
Over het ambtshalve aangevoerde middel afgeleid uit de schending van artikel 

1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek:
Na te hebben vastgesteld (bladzijde 2) dat het misdrijf waaraan de eiser schul-

dig is verklaard gestraft wordt met een gevangenisstraf van acht dagen tot één 
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maand en met een geldboete van 26 tot 500 euro, of met één van die straffen al-
leen, vermeldt het arrest dat het hof van beroep "kiest voor de geldboete; name-
lijk  de  wettelijke  minimumboete  vermenigvuldigd  met  het  aantal  betrokken 
werknemers (zes); dat er geen grond is om die geldboete met uitstel gepaard te 
doen gaan, gezien haar wettelijk bepaald minimum".

Het arrest veroordeelt vervolgens de eiser tot een geldboete van honderd euro, 
vermeerderd met veertig deciemen, d.i. vijfhonderd euro. Vermenigvuldigd met 
zes, wegens het aantal betrokken werknemers, wordt die som door het arrest op 
drieduizend euro gebracht.

De appelrechters kunnen niet, zonder dat zij in de tegenstrijdigheid vervallen 
die bij artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek is verboden, aan de eiser 
een geldboete van honderd euro opleggen, na hun beslissing om hem tot zesen-
twintig euro te veroordelen.

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

Aangezien de schuldigverklaring zelf niet wordt vernietigd, wordt de vernieti-
ging tot de straf beperkt.

De hierna uit te spreken vernietiging op het cassatieberoep van de eiser, be-
klaagde, brengt de vernietiging mee van de beslissing die de eiseres, burgerlijk 
aansprakelijke, hoofdelijk samen met hem tot betaling van de geldboete en in de 
kosten veroordeelt, aangezien zij regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld.

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

ser opgelegde straf en over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden die met die veroordeling samengaat, 
en in zoverre het de eiseres hoofdelijk tot betaling van de geldboete en in de kos-
ten veroordeelt.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat melding van dit arrest wordt gemaakt op de kant van het gedeelte-

lijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de drie vierden van de kosten van zijn cassatieberoep 

en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten van haar cassatieberoep en laat 

de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

6 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. O. Lambert, Namen.
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Nr. 393

2° KAMER - 6 september 2006

1º MEINEED - MEINEED BIJ EEN BOEDELBESCHRIJVING - BOEDELBESCHRIJVING - BEGRIP

2º MEINEED - MEINEED BIJ EEN BOEDELBESCHRIJVING - BOEDELBESCHRIJVING - VERVULLING VAN 
DE VORMVEREISTEN - VERZUIM - SANCTIE

1º  Ofschoon het  misdrijf  afleggen van een valse  eed bij  een boedelbeschrijving,  zoals 
bepaald bij artikel 226, tweede lid, Sw., het bestaan van een boedelbeschrijving vereist  
met als doel de vaststelling van de inhoud van een nalatenschap, een gemeenschap of  
een  onverdeeldheid,  vereist  het  niet  dat  alle  bij  artikel  1183,  Ger.W.  bepaalde 
vormvereisten  zijn  vervuld,  aangezien  die  niet  op  straffe  van  nietigheid  zijn  
voorgeschreven1.

2º Meineed blijft strafbaar, ook wanneer hij is gepleegd bij een notariële boedelbeschrijving  
die alleen de activa vaststelt zonder de passiva te vermelden. 

(O. T. R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0501.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 februari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
(...)
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering :
(...)
Over het tweede middel:
Ofschoon het misdrijf afleggen van een valse eed bij een boedelbeschrijving, 

zoals bepaald bij artikel 226, tweede lid, van het Strafwetboek, het bestaan van 
een boedelbeschrijving vereist met als doel de vaststelling van de inhoud van een 
nalatenschap, een gemeenschap of een onverdeeldheid, vereist het niet dat alle 
bij artikel 1183 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde vormvereisten zijn ver-
vuld, aangezien die niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven.

In zoverre het middel aanvoert dat meineed niet strafbaar is wanneer hij is ge-
pleegd bij een notariële boedelbeschrijving die alleen de activa vaststelt, faalt het 

1 Zie Cass., 7 april 1992, AR 5176, nr 424. 
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naar recht.
Voor het overige vermeldt het arrest dat "de litigieuze boedelbeschrijving al-

leen tot doel had de activa vast te stellen die deel uitmaken van de gemeenschap 
van aanwinsten tussen de [eiser] en de [verweerster] (beschikking in kort geding 
van 22 januari 2003 [...]); dat bijgevolg het ontbreken van de passiva, die eigen 
of gemeen zijn aan de echtgenoten, geenszins van aard is om de geldigheid ervan 
aan te tasten". Met overneming van de redenen van de eerste rechter oordeelt het 
bovendien dat "de geldigheid van de boedelbeschrijving uiteraard niet afhanke-
lijk is van het bewust of onvrijwillig weglaten van een element uit het passief 
door degenen die onder eed staan".

De appelrechters beantwoorden aldus de conclusie van de eiser op dit punt en 
zij omkleden hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden haar naar 
recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

6 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. J-M. Ninove, Doornik.

Nr. 394

2° KAMER - 6 september 2006

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VERMELDING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN - VERWIJZING NAAR DE 
VORDERING TOT VERWIJZING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - REGELMATIGHEID

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - VONNISGERECHTEN - VERZOEK TOT HET 
STELLEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSMAATREGELEN - NIET PERTINENT - WEIGERING

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.D - RECHT VAN VERDEDIGING - 
VONNISGERECHTEN - VERZOEK TOT HET STELLEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSMAATREGELEN - 
GETUIGENVERHOREN - NIET PERTINENT - WEIGERING

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VONNISGERECHTEN - VERZOEK TOT 
HET STELLEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSMAATREGELEN - GETUIGENVERHOREN - NIET 
PERTINENT - WEIGERING

1º  Geen  enkele  wettelijke  bepaling  verbiedt  de  rechter  melding  te  maken  van  de 
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wetsbepalingen, die de feiten strafbaar stellen en de straf opleggen, met verwijzing naar  
de  vordering  tot  verwijzing  die  door  het  openbaar  ministerie  voor  de  raadkamer  is  
neergelegd1.

2º,  3°  en  4°  Noch  het  recht  van  verdediging,  noch  het  recht  op  een  eerlijk  proces,  
verplichten de bodemrechter om onderzoeksmaatregelen te bevelen waarvan hij, in feite,  
heeft vastgesteld dat zij niet pertinent zijn2. (Artt. 6.1 en 6.3.d, E.V.R.M.)

(B. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0889.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 mei 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de strafvor-

dering tegen de eiser, te weten
1. die waarbij hij wordt veroordeeld :
Over het eerste middel:
De eiser verwijt het arrest dat het de wettelijke bepalingen niet vermeldt die de 

feiten strafbaar stellen en de straf opleggen.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter deze artikelen te vermel-

den door te verwijzen naar de vordering tot verwijzing die het openbaar ministe-
rie voor de raadkamer heeft neergelegd.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Over het tweede middel:
Het middel verwijt het arrest dat het de conclusie van de eiser niet beantwoordt 

volgens welke de weigering om de getuigen te horen die hij wenste verhoord te 
zien, het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zou miskennen.

Het arrest vermeldt evenwel dat de gevorderde verhoren niet nuttig zijn om de 
waarheid aan het licht te brengen.

Noch het recht van verdediging, noch het recht op een eerlijk proces, verplich-
ten de  bodemrechter  onderzoeksmaatregelen  te  bevelen waarvan  hij,  in  feite, 
heeft vastgesteld dat zij niet pertinent zijn.

Met de hoger weergegeven vermelding omkleden de appelrechters bijgevolg 
hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden zij haar naar recht.

1 Zie Cass., 2 sept. 1987, AR 5693, nr 1. 
2 Cass., 5 mei 1999, P.99.0481.F, nr 263.
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Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

6 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. O. Bastyns, Brussel.

Nr. 395

1° KAMER - 7 september 2006

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEKENTENIS - BEGRIP

2º ERFENISSEN - NALATENSCHAP - OVERDRACHT VAN ONROERENDE EN ROERENDE 
ONVERDEELDE RECHTEN DOOR ERFGENAMEN AAN EEN NIET-ERFGERECHTIGDE DERDE - UITOEFENING 
VAN HET RECHT VAN ERFUITKOOP DOOR ÉÉN VAN DIE ERFGENAMEN - AARD

3º ERFENISSEN - NALATENSCHAP - OVERDRACHT VAN ONROERENDE EN ROERENDE 
ONVERDEELDE RECHTEN DOOR ERFGENAMEN AAN EEN NIET-ERFGERECHTIGDE DERDE - UITOEFENING 
VAN HET RECHT VAN ERFUITKOOP DOOR ÉÉN VAN DIE ERFGENAMEN - DOEL

4º ERFENISSEN - NALATENSCHAP - OVERDRACHT VAN ONROERENDE EN ROERENDE 
ONVERDEELDE RECHTEN DOOR ERFGENAMEN AAN EEN NIET-ERFGERECHTIGDE DERDE - UITOEFENING 
VAN HET RECHT VAN ERFUITKOOP DOOR ÉÉN VAN DIE ERFGENAMEN - BELANG - GEWETTIGDHEID 
VAN HET BELANG - GRONDSLAG

1º Ook al mag de bekentenis impliciet zijn, toch moet zij vaststaan, zodat zij enkel kan 
worden afgeleid uit  feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn1.  (Art.  1354, 
B.W.)

2º Artikel 841 B.W. is een uitzonderingsbepaling die afwijkt van het gemeen recht, daar het  
op  grond  hiervan  mogelijk  is  de  verkrijger  het  voordeel  van  een  bij  wet  toegestane 
overeenkomst te ontnemen, teneinde het toe te kennen aan een persoon die geen partij  
is geweest bij die overeenkomst. (Art. 841, B.W.)

3º Erfuitkoop strekt ertoe de zaken van de familie te beschermen tegen de vermenging van  
derden, moeilijkheden te voorkomen die door de aanwezigheid van die derden bij  de 
verdeling kunnen ontstaan en het behoud van het familiefortuin te bevorderen2. (Art. 841, 

1 Zie Cass., 16 juni 2003, AR S.02.0037.F, nr 354.
2 Zie Cass., 22 jan. 1971, AC., 1970, 501; 22 april 1994, AR 8096, nr 194; Verslag door Chabot de 
l'Allier, gedaan voor het Tribunat tijdens de zitting van 7 germinal jaar XII (16 april 1803), Locré, 
Législation civile, commerciale et criminelle, V, 1836, nr 59, p. 18; Laurent, Principes du Code civil, 
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B.W.)

4º  De  gewettigdheid  van  het  belang  bij  erfuitkoop  vloeit  niet  uitsluitend  voort  uit  de  
hoedanigheid van erfgenaam, maar uit het voornemen van degene die het uitoefent om 
één van de doeleinden te verwezenlijken waarvoor dat uitzonderlijk recht, dat afwijkt van 
het gemeen recht, in het leven is geroepen; die doeleinden zijn niet alleen beperkt tot het  
behoud van de goederen binnen de familie3. (Art. 841, B.W.)

(G.e.a. T.IMMOBILIERE SOCIALE n.v. e.a. en G. e.a. T G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0032.F – C.04.0033.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 12 mei 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advcoaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Tot staving van het cassatieberoep, dat op de algemene rol is ingeschreven on-

der het nummer C.04.0032.F, voerden de eisers zes middelen aan. Ze zijn gesteld 
als volgt :

(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1315, 1349, 1353 en 1354 tot 1356 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 870 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
artikel 149 van de Grondwet. 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest zegt voor recht dat de overeenkomst van 22 februari 1980 ontbon-

den is en dat geen erfrechtelijke of litigieuze uitkoop op geldige wijze is verricht door de 
erfgenamen G., en het verklaart alle vorderingen van de eisers niet gegrond om de volgen-
de redenen :

"B. Geen afstand van het ontbindend beding
De [eisers] voeren in hun betoog tevens aan dat de houding die de [eerste drie verweer-

sters] voordien tijdens de procedure hebben aangenomen, getuigt van de vaste wil om af-
stand te doen van het ontbindend beding;

In werkelijkheid komen de tegenstrijdigheden, de verklaringen en de zogezegde 'onbe-
twistbare bekentenissen en uitdrukkelijke erkenningen' voor in de conclusies die de [eer-
ste drie verweersters] hebben ingediend binnen het kader van de procedure tot herziening 
van het bedrag van de onteigeningsvergoedingen, die onder meer hebben geleid tot het 
vonnis van 19 juni 1987 en kunnen zij dus niet als een ondubbelzinnige en zekere aanwij-
zing worden beschouwd van het voornemen [van die verweersters] om afstand te doen 

X, 1874, nrs 341 e.v.; De Page, Traité élémentaire de Droit civil belge, X, 1974, nr 1126; over het 
misbruik  van een doelgebonden recht,  cass.,  28 april  1972,  AC.,  1972,  815;  24 sept.  2001,  AR 
S.00.0158.F, nr 490
3 Zie (2)
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van het ontbindend beding in de overeenkomst van 22 februari 1980;
In de vorige procedures die geen verband hielden met dit geschil maar strekten tot de 

vaststelling en de herziening van de onteigeningsvergoedingen, stonden de [eerste drie 
verweersters] die in de rechten van de vennootschap Charleroi-Extension getreden waren, 
tegenover de Belgische Staat en aan de zijde van de [eisers], teneinde het bedrag van de 
onteigeningsvergoedingen in hoofdsom en interesten te doen vaststellen. Binnen dat strikt 
beperkte kader waaruit zij de kwestie van artikel 12 van de thans litigieuze overeenkomst 
vrijwillig hadden uitgesloten, konden zij alleen tegenover de Belgische Staat alle houdin-
gen aannemen en alle middelen opwerpen die zij nuttig achtten voor hun belang in die za-
ken, zonder dat diezelfde houdingen en middelen - in de onderhavige zaak die een heel 
ander voorwerp heeft - tegen hen konden worden aangevoerd door diezelfde partijen aan 
wier kant zij stonden en die niet hun tegenstrevers waren in de vorige procedures; 

Tijdens die vorige procedures - en tot het arrest van het hof [van beroep] van 28 juni 
1995 dat uitspraak heeft gedaan over de definitieve onteigeningsvergoeding en dat P.G. de 
toestemming heeft gegeven om twee vijfden van het bedrag van de vergoeding op te ne-
men in hoofdsom en interesten -, hebben de [eisers] trouwens nooit kritiek geuit op de 
aanwezigheid van de [eerste drie verweersters] aan hun zijde en hebben zij ermee inge-
stemd dat het gerechtelijk debat toen strikt beperkt zou blijven tot alleen de kwestie van 
het bedrag van de onteigeningsvergoeding; 

De zogezegde afstand van het ontbindend beding door de [eerste drie verweersters] kan 
dus niet worden afgeleid uit de inhoud van de procesakten die [zij] hebben neergelegd 
binnen het kader van de geschillen die een andere oorzaak en een ander voorwerp hadden 
dan dit (onder meer de conclusies die zij op 13 december 1984 hebben neergelegd in de 
zaak die geleid heeft tot het vonnis van de Rechtbank van Eerste aanleg te Charleroi van 
19 juni 1987 waarbij uitspraak gedaan wordt over de vorderingen tot herziening van de 
onteigeningsvergoedingen);

Die oplossing is gerechtvaardigd, te meer daar de [eerste drie verweersters] - samen 
met E. S., weduwe van A.G. - zich in de uittreksels uit hun conclusies, die door de [eisers] 
worden aangehaald en onderzocht, voornamelijk kantten tegen de vordering van andere 
partijen bij die vroegere procedures die ertoe strekten de overlegging van de overeen-
komst van 22 februari 1980 te doen bevelen;

Overigens moet worden vastgesteld dat de [eerste drie verweersters] in de procedures 
tot vaststelling van de onteigeningsvergoeding gebleven zijn, dat zij aldus aantoonden dat 
zij huns inziens nog recht hadden op een gedeelte van de onteigeningsvergoeding en dat 
zij geen afstand hadden gedaan van het ontbindend beding in artikel 12 van de overeen-
komst van 22 februari 1980;

De houding van de [eerste drie verweersters] in de procedure is derhalve allesbehalve 
ondubbelzinnig, zodat de door hen gedane afstand van het ontbindend beding niet uit die 
houding valt af te leiden, daar deze vatbaar is voor een andere interpretatie [...];

Om dezelfde redenen kunnen die houdingen en schriftelijke conclusies evenmin wor-
den beschouwd als een bekentenis van het feit dat de ontbindende voorwaarde van artikel 
12 van de overeenkomst van 22 februari 1980 niet in vervulling is gegaan;

Overigens is de tekst van de conclusies die de [eerste drie verweersters] genomen heb-
ben binnen het kader van de procedures tot vaststelling van de onteigeningsvergoedingen 
en waarin die [verweersters] aangaven dat A.G. 'houder is van alle rechten die zij op de 
nalatenschap van zijn ouders bezaten door overdracht en wederoverdracht', een tekst die 
betrekking heeft op een rechtsvraag waarover geen bekentenis kan worden afgelegd".

Grieven
Eerste onderdeel
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Hoewel de bekentenis een uitdrukkelijke verklaring veronderstelt van de partij tegen 
wie zij wordt aangevoerd, kan zij worden afgeleid uit de handelwijze van een partij.

De bekentenis kan slaan op een juridisch feit, zoals de erkenning van een contract.
In de in deze zaak genomen appelconclusie en aanvullende appelconclusie betoogden 

de eisers dat het bewijs dat de overeenkomst van 22 februari 1980 nog altijd van kracht 
was na 1 juli 1984 en bijgevolg dat de overeenkomst niet was ontbonden, kon worden af-
geleid uit de handelwijze van de eerste drie verweersters die steeds hadden volgehouden 
dat die overeenkomst nog van kracht was na de datum waarop het ontbindend beding uit-
werking moest krijgen.

Zij leidden het bestaan van een bekentenis over het voortbestaan van de overeenkomst 
en, bijgevolg, over de niet-ontbinding ervan af uit de handelwijze van de eerste drie ver-
weersters. De erkenning van het voortbestaan van de overeenkomst vormt een juridisch 
feit.

Het hof van beroep kon derhalve het bestaan van een bekentenis, die af te leiden viel uit 
de houding van de eerste drie verweersters en uit de schriftelijke conclusies die zij hadden 
genomen binnen het kader van de procedure tot herziening van de onteigeningsvergoedin-
gen en waarin die verweersters onder meer aangaven dat"A.G. houder is van alle rechten 
die zij op de nalatenschap van zijn ouders bezaten door erfrechtelijke en litigieuze uit-
koop, eventueel door overdracht en wederoverdracht", niet afwijzen op grond dat die ver-
klaring betrekking heeft op een rechtskwestie waarover geen bekentenis kan worden afge-
legd.

Aldus schendt het hof van beroep artikel 1354 van het Burgerlijk Wetboek en verant-
woordt het zijn beslissing niet naar recht. 

Tweede onderdeel
Op dezelfde gronden als die van de beslissing waarbij de door de eerste drie verweer-

sters gedane afstand van het recht om zich op de ontbinding te beroepen niet bewezen ver-
klaard wordt, weigert het hof van beroep het bestaan van een bekentenis in aanmerking te 
nemen volgens welke de overeenkomst nog altijd van kracht was. Het hof was van oor-
deel dat het geen rekening kon houden "met de tegenstrijdigheden, verklaringen en zoge-
zegde 'onbetwistbare bekentenissen en uitdrukkelijke erkenningen'" in de conclusies die 
[deze] verweersters in eerste aanleg hadden neergelegd binnen het kader van het tegen de 
Belgische  Staat  gevoerde  geding  tot  herziening  van  de  onteigeningsvergoedingen  en 
waarin zij stelden dat zij de kwestie van artikel 12 van de litigieuze overeenkomst vrijwil-
lig hadden geweerd uit het kader van die procedure en dat de eisers "[ermee zouden heb-
ben] ingestemd dat het gerechtelijk debat toen strikt beperkt zou blijven tot de kwestie van 
het bedrag van de onteigeningsvergoeding alleen".

In hun aanvullende en samenvattende appelconclusies in deze zaak hadden de eerste 
drie verweersters aangenomen dat zij in de conclusies die zij na 1 juli 1984 hadden neer-
gelegd binnen het kader van de procedure tot herziening van de onteigeningsvergoedingen 
die had geleid tot het vonnis van 19 juni 1987, bij hun standpunt waren gebleven dat zij 
optraden als schuldeisers van de nalatenschap van A.G. en niet als rechthebbenden op de 
onteigeningsvergoedingen. Daarna verklaarden zij :

"Dat immers, toen de ontbindende voorwaarde vervuld was, de conclusieneemsters oor-
spronkelijk van plan waren om van de gelegenheid dat over de herziening zou worden ge-
pleit gebruik te maken om terug te komen op hun standpunt door zich te beroepen op de 
ontbinding van de dadingovereenkomst en het geschilpunt betreffende de erfrechtelijke en 
litigieuze uitkoop binnen het kader van dit geding te doen beslechten;

Dat de raadslieden van P. G. en de erfgenamen van A. G. nochtans uitdrukkelijk aan de 
raadsman van de concluanten hebben gevraagd om het standpunt dat zij hadden ingeno-
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men in eerste aanleg, niet te wijzigen, teneinde de debatten over de onteigeningsvergoe-
ding, die al lang genoeg duurden en op zich al ingewikkeld waren, niet nog ingewikkelder 
te maken;

Dat alle partijen het toen erover eens werden om de kwestie van de ontbinding van de 
overeenkomst van 22 februari 1980, alsook die betreffende de verschillende uitkopen niet 
ter sprake te brengen tijdens de onteigeningsprocedure en de daarmee verband houdende 
vorderingen tot herziening;

Dat zij aldus hun inspanningen wilden bundelen teneinde van de Belgische Staat de 
hoogst mogelijke vergoedingen te krijgen en dat werd overeengekomen dat de kwestie 
van de verdeling van die vergoedingen achteraf besproken zou worden tijdens de procedu-
res betreffende de erfrechtelijke en litigieuze uitkopen".

Onder de titel van dezelfde conclusies "4. Het ontbreken van een bekentenis of erken-
ning", voegden zij daaraan toe

"Dat de concluanten weliswaar nog altijd, om de hierboven uiteengezette opportuni-
teitsredenen, betoogden dat zij in het onteigeningsgeschil optraden in hun hoedanigheid 
van schuldeisers van A. G. die door erfrechtelijke en litigieuze uitkoop, eventueel door 
overdracht en wederoverdracht, opnieuw in het bezit waren gekomen van al hun vroegere 
rechten op de nalatenschap van zijn ouders; 

[...] Dat nochtans de kwestie van de ontbinding van de overeenkomst van 22 februari 
1980, alsook die betreffende de aard van het mechanisme krachtens hetwelk de voormelde 
wederoverdrachten hebben plaatsgevonden, rechtskwesties zijn waarover derhalve geen 
bekentenis kan worden afgelegd;

Dat de verklaringen van de concluanten ten hoogste kunnen worden geacht bekentenis-
sen te zijn van het bestaan van de overeenkomst van 22 februari 1980 en van de daaruit 
voortvloeiende wederoverdrachten, wat nog geen oordeel inhoudt over de kwestie van de 
ontbinding van de overeenkomst achteraf;

Dat die kwestie trouwens niet mocht worden aangesneden bij de behandeling van het 
geschil over de onteigening, aangezien zij nauw verbonden is met het geschil over de erf-
rechtelijke en litigieuze uitkoop waarvan de eerste rechter toen reeds kennis genomen had, 
wat trouwens door de erfgenamen G. is aangevoerd in de door hen in hoger beroep tegen 
het vonnis van 19 juni 1987 neergelegde conclusie". 

De eerste drie verweersters leidden daaruit af dat dus geen enkel argument kon worden 
geput uit hun houding in het geschil over de onteigening.

Die verklaringen waren niet meer dan beweringen, die op geen andere gegevens of enig 
vermoeden gebaseerd waren.

Zij werden trouwens uitdrukkelijk door de eisers betwist.
De gewone verklaringen die de eerste drie verweersters in hun eigen zaak hadden afge-

legd volgens welke "alle partijen het toen erover eens werden om de kwestie van de ont-
binding van de overeenkomst van 22 februari 1980, alsook die betreffende de verschillen-
de uitkopen niet ter sprake te brengen tijdens de onteigeningsprocedure en de daarmee 
verband  houdende  vorderingen  tot  herziening  en"die  door  de  eisers  werden  ontkend, 
maakten het niet mogelijk om het feit dat "de kwestie van artikel 12 van de overeenkomst 
vrijwillig [zou zijn] uitgesloten"en "dat de eisers ermee zouden hebben ingestemd dat het 
gerechtelijk debat toen strikt beperkt zou blijven tot alleen de kwestie van het bedrag van 
de onteigeningsvergoeding" als vaststaand en gekend aan te nemen.

Uit die verklaringen kon geen gevolgtrekking worden gemaakt met de graad van zeker-
heid die wordt vereist door de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en zij 
konden niet het wettelijk bewijs van die feiten opleveren.
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Door niettemin uit die verklaringen het bewijs van die feiten af te leiden en door bijge-
volg het bestaan van de bekentenis dat de overeenkomst na 1 juli 1984 nog altijd van 
kracht was te verwerpen, welke bekentenis was afgeleid uit de houding van de eerste drie 
verweersters  tijdens de  procedure  tot  herziening  van de  onteigeningsvergoedingen,  en 
meer bepaald uit "de tegenspraken, verklaringen en zogezegde onbetwistbare bekentenis-
sen in de conclusies die de [eerste drie verweersters] hadden neergelegd binnen het kader 
van de procedure tot herziening van het bedrag van de onteigeningsvergoedingen"grondt 
het hof van beroep zijn beslissing op een feit dat noch vaststond noch gekend was en 
waaruit geen gevolgtrekking kon worden gemaakt met de graad van zekerheid die door de 
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek wordt geëist.

Aldus miskent het hof van beroep het wettelijk begrip vermoeden, schendt het derhalve 
de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en verantwoordt het zijn beslissing 
niet naar recht.

Doordat het arrest nergens in de motivering preciseert op welk bewijselement het de 
beslissing baseert dat de partijen de kwestie van artikel 12 van de overeenkomst vrijwillig 
uit het geding tot herziening van de onteigeningsvergoedingen hadden geweerd en dat de 
eisers ermee hadden ingestemd dat het debat strikt zou worden beperkt tot alleen de kwes-
tie van het bedrag van de onteigeningsvergoeding, kan het Hof minstens de wettigheid 
van de beslissing van dat arrest betreffende de toepasselijke regels inzake bewijs niet na-
gaan, is het arrest bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 1315 
tot 1356 van het Burgerlijk Wetboek, en met name van de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, alsook van artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en is het niet 
regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Derde onderdeel 
In hun aanvullende en samenvattende appelconclusies hadden de eerste drie verweer-

sters vooreerst aangenomen dat zij in de conclusies die zij na 1 juli 1984 hadden neerge-
legd binnen het kader van de herzieningsprocedure die had geleid tot het vonnis van 19 
juni 1987, bij hun standpunt waren gebleven "dat zij optraden als schuldeisers van de na-
latenschap van A.G. en niet als rechthebbenden op de onteigeningsvergoedingen, hoewel 
de dading ontbonden was". Daarna hebben zij verklaard :

"Dat immers, toen de ontbindende voorwaarde vervuld was, de concluanten oorspron-
kelijk van plan waren om van de gelegenheid dat over de herziening zou worden gepleit 
gebruik te maken om terug te komen op hun standpunt door zich te beroepen op de ont-
binding van de dadingovereenkomst en het geschilpunt betreffende de erfrechtelijke en li-
tigieuze uitkoop binnen het kader van dit geding te doen beslechten;

Dat de raadslieden van P. G. en de erfgenamen van A. G. nochtans uitdrukkelijk aan de 
raadsman van de concluanten hebben gevraagd om de houding die zij hadden aangeno-
men in eerste aanleg, niet te wijzigen, teneinde de debatten over de onteigeningsvergoe-
ding, die al lang genoeg duurden en op zich al ingewikkeld waren, niet nog ingewikkelder 
te maken;

Dat alle partijen het toen erover eens werden om de kwestie van de ontbinding van de 
overeenkomst van 22 februari 1980, alsook die betreffende de verschillende uitkopen niet 
ter sprake te brengen tijdens de onteigeningsprocedure en de daarmee verband houdende 
vorderingen tot herziening;

Dat zij aldus hun inspanningen wilden bundelen teneinde van de Belgische Staat de 
hoogst mogelijke vergoedingen te krijgen en dat werd overeengekomen dat de kwestie 
van de verdeling van die vergoedingen achteraf besproken zou worden tijdens de procedu-
res betreffende de erfrechtelijke en litigieuze uitkopen".

De eisers betoogden in de door hen in deze zaak genomen aanvullende appelconclusie 
waarnaar het hof van beroep nooit verwezen heeft, 
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"12. Dat, zoals hierboven aangegeven, de [eerste drie verweersters] in hun appelconclu-
sie trouwens hebben betoogd dat zij op uitdrukkelijke vraag van de overige erfgenamen 
ermee hebben ingestemd 'niet terug te komen op hun standpunt', en de ontbinding van de 
overeenkomst niet te aanvaarden, teneinde 'het geschil in hoger beroep over de onteige-
ning niet nog ingewikkelder te maken'; 

Dat dit argument niets verandert aan het feit dat de [eerste drie verweersters] vroeger 
wel degelijk hebben erkend en bekend dat de overeenkomst niet ontbonden was, en dat 
zulks met name blijkt uit de door hen op 13 december 1984 neergelegde conclusies;

Dat bovendien wat [die verweersters] hier verklaren niet overeenstemt met wat werke-
lijk in het dossier staat; 

Dat er nooit een 'uitdrukkelijke vraag' is geweest vanwege de procesvoerende partijen 
G. in de door de [eerste drie verweersters] aangegeven zin; dat [zij] trouwens het bewijs 
van een dergelijke vraag niet leveren en dat ook moeilijk kunnen doen aangezien zij niet 
bestaat;

Dat op het ogenblik dat het geschil over de onteigening in hoger beroep moest worden 
behandeld voor het hof [van beroep], de [eisers] en de overige erfgenamen G. in hun con-
clusies gewoon hebben betoogd dat het hof van beroep bij de uitspraak over het geschil 
over de onteigening, om procedureredenen niet bevoegd was uitspraak te doen over de 
uitkopen, wat de [eerste drie verweersters] achteraf in hun conclusie hebben toegegeven, 
zodat over die aangelegenheden achteraf en afzonderlijk uitspraak moest worden gedaan 
door de Rechtbank van Eerste aanleg te Charleroi waarbij reeds de vroegere zaken van 
1973 en 1974 aanhangig waren (wat dat betreft, zie ook hierna nr. 13, nauwkeurig onder-
zoek van de chronologische volgorde van de door de [eerste drie verweersters] ingenomen 
standpunten );

Dat, nogmaals, zulks niets verandert aan het standpunt dat de [eerste drie verweersters] 
reeds lang voor die periode hadden ingenomen en waaruit blijkt dat zij zich na 30 juni 
1984 niet hebben beroepen op de zogezegde ontbinding van de overeenkomst van weder-
overdracht en zich hebben gedragen als gewone houders van eventuele vorderingsrechten 
op de nalatenschap van A.G. aan wie trouwens al zijn erfrechten door [die verweersters] 
opnieuw werden overgedragen door erfrechtelijke en litigieuze uitkoop; 

13. Dat, zoals reeds in de vorige conclusie van de [eisers] staat aangegeven, de [eerste 
drie verweersters binnen het kader van het geschil over de onteigening, in hoger beroep, 
hun argumenten en vorderingen niet wijzigden voor het arrest van het hof [van beroep] 
van 17 januari 1990.,

Dat die vaststelling andermaal ontegensprekelijk voortvloeit uit  de korte 'pro forma' 
conclusies van vier bladzijden die [genoemde verweersters] voor dat arrest indienden en 
waarin zij uitdrukkelijk verwezen naar de conclusies van de [eisers] (die conclusies wer-
den blijkbaar ingediend op een terechtzitting van 11 januari 1989 vooraleer de latere con-
clusies, naar het schijnt, werden ingediend op een zitting van 25 oktober 1989: cf. arrest 
van het Hof van Beroep te Bergen van 17 januari 1990, p. 12 in fine) en waarin bijgevolg 
de rechten van A.G. na de niet ontbonden wederoverdracht nogmaals werden erkend; 

Dus veranderden de [eerste drie verweersters] ditmaal pas achteraf, voor het arrest van 
het hof [van beroep] van 25 juni 1995, echt van houding in strijd met hun vroegere beken-
tenissen en erkenningen, en begonnen zij in hun betoog de rechten van A.G. op uitkoop te 
betwisten en de overeenkomst van wederoverdracht als ontbonden te beschouwen;

Dat, samengevat en meer bepaald, de houding van de [eerste drie verweersters] vanuit 
chronologisch oogpunt blijkbaar de volgende is geweest :

1) Zij hebben, enerzijds, voor 1984 en, anderzijds, na 30 juni 1984 in de door hen op 13 
december 1984 - in ieder geval na 30 juni 1984 - neergelegde conclusies en in de andere 
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voormelde geschriften erkend dat de overeenkomst niet ontbonden was;
2) Zij hebben dat standpunt gehandhaafd in conclusies die zij vóór het arrest van 17 ja-

nuari 1990 hadden neergelegd;
3) Blijkbaar hebben zij de rechten van A.G. op uitkoop voor het eerst betwist in de door 

hen op 25 oktober 1989 neergelegde conclusies, in weerwil van de overeenkomst en hun 
vroegere erkenningen, en hebben zij bovendien gevraagd dat het hof van beroep de kwes-
tie van de uitkopen samen met het geschil over de onteigening zou behandelen;

4) De [eisers] en andere gedingvoerende partijen G. hebben toen, vooraleer het tweede 
arrest van het hof van beroep werd gewezen op 28 juni 1995, aangevoerd dat het geschil 
over de uitkopen niet binnen het kader van de bij dat hof aanhangige onteigeningsproce-
dure kon worden behandeld en dit om evidente procedureredenen (onmogelijkheid voor 
de [eerste drie verweersters] om voor de eerste maal in hoger beroep gedwongen tussen te 
komen, en de onbevoegdheid van het hof van beroep om de geschillen over de uitkopen te 
behandelen, daar de eerste kamer van de burgerlijke rechtbank te Charleroi reeds binnen 
het kader van de zaken nrs. AR. 73/12233, 73/12350 en 74/12581 kennis genomen had 
van het geschil over de uitkopen, etc.); 

5) De [eerste drie verweersters] hebben achteraf op dat punt toegegeven en aanvaard 
dat het geschil over het recht van uitkoop afzonderlijk zou worden behandeld voor de bur-
gerlijke rechtbank te Charleroi en niet voor het hof [van beroep] binnen het kader van het 
geschil over de onteigening; dit is ongetwijfeld de 'verandering van houding' waarop [zij] 
zinspelen en die binnen haar context moet worden teruggeplaatst; die verandering was 
geenszins het gevolg van enige 'uitdrukkelijke vraag' vanwege de [eisers] maar van het 
feit dat [zij] een toegeving hebben gedaan over een evident procedurepunt, die uiteraard 
niets afdoet aan hun aanvankelijke erkenningen en bekentenissen;

Dat, nogmaals, wat telt immers hun oorspronkelijke houding is, namelijk het feit dat zij 
hebben toegegeven dat de overeenkomst niet ontbonden was en dat zij de uitkoop en de 
uitvoering ervan na 30 juni 1984 hebben aanvaard, zoals de eerste rechter terecht beslist 
heeft;

14. Dat al evenmin pertinent is het argument volgens hetwelk 'er moet worden vastge-
steld dat, indien [de eerste drie verweersters] van oordeel waren geweest dat zij geen en-
kel recht meer hadden op de onteigeningsvergoeding, zij in de onteigeningsprocedure af-
stand zouden hebben gedaan van hun rechtsvordering, wat niet het geval is geweest' en 
'dat zij daarentegen alles in het werk hebben gesteld om een maximale onteigeningsver-
goeding te krijgen';

Dat de houding van de [eerste drie verweersters] toen volkomen begrijpelijk was : de 
reden waarom zij het geschil over de onteigening hebben gevolgd door de door de [eisers] 
voor het arrest van 17 januari 1990 neergelegde conclusies uitdrukkelijk over te nemen, 
lag precies in hun eventuele vorderingsrechten op de nalatenschap van A.G., zulks op 
grond van de overeenkomst van wederoverdracht;

Dat, wat dat betreft, louter en alleen toepassing diende te worden gemaakt van artikel 7 
van de overeenkomst van wederoverdracht en uitkoop dat luidt als volgt :

''De procedures tot toekenning van onteigeningsvergoedingen zullen worden gevoerd 
op het verzoek van en met het oog op de bescherming van de belangen van de tweede on-
dergetekenden  (namelijk  de  [eerste  drie  verweersters]  en  de  stafhouder  Van  Pé  (hun 
raadsman in die tijd) zal optreden aan de zijde van de raadsman van A.G., namelijk Mr. 
Pierre Cambier, van de balie van Charleroi. De proceskosten, en met name het honorari-
um van de deskundige Raucroy, zullen bij helften worden verdeeld tussen het syndicaat, 
enerzijds, en A.G., anderzijds. Het honorarium van Mr. Pierre Cambier blijft ten laste van 
A.G. en dat van de stafhouder van Pé blijft ten laste van het syndicaat';
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Dat dit de gebeurtenissen zijn die zich hebben voorgedaan vanaf de ondertekening van 
de overeenkomst tot het eerste arrest van het hof van beroep van 17 januari 1990;

Dat andermaal moet worden vastgesteld dat de [eerste drie verweersters] wel degelijk 
de normale uitvoering van de overeenkomst, en met name van artikel 7, op het oog had-
den, en dit tot het begin van de jaren 1990, wat eens te meer op ondubbelzinnige wijze de 
zogezegde ontbinding van de overeenkomst, die ten laatste op 30 juni 1984 had moeten 
ingaan - quod non - uitsloot; 

15. Dat het duidelijk is dat het hof [van beroep] enkel en op grond van een onderzoek 
van de feiten rekening dient te houden met de erkenning alsook met de gerechtelijke en 
buitengerechtelijke bekentenissen van de [eerste drie verweersters] waarin zij  de volle 
geldigheid en de volle uitwerking van de binnen het kader van de erfrechtelijke en litigi-
euze uitkoop ten voordele van A.G. gedane wederoverdrachten hebben aanvaaard tot be-
loop van al zijn rechten, en zulks zonder enige ontbinding van de overeenkomst van we-
deroverdracht; 

Dat het hof eigenlijk zelfs geen rekening dient te houden met de door de [eerste drie 
verweersters] verrichte daden van afstand, aangezien het tweede lid van artikel 12 van de 
overeenkomst moest worden uitgelegd in de hierboven aangegeven zin, en het toe te pas-
sen basisbeginsel vervat was in het eerste lid van dat artikel;

Dat evenwel een gedachtegang in termen van afstand dezelfde gevolgen heeft voor de 
[eerste drie verweersters]; dat er immers op grond van hun bovenaangehaalde verklarin-
gen, en zelfs al zouden het eerste en het tweede lid van artikel 12 moeten worden uitge-
legd zoals zij dat doen (in de zin namelijk dat de volledige verdeling van het bedrag van 
30.000.000 frank zou moeten geschieden voor 30 juni 1984 - quod non), zou kunnen wor-
den aangenomen dat [zij] op ondubbelzinnige wijze het recht hebben verzaakt om zich op 
een dergelijke ontbinding te beroepen, zonder dat een andere uitleg van hun houding en 
verklaringen dienaangaande mogelijk zou zijn;

16. Dat het hele betoog van de [eerste drie verweersters] dienaangaande nog op grond 
van een bijkomend argument ter zijde kan worden geschoven;

Dat [zij], zoals hierna zal blijken, een uitstekende reden hadden om zich niet te beroe-
pen op de zogezegde ontbinding van de overeenkomst : ter uitvoering daarvan hadden zij 
immers alle bedragen ontvangen die dankzij A.G. bij de Deposito- en Consignatiekas wa-
ren vrijgekomen en die hun toen, binnen het kader van de overeenkomst, meer bepaald 
van artikel 3, moesten worden uitbetaald".

De eisers betwistten aldus het verweermiddel waarin de eerste drie verweersters aan-
voerden dat geen enkel argument kon worden afgeleid uit hun houding ten tijde van de 
procedure tot herziening van de onteigeningsvergoedingen, aangezien de partijen akkoord 
waren gegaan om de kwestie van artikel 12 van de overeenkomst van 22 februari 1980 
niet ter sprake te brengen in het debat en dat de eisers ermee hadden ingestemd dat het de-
bat toen strikt beperkt zou blijven tot de kwestie van het bedrag van de onteigeningsver-
goeding.

De eisers maakten immers melding van de conclusies (die welke op 25 oktober 1989 
binnen het kader van de procedure tot herziening van de onteigeningsvergoedingen in ho-
ger beroep waren neergelegd) en waarin de eerste drie verweersters voor de eerste maal 
hun aanvaarding van de geldigheid van de uitkoop van A.G. ter discussie stelden, en zij 
legden uit dat die eis om procedureredenen niet had kunnen worden toegewezen in hoger 
beroep, daar een eis tot vrijwillige tussenkomst in hoger beroep niet kan worden omgezet 
in een eis tot gedwongen tussenkomst.

Zij betoogden ook dat de wijziging van hun houding in hoger beroep niets afdeed aan 
de strekking van de conclusies die zij in eerste aanleg binnen het kader van de procedure 
tot herziening van de onteigeningsvergoedingen hadden neergelegd en waarin zij zich ble-
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ven beroepen op de inhoud van de overeenkomst van 22 februari 1980, ofschoon de over-
eenkomst, volgens de interpretatie van de eerste drie verweersters, op grond van artikel 12 
ontbonden was.

Zij toonden ten slotte aan dat de houding van de eerste drie verweersters die de over-
eenkomst verder hadden uitgevoerd na de datum waarop die overeenkomst volgens hen 
geacht werd ontbonden te zijn, niet alleen bevestigd werd door de na die datum in eerste 
aanleg neergelegde conclusies, maar ook door de conclusies, die na het arrest van het hof 
van beroep van 17 januari 1990 in hoger beroep waren neergelegd.

Zij beklemtoonden aldus dat het gedrag van de eerste drie verweersters wel degelijk de 
bekentenis impliceerde dat zij de overeenkomst van 22 februari 1980 nog in stand wilden 
houden, aangezien [die] verweersters, in de na 1 juli 1984 in eerste aanleg neergelegde 
conclusies en in die welke voor het arrest van het hof van beroep van 17 januari 1990 wa-
ren neergelegd, zich verder hadden beroepen op [die] overeenkomst.

Door zich ertoe te beperken de verklaring van de eerste drie verweersters over te nemen 
volgens welke de partijen de kwestie van artikel 12 vrijwillig hadden geweerd uit de pro-
cedure tot herziening van de onteigeningsvergoedingen en te stellen dat de eisers ermee 
hadden ingestemd dat het debat toen strikt beperkt zou blijven tot alleen de kwestie van 
het bedrag van de onteigeningsvergoeding, of door dit motu proprio te bevestigen tenein-
de het bestaan van de bekentenis dat de overeenkomst van 22 februari 1980 nog altijd van 
kracht was te verwerpen, antwoordt het hof van beroep niet op het omstandig verweer van 
de eisers, in zoverre zij aan de hand van stukken aantoonden,

- dat de houding van de eerste drie verweersters waaruit bleek dat zij de overeenkomst 
van 22 februari 1980 nog altijd als geldig beschouwden na 30 juni 1984, dag waarop zij 
volgens hen geacht werd ontbonden te zijn, niet alleen af te leiden viel uit de conclusies 
die genoemde verweersters na die datum in eerste aanleg genomen hadden binnen het ka-
der van de procedure tot herziening van de onteigeningsvergoedingen, maar ook op te ma-
ken viel uit de conclusies die in dezelfde procedure in hoger beroep werden ingediend op 
een zitting van 11 januari 1989 voor het arrest van het hof van beroep van 17 januari 
1990;

- dat de eerste drie verweersters pas in hoger beroep een houding hadden aangenomen 
die een bekentenis inhield dat zij de overeenkomst van 22 februari1980 ter discussie wil-
den stellen door aan te voeren dat die overeenkomst ontbonden was, zodat tot dat tijdstip 
geen enkel akkoord om de ontbinding van [die] overeenkomst buiten de debatten te hou-
den had kunnen bestaan en dat bijgevolg de vorige conclusies van december 1984 die de 
verklaringen bevatten volgens welke die overeenkomst nog altijd van kracht was na de 
datum waarop de vervulling van de ontbindende voorwaarde in het vooruitzicht was ge-
steld, konden en moesten in aanmerking genomen worden als bekentenis van het feit dat 
die overeenkomst nog altijd van kracht was; 

- dat de partijen helemaal geen akkoord hadden gesloten om die kwestie niet ter sprake 
te brengen tijdens de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep tegen de Staat maar 
dat de nieuwe vordering die op die grondslag was ingesteld in hoger beroep niet ontvan-
kelijk was omdat zij erop neerkwam dat een eis tot vrijwillige, niet gedwongen tussen-
komst werd omgezet in een eis tot gedwongen tussenkomst, die niet ontvankelijk is in ho-
ger beroep.

Aldus schendt het arrest artikel 149 van de Grondwet en is het niet regelmatig met re-
denen omkleed.

Vierde onderdeel
De rechter mag in burgerlijke zaken geen geschil opwerpen dat niet in strijd is met de 

openbare orde en waarvan het bestaan door de partijen bij conclusie wordt uitgesloten.
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Teneinde de conclusies die de eerste drie verweersters in eerste aanleg hadden inge-
diend binnen het kader van de procedure tot herziening van de onteigeningsvergoedingen 
uit te sluiten als een middel ter interpretatie van de overeenkomst van 22 februari 1980 én 
als een vaststaand en ondubbelzinnig gegeven waaruit het voornemen van die verweer-
sters blijkt om afstand te doen van het recht om zich op de ontbinding van die overeen-
komst te beroepen of nog als het bewijs van de bekentenis van die verweersters dat de 
overeenkomst na 1 juli 1980 nog altijd van kracht was, verklaart het hof van beroep dat de 
kwestie van artikel 12 van de overeenkomst vrijwillig was uitgesloten uit de vorige proce-
dures die met het geschil geen verband hielden en dat de eisers ermee hebben ingestemd 
dat het gerechtelijk debat toen strikt beperkt zou blijven tot alleen de kwestie van het be-
drag van de onteigeningsvergoeding. 

In de aanvullende en samenvattende conclusies die de eerste drie verweersters in deze 
zaak in hoger beroep hadden genomen, betoogden zij nochtans niet dat de partijen reeds 
in eerste aanleg overeengekomen waren om de kwestie van de ontbinding van de overeen-
komst van 22 februari 1980 alsook die betreffende de verschillende daden van uitkoop 
niet aan te roeren, doch enkel dat hun in hoger beroep gevraagd was de houding die zij 
hadden aangenomen in eerste aanleg, niet te wijzigen.

Door te verklaren dat de partijen de kwestie van artikel 12 van de overeenkomst vrij-
willig hadden geweerd uit de vroegere procedures tot vaststelling en herziening van de 
onteigeningsvergoedingen en dat de eisers ermee hadden ingestemd dat het gerechtelijk 
debat toen strikt beperkt zou blijven tot alleen de kwestie van het bedrag van de onteige-
ningsvergoeding, ofschoon uit de aanvullende en samenvattende conclusies die de eerste 
drie verweersters in deze zaak in hoger beroep hadden genomen blijkt dat zij enkel be-
toogden dat hun gevraagd was hun houding van in eerste aanleg niet te wijzigen in hoger 
beroep, wat impliceerde dat er geen akkoord bestond om de kwestie van de ontbinding 
van de overeenkomst te weren uit de debatten in eerste aanleg, miskent het hof van beroep 
de bewijskracht van die conclusies van de eerste drie verweersters, schendt het de artike-
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, verantwoordt het zijn beslissing niet 
naar recht en omkleedt het deze evenmin regelmatig met redenen (schending van artikel 
149 van de Grondwet).

Het  werpt  bovendien  een  geschil  op  dat  de  partijen  in  hun  conclusie  uitsloten  en 
schendt aldus artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek waarin het beschikkingsbe-
ginsel is neergelegd.

Vijfde onderdeel
Ofschoon het bestaan van de feiten die de rechter als feitelijke vermoedens in aanmer-

king neemt, door hem op onaantastbare wijze wordt vastgesteld en ofschoon de gevolgen 
die hij daaruit trekt door de wet aan het beleid en de wijsheid van de rechter zijn overgela-
ten, toch gaat het Hof na of hij het juridisch begrip feitelijk vermoeden niet heeft miskend 
en of hij met name uit de aldus vastgestelde feiten geen conclusies heeft getrokken die 
geen verband houden met die feiten of die op basis daarvan niet kunnen worden verant-
woord.

Het hof van beroep heeft het niet-bestaan van een bekentenis volgens welke de over-
eenkomst nog altijd van kracht was niet kunnen afleiden

- noch uit het feit dat de tegen de eerste drie verweersters aangevoerde verklaringen zijn 
afgelegd bij de behandeling van een geschil dat een andere oorzaak en een ander voor-
werp heeft en dat uitsluitend tegen de Belgische staat is ingesteld;

- noch uit het feit dat de eisers nooit kritiek hebben geuit op het feit dat de eerste drie 
verweersters tijdens de onteigeningsprocedure aan hun zijde stonden;

- noch uit het feit dat die verweersters in de betrokken procedures gebleven zijn;
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- noch uit het feit dat de conclusies van voormelde verweersters, die door de eisers wor-
den aangehaald en ontleed, voornamelijk gericht waren tegen de vordering die uitging van 
andere partijen bij die vroegere procedures die ertoe strekten de overlegging van de over-
eenkomst van 22 februari 1980 te doen bevelen.

Het eerste feit sloot niet noodzakelijk uit dat de eerste drie verweersters binnen het ka-
der van dat geschil een houding hebben aangenomen die een afstand impliceerde van hun 
recht om zich op de ontbinding te beroepen.

Het tweede en het derde feit vloeiden hieruit voort dat de eerste drie verweersters de 
hoedanigheid van schuldeisers bezaten, wat zij uitdrukkelijk hebben aangevoerd in de bin-
nen het kader  van dit  geschil  neergelegde conclusies,  zodat het ontbreken van bewijs 
(lees: van een bekentenis) niet met zekerheid uit die feiten kan worden afgeleid.

Uit het laatste feit valt al evenmin met zekerheid op te maken dat het bewijs van een 
houding die als een bekentenis kan worden bestempeld ontbreekt.

Door het bewijs van het gebrek aan een bekentenis op die feiten te gronden, miskent het 
hof van beroep het begrip feitelijk vermoeden en schendt het de artikelen 1349 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek.

Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikelen 841, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand misbruik mag maken van zijn recht, 

welk beginsel onder meer is vastgelegd in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en in artikel 1134, derde lid, van dat wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest zegt voor recht dat de overeenkomst van 22 februari 1980 ontbon-

den is, dat geen erfrechtelijke of litigieuze uitkoop op rechtsgeldige wijze is uitgeoefend 
door de erfgenamen G., en het verklaart alle vorderingen van de eisers niet gegrond op de 
volgende gronden :

"V. De rechten van erfuitkoop
1. Wat betreft de subjectieve rechten in het algemeen
Ondanks het toenemende staatsinterventionisme en het dirigistisch karakter van de eco-

nomie in de moderne, juridisch georganiseerde samenlevingen blijft het subjectief recht 
de hoeksteen van de sociale relaties tussen de mensen;

Ongetwijfeld zijn dus de subjectieve rechten - die de wetgever aan de personen toekent 
als even zovele prerogatieven die nuttig zijn voor de ontplooiing van hun activiteiten op 
alle domeinen van het leven - de uiting van de vrijheid die door de politieke overheid aan 
die personen wordt toegekend;

Teneinde evenwel de noodzakelijke samenhang te vrijwaren tussen de bijzondere re-
gels, enerzijds, en de hogere doeleinden van de maatschappelijke orde, anderzijds, mag de 
inhoud van het subjectief recht niet losgekoppeld worden van zijn moreel en sociaal doel, 
dat de grenzen ervan vaststelt, zodat 'un exercice du droit qui serait étranger à son but ou 
contraire à sa fonction n'est pas couvert par le contenu du droit' (zie G. Michélides-Noua-
ros, 'L'évolution récente de la notion de droit subjectif', R.T.D.C., 1966, pp. 216 tot 235, 
en inzonderheid pp. 232 en volgende);

De rechter die kan vaststellen dat de houder van een subjectief recht die zijn recht uit-
oefent op een wijze die onverenigbaar is met het doel ervan, kan hem de uitoefening van 
het geclaimde recht ontzeggen, zonder dat het opzet om te schaden of zelfs roekeloosheid 
of lichtzinnigheid dient te worden bewezen ten laste van degene die van dat recht mis-
bruik maakt (zie P. Van Ommeslaghe, 'Abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude 
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à la loi', R.C.J.B., 1976, pp. 313 tot 322, inzonderheid p. 314, en de noten 42 en 43);
2. Het recht van erfuitkoop
Artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ieder, die, ook al is hij bloedver-

want van de overledene, niet zijn erfgerechtigde is, en aan wie een mede-erfgenaam zijn 
recht op de nalatenschap heeft overgedragen, uit de verdeling kan worden geweerd, hetzij 
door alle mede-erfgenamen, hetzij door een enkele, mits de prijs van de overdracht hem 
wordt terugbetaald; 

Die bepaling staat erfuitkoop enkel toe in de gevallen waarin een mede-erfgenaam on-
der bezwarende titel aan een niet-erfgerechtigde zijn recht op de nalatenschap, dat wat 
zeggen zijn rechten op de gehele nalatenschap of op een gedeelte ervan, heeft overgedra-
gen (Cass., 22 januari 1971, A.C., 1970-1971, 501), enerzijds, en uitsluitend op voorwaar-
de dat die uitkoop betrekking heeft op het geheel van de vooraf overgedragen rechten (zie 
De Page, IX, nr. 1129), anderzijds;

Erfuitkoop is een eenzijdig recht van ieder van de erfgenamen (de uitkoper) die in de 
rechten van de overnemer (de uitgekochte) kan treden door hem de prijs van de over-
dracht te betalen;

Het instituut van de erfuitkoop werd door de wetgever voorgesteld als 'het middel' om 
'buitenstaanders' uit de nalatenschap te weren omdat zij door hun uitsluitend speculatieve 
bedoelingen 'tweedracht binnen de families dreigen te zaaien en de verdelingen dreigen te 
verstoren' (cf. het verslag van Chabot aan de Rechtbank, aangehaald door Laurent, Princi-
pes de droit civil, X, nr. 341 en noot 3).

Het strekt hoofdzakelijk ertoe 'à empêcher que des étrangers ne s'ingèrent dans les af-
faires et les secrets de famille, grâce à l'acquisition de droits successifs [...], et à faciliter le 
partage' (De Page, op. cit. nr. 1127), alsook 'à assurer la conservation des biens dans la fa-
mille' (P. Delnoy, Les successions légales, Les dossiers du J.T., p. 93, nr. 93);

Zowel uit de bewoordingen van artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek als uit de wil 
van de wetgever - blijkt dus duidelijk dat de uitoefening van het recht van erfuitkoop door 
één of door alle mede-erfgenamen van de de cujus niet strekt tot bescherming van een 
'egoïstisch' belang van die mede-erfgenamen, maar tot bescherming van het belang van de 
familie en haar geheimen, zodat het recht van uitkoop een subjectief recht is waarvan het 
onbetwistbare morele doel hoofdzakelijk erin bestaat de goederen binnen de familie te 
houden en de speculatie, inherent aan de overdrachten van erfrechten, te bestrijden (cf. De 
Page, op. cit., nr. 1129);

Bijgevolg verbiedt de geest van artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek (het is van be-
lang hier erop te wijzen dat het door de Franse wetgever werd opgeheven in 1976) dat het 
daarin vastgelegde recht door de erfgenamen wordt uitgeoefend met een geldelijk of spe-
culatief oogmerk;

Bovendien is de uitkoop zodanig in strijd met het beginsel van de vrijheid van handel 
en het beginsel dat de overeenkomst de partijen tot wet strekt, welke beginselen thans de 
rechtszekerheid in de sociale betrekkingen waarborgen, dat het doel van dat recht op een 
beperkende wijze moet worden uitgelegd en dat de redenen waarom de uitkoper het uitoe-
fent niet aan zijn oordeel alleen mogen worden overgelaten, maar - integendeel - door de 
rechter moeten worden onderzocht, opdat hij op objectieve wijze zou kunnen nagaan of 
door een persoon, zelfs een bloedverwant van de overledene, die niet zijn erfgerechtigde 
is,  verder tot de verdeling toe te laten, tweedracht en moeilijkheden binnen de familie 
kunnen ontstaan; 

3.De uitkoop door A.G.
Te dezen moet worden vastgesteld dat A.G. nooit heeft verklaard dat hij, door de over-

nemer te weren teneinde de verdeling te vergemakkelijken, handelde in het belang van 
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zijn familie;
Daarentegen blijkt uit het geheel van de geschriften die door A.G. of in zijn naam in 

eerste aanleg zijn opgemaakt binnen het kader van de door hem gevoerde strafprocedures, 
dat A.G. en zijn erfgenamen zeker niet handelen uit morele overwegingen, maar alleen tot 
doel hebben de door de Belgische Staat aan de vennootschap Charleroi-Extension betaal-
de onteigeningsvergoedingen in handen te krijgen;

A.G. heeft trouwens enkele maanden na de aanvang van de onteigeningsprocedures, 
toen hij nog maar pas de overeenkomst van 25 januari 1973 had ondertekend, de wil te 
kennen gegeven om het recht van erfuitkoop uit te oefenen, zonder dat moeilijkheden bij 
de verdeling waren aangevoerd; 

Diezelfde reden blijkt tevens duidelijk uit de beweegreden waarom de overeenkomst 
van 22 februari 1980 werd gesloten; die reden wordt duidelijk aangegeven in artikel één 
van die overeenkomst;

Het is trouwens veelbetekenend daarenboven vast te stellen dat het enige niet vervang-
bare goed uit de nalatenschap van H.G. - dat tot op heden noch verdeeld noch onteigend is 
- het onroerend goed is dat gelegen is in de rue du Bocage te Montignies, waaromtrent 
geen enkel conflict gerezen is, waarvoor noch A.G. noch trouwens iemand van de erfge-
namen van H.G. enige belangstelling toonden en waarvan zij niet eens de verdeling vor-
deren;

Tevens moet worden vastgesteld dat A.G. in de door hem in november 1973 bij de eer-
ste rechter aanhangig gemaakte zaak A.R. 12.233 verklaarde dat hij het recht van erfuit-
koop 'subsidiair' uitoefende, wat wel degelijk aantoont dat de uitkoop niet zijn voornaams-
te beweegreden was;

In strijd met wat de erfgenamen van A.G. aanvoeren had de vennootschap Charleroi-
Extension reeds op 26 juni 1970 de drievijfde in volle eigendom van de rechten op de on-
roerende goederen, gelegen op de nrs. 2, 7 en 9, avenue Gillieaux te Charleroi, verkocht 
aan de Belgische Staat en bestond het project van de ring rond Charleroi reeds;

De gerechtelijke onteigeningsprocedures gingen van start in 1973, zodat er in septem-
ber 1973, toen A.G. verklaarde zijn rechten van uitkoop uit te oefenen, ongetwijfeld spra-
ke was van 'erfrechten in de vorm van geld' en A.G. reeds handelde met het hoofdzakelijk 
speculatieve oogmerk om de onteigeningsvergoedingen voor de tot de nalatenschap van 
H.G. behorende onroerende goederen in handen te krijgen;

De erfgenamen van A.G. beperken zich trouwens tot de verklaring dat de vereffening 
van de nalatenschap van H.G. 'hoogst problematisch was om verschillende redenen waar-
van de belangrijkste te wijten waren aan de [overnemende] vennootschappen', zonder die 
redenen te preciseren en vooral zonder te preciseren welke familiale belangen door de 
aanwezigheid van die vennootschappen bij de verdeling van de onteigeningsvergoedingen 
op het spel stonden;

Uit al die gegevens tezamen volgt dat A.G. het recht van uitkoop heeft uitgeoefend op 
een wijze die in strijd is met het doel waarvoor de wetgever het heeft ingevoerd, zodat hij, 
door de uitoefening ervan, misbruik van recht gepleegd heeft, zonder dat het opzet om te 
schaden of zelfs roekeloosheid of lichtzinnigheid te zijnen laste dient te worden bewezen;

De straf voor dat misbruik bestaat erin het door A.G. en diens erfgenamen geclaimde 
recht van uitkoop elke uitwerking te ontzeggen".

Grieven
Het algemeen beginsel betreffende het misbruik van recht verbiedt het rechtssubject 

misbruik te maken van een subjectief recht.
Van rechtsmisbruik en van een fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het 
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Burgerlijk Wetboek is sprake wanneer het recht wordt uitgeoefend op een wijze die ken-
nelijk de grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een normaal voorzichtig 
of bedachtzaam persoon te buiten gaat.

Teneinde rechtsmisbruik in aanmerking te kunnen nemen, dient de feitenrechter dus ten 
laste van het betrokken rechtssubject vast te stellen dat hij gehandeld heeft op een wijze 
die de normale grenzen van de uitoefening van dat recht te buiten gaat, dus dat het recht is 
uitgeoefend :

1. met als enig oogmerk anderen schade te berokkenen;
2. mits het betrokken rechtssubject tussen verschillende wijzen van uitoefening van zijn 

recht die heeft gekozen welke de meeste schade berokkent aan anderen, zonder dat die 
keuze verantwoord is door een belang van dat rechtssubject zelf;

3. zonder belang of wettige reden voor degene die het uitoefent;
4. teneinde daaruit een voordeel te halen dat niet evenredig is met de aan het slachtoffer 

van het rechtsmisbruik toegebrachte schade, of
5. door het recht uit te oefenen op een wijze die met de functie of het doel ervan onver-

enigbaar is, wanneer het betrokken recht kan worden beschouwd als een doelgebonden 
recht.

Ook al kan de houder van een recht worden geacht misbruik te maken van zijn recht 
wanneer hij een doelgebonden recht uitoefent op een met het doel ervan onverenigbare 
wijze, dan nog moet het recht waarvan hij misbruik gemaakt heeft een doelgebonden recht 
zijn.

Er is enkel sprake van een doelgebonden recht, indien de wetgever dat doel klaar en 
duidelijk heeft omschreven en het aan dat recht heeft verbonden.

Artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "ieder die, ook al is hij bloedver-
want van de overledene, niet zijn erfgerechtigde is, en aan wie een mede-erfgenaam zijn 
recht op de nalatenschap heeft overgedragen, uit de verdeling kan worden geweerd, hetzij 
door alle mede-erfgenamen, hetzij door een enkele, mits de prijs van de overdracht hem 
wordt terugbetaald".

Dat artikel erkent het bestaan van een subjectief recht - het recht om de uitkoop uit te 
oefenen - zonder een functie of doel aan dat recht toe te kennen.

Het betreft hier een mogelijkheid - cf. het gebruik van het werkwoord "kan" - die open-
staat voor alle mede-erfgenamen of voor ieder van hen, wanneer een mede-erfgenaam aan 
een derde die geen erfgerechtigde van de overledene is, erfrechten heeft overgedragen.

Artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek preciseert niet dat het recht van uitkoop moet 
worden uitgeoefend in het belang van de familie en haar geheimen teneinde de verdeling 
te vergemakkelijken door de overnemer uit de verdeling te weren of dat het door de hou-
der ervan niet mag worden uitgeoefend met een geldelijk of speculatief doel.

De tekst van artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek vereist geen enkel doel en geen 
enkele functie voor het daarin geregelde recht van uitkoop.

Een specifieke functie of een specifiek doel voor het recht op uitkoop blijkt al evenmin 
uit de parlementaire voorbereiding van het Burgerlijk Wetboek waarin over artikel 841 
het volgende staat :

"Les étrangers qui achètent des droits successifs apportent presque toujours la dissensi-
on dans les familles et le trouble dans les partages. Le projet de loi donne le moyen de les 
écarter. L'article [841] dispose que toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas 
son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être 
écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix 
de la cession. Cette disposition infiniment sage est conforme aux lois per diversas et ab 
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Anastasio, qui avaient été généralement admises dans notre jurisprudence. Il est de l'inté-
rêt des familles qu'on n'admette point à pénétrer dans leurs secrets, et qu'on n'associe point 
à leurs affaires, des étrangers que la cupidité ou l'envie de nuire ont pu seuls déterminer à 
devenir cessionnaires et que les lois romaines dépeignaient si énergiquement par ces mots 
: alienis fortunis inhiantes " (verslag van Chabot de l'Allier, Recueil complet des travaux 
préparatoires du Code civil, door P.A. Fenet, Parijs, 1827, 12, inzonderheid p. 211).

Weliswaar volgt aldus uit de parlementaire voorbereiding van artikel 841 dat de ratio 
legis van die bepaling erin bestaat te voorzien in de mogelijkheid om door de uitoefening 
van het recht van uitkoop buitenstaanders die zich met speculatieve doeleinden rechten op 
een nalatenschap hebben doen overdragen, uit de verdeling te weren.

Die bestaansreden impliceert evenwel geenszins dat het recht van erfuitkoop uitsluitend 
in het belang van de familie mag worden uitgeoefend teneinde buitenstaanders te weren 
die eventueel enkel uit hebzucht of met het oogmerk om te schaden rechten hebben willen 
overnemen.

Niets sluit uit dat het recht van uitkoop wordt uitgeoefend in het uitsluitend belang van 
de erfgenaam die het uitoefent.

Bijgevolg is het noch op grond van de tekst van artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek 
noch op grond van de parlementaire voorbereiding van dat artikel mogelijk aan dat recht 
een specifiek doel toe te kennen en, zoals het bestreden arrest, te beslissen dat "de uitoefe-
ning van het recht op uitkoop door een of door alle mede-erfgenamen van de de cujus niet 
strekt tot bescherming van een 'egoïstisch'belang van die mede-erfgenamen, maar wel tot 
bescherming van het belang van de familie en haar geheimen, zodat het recht van erfuit-
koop een subjectief recht is waarvan het onmiskenbare morele doel hoofdzakelijk erin be-
staat de goederen binnen de familie te houden en de speculatie, inherent aan de overdrach-
ten van subjectieve rechten, te bestrijden" en dat "bijgevolg de geest van artikel 841 van 
het Burgerlijk Wetboek (het is van belang hier erop te wijzen dat het door de Franse wet-
gever werd opgeheven in 1976) verbiedt dat het daarin vastgelegde recht door de erfgena-
men uitgeoefend wordt met een geldelijk of speculatief doel".

Het recht op uitkoop is dus een subjectief recht dat, net als ieder subjectief recht, kan 
worden uitgeoefend in het persoonlijk belang van degene die het uitoefent, onder meer 
voor egoïstische doeleinden, en geen recht dat noodzakelijk en uitsluitend "in het belang 
van de familie" moet worden uitgeoefend teneinde de speculatie, inherent aan de over-
drachten van erfrechten, te bestrijden.

Door te beslissen dat van het recht op uitkoop als bedoeld in artikel 841 van het Burger-
lijk Wetboek misbruik is gemaakt op grond dat het hier een doelgebonden recht betreft dat 
"verbiedt dat het daarin vastgelegde recht door de erfgenamen uitgeoefend wordt met een 
geldelijk of speculatief doel", geeft het arrest aan die bepaling een beperkende betekenis 
die zij niet heeft.

Het arrest heeft dus niet zonder artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek te schenden, het 
door de erfgenamen G., uitgeoefende recht van uitkoop, en meer bepaald het door A.G., 
uitgeoefende recht van uitkoop, met toepassing van dat artikel, elke uitwerking kunnen 
ontzeggen op grond dat rechtsmisbruik zou zijn gepleegd omdat genoemd recht zou zijn 
uitgeoefend op een wijze die onverenigbaar is met het doel ervan, aangezien het bij dat ar-
tikel geregelde recht geenszins een doelgebonden recht is. 

Het arrest schendt artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek, daar het de draagwijdte er-
van beperkt door er een doel aan toe te kennen dat niet is omschreven door de wetgever, 
en daar het genoemd recht op grond van een dergelijk doel, dat in werkelijkheid niet be-
staat, op onwettige wijze omschrijft als een doelgebonden recht.

Door bijgevolg te beslissen dat het recht op uitkoop een doelgebonden recht is waarvan 
misbruik kan worden gemaakt wanneer het wordt uitgeoefend op een met dat doel onvere-
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nigbare wijze, verantwoordt het arrest de vaststelling dat misbruik van recht is gepleegd, 
niet naar recht.

Het schendt bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, in zover-
re rechtsmisbruik een geval van aquiliaanse fout is, het miskent het algemeen rechtsbegin-
sel dat het rechtssubject verbiedt misbruik te maken van zijn recht, welk beginsel onder 
meer, inzake buitencontractuele aansprakelijkheid, is vastgelegd in de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, en het schendt tevens artikel 1134, derde lid, van dat 
wetboek waarin eveneens het algemeen beginsel betreffende het misbruik van recht is 
vastgelegd.

Het arrest is bijgevolg niet naar recht verantwoord.
...
Tot  staving  van  het  cassatieberoep  dat  op  de  algemene  rol  onder  het  nummer 

C.04.0033.F is ingeschreven, voeren de eisers een middel aan dat in de volgende bewoor-
dingen is gesteld:

Geschonden wettelijke bepalingen 
de artikelen 841, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 149 van de Grondwet;
algemeen rechtsbeginsel betreffende het misbruik van recht.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat P.G. (in wiens rechten de eisers getreden zijn) en M.G. (de eerste 

eiseres) "hun recht op erfuitkoop hebben uitgeoefend op een wijze die in strijd is met het 
doel waarvoor de wetgever het heeft ingevoerd, zodat zij, door de uitoefening ervan, mis-
bruik van recht hebben gepleegd, zonder dat kwade trouw, het opzet om te schaden of 
zelfs roekeloosheid of lichtzinnigheid te hunnen laste dienen te worden bewezen" en "zegt 
bijgevolg voor recht dat de naamloze vennootschap Fimopar tot beloop van drievijfde ei-
genares is van het niet onteigende perceel, kadastraal bekend avenue Gillieaux, sectie A, 
nr. 1024 V8; het arrest zegt dat het aandeel van A.G. in de roerende nalatenschap van zijn 
ouders toekomt aan de naamloze vennootschap Immobilière Générale Sociale, in vereffe-
ning, en aan de naamloze vennootschap Construction et Gestion, in vereffening, en mach-
tigt die vennootschappen om alle sommen of waarden die Meester Francis Bringard of ie-
dere andere derde uit dien hoofde onder zich hebben, in ontvangst te nemen; het arrest 
zegt voor recht dat alleen de naamloze vennootschap Fimopar aanspraak kan maken op 
drie vijfden van de in de Deposito- en Consignatiekas gestorte onteigeningsvergoedingen, 
met uitsluiting van de vergoedingen voor de onroerende goederen, gelegen op de nrs. 2, 7 
en 9 van de avenue Gillieaux te Charleroi, die eigendom blijven van de Belgische Staat, 
die de prijs voor die onroerende goederen reeds betaald had naar aanleiding van de over-
dracht in der minne van 26 juni 1970, maar met aftrek van de bedragen die nog door de 
Belgische Staat in consignatie moeten worden gegeven; het verklaart alle vorderingen van 
de [eisers] niet gegrond en wijst ze af".

Die beslissing is gegrond op alle redenen van het arrest die geacht worden hier volledig 
weergegeven te zijn.

Er moet nochtans worden onderstreept
1° dat het arrest vaststelt dat "P.G. (in wiens rechten de eisers getreden zijn) , hande-

lend in eigen naam, en zijn dochter M, [eerste eiseres], handelend in haar hoedanigheid 
van algemeen legataris van M.G., op 28 juni 1989 aan de vereffenaars van de vennoot-
schap Charleroi-Extension en aan de vennootschappen Fimopar, Construction et Gestion 
et Immobilière Générale Sociale hebben betekend dat zij hun recht van uitkoop wensten 
uit te oefenen op de onroerende gedeelten van M.G., J.G. en A.G., [en dat] de overige kin-
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deren van P.G. zich bij die uitkoop hebben aangesloten";
2° dat het arrest, na de overeenkomst van 22 februari 1980 ontbonden te hebben ver-

klaard "die was gesloten tussen A.G., enerzijds, en een 'syndicaat', bestaande meer be-
paald uit de vennootschappen die in de rechten van de vennootschap Charleroi-Extension 
[hier vierde, vijfde, en zesde verweerster] waren getreden, anderzijds, beslist dat P. en M. 
G. derden waren bij die overeenkomst en "de inhoud ervan pas kenden in 1989, na het 
overlijden van de weduwe van A.G.".

De redenen die meer bepaald ten grondslag liggen aan het dictum betreffende het door 
de eisers uitgeoefende recht van uitkoop zijn de volgende :

"1. Wat betreft de subjectieve rechten in het algemeen
Ondanks het toenemende staatsinterventionisme en het dirigistisch karakter van de eco-

nomie in de moderne, juridisch georganiseerde samenlevingen blijft het subjectief recht 
de hoeksteen van de sociale relaties tussen de mensen;

Ongetwijfeld zijn dus de subjectieve rechten - die de wetgever aan de individuen toe-
kent als even zovele prerogatieven die nuttig zijn voor de ontplooiing van hun activiteiten 
in alle domeinen van het leven - de uiting van de vrijheid die door de politieke overheid 
aan die individuen wordt toegekend;

Teneinde evenwel de noodzakelijke samenhang te vrijwaren tussen de bijzondere re-
gels, enerzijds, en de hogere doeleinden van de maatschappelijke orde, anderzijds, mag de 
inhoud van het subjectief recht niet losgekoppeld worden van zijn moreel en sociaal doel, 
dat de grenzen ervan vaststelt, zodat 'un exercice du droit qui serait étranger à son but ou 
contraire à sa fonction n'est pas couvert par le contenu du droit' (zie G. Michélides-Noua-
ros, 'L'évolution récente de la notion de droit subjectif', R.T.D.C., 1966, pp. 216 tot 235, 
en inzonderheid pp. 232 en volgende);

De rechter die kan vaststellen dat de houder van een subjectief recht dat zijn recht uit-
oefent op een wijze die onverenigbaar is met het doel ervan, kan hem de uitoefening van 
het geclaimde recht ontzeggen, zonder dat het opzet om te schaden, of zelfs roekeloosheid 
of lichtzinnigheid ten laste van degene die van dat recht misbruik maakt dient te worden 
bewezen (zie P. Van Ommeslaghe, 'Abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude à la 
loi', R.C.J.B., 1976, pp. 313 tot 322, inzonderheid p. 314, en de noten 42 en 43);

2. Het recht van uitkoop
Artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ieder, die, ook al is hij bloedver-

want van de overledene, niet zijn erfgerechtigde is, en aan wie een mede-erfgenaam zijn 
recht op de nalatenschap heeft overgedragen, uit de verdeling kan worden geweerd, hetzij 
door alle mede-erfgenamen, hetzij door een enkele, mits de prijs van de overdracht hem 
wordt terugbetaald; 

Die bepaling staat erfuitkoop enkel toe in de gevallen waarin een mede-erfgenaam on-
der bezwarende titel aan een niet-erfgerechtigde zijn recht op de nalatenschap, dat wil 
zeggen zijn rechten op de gehele nalatenschap of op een gedeelte ervan, heeft overgedra-
gen (Cass., 22 januari 1971, A.C., 1970-1971, 501), enerzijds, en uitsluitend op voorwaar-
de dat die uitkoop betrekking heeft op het geheel van de vooraf overgedragen rechten (zie 
De Page, IX, nr. 1129), anderzijds;

Erfuitkoop is een eenzijdig recht van ieder van de erfgenamen (de uitkoper) die in de 
rechten van de overnemer (de uitgekochte) kan treden door hem de prijs van de over-
dracht te betalen;

Het instituut  van erfuitkoop werd door de wetgever voorgesteld als 'het  middel'  om 
'buitenstaanders' uit de nalatenschap te weren omdat zij door hun uitsluitend speculatieve 
bedoelingen 'tweedracht binnen de families dreigen te zaaien en de verdelingen dreigen te 
verstoren' (cf. het verslag van Chabot aan de Rechtbank, aangehaald door Laurent, Princi-
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pes de droit civil, X, nr. 341 en noot 3).
Het strekt hoofdzakelijk ertoe 'à empêcher que des étrangers ne s'ingèrent dans les af-

faires et les secrets de famille, grâce à l'acquisition de droits successifs [...] et à faciliter le 
partage' (De Page, op. cit. nr. 1127), alsook 'à assurer la conservation des biens dans la fa-
mille (P. Delnoy, Les successions légales, Les dossiers du J.T., p. 93, nr. 93);

Zowel uit de bewoordingen van artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek als uit de wil 
van de wetgever blijkt dus duidelijk dat de uitoefening van het recht van erfuitkoop door 
één of door alle mede-erfgenamen van de de cujus niet strekt tot bescherming van een 
'egoïstisch' belang van die mede-erfgenamen, maar tot bescherming van het belang van de 
familie en haar geheimen, zodat het recht van uitkoop een subjectief recht is waarvan het 
onbetwistbare morele doel hoofdzakelijk erin bestaat de goederen binnen de familie te 
houden en de speculatie, inherent aan de overdrachten van subjectieve rechten, te bestrij-
den (cf. De Page, op. cit., nr. 1129);

Bijgevolg verbiedt de geest van artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek (het is van be-
lang hier erop te wijzen dat het door de Franse wetgever werd opgeheven in 1976) dat het 
daarin vastgelegde recht door de erfgenamen wordt uitgeoefend met een geldelijk of spe-
culatief doel;

Bovendien is de uitkoop zodanig in strijd met het beginsel van de vrijheid van handel 
en het beginsel dat de overeenkomst de partijen tot wet strekt, welke beginselen thans de 
rechtszekerheid in de sociale betrekkingen waarborgen, dat het doel van dat recht op een 
beperkende wijze moet worden uitgelegd en dat de redenen waarom het door de uitkoper 
wordt uitgeoefend niet aan zijn oordeel alleen mogen worden overgelaten, maar - integen-
deel - door de rechter moeten worden onderzocht, opdat hij op objectieve wijze zou kun-
nen nagaan of door een persoon, zelfs een bloedverwant van de overledene, die niet zijn 
erfopvolger is, verder tot de verdeling toe te laten, tweedracht en moeilijkheden binnen de 
familie kunnen ontstaan [...];

4.De uitkoop door P.G. en M.G.
P.G. en M.G. hebben hun recht van uitkoop uitgeoefend op een wijze die in strijd is met 

het doel waarvoor de wetgever het heeft ingevoerd, zodat zij, door de uitoefening ervan, 
misbruik van recht hebben gepleegd, zonder dat kwade trouw, opzet om te schaden of 
zelfs roekeloosheid of lichtzinnigheid te hunnen laste dienen te worden bewezen;

Er moet vooreerst worden opgemerkt dat, blijkens de door [de eerste vier eisers] zelf 
gebruikte bewoordingen, 'het tussen de partijen bestaande geschil voornamelijk tot doel 
heeft uit te maken wie, en tot beloop van welk bedrag, gerechtigd was de in consignatie 
gegeven vergoedingen [...] na de onteigening van de te Charleroi en te Montignies-sur-
Sambre gelegen gronden uit de nalatenschap G. in ontvangst te nemen [en] te bepalen wie 
eigenaar is, en tot beloop van welk gedeelte, van het niet onteigende perceel, kadastraal 
bekend avenue G., sectie A, nr. 1024 V 8, met een oppervlakte van 24 are 98 centiare';

Door het voorwerp van het geschil aldus voor te stellen geven die partijen toe dat er in 
de familie geen tweedracht is ontstaan door de aanwezigheid van derden bij de verdeling; 

Zoals is gezegd is het enige niet vervangbare goed uit de nalatenschap van H.G. - dat 
tot op heden noch verdeeld noch onteigend is - trouwens het onroerend goed, dat gelegen 
is in de rue du Bocage te Montignies, waaromtrent geen enkel conflict gerezen is, waar-
voor noch P.G. noch M.G. enige belangstelling toonden en waarvan zij niet eens de verde-
ling vorderen;

Tevens moet erop worden gewezen dat het totaal onwaarschijnlijk is dat P.G. en zijn 
dochter M. niet op de hoogte waren van de overdrachten van onverdeelde rechten die had-
den plaatsgevonden van 1962 tot 1968, zodat P.G. en zijn dochter M., indien zij werkelijk 
zelf de vennootschap Charleroi-Extension uit de verdeling hadden willen weren teneinde 
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het overleg te vergemakkelijken, niet tot 28 juni 1989 zouden hebben gewacht om dat 
recht uit te oefenen;

Het is, wat hun intenties betreft, veelbetekenend vast te stellen dat de [eerste vier eisers] 
reeds in eerste aanleg hebben aangevoerd dat de overeenkomst van 22 februari 1980 niet 
het recht van uitkoop van A.G. tot voorwerp had, terwijl P.G. en M.G. door het tegendeel 
aan te voeren, hun aanvankelijke wil te kennen hadden gegeven om de derden uit de ver-
deling te weren;

Nog voor het hof [van beroep] preciseren de erfgenamen van P.G. dat het hoger beroep 
'voornamelijk' gericht is tegen het vonnis van 2 maart 2001 in zoverre het 'beslist dat de 
overeenkomst van 22 februari 1980 de gemeenschappelijke wil van de partijen uitdrukt 
om alle rechten op de onroerende goederen van de nalatenschap van A., M. en J.G. terug 
in handen van A.G. te brengen [...] en dat derhalve na die overeenkomst geen recht van 
uitkoop meer kon worden uitgeoefend op die rechten'; 

Ten slotte blijkt noch uit het vonnis van 30 juni 1965 noch uit de inlichtingen uit de 
akte van verdeling van de roerende nalatenschap van H.G.-H.B. van 22 april 1991 dat de 
vennootschappen die in de rechten van de naamloze vennootschap Charleroi-Extension 
getreden zijn, een houding hebben aangenomen die noodzakelijkerwijze 'H.B. ertoe ver-
oordeelde om in armoede te leven';

Wat dat betreft geven de [eerste vier eisers] niet de redenen aan waarom die vennoot-
schappen in het bijzonder erop moesten toezien dat H.B. niet in armoede zou leven, en zij 
voegen er trouwens terstond aan toe dat die toestand (de armoede van H.B.) werd voorko-
men 'dankzij het ingrijpen van P.G. die de zorg voor zijn moeder op zich nam';

Overigens moet worden vastgesteld dat het recht van uitkoop door P.G. en M.G. pas 
meer dan twintig jaar na het overlijden van H.B. werd uitgeoefend, wat hun 'goede rede-
nen' om de drie vennootschappen, die in de rechten van de vennootschap Charleroi-Exten-
sion getreden waren, uit de verdeling te weren, ongeloofwaardig maakt".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ieder die, ook al is hij bloedverwant 

van de overledene, niet zijn erfgerechtigde is, en aan wie een mede-erfgenaam zijn recht 
op de nalatenschap heeft overgedragen, uit de verdeling kan worden geweerd, hetzij door 
alle mede-erfgenamen, hetzij door een enkele, mits de prijs van de overdracht hem wordt 
terugbetaald.

Hoewel het behoud van het instituut van het recht van uitkoop in artikel 841 van het 
Burgerlijk Wetboek - terwijl de meeste uit het recht van het ancien regime afkomstige 
rechten van uitkoop waren afgeschaft - werd voorgesteld "als 'het middel' om 'buitenstaan-
ders ' uit de nalatenschap te weren omdat zij wegens hun uitsluitend speculatieve oogmer-
ken 'tweedracht binnen de families dreigen te zaaien en de verdelingen dreigen te versto-
ren'", toch heeft het recht van uitkoop, dat niet de openbare orde raakt, ook, ja zelfs voor-
al, tot doel de goederen binnen de familie te houden, of meer bepaald ze in handen te hou-
den van de enige erfgerechtigde(n) die het uitoefent (uitoefenen), met uitsluiting van de 
overige erfgenamen.

Door te bepalen dat alleen de erfgerechtigden - en niet hun schuldeisers - het recht van 
uitkoop kunnen uitoefenen, laat artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek het aan hen over 
te oordelen over het belang dat zij erbij hebben om derden uit de verdeling te weren. De 
gewettigdheid van dat belang op terugkoop vloeit volledig, behoudens fout ten gevolge 
van kwade trouw, opzet om te schaden, roekeloosheid of lichtzinnigheid waardoor dat be-
lang onwettig zou worden, voort uit hun hoedanigheid van erfgenamen.

Aldus is het recht van uitkoop een individueel, moreel recht, in die zin dat het verbon-



1640 HOF VAN CASSATIE 7.9.06 - Nr. 395 

den is met de hoedanigheid van erfgenaam, op zich geen vermogenswaarde bezit en dus 
niet overdraagbaar is, ingevoerd is in het privébelang van ieder van de mede-erfgenamen 
en door hen zonder miskenning van de functie ervan en, derhalve, zonder rechtsmisbruik 
kan worden uitgeoefend, met het geldelijk doel om de goederen die van de nalatenschap 
afhangen en overgedragen zijn aan een niet-erfgerechtigde, ook al is hij een bloedverwant 
van de overledene, terug in bezit te krijgen.

Door te oordelen "dat de geest van artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek [...] verbiedt 
dat het daarin vastgelegde recht door de erfgenamen wordt uitgeoefend met een geldelijk 
of speculatief oogmerk" en dat "de redenen waarom de uitkoper het uitoefent niet aan zijn 
oordeel alleen mogen worden overgelaten maar - integendeel - door de rechter moeten 
worden onderzocht, opdat hij op objectieve wijze zou kunnen nagaan of de redenen om 
het recht van uitkoop uit te oefenen wel degelijk gegrond zijn op het feit dat, door een per-
soon, zelfs een bloedverwant van de overledene, die niet zijn erfgerechtigde is, verder tot 
de  verdeling  toe  te  laten,  tweedracht  en  moeilijkheden  binnen  de  familie  kunnen 
ontstaan", en door te beslissen dat de eisers "hun recht van uitkoop hebben uitgeoefend op 
een wijze die in strijd is met het doel waarvoor de wetgever het heeft ingevoerd", en door, 
in substantie, te oordelen dat zij het hadden gedaan met een geldelijk doel en niet met het 
oogmerk om derden die tweedracht binnen de familie veroorzaakten, uit de verdeling te 
weren, derhalve artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek schendt.

Bijgevolg schendt het arrest tevens de artikelen 1382 en 1383 van hetzelfde wetboek 
alsook het in het middel aangegeven algemeen rechtsbeginsel, aangezien het arrest het 
misbruik van het recht op uitkoop enkel afleidt uit de hierboven bekritiseerde omstandig-
heid dat is het is uitgeoefend met een geldelijk doel en niet om tweedracht binnen de fa-
milie, die een gevolg is van de aanwezigheid van derden bij de verdeling, te verhinderen.

Tweede onderdeel
Ook al zou moeten worden aangenomen, quod non, dat artikel 841 van het Burgerlijk 

Wetboek niet strekt tot bescherming van een "egoïstisch" belang van de mede-erfgena-
men, maar van het belang van de familie, omdat het , zoals het arrest beslist, het "morele 
doel" heeft "de goederen binnen de familie te houden en speculatie, inherent aan de over-
drachten van erfrechten te bestrijden", toch dient die bepaling in de eerste plaats het ver-
mogensbelang van de familie en beperkt zij geenszins het belang dat zij erbij heeft om 
moeilijkheden of tweedracht bij de verdeling te voorkomen; zij onderwerpt derhalve de 
uitoefening van het recht van uitkoop niet aan de noodzakelijke voorwaarde, die objectief 
moet worden bewezen, dat de aanwezigheid van een niet-erfgerechtigde bij de verdeling 
moeilijkheden en tweedracht kan doen ontstaan.

Door te beslissen dat de rechter "op objectieve wijze moet kunnen nagaan of de erfuit-
koop wel degelijk wordt uitgeoefend omdat, door een persoon, zelfs een bloedverwant 
van de overledene, die niet  zijn erfgerechtigde is,  verder tot  de verdeling toe te laten, 
tweedracht en moeilijkheden binnen de familie kunnen ontstaan", en door te beslissen dat 
de eisers misbruik hebben gemaakt van hun recht door het recht van uitkoop uit te oefe-
nen met een geldelijk oogmerk "zonder dat er door de aanwezigheid van derden bij de 
verdeling tweedracht binnen de familie was ontstaan", voegt het arrest aldus aan artikel 
841 van het Burgerlijk Wetboek een voorwaarde toe die het niet bevat. Het schendt der-
halve die bepaling.

Bijgevolg schendt het tevens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
alsook het in het middel aangegeven algemeen rechtsbeginsel, door het misbruik van het 
recht op uitoefening van de uitkoop af te leiden uit het ontbreken van die voorwaarde, na-
melijk het gevaar voor tweedracht binnen de familie en voor moeilijkheden bij de verde-
ling ten gevolge van de aanwezigheid van een derde, ofschoon die voorwaarde niet voor-
komt in artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek.
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...
III. BESLISSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest.
Er bestaat grond tot voeging ervan.
Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 

C.04.0032.F
...
Derde middel
Tweede, derde, vierde en vijfde onderdeel samen
Na op de door het tweede middel vergeefs bekritiseerde gronden te hebben be-

slist dat "de houding van de [eerste drie verweersters] in de procedure allesbehal-
ve ondubbelzinnig is, zodat de door hen gedane afstand van het ontbindend be-
ding niet uit die houding valt af te leiden, daar ze vatbaar is voor een andere in-
terpretatie", voegt het bestreden arrest eraan toe dat "die houdingen en schriftelij-
ke conclusies om dezelfde redenen evenmin kunnen worden beschouwd als een 
bekentenis van het feit dat [die] ontbindende voorwaarde zich niet heeft voorge-
daan".

Ook al mag de bekentenis impliciet zijn, toch moet zij vaststaan, zodat zij en-
kel kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn.

Bijgevolg kunnen die onderdelen van het middel, daar zij tegen de daarin be-
kritiseerde gronden dezelfde grieven opwerpen als het tweede middel, om dezelf-
de redenen niet worden aangenomen.

Eerste onderdeel
Aangezien de beslissing van het bestreden arrest om de door de eisers aange-

voerde bekentenis van de eerste drie verweersters te verwerpen naar recht verant-
woord is door de overwegingen die vergeefs worden bekritiseerd door de overige 
onderdelen van het middel, is dit onderdeel van het middel gericht tegen een ten 
overvloede gegeven reden van het bestreden arrest, kan het niet leiden tot vernie-
tiging van die beslissing, is het van belang ontbloot en derhalve niet ontvanke-
lijk.

...
Vierde middel
Artikel  841 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ieder die, ook al is hij 

bloedverwant  van  de  overledene,  niet  zijn  erfgerechtigde  is,  en  aan  wie  een 
mede-erfgenaam zijn recht op de nalatenschap heeft overgedragen, uit de verde-
ling kan worden geweerd, hetzij door alle mede-erfgenamen, hetzij door een en-
kele, mits de prijs van de overdracht hem wordt terugbetaald.

Die bepaling is een uitzonderingsbepaling die afwijkt van het gemeen recht, 
daar op grond hiervan de verkrijger het voordeel van een door de wet toegestane 
overeenkomst kan worden ontnomen, teneinde dit toe te kennen aan een persoon 
die geen partij is geweest bij die overeenkomst.

Zij strekt ertoe de zaken van de familie te beschermen tegen de inmenging van 
derden, moeilijkheden te voorkomen die door de aanwezigheid van die derden 
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bij de verdeling kunnen ontstaan en het behoud van het familiefortuin te bevor-
deren.

Het bestreden arrest beslist "dat A.G. nooit heeft gezegd dat hij handelde in het 
belang van zijn familie, teneinde de verdeling te vergemakkelijken door de over-
nemer te weren; [dat] integendeel [...] de reden waarom A.G. en zijn erfgenamen 
het recht van uitkoop uitoefenden zeker niet van morele aard is maar dat zij al-
leen de door de Belgische Staat aan de vennootschap 'Charleroi-Extension' be-
taalde onteigeningsvergoedingen in handen wilden krijgen; [dat] [...] het enige 
niet vervangbare goed uit de nalatenschap van H.G. dat tot op heden noch ver-
deeld noch onteigend is [een] onroerend goed is [waaromtrent] geen enkel con-
flict is gerezen, waarvoor noch A.G. noch trouwens iemand van de erfgenamen 
van H.G. enige belangstelling toonden en waarvan zij niet eens de verdeling vor-
deren; [...] [dat], toen A.G. verklaarde rechten van uitkoop uit te oefenen, er on-
getwijfeld sprake was van 'erfrechten in de vorm van geld' en hij reeds handelde 
met [zijn] hoofdzakelijk speculatief oogmerk om de onteigeningsvergoedingen 
voor de tot de nalatenschap behorende onroerende goederen in handen te krijgen, 
[en] [dat] de erfgenamen van A.G. [niet preciseren] welke familiale belangen 
door de aanwezigheid [van de eerste drie verweersters] bij de verdeling van de 
onteigeningsvergoedingen op het spel stonden".

Op grond van die feitelijke overwegingen verantwoordt het bestreden arrest 
naar recht zijn beslissing dat "A.G. het recht van uitkoop heeft uitgeoefend op 
een wijze die in strijd is met het doel waarvoor de wetgever het heeft ingevoerd, 
zodat hij, door de uitoefening ervan, misbruik van recht heeft gepleegd, zonder 
dat het opzet om te schaden, of zelfs roekeloosheid of lichtzinnigheid te zijnen 
laste  dient  te  worden bewezen" en dat  derhalve de uitkoop "geen uitwerking 
heeft".

Het middel kan niet worden aangenomen.
...
Het cassatieberoep dat op de algemene rol onder het nummer C.04.0033.F is 

ingeschreven:
Het middel
De eerste twee onderdelen
Overwegende dat in het antwoord op het vierde middel van het onder het num-

mer C.04.0032.F op de algemene rol ingeschreven cassatieberoep is gezegd dat 
de erfuitkoop ertoe strekt de zaken van de familie te beschermen tegen de be-
moeiingen van derden, moeilijkheden te voorkomen die door de aanwezigheid 
van die derden bij de verdeling kunnen ontstaan en het behoud van het familie-
fortuin te bevorderen.

De gewettigdheid van het belang bij de uitkoop vloeit niet uitsluitend voort uit 
de hoedanigheid van erfgenaam maar uit het voornemen van degene die het uit-
oefent om één van de doeleinden te verwezenlijken waarvoor dat uitzonderlijk 
recht, dat afwijkt van het gemeen recht, door artikel 841 van het Burgerlijk Wet-
boek in het leven is geroepen.

Die doeleinden zijn niet alleen beperkt tot het behoud van de goederen binnen 
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de familie.
Beide onderdelen falen naar recht.
...
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen C.04.0032.F en C.04.0033.F.
Uitspraak doende over de zaak C.04.0032.F:
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
Uitspraak doende over de zaak C.04.0033.F:
Verwerpt het cassatieberoep en de vorderingen tot bindendverklaring van het 

arrest.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
7 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-

slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Simont en Draps.

Nr. 396

1° KAMER - 7 september 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL 
- VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN

2º HUISVESTING - VASTGOEDBEHEERDER - TOEWIJZEN VOORLOPIG BEHEER - VOORWAARDEN

1º  Het  middel  dat  aanvoert  dat  een  bepaling  van  de  Waalse  huisvestingscode  is  
geschonden, is ontvankelijk. (Art. 1080, Ger.W.)

2º Het vonnis verantwoordt zijn beslissing dat de vordering van de vastgoedbeheerder tot  
toewijzing van het voorlopig beheer van een woning gegrond is, niet naar recht wanneer 
het niet vaststelt dat er geen wettig beletsel bestond voor de bewoning of het verhuren 
van dat goed, zoals door de drager van zakelijke onroerende rechten op dat goed was  
opgeworpen. 

(L. T. GEMEENTE THEUX)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0433.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 29 juni 2005 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers .
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 2 en 83, §2, van de Waalse huisvestingscode.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis heeft geoordeeld dat de eiser geen wettige verhindering kan aan-

voeren in de zin van artikel 83, §2, van de Waalse huisvestingscode, en verklaart vervol-
gens het hoger beroep van de eiser tegen het vonnis dat de verweerster had belast met het 
voorlopig beheer van zijn woningen aan de nummers 40 en 42 van het Theux-plein niet 
gegrond.

Die beslissing steunt hierop:
"De eerste rechter heeft terecht de exceptie van 'wettige verhindering' afgewezen, die de 

[eiser] in de zin van artikel 83, §3, derde lid, van de Waalse huisvestingscode, had opge-
worpen;

Dienaangaande volstaat het erop te wijzen dat de [eiser] sedert 4 januari 1997 tot het 
opstarten van de procedure tot toewijzing van het voorlopig beheer van die onroerende 
goederen door de [verweerster], geen enkele poging heeft gedaan om ernstig werk te ma-
ken van het beschermen of stutten van die onroerende goederen, terwijl de verzekerings-
maatschappij OMOB sedert het einde van de maand januari 1997, een voorstel had ge-
daan voor een provisionele uitkering en hij bovendien einde april 2003 krachtens het von-
nis van 7 april 2003 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers een provisionele uit-
kering van 75.000 € had ontvangen;

Dat de door de eerste rechter aangewezen deskundige bij het plaatsbezoek op 25 no-
vember 2004, uitdrukkelijk had gesteld dat dit voorschot van 75.000€ volstond om het ge-
bouw te beschermen, vochtvrij te maken en om de plantengroei te verwijderen, ...;

Dat dit soort maatregelen natuurlijk helemaal geen beletsel vormde voor het lopend 
deskundigenonderzoek, zoals dat in het vonnis van 7 april van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Verviers was bevolen;

Dat de [eiser] derhalve geen aanspraak kan maken op enige wettige verhindering die 
het niet uitvoeren zou verantwoorden van die beschermingswerken die noodzakelijk aan 
de restauratie van de woning moeten voorafgaan.

Grieven
Artikel 83, §2, van de Waalse huisvestingscode bepaalt dat na aanmaning van de drager 

van de zakelijke rechten op de onbewoonde woning om zijn goed te bewonen of te verhu-
ren de vrederechter de vastgoedbeheerder belast met het voorlopige beheer van de wo-
ning, "behoudens wettige verhindering". 

De Waalse huisvestingscode omschrijft het begrip wettige verhindering niet.
Wettige verhindering moet beoordeeld worden in het licht van het door de wetgever be-

oogde doel, met name de bewoning van het goed als omschreven in voornoemd artikel 2 
van de Waalse huisvestingscode.

Eerste onderdeel
Eiser verweet het beroepen vonnis dat het enkel rekening had gehouden met zijn zoge-

naamde laksheid bij het aanvatten van de beschermingswerken van zijn gebouwen, terwijl 
de hamvraag was of hij een beletsel kon aanvoeren dat eraan in de weg kan staan dat hij 
zijn goed als woning kan bewonen of doen bewonen. 

Eiser was van oordeel dat hij een financieel en juridisch beletsel kon aanvoeren.
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Als financieel beletsel had eiser aangevoerd:
"Dat (eiser) van de verzekeringsondernemingen na de ontploffing slechts een provisio-

nele vergoeding van 75.000 € voor zijn eigenlijke onroerende schade heeft ontvangen;
[...]
Dat het bedrag van 75.000€ (en zelfs dat van 100.000€) volkomen ontoereikend is voor 

de herstelling van de gebouwen die door de ontploffing op 4 januari 1997 zijn verwoest;
Dat de provisioneel toegekende bedragen ontoereikend zijn blijkt onder meer uit:
- Het verslag van de architect-deskundige die door de eerste rechter werd aangewezen 

en die heeft verklaard dat:
'De provisionele uitkering van 75.000€, gelet op de toestand van het gebouw, niet vol-

staat om daarvan een woning te maken;
Des te meer het geval is daar het Waalse Gewest eist dat het in zijn oorspronkelijke 

staat moet worden gerestaureerd en dat het patrimonium moet worden geëerbiedigd, wat 
bijkomende kosten oplevert';

- Uit de verklaring van de burgermeester van (verweerster) zelf aan de krant "Le Soir" 
op 14 december 2004:

'Beide gebouwen zullen in hun oorspronkelijke staat worden gerestaureerd met het geld 
van de gemeente en van de verzekering - de kosten van de restauratie zouden 300.000 tot 
400.000 € bedragen . Wij weten nog niet of de gebouwen na de restauratie een woonfunc-
tie zullen krijgen, of voor handelsdoeleinden of gemeentediensten zullen worden aange-
wend, maar de eigenaar zal ze pas terug in bezit kunnen nemen nadat de gemeente haar 
kosten heeft terugverdiend (NVDR: door het innen van huur), zegt de burgemeester van 
Theux';

- De brief van 2 oktober 1998 van de architect Groulard waarin sprake is van een bud-
get van ten minste 6.000.000 frank, of 150.000€;

Dat [verweerster] enkel stelt dat het toegekende bedrag volstaat om beschermingswer-
ken uit te voeren; dat zij die bewering evenwel niet staaft, terwijl die door de voormelde 
gegevens wordt tegengesproken;

Dat (verweerster) betoogt dat het voorstel voor een eerste vergoeding ten belope van 
4.310.492 frank van de verzekeringsondernemingen aan (eiser) hem in staat zou hebben 
gesteld herstelwerken uit te voeren;

Dat zij verder zegt dat (eiser) door de verzekeringsondernemingen niet schadeloos is 
gesteld wegens de gerechtelijke procedures die hijzelf in gang heeft gezet; dat zij (eiser) 
dus verwijt dat hij het voorstel van de verzekeringsondernemingen niet heeft aangeno-
men;

Dat (verweerster) evenwel de - meer dan terechte - reden niet vermeldt waarom (eiser) 
dat voorstel niet heeft aangenomen;

Dat het voorstel waarmee men [eiser] wilde laten instemmen, in strijd met hetgeen (ver-
weerster) beweert, immers geen 'eerste' vergoeding was, maar een voorstel om de vergoe-
ding bij overeenkomst definitief vast te leggen;

Dat dit voorstel bovendien in strijd was met de verbintenis die Ethias op 10 januari 
1997 (stuk nr.1) was aangegaan, om:

'de prijs van de wederopbouw, inclusief de voorwaarden van de Gebouwen en Monu-
mentencommissie en van het Bestuur van Stedenbouw, volledig terug te betalen, zonder 
enige vermindering wegens de vervallen staat of om enige andere reden, van elk onroe-
rend goed dat niet zou zijn vergoed op grond van de brandverzekering tegen de voormelde 
wederopbouwwaarde, met aftrek van de eventuele tussenkomsten op grond van wettelijke 
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of verordenende tussenkomsten of als voorschot op die tussenkomsten';
En zulks precies in zoverre het geen rekening hield met de vervallen staat van de ge-

bouwen en met de vrijstelling;
(...) dat overigens de verliesstaat die Axa en Ethias aan (eiser) hebben voorgelegd dui-

delijk ondergewaardeerd was, zoals dat aan (eiser) werd bevestigd door de architect Grou-
lard, die toen door (eiser) was geraadpleegd:

'Ik moet u wijzen op het lage bedrag in het budget dat voor de werken is bestemd.
Die  gebouwen  hebben  een  ontegensprekelijke  architectonische  waarde  en  vereisen, 

voor de gevels, een restauratie van het type 'beschermd erfgoed en historische gebouwen'; 
hetzelfde geldt voor bepaalde binnenruimten, zoals de trap of het plafond met steekgewel-
ven.

Ik meen derhalve dat het budget met tenminste  50 pct.  (dus meer dan zes  miljoen 
[frank]) moet worden verhoogd, zoniet kan ik mijn werk niet voltooien en zal ik derhalve 
de opdracht die u mij wil toevertrouwen moeten weigeren. Ik vrees bovendien dat het bo-
venvermelde bedrag in werkelijkheid nog niet zal volstaan'.

(...) dat (eiser) dus terecht het voorstel van minnelijke regeling van de verzekeringson-
dernemingen heeft afgewezen; dat hem niet kan worden verweten dat hij van oordeel was 
dat dit voorstel zijn schade niet helemaal dekte;

Dat het feit dat de door 5de kamer (van de rechtbank) aangewezen deskundige een ver-
liesstaat heeft opgesteld vergelijkbaar met die uit 1997, niets eraan afdoet dat (eiser) op 
dat ogenblik helemaal niet verplicht was die staat te aanvaarden, aangezien daarin met 
name rekening werd gehouden met een waardevermindering wegens bouwvalligheid, in 
tegenstelling tot hetgeen met Ethias was overeengekomen;

Dat het, voor het overige, de 5de kamer (van de rechtbank) toekomt te oordelen over 
het in aanmerking nemen van de bouwvalligheid in het kader van de procedure die (eiser) 
tegen Ethias, Axa en ALG heeft ingesteld;

(...)
Dat (verweerster) thans beweert dat (eiser) de gebouwen gedurende jaren zou hebben 

laten verkommeren en daaraan toevoegt dat 'de herstellingskosten van de gebouwen, uit-
sluitend door de eigen houding van heer Lambin zo hoog oplopen';

Dat dit betoog uit de lucht is gegrepen en door geen enkel bewijs wordt gestaafd; dat de 
eerste rechter het heeft verworpen en heeft vastgesteld dat de plaatsen duidelijk in dezelf-
de staat waren als onmiddellijk na de ontploffing (eerste appelconclusie van (verweerster), 
p. 4);

Dat het trouwens tegenstrijdig is te beweren dat de ontploffing op 4 januari 1997 'het 
centrum van Theux heeft verwoest' maar dat de omvang van de herstellingskosten van de 
gebouwen uitsluitend aan de houding van (eiser) is te wijten;

(...) dat (eiser) op verschillende wijzen zijn gebouwen heeft beschermd na de ontplof-
fing;

Dat, zelfs als de deskundige Bockourt in zijn verslag schrijft dat 'de aangebrachte be-
veiligingen niet bestemd waren om 8 jaar stand te houden', zij de bezorgdheid aantonen 
van (eiser) en zijn gebouwen zo snel mogelijk te beschermen; dat hij bovendien niet kon 
vermoeden dat de verzekeringsondernemingen zo laat zouden optreden en dat de voorlo-
pige beveiligingsmaatregelen, acht jaar later nog steeds aanwezig zouden zijn , en dan niet 
meer bleken te voldoen;

Dat hij tevens verschillende aannemers heeft aangesproken voor het herstellen van zijn 
gebouwen;

Dat hij in vergevorderde onderhandelingen was met de naamloze vennootschap Immo-
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vest;  dat  er verschillende vergaderingen zijn  gehouden tussen (eiser)  en die  algemene 
bouwonderneming, die hem trouwens een kostenraming heeft bezorgd;

(...)
Dat er voor het overige een aantal redenen zijn waarom (eiser) uiteindelijk na de ont-

ploffing op 4 januari 1997 geen ingrijpende werken in zijn gebouwen heeft uitgevoerd.
Dat, enerzijds, er zeer lange onderhandelingen zijn gevoerd tussen (eiser) en de verze-

keringsondernemingen Ethias en Axa (tussen 1998 en 2001); dat (eiser) wegens het fiasco 
van die besprekingen, op 28 december 2001 verplicht werd ALG, Ethias en Axa te dag-
vaarden 'om een billijke schadeloosstelling te verkrijgen" (dat, voor zoveel als nodig, het 
feit dat geen verjaring is aangevoerd erop wijst dat er wel degelijk onderhandelingen zijn 
gevoerd);

Dat, anderzijds, de burgemeester van (verweerster) in zijn brief van 9 februari 2000, 
(eiser) heeft verwittigd dat hij voor de litigieuze gebouwen de opening van een dossier 
van onteigening ten algemene nutte had gevraagd; dat (verweerster) evenzo verschillende 
voorstellen voor de aankoop van de litigieuze gebouwen heeft gedaan;

Dat het in die context heel begrijpelijk is dat (eiser) niet het risico heeft gelopen werken 
uit te voeren die volledig verlieslatend zouden zijn en zulks des te meer daar hij, het weze 
nogmaals gezegd, niet voldoende geld had om ze te voleindigen;

dat het, in het kader van artikel 83 van de Waalse huisvestingscode hoe dan ook zonder 
belang is te onderzoeken of de eigenaar de beschermingswerken kon uitvoeren wanneer is 
aangetoond dat hij financieel onmogelijk het goed kan doen herinrichten om er een wo-
ning van te maken;"

Het bestreden vonnis antwoordt niet op het voormeld omstandig betoog van eiser dat 
zijn  wettige  verhindering,  overeenkomstig  het  door  de  Waalse  wetgever  nagestreefde 
doel, diende te worden beoordeeld in het licht van de mogelijkheid om zelf het goed te be-
wonen of als woning te verhuren en niet in het licht van de mogelijkheid om gewone be-
schermingswerken uit te voeren, aangezien de door hem ontvangen provisionele vergoe-
ding en het voorstel van de verzekeringsondernemingen om de vergoeding bij overeen-
komst vast te leggen niet volstonden om zijn goed tot een woning om te vormen.

Het beantwoordt hoe dan ook de argumentatie niet bij eiser aanvoerde dat hem geen 
laksheid kon worden verweten.

Het bestreden vonnis is dus niet regelmatig met redenen omkleed (schending van arti-
kel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis, dat, om te oordelen of de eiser kon aanvoeren dat hij wettig ver-

hinderd was om zijn goed te bewonen of te verhuren, enkel rekening houdt met het ver-
zuim van de eiser om de werken uit te voeren die nodig zijn om het onroerende goed te 
beschermen en te stutten, zonder acht te slaan op de aangevoerde financiële onmogelijk-
heid om zijn goed tot woning te verbouwen, is niet naar recht verantwoord (schending van 
de artikelen 2 en 83, §2, van de Waalse huisvestingscode).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Over de door de verweerster tegen dit onderdeel opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid: het onderdeel is vaag:
Artikel 1 van het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse 

huisvestingscode bepaalt dat "de Waalse Huisvestingscode uit de onderstaande 
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bepalingen bestaat".
Het middel dat aanvoert dat een bepaling van de Waalse huisvestingscode is 

geschonden, voldoet aan het vereiste van artikel 1080 van het Gerechtelijk Wet-
boek.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over dat onderdeel van het middel
Als de woning na afloop van de termijn van zes maanden, na de aanmaning 

aan de titularis van zakelijke onroerende rechten zijn goed te bewonen of te ver-
huren, nog steeds onbewoond is, wendt de vastgoedbeheerder zich, ingevolge ar-
tikel 83, §1 en 2, van de Waalse Huisvestingscode, tot de vrederechter om het 
voorlopige beheer van de woning toegewezen te krijgen en belast deze de vast-
goedbeheerder met het voorlopige beheer van de woning, behoudens wettige ver-
hindering.

De vrederechter beoordeelt of de drager van de zakelijke rechten een wettige 
reden aanvoert die het niet bewonen of niet verhuren rechtvaardigt.

Het bestreden vonnis, dat vaststelt dat de eiser, sedert de gasexplosie op 4 ja-
nuari 1997, die zijn onroerende goederen had beschadigd, geen enkele ernstige 
poging had gedaan om ze te beschermen of te stutten, terwijl hij daartoe een pro-
visionele uitkering van 75.000€ had ontvangen, die volstond om "de gebouwen 
te beschermen, vochtvrij te maken en om de plantengroei te verwijderen, ...", be-
slist dat de eiser geen wettig beletsel kan aanvoeren dat hem heeft verhinderd de 
beschermingswerken uit te voeren die aan de restauratie van de woning vooraf-
gaan.

Die overwegingen van het bestreden vonnis, waaruit blijkt dat er geen wettig 
beletsel bestond voor het uitvoeren van de beschermingswerken, maar niet dat er 
geen wettig beletsel bestond voor de bewoning of het verhuren van eisers goede-
ren, vormen geen wettige verantwoording van zijn beslissing om de vordering 
van de verweerster tot toewijzing van het voorlopig beheer van die goederen ge-
grond te verklaren.

Dat dit onderdeel van het middel gegrond is.
De vernietiging van die beslissing strekt zich uit tot de beslissing waarbij het 

bestreden vonnis uitspraak doet over de nieuwe vorderingen van de eiser, we-
gens het verband dat de feitenrechter tussen die beslissingen heeft gelegd.

Over de andere grieven,
Het eerste onderdeel van het middel, dat tot geen ruimere vernietiging kan lei-

den, hoeft niet te worden onderzocht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 

vordering tot schadevergoeding wegens roekeloos en tergend geding.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigd vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
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over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, 

zitting houdend in hoger beroep.
7 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-

slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Verbist en Draps

Nr. 397

1° KAMER - 8 september 2006

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
AKKOORDPROCEDURE - HANDELINGEN, DOOR DE SCHULDENAAR VERRICHT MET MEDEWERKING, 
MACHTIGING OF BIJSTAND VAN DE COMMISSARIS INZAKE OPSCHORTING - BEGRIP

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
AKKOORDPROCEDURE - BOEDELSCHULD - BEGRIP

1º  Onder  handelingen  door  de  schuldenaar  tijdens  de  akkoordprocedure  verricht  met  
medewerking,  machtiging  of  bijstand van de commissaris  inzake opschorting moeten 
worden verstaan die tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling verrichte  
handelingen. (Art. 44, tweede lid, Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)

2º  Alleen  de  schulden  die  ontstaan  uit  handelingen  door  de  schuldenaar  tijdens  de  
akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris  
inzake opschorting tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling en zijn  
aangegaan voor de homologatie van het  akkoord gelden als boedelschulden van het 
latere faillissement.  (Art.  44, tweede lid,  Wet 17 juli  1997 betreffende het gerechtelijk 
akkoord)

(BELGISCHE STAAT T. F. PAUWELS, in hoedanigheid  van curator van het faillissement van de n.v. DIGITAL CONNECT 
INTERNATIONAL)

ARREST

(A.R. C.05.0284.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 december 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord (hierna 

W.G.A.);
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- de artikelen 270, 422 en 423, eerste en tweede lid, van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992 (hierna W.I.B. 1992), en de artikelen 90 en 92 tot en met 95 van het 
koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992 (hierna KB/WIB 1992), al deze fiscale wetsbepalingen in de tekst 
zoals van kracht voor het jaar 2002.

Aangevochten beslissingen
Het arrest "verklaart het hoger beroep (van de eiser) ontvankelijk, maar ongegrond ... 

(en) bevestigt het bestreden vonnis".
De bevestigde beslissing luidt: "De ontvanger van de directe belastingen te Antwerpen 

12 wordt opgenomen in het bevoorrecht passief van het faillissement van de NV Digital 
Connect International voor een bedrag van 19.828,60 euro. De rechtbank veroordeelt de 
curator van het faillissement van de NV Digital Connect International om als schuld van 
de massa de som van 6.402,90 euro aan de ontvanger van de directe belastingen te Ant-
werpen 12 te betalen, meer de wettelijke interesten vanaf 1 februari 2003", en laat elke 
partij haar eigen kosten dragen.

De beslissing van de rechtbank is gemotiveerd als volgt: "Enkel in de fase van de voor-
lopige opschorting komt de commissaris tussen om zijn medewerking of machtiging te 
verlenen. In de periode van de definitieve opschorting oefent hij enkel toezicht en controle 
uit. De tekst van artikel 44, lid 2, kan dan enkel slaan op de periode van de voorlopige op-
schorting.

Er moet logischerwijze aangenomen worden dat de tewerkstelling in de periode van de 
voorlopige opschorting minstens impliciet werd goedgekeurd door de commissaris. Hij 
kan daar niet onwetend van zijn geweest.

De curator wijst er terecht op dat de bedrijfsvoorheffing in oktober slechts gedeeltelijk, 
namelijk tot 4 oktober, als een boedelschuld kan worden beschouwd. De ontvanger heeft 
dit middel niet beantwoord, zodat de rechtbank dan maar zelf het bedrag pro rata bere-
kent.

Als schuld van de massa wordt weerhouden: (18,81 + 4.445,26 + 1.667,43 + 271,40) 
6.402,90 euro.

De ontvanger wordt opgenomen in het bevoorrecht passief voor (10.470,27 - 6.402,90) 
4.067,37 euro meer de hoger onder het punt II.1 vermelde sommen van 15.049,11 en 
712,18 euro of totaal voor 19.828,66 euro".

In het arrest wordt daaraan de volgende motivering toegevoegd:
"- Artikel 44, 2, van de wet op het gerechtelijk akkoord weerhoudt als boedelschulden 

van het faillissement alleen de schulden, eigen aan handelingen die de schuldenaar tijdens 
de akkoordprocedure met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inza-
ke opschorting heeft verricht. Dit artikel doet afbreuk aan het algemeen beginsel van de 
gelijkheid onder de schuldeisers en moet dan ook strikt geïnterpreteerd worden.

- De artikelen 13 tot 30 van de wet op het gerechtelijk akkoord die ressorteren onder Ti-
tel III 'Het gerechtelijk akkoord', Hoofdstuk II 'Akkoordprocedure', Afdeling 3: 'Voorlopi-
ge opschorting van betaling en observatieperiode' beheersen de procedure gedurende de 
voorlopige opschorting.

De artikelen 31 tot 40 die ressorteren onder Titel III 'Het gerechtelijk akkoord', Hoofd-
stuk II 'Akkoordprocedure', 'Afdeling 4: Definitieve opschorting van betaling' beheersen 
de procedure gedurende de definitieve opschorting van betaling.

Gedurende de definiteve opschorting van betaling moest Digital Connect International 
NV geen machtiging meer bekomen van de commissaris inzake opschorting voor het stel-
len van bestuursdaden en was de commissaris inzake opschorting geen bijstand meer ver-
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schuldigd zoals voorzien in artikel 19 van de wet op het gerechtelijk akkoord; bij toepas-
sing van artikel 36 oefende de commissaris inzake opschorting alleen nog toezicht en con-
trole uit over de uitvoering van het plan en de akkoordprocedure.

- De schulden die uit een tewerkstelling na de definitieve opschorting volgen, heeft Di-
gital Connect International NV dan ook niet langer met machtiging en bijstand van de 
commissaris inzake opschorting gesteld, zodat de bedrijfsvoorheffing op de lonen, die Di-
gital Connect International NV gedurende de haar toegekende definitieve opschorting van 
betaling aan het personeel heeft uitbetaald, geen boedelschuld van het faillissement is".

Grieven
De bedrijfsvoorheffing ontstaat als fiscale schuld in hoofde van een werkgever op het 

tijdstip van het uitbetalen van een loon. Zij maakt deel uit van dit loon en wordt nadien 
met de personenbelasting van de loontrekker verrekend.

In het verloop van de handelsbedrijvigheid van het thans gefailleerde bedrijf werden in 
deze zaak lonen uitbetaald: a) tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling; 
b) tijdens de periode van definitieve opschorting van betaling; c) tijdens het faillissement, 
voor zover na het vonnis van faillietverklaring de bedrijvigheid werd voortgezet en lonen 
nog werden uitbetaald.

Volgens het stelsel van het bestreden arrest zou in het eerste en in het derde geval de 
bedrijfsvoorheffing een boedelschuld zijn, terwijl ze in het tweede geval een schuld zou 
zijn in het faillissement.

Dit onderscheid vindt echter geen steun in de tekst. Artikel 44, tweede lid, W.G.A. be-
paalt  immers:  "Handelingen door de schuldenaar  tijdens de akkoordprocedure  verricht 
met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting, worden 
bij faillissement beschouwd als handelingen van de curator, waarbij de schulden geduren-
de de akkoordprocedure aangegaan gelden als boedelschulden in het faillissement".

Deze bepaling maakt geen onderscheidt tussen de voorlopige en de definitieve fase van 
de opschorting. Beide maken deel uit van de akkoordprocedure.

De uitspraak van het bestreden arrest is ten onrechte gesteund op het verschil tussen 
beide fases wat betreft de tussenkomst van de commissaris inzake opschorting. Het be-
staan van een medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris kan niet beoor-
deeld worden volgens het tijdstip waarop de uitgave eisbaar is geworden. De toepassing 
van deze voorwaarde onderstelt een onderzoek van de feiten, en meer bepaald een onder-
zoek van de beleidsbeslissing die de besproken schuld heeft veroorzaakt. Medewerking, 
machtiging of bijstand onderstellen telkens een concreet optreden van de commissaris, 
hetgeen zowel tijdens de periode van definitieve als van voorlopige opschorting kan be-
staan.

Het tijdstip waarop een beleidsbeslissing getroffen wordt valt niet noodzakelijk samen 
met het tijdstip waarop de door deze beslissing veroorzaakte schuld betaald wordt of zou 
moeten betaald worden, en dus met het tijdstip waarop de schuldvordering daarop ont-
staat.

In het arrest wordt deze beleidsbeslissing niet besproken. De uitspraak, volgens welke 
de toepassing van artikel 44, tweede lid, W.G.A., op de besproken fiscale schuld ontzegd 
wordt om de enige reden dat zij tijdens de periode van definitieve opschorting is ontstaan, 
miskent derhalve de juiste betekenis van de wet.

Het door het arrest omschreven verschil tussen beide fases in de behandeling van de 
schulden is ten andere onverenigbaar met de ratio legis van het wettelijk stelsel, dat zowel 
voor de periode van definitieve als voor de periode van voorlopige opschorting het voort-
bestaan van het bedrijf beoogt. De voortzetting van een bedrijvigheid tijdens de definitie-
ve fase van de akkoordprocedure kan, en zal doorgaans, het gevolg zijn van een beleids-
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beslissing die tijdens de voorlopige fase getroffen werd. De toepassing van artikel 44, 
tweede lid, W.G.A. op de daardoor veroorzaakte loonschulden, bedrijfsvoorheffing inbe-
grepen kan derhalve, en zal doorgaans van de tussenkomst van de beleidsbeslissing afhan-
gen.

Besluit
De beslissing, dat de bedrijfsvoorheffing op de lonen, die de thans gefailleerde onder-

neming gedurende de fase van definitieve opschorting van betaling aan haar personeel 
heeft uitbetaald, geen boedelschuld van het faillissement is, maakt derhalve een onjuiste 
toepassing van artikel 44, tweede lid, W.G.A. (schending van deze bepaling). Daardoor 
werden ook geschonden de wetsbepalingen die het ontstaan en het bevoorrecht karakter 
regelen van de fiscale schuld inzake bedrijfsvoorheffing (de artikelen 270, 422 en 423, 
W.I.B. 1992, en 90 tot en met 95, KB/WIB 1992).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het 

gerechtelijk  akkoord, worden handelingen door de schuldenaar  tijdens de ak-
koordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de com-
missaris inzake opschorting, bij faillissement beschouwd als handelingen van de 
curator, waarbij de schulden gedurende de akkoordprocedure aangegaan gelden 
als boedelschulden van het faillissement.

2. Voor de periode van de voorlopige opschorting van betaling en observatie-
periode, wordt krachtens artikel 19, eerste lid, van de wet op het gerechtelijk ak-
koord, de commissaris inzake opschorting door de rechtbank aangewezen en er-
mee belast  de schuldenaar  bij  te  staan bij  het  bestuur,  onder  toezicht  van de 
rechtbank.

Overeenkomstig artikel 36, eerste en tweede lid, van de dezelfde wet oefent de 
commissaris inzake opschorting tijdens de periode van de definitieve opschorting 
van betaling enkel toezicht en controle uit over de uitvoering van het plan en de 
akkoordprocedure en brengt  hij  over  de  uitvoering hiervan verslag uit  bij  de 
rechtbank.

De schuldenaar wordt immers geacht tijdens die periode de leiding van de on-
derneming op zelfstandige wijze in handen te nemen nadat de schuldeisers hun 
vertrouwen in zijn beleid hebben uitgedrukt. 

3.  Hieruit  volgt  dat  onder "handelingen door de schuldenaar tijdens de ak-
koordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de com-
missaris inzake opschorting" zoals bedoeld in vermeld artikel 44,  tweede lid, 
moeten worden verstaan, de handelingen die door de schuldenaar zijn verricht 
met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschor-
ting, tijdens de periode van de voorlopige opschorting van betaling. Alleen maar 
de schulden die uit die handelingen ontstaan, en zijn aangegaan vóór de homolo-
gatie van het akkoord, gelden als boedelschulden van het latere faillissement.

4. Het middel gaat ervan uit dat het statuut van boedelschuld ook toekomt aan 
de schulden die tijdens de periode van de definitieve opschorting zijn aangegaan.

5. Het middel faalt in zoverre naar recht.
6.  Voor  het  overige  zijn  de  grieven  afgeleid  uit  de  vergeefs  aangevoerde 
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schending van artikel 44 en zijn mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-

zitter  –  Gelijkluidende conclusie  van  de  h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  –  Advocaten: 
mrs. Claeys Boúúaert en Geinger.

Nr. 398

1° KAMER - 8 september 2006

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - WERKEN - 
BORGTOCHT - BEWIJS - ONTSTENTENIS - STRAF - BEREKENINGSGRONDSLAG

De  straf  die  de  aanbestedende  overheid  van  rechtswege  en  zonder  ingebrekestelling  
toepast indien de aannemer niet binnen dertig kalenderdagen volgend op de dag van de 
gunning van het bewijs van het stellen van de borgtocht overlegt bedraagt 0,07 pct. die  
wordt berekend op de oorspronkelijke aannemingssom per kalenderdag vertraging, met  
een maximum van 2 pct. van die som1. (Art. 6, §2, K.B. 26 september 1996)

(BELGISCHE STAAT T. MOURIK n.v.)

ARREST

(A.R. C.05.0289.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten kunnen volgens het verzoekschrift in cassatie als volgt worden sa-

mengevat.
Bij brief van 29 januari 1998 kende de eiser aan de verweerster de opdracht 

toe om bepaalde petroleuminstallaties van het Belgische leger aan te passen aan 
de normen van Vlarem II. In deze brief werd de verweerster tevens uitgenodigd 
een borgtocht van 5 procent van de oorspronkelijke aannemingssom te stellen, 
hetzij een som van 1.488.000 BEF (36.886,56 euro), en binnen een termijn van 

1 De toepasselijke en betwiste §2 van de algemene aannemingsvoorwaarden, die de bijlage vormen 
van  het  K.B.  van  26  september  1996  tot  bepaling  van  de  algemene  uitvoeringsregels  van  de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken werd gewijzigd bij artikel 3 van het 
K.B. van 29 april 1999 (B.S. 19 mei 1999). Dit gewijzigd artikel bepaalt (ook in zijn latere versie) 
uitdrukkelijk dat de straf 0,02 percent van de oorspronkelijke aannemingssom bedraagt
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30 kalenderdagen het bewijs van de borgtocht te leveren. Aangezien de verweer-
ster pas op 17 april 1998 voldeed aan beide verplichtingen, liet de eiser in een 
brief van 17 april 1998 aan de verweerster weten dat zij, in toepassing van artikel 
6, §2, van de bij koninklijk besluit van 26 september 1996 vastgelegde Algeme-
ne Aannemingsvoorwaarden, een boete verschuldigd was van 0,07 procent per 
kalenderdag vertraging in het voorleggen van de borgtocht, te berekenen op de 
oorspronkelijke aannemingssom, met  een maximum van 2 procent,  wat  neer-
kwam op een boete van 594.814 BEF (14.745,05 euro). Dit bedrag werd door de 
eiser ingehouden bij de betaling van de eerste factuur. De verweerster betwistte 
de rechtmatigheid van deze inhouding en hield staande dat de verschuldigde boe-
te  niet  berekend moest  worden op het  bedrag van de oorspronkelijke  aanne-
mingssom maar op het bedrag van de verschuldigde borgtocht, zodat hoogstens 
een boete van 48.955 BEF (1.213,56 euro) was verschuldigd.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6, inzonderheid §2, van het koninklijk besluit van 26 september 1996 houden-

de  de  vaststelling  van  algemene  aannemingsvoorwaarden  van  de  overheidsopdrachten 
voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies van openba-
re werken, vóór zijn wijziging bij K.B. van 29 april 1999.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest doet het bestreden vonnis teniet, behalve in zoverre het de oor-

spronkelijke vordering ontvankelijk heeft verklaard en de gerechtskosten heeft begroot.
Vervolgens zegt het bestreden arrest voor recht dat de eiser de boete van 0,07 pct. per 

kalenderdag vertraging maar had mogen berekenen op het bedrag van de te vestigen borg-
tocht en niet op de aannemingssom.

Het bestreden arrest veroordeelt de eiser dienvolgens om te betalen aan de verweerster 
de som van 13.531,49 euro (594.814 BEF - 48.955 BEF = 545.859 BEF) méér de verwijl-
intresten van 14 oktober 1998 tot heden en vanaf heden de gerechtelijke intresten, meer de 
kosten van beide aanleggen.

De bestreden beslissing werd op de volgende overwegingen gegrond :
"Tenslotte is er de vordering in nog meer ondergeschikte orde, meer bepaald de herlei-

ding van de boete tot 48.955 BEF. Het gaat hier om de interpretatie en de toepassing van 
artikel 6 van het K.B. van 26 september 1996 dat luidt:

6. §1. Wanneer de aannemer, binnen de dertig kalenderdagen, vermeld in artikel 5, §3, 
het bewijs niet overlegt dat de borgtocht werd gesteld, kan de aanbestedende overheid het-
zij zonder meer de opdracht verbreken, hetzij de andere maatregelen van ambtswege toe-
passen.

Deze sancties kunnen slechts worden toegepast voor zover de aanbestedende overheid 
de aannemer per aangetekende brief in gebreke stelt en hem een laatste termijn verleent 
om het bewijs van de borgtocht te leveren. Die termijn mag niet korter zijn dan vijftien 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na afgifte bij de post van de aangetekende brief.

In elk geval sluit de verbreking van de opdracht op deze basis de toepassing van straf-
fen of boeten wegens laattijdige uitvoering uit, en mag zij niet leiden tot enige schadever-
goeding aan de aannemer.

- §2. Wanneer de aanbestedende overheid van haar in §1 vermeld recht geen gebruik 
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maakt, geeft het laattijdig overleggen van het bewijs van de borgtochtstelling van rechts-
wege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het toepassen per kalenderdag vertraging 
van een straf van 0,07 pct., de postdatum geldend als bewijs, met een maximum van 2 pct. 
van de oorspronkelijke aannemingssom.

Wanneer de aannemer na per aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld verzuimt het 
bewijs over te leggen dat de borgtocht werd gesteld, houdt de aanbestedende overheid 
deze van ambtswege van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen af; in dit 
geval wordt de straf forfaitair op 2 pct. van het bedrag van de opdracht vastgesteld.

Het verschil van interpretatie tussen de partijen is de vraag of de straf van 0,07 pct. per 
kalenderdag voorzien in §2 moet worden berekend op de aannemingssom (dat is de stel-
ling van (de eiser) dan wel op het bedrag van de te stellen borgtocht (dat is de stelling in 
nog meer ondergeschikte orde van (de verweerster)).

De wetgever is niet duidelijk geweest. Waar het plafond wordt bepaald, stelt de wetge-
ver uitdrukkelijk dat het over 2 pct. van de oorspronkelijke aannemingssom gaat, terwijl 
waar de wetgever het heeft over de forfaitaire straf na aangetekende ingebrekestelling, de 
wetgever het weerom uitdrukkelijk heeft over 2 pct. van het bedrag van de opdracht. Bij 
de 0,07 pct. per kalenderdag heeft de wetgever niet gesteld op welk bedrag die 0,07 pct. 
moet worden berekend.

Het hof stelt vast dat als de straf van 0,07 pct. per kalenderdag op de aannemingssom 
wordt berekend, het plafond van 2 pct. van de aannemingssom reeds na 29 kalenderdagen 
vertraging bereikt wordt.

De borgstelling bedraagt 5 pct. van de aannemingssom: als de straf van 0,07 pct. op het 
bedrag van de te vestigen borgstelling moet worden berekend, wordt het plafond van 2pct. 
van de aannemingssom pas na 571 kalenderdagen bereikt.

Het hof oordeelt dat de interpretatie van (de verweerster) hier dient te worden onder-
schreven en dat de straf van 0,07 pct. per kalenderdag bij laattijdig bijbrengen van het be-
wijs van borgtocht op het bedrag van de borgtocht en niet op het bedrag van de opdracht 
moet worden berekend.

Een onduidelijkheid in de formulering van een wet die een administratieve boete oplegt 
moet in principe worden uitgelegd in het voordeel van diegene die de boete moet betalen.

Het argument van de eerste rechter om anders te oordelen (De boete berekenen op 0,07 
pct. van de borgtocht zou betekenen dat de aannemer goedkoper af zou zijn met het beta-
len van de boete dan met het stellen van de borgtocht, hetgeen uiteraard niet de bedoeling 
kan zijn) vervalt bij de overweging dat de overheid door het verzenden van een aangete-
kende ingebrekestelling de aannemer steeds kan dwingen tot het vestigen van de borg-
tocht met als sanctie hetzij de verbreking, hetzij het inhouden van de borgtocht op ver-
schuldigde bedragen méér (in dat geval) een straf van 2 pct. van het bedrag van de op-
dracht. Het betalen van de boete stelt de aannemer dus niet vrij van het vestigen van de 
borgtocht. Bovendien betekent een boete van 0,07 pct. per kalenderdag op het bedrag van 
de borgtocht nog steeds een interestvoet van 0,07 x 365 = 25,55 pct. op jaarbasis op de 
niet-geleverde borgtocht, hetgeen een veelvoud is van de tarieven op de kapitaalmarkt.

Verder moeten de gevolgen voor de aannemer logischerwijze zwaarder zijn wanneer 
een aangetekende ingebrekestelling nodig is om de vestiging van de borgtocht af te dwin-
gen (via inhouding op verschuldigde bedragen), dan in het geval van spontane doch laat-
tijdige vestiging.

Het plafond van de straf zonder ingebrekestelling is gelijk aan de straf na aangetekende 
ingebrekestelling (2 pct. van het bedrag van de opdracht).

Voor de toepassing van de straf na aangetekende ingebrekestelling is het verloop van 
een termijn van minstens 15 kalenderdagen ná afgifte van de aangetekende brief vereist. 
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Het lijkt normaal dat de overheid pas na enige tijd een aangetekende ingebrekestelling 
stuurt. Aldus is het op redelijke basis niet denkbaar dat de rechtstoestand van de sanctie na 
aangetekende ingebrekestelling na minder dan dertig kalenderdagen kan bereikt worden.

Wanneer  het  plafond  van  de  straf  zonder  ingebrekestelling  reeds  bereikt  wordt  na 
slechts 29 kalenderdagen, dan verliest de straf na aangetekende ingebrekestelling van §2 
in fine: 'in dit geval wordt de strafforfaitair op 2 pct. van het bedrag van de opdracht vast-
gesteld' iedere betekenis. Immers zou die strafmaat dan in alle redelijke denkbare gevallen 
reeds opgelopen zijn als straf zonder ingebrekestelling.

Wanneer echter de straf zonder ingebrekestelling als 0,07 pct. per kalenderdag moet be-
rekend worden op het bedrag van de te vestigen borgtocht, dan duurt het 571 kalenderda-
gen om het plafond (2 pct. van de aannemingssom) te bereiken: de aannemer die dan aan-
getekend in gebreke wordt gesteld, wordt dan wél aangespoord om onverwijld en binnen 
de 15 dagen de borgtocht te vestigen, om te vermijden dat de door hem te betalen boete in 
belangrijke mate zou stijgen ten opzichte van de reeds vervallen straf zonder ingebreke-
stelling.

Het hoger beroep is deels gegrond. (De eiser) mocht de boete van 0,07 pct. per kalen-
derdag vertraging maar berekenen op het bedrag van de te vestigen borgtocht en niet op 
de aannemingssom.

Wiskundig wordt niet betwist dat de boete aldus slechts 48.955 BEF had mogen bedra-
gen in plaats van de ingehouden 594.814 BEF. (De eiser) moet derhalve 594.814 BEF - 
48.955 BEF = 545.859 BEF betalen méér de verwijlinteresten sedert 14 oktober 1998" 
(p.5, voorlaatste alinea, t.e.m. p.7).

Grieven
De aannemer die een overheidsopdracht wordt gegund, moet een borgtocht stellen als 

onderpand voor het nakomen van zijn verplichtingen tot de opdracht volledig is uitge-
voerd. Het bedrag van de borgtocht wordt bepaald op 5 pct. van de oorspronkelijke aanne-
mingssom (zie artikel 5, §1, K.B. 26 september 1996).

Binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van de gunning van de opdracht, 
moet door de aannemer het bewijs worden geleverd dat hij of een derde de borgtocht heeft 
gesteld op de wijze voorzien in artikel 5, §3.

Het verzuim van de borgtochtstelling wordt in artikel 6 van het K.B. 26 september 1996 
als volgt gesanctioneerd:

Artikel 6, §1: "Wanneer de aannemer, binnen de dertig kalenderdagen, vermeld in arti-
kel 5, §3, het bewijs niet overlegt dat de borgtocht werd gesteld, kan de aanbestedende 
overheid hetzij  zonder meer de opdracht  verbreken,  hetzij  de  andere  maatregelen van 
ambtswege toepassen.

Deze sancties kunnen slechts worden toegepast voor zover de aanbestedende overheid 
de aannemer per aangetekende brief in gebreke stelt en hem een laatste termijn verleent 
om het bewijs van de borgtocht te leveren. Die termijn mag niet korter zijn dan vijftien 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na afgifte bij de post van de aangetekende brief.

In elk geval sluit de verbreking van de opdracht op deze basis de toepassing van straf-
fen of boeten wegens laattijdige uitvoering uit, en mag zij niet leiden tot enige schadever-
goeding aan de aannemer".

Artikel 6, §2: "Wanneer de aanbestedende overheid van haar in §1 vermeld recht geen 
gebruik maakt, geeft het laattijdig overleggen van het bewijs van de borgtochtstelling van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het toepassen per kalenderdag ver-
traging van een straf van 0,07 pct., de postdatum geldend als bewijs, met een maximum 
van 2 pct. van de oorspronkelijke aannemingssom.



Nr. 398 - 8.9.06 HOF VAN CASSATIE 1657 

Wanneer de aannemer na per aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld verzuimt het 
bewijs over te leggen dat de borgtocht werd gesteld, houdt de aanbestedende overheid 
deze van ambtswege van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen af; in dit 
geval wordt de straf forfaitair op 2 pct. van het bedrag van de opdracht vastgesteld".

De straf van 0,07 pct. die van rechtswege, zonder ingebrekestelling, door de aannemer 
is verschuldigd bij het laattijdig overleggen van het bewijs van de borgtochtstelling en die 
per kalenderdag vertraging moet worden toegepast, dient berekend te worden op grond 
van de oorspronkelijke aannemingssom.

Waar in artikel 6, §2, eerste lid, in fine, de oorspronkelijke aannemingssom naar voren 
wordt geschoven als berekeningsgrondslag voor de sanctie bij laattijdige borgtochtstel-
ling, geldt dit, anders dan de appelrechters oordelen, niet alleen voor de berekening van 
het maximum van de op te leggen sanctie, hetzij 2 pct., maar ook voor de berekening van 
de sanctie van 0,07 pct. per kalenderdag vertraging.

Artikel 6, §2 bevat inderdaad geen enkele aanwijzing dat voor de berekening van de 
boete per kalenderdag vertraging enerzijds en voor de berekening van het maximum van 
de verschuldigde boete anderzijds een andere grondslag of referentiebedrag zou gelden.

Ook elders in het K.B. van 26 september 1996 werd steeds voor de oorspronkelijke 
aannemingssom of het bedrag van de opdracht gekozen als grondslag voor het berekenen 
van een sanctie:

Artikel 6, §2, tweede lid, in fine, betreffende de forfaitaire sanctie na ingebrekestelling: 
"in  dit  geval  wordt  de  straf  forfaitair  op  2  pct.  van  het  bedrag  van  de  opdracht 
vastgesteld";

Artikel 20, §4: "elke inbreuk waarvoor geen speciale straf is voorzien en waarvoor geen 
enkele rechtvaardiging werd aanvaard of binnen de vereiste termijn werd verstrekt, wordt 
van rechtswege bestraft, hetzij met een enige straf van 0,07 pct. van de oorspronkelijke 
aannemingssom (...), hetzij, zo de overtreding onmiddellijk behoort te worden hersteld, 
met een boete van 0,02 pct. van de oorspronkelijke aannemingssom per kalenderdag van 
niet-uitvoering".

Uit de formulering van artikel 6, §2, kan alleszins niet worden afgeleid dat het boete-
percentage van 0,07 per kalenderdag vertraging op grond van het bedrag van de te stellen 
borgtocht moet worden berekend.

Het argument dat het plafond van de straf, zonder ingebrekestelling, al te vlug zou wor-
den bereikt indien de oorspronkelijke aannemingssom de grondslag vormt voor de bereke-
ning van de sanctie van 0,07 pct., te dezen reeds na 29 kalenderdagen, waardoor ook de 
straf na ingebrekestelling iedere betekenis zou verliezen omdat die strafmaat, die gelijk is 
aan het plafond van de straf zonder ingebrekestelling (2 pct.), in alle redelijk denkbare ge-
vallen reeds zou zijn bereikt als straf zonder ingebrekestelling, doet geen afbreuk aan de 
vaststelling dat artikel 6, §2, geen enkel aanknopingspunt bevat op grond waarvan zou 
kunnen worden besloten dat de straf van 0,07 pct. per kalenderdag vertraging moet toege-
past worden op het bedrag van de te vestigen borgtocht.

De onwerkzaamheid van het sanctiesysteem na ingebrekestelling,  in de interpretatie 
van artikel 6, §2, zoals die door de eiser wordt voorgestaan, kan niet verantwoorden dat 
deze bepaling wordt geïnterpreteerd op een wijze die ingaat tegen de duidelijke tekst van 
dit voorschrift.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig voor recht heeft kunnen verklaren dat 
de boete van 0,07 pct. per kalenderdag vertraging moet berekend worden op het bedrag 
van de te vestigen borgtocht en niet op de aannemingssom zodat de door de verweerster 
aan de eiser verschuldigde boete niet wettig werd herleid tot een bedrag van 1.213,56 euro 
(48.955 BEF) (schending van artikel 6 van het K.B. van 26 september 1996).
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IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Middel
1. Het middel verwijt de appelrechters schending van het artikel 6, §2, eerste 

lid,  van  de  Algemene  Aannemingsvoorwaarden  voor  de  overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor 
openbare werken gevoegd als bijlage bij het K.B. van 26 september 1996 tot be-
paling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 
concessies voor openbare werken (B.S., 18 oktober 1996).

Het middel verwijt de appelrechters het in dit artikel bepaalde boetetarief van 
0,07 pct.  per  kalenderdag vertraging voor het  overleggen van het  bewijs van 
borgstelling te berekenen op het bedrag van de borgtocht en niet op de oorspron-
kelijke aannemingssom.

2. Krachtens artikel 5, §3, van die algemene aannemingsvoorwaarden, moet de 
aannemer binnen dertig kalenderdagen volgend op de dag van de gunning van de 
opdracht, het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht heeft gesteld.

3. Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 6, §1, van die algemene aanne-
mingsvoorwaarden kan de aanbestedende overheid hetzij  zonder meer de op-
dracht verbreken, hetzij de andere maatregelen van ambtswege toepassen, wan-
neer de aannemer, binnen dertig kalenderdagen, niet het bewijs overlegt dat de 
borgtocht werd gesteld.

Wanneer de aanbestedende overheid geen gebruik maakt van het in artikel 6, 
§1, vermeld recht, geeft, op grond van artikel 6, §2, eerste lid, van de algemene 
aannemingsvoorwaarden, zoals te dezen van toepassing, het laattijdig overleggen 
van het bewijs van borgstelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan-
leiding tot het toepassen per kalenderdag vertraging van een straf van 0,07 pct., 
met een maximum van 2 pct. van de oorspronkelijke aannemingssom.

Krachtens artikel 6, §2, tweede lid, van de algemene aannemingsvoorwaarden 
houdt de aanbestedende overheid de borgtocht van ambtswege af van de op de 
beschouwde opdracht verschuldigde bedragen, wanneer de aannemer na per aan-
getekende brief in gebreke te zijn gesteld, verzuimt het bewijs over te leggen dat 
de borgtocht werd gesteld. In dat geval wordt de straf forfaitair op 2 pct. van het 
bedrag van de opdracht vastgesteld.

4. Uit die wetsbepalingen, in samenhang gelezen, volgt dat, indien de aanne-
mer niet binnen dertig kalenderdagen volgend op de dag van de gunning het be-
wijs van het stellen van de borgtocht overlegt, de aanbestedende overheid van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling een straf toepast van 0,07 pct. die wordt 
berekend op de oorspronkelijke aannemingssom per kalenderdag vertraging, met 
een maximum van 2 pct. van de oorspronkelijke aannemingssom.

3. Het arrest dat oordeelt dat de eiser de boete van 0,07 pct. per kalenderdag 
vertraging in het stellen van de borgtocht maar mocht berekenen op het bedrag 
van de te vestigen borgtocht en niet op de aannemingssom, schendt artikel 6, §2, 
eerste lid, van de algemene aannemingsvoorwaarden.

5. Het middel is gegrond.



Nr. 398 - 8.9.06 HOF VAN CASSATIE 1659 

Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
8 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-

ver:  de h. Stassijns –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en De Gryse.

Nr. 399

1° KAMER - 8 september 2006

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN 
DE RECHTER - GELDING - ORDE DER GENEESHEREN - PROVINCIALE RAAD - RAAD VAN BEROEP

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - ONAFHANKELIJKHEID EN 
ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - GELDING - ORDE DER GENEESHEREN - PROVINCIALE RAAD - 
RAAD VAN BEROEP

3º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE VAN GENEESHEREN - PROVINCIALE 
RAAD - RAAD VAN BEROEP - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - ONAFHANKELIJKHEID EN 
ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1 - GELDING

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN 
DE RECHTER - MISKENNING - BEGRIP

5º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE VAN GENEESHEREN - LID VAN DE 
PROVINCIALE RAAD - ONDERZOEKSRECHTER - ONDERVRAGING VAN EEN ARTS - AANWEZIGHEID 
VAN DAT LID - DOELEINDE - GEVOLG

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - ONDERVRAGING VAN EEN 
ARTS - ORDE VAN GENEESHEREN - LID VAN DE PROVINCIALE RAAD - AANWEZIGHEID - DOELEINDE 
- GEVOLG

7º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
AFWEZIGHEID VAN REDENEN - RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG

8º RECHT VAN VERDEDIGING — ALGEMEEN - RECHTERLIJKE BESLISSING - REDENEN 
- AFWEZIGHEID - GEVOLG
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1º, 2° en 3°  Het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet  
zijn,  bevestigd in  artikel  6.1 E.V.R.M.,  geldt  voor alle  rechtscolleges,  zo ook voor de 
provinciale raad en voor de raad van beroep van de Orde der geneesheren1.

4º Het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn wordt  
miskend wanneer de beslissing mede wordt gewezen door een rechter van wie terecht  
kan worden gevreesd dat hij  niet de waarborgen van onpartijdigheid biedt waarop de 
rechtzoekende recht heeft2.

5º en 6°  Het lid van de provinciale raad van de Orde der geneesheren dat aanwezig is bij  
bepaalde akten van de strafrechtspleging, zoals de ondervraging van de arts, tegen wie  
een strafrechtelijk onderzoek wordt gevoerd, door de onderzoeksrechter, doet zulks tot  
vrijwaring van de rechten en de belangen van de patiënten van die arts maar neemt  
aldus niet deel aan de uitoefening van het strafonderzoek3.

7º en 8°  Uit het enkel feit dat een rechterlijke beslissing niet met redenen is omkleed kan  
geen schending van het recht van verdediging worden afgeleid4.

(B. T. ORDE DER GENEESHEREN)

ARREST

(A.R. D.05.0014.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 25 april 2005 gewezen 

door de nederlandstalige raad van beroep van de Orde der geneesheren.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1. van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun-

damentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij de 
Belgische Wet van 13 mei 1955;

- het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter, artikel 10 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Genees-
heren;

- artikel 29 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststelling van de re-
gelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van be-
roep en de nationale raad van de Orde der Geneesheren.

Aangevochten beslissingen
De raad van beroep van de Orde der geneesheren bevestigt de beslissing van 31 maart 

2004 van de Provinciale Raad van West-Vlaanderen van de Orde der geneesheren waarbij 
aan eiser de tuchtstraf opgelegd wordt van schorsing het recht de geneeskunde uit te oefe-

1 Zie Cass., 7 mei 1999, AR D.98.0011.N, nr 269. 
2 Cass., 7 mei 1999, AR D.98.0011.N, nr 269. 
3 Zie Cass., 18 mei 2006, AR D.05.0015.N, nr.281 (supra) (huiszoeking bij een later tuchtrechtelijk 
vervolgde advocaat). 
4 Zie Cass., 13 jan. 1999, AR P.98.1061.F, nr 20. 
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nen gedurende een termijn van 12 maanden. De raad van beroep overweegt dat de provin-
ciale raad zijn bevoegdheden niet overschreden heeft en zich beperkt heeft tot een strikte 
tuchtrechtelijke omschrijving en evaluatie van de feiten, dat de beslissing van de provinci-
ale raad een juiste en correcte toepassing maakte van de uiteengezette rechtsbeginselen en 
dat de provinciale raad bij het bepalen van de tuchtsanctie rekening held met de ernst en 
de zwaarwichtigheid van de bewezen feiten. Aldus bevestigt de raad van beroep de beslis-
sing van de provinciale raad en neemt hij de redenen over die door de provinciale raad 
werden gegeven.

Aan de behandeling van de zaak voor de provinciale raad, alsook aan de beraadslaging 
werd deelgenomen door dokter A. H.. Dokter H. was tevens aanwezig op de ondervraging 
door de onderzoeksrechter van de verdachte, dit is de eiser, op 11 mei 1997 in het kader 
van het strafonderzoek dat tegen de eiser gevoerd werd en dat aanleiding gaf tot de straf-
rechtelijke veroordeling van de eiser bij arrest van 29 november 2001 van het Hof van Be-
roep te Gent en vervolgens tot de tuchtrechtelijke veroordeling van de eiser.

Grieven
De regel volgens dewelke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, is neerge-

legd in artikel 6.1. van het EVRM. Deze regel is tevens een algemeen rechtsbeginsel dat 
op alle rechtscolleges en met name op de raad van beroep van de Orde der geneesheren 
van toepassing is.

Dit algemeen rechtsbeginsel en artikel 6.1. van het EVRM worden miskend wanneer de 
beslissing wordt gewezen door rechters van wie terecht kan worden gevreesd dat zij niet 
de nodige waarborgen van onpartijdigheid bieden waarop de rechtzoekende recht heeft.

De oordelende rechters dienen niet enkel persoonlijk onpartijdig te zijn, doch zij dienen 
tevens onpartijdig te zijn in organieke zin. De organisatie van een gerechtelijke procedure 
kan met name van die aard zijn dat ze voor de betrokken burger een vertrouwensprobleem 
doet rijzen en dat de rechtzoekende terecht kan vrezen dat er onvoldoende garanties aan-
wezig zijn voor de organieke onpartijdigheid van het rechtscollege.

Te dezen werd aan de behandeling van zijn zaak voor de provinciale raad alsook aan de 
beraadslaging met stemrecht deelgenomen door dokter A. H., die secretaris was van de 
provinciale raad. De artikelen 10 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der geneesheren en 29 van het koninklijk besluit van 28 december 
1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provin-
ciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren bepa-
len dat de secretaris gekozen wordt uit het midden van de provinciale raad. Hieruit volgt 
dat de secretaris een volwaardig lid is van de provinciale raad en aan de behandeling van 
de zaak en aan de beraadslaging met stemrecht kan deelnemen.

Daarnaast had dokter A. H. deelgenomen aan het strafonderzoek dat aanleiding gaf tot 
de strafrechtelijke veroordeling van de eiser en die op haar beurt aanleiding gaf tot de 
tuchtrechtelijke veroordeling van de eiser. Dokter A. H. had in het kader van het strafon-
derzoek immers deelgenomen aan het verhoor van de verdachte, dit is de eiser, door de 
onderzoeksrechter op 11 mei 1997.

Aldus werd aan de behandeling en de beraadslaging van de zaak deelgenomen door een 
persoon die tevens betrokken was in het strafonderzoek dat aanvankelijk aanleiding gaf 
tot de strafrechterlijke veroordeling en vervolgens tot de tuchtrechtelijke veroordeling van 
de eiser.

Zodoende bestaat bij de eiser terecht de vrees dat aan de behandeling en de beraadsla-
ging werd deelgenomen door een persoon die inzake onpartijdigheid niet de waarborgen 
biedt waarop hij recht heeft nu de vereiste organieke onpartijdigheid te dezen niet werd 
gewaarborgd.
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Men kan inderdaad niet tegelijkertijd deelnemen aan het strafonderzoek dat aan de ba-
sis ligt van de tuchtrechtelijke vervolging en waarop de tuchtrechtelijke veroordeling in 
zijn geheel steunt en tegelijkertijd als rechter zetelen in het tuchtrechtsprekend orgaan dat 
zich over de gegrondheid van de ten laste gelegde feiten moet uitspreken.

De provinciale raad heeft derhalve artikel 6.1. van het EVRM en het algemeen rechts-
beginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter geschonden, en, voor zoveel als nodig, 
de artikelen 10 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der geneesheren en 29 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststel-
ling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de 
raden van beroep en de nationale raad van de Orde der Geneesheren.

Nu de raad van beroep de beslissing van de provinciale raad bevestigt en de motieven 
van de provinciale raad overneemt, is de beslissing van de raad van beroep door dezelfde 
nietigheid aangetast.

Hieruit volgt dat ook de raad van beroep artikel 6.1. van het EVRM en het algemeen 
rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter schendt, én, voor zoveel als nodig, 
de artikelen 10 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der geneesheren en 29 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststel-
ling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de 
raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voor-

schrijft.
(...)
Grieven
(...)
Gezien de beslissing van de eerste rechter geen antwoord inhoudt op het omstandig, 

hierboven weergegeven, verweer van de eiser, maakt de loutere bevestiging van de beslis-
sing van de eerste rechter evenmin een antwoord op het verweer van de eiser uit. De ap-
pelrechters schenden dan ook artikel 149 van de Grondwet alsook het algemeen rechtsbe-
ginsel inzake het recht van verdediging.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1.  Het  algemeen rechtsbeginsel  dat  de  rechter  onafhankelijk  en  onpartijdig 

moet zijn, bevestigd in artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van 
de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, geldt voor alle rechtscol-
leges, zo ook voor de provinciale raad van West-Vlaanderen van de Orde der ge-
neesheren en de raad van beroep van de Orde der geneesheren.

2. Dit algemeen rechtsbeginsel wordt miskend wanneer een beslissing mede 
wordt gewezen door een rechter van wie terecht kan worden gevreesd dat hij niet 
de waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid biedt waarop de recht-
zoekende recht heeft.

3. Het middel gaat ervan uit dat het lid van de provinciale Orde dat aanwezig 
is bij de ondervraging van de eiser door de onderzoeksrechter deelneemt aan het 
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strafonderzoek.
4. Het lid van de provinciale Orde van de geneesheren dat aanwezig is bij be-

paalde akten van de strafrechtspleging doet zulks tot vrijwaring van de rechten 
en de belangen van de patiënten van de arts tegen wie een strafrechtelijk onder-
zoek wordt gevoerd, maar neemt aldus niet deel aan de uitoefening van het straf-
onderzoek.

5. Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.
Tweede middel
6. Uit het enkel feit dat de bestreden beslissing niet met redenen zou zijn om-

kleed, kan geen schending van het recht van verdediging worden afgeleid.
7. Het middel faalt in zoverre naar recht.
(...)
10. Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-

zitter  –  Gelijkluidende conclusie  van  de  h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  –  Advocaten: 
mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 400

3° KAMER - 11 september 2006

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — BEGRIP. 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - WEGVERKEERSONGEVAL - OORZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN EEN MOGELIJKE FOUT EN EEN SCHADE

De rechter die oordeelt dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de mogelijke fout  
van een bij een wegverkeersongeval betrokken voetganger en de schade uit dat ongeval,  
zonder  vast  te  stellen  dat  de  schade,  zonder  die  mogelijke  fout,  zich  niettemin  op  
dezelfde wijze zou hebben voorgedaan,  verantwoordt  zijn  beslissing niet  naar recht1.  
(Artt. 1382 en 1383, B.W.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0390.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 februari 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. 

1 Zie Cass., 24 nov. 1999, AR P.99.0232.F, nr 625; 21 feb. 2001, AR P.00.1216.F, nr 107
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De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 25 juli 2006 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 42.4.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen re-

glement op de politie van het wegverkeer.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart dat enkel eisers fouten in oorzakelijk verband met het li-

tigieuze ongeval staan en verklaart het hoger beroep van de eisers bijgevolg niet-gegrond 
en de rechtsvordering van de verweersters wel gegrond, om de volgende redenen:

"[De eiser] betoogt in zijn conclusie dat hij A. pas in het midden van het kruispunt op-
gemerkt heeft, omdat zijn zicht belemmerd werd door de voertuigen op de middelste rij-
strook van de avenue du Marouset, een rijstrook die voorbehouden is voor links afslaande 
voertuigen;

In de verklaring die hij de dag van het ongeval en dus in tempore non suspecto heeft af-
gelegd, maakt hij echter geenszins melding van voertuigen die hem het zicht op de voet-
ganger zouden hebben belemmerd;

Al werd dit gegeven als bewezen beschouwd, quod non, uit de verklaring [van de eiser] 
zelf ( 'Ik dacht dat hij me zou zien en dus zou blijven staan toen ik aan kwam gereden. Ik 
heb geremd om hem te ontwijken, maar hij is niettemin voortgestapt en ik heb hem ge-
raakt met het midden van de motorkap'), blijkt dat hij dacht dat de voetganger zou stoppen 
en dat hij pas daarop heeft geremd;

Dit laattijdig remmanoeuvre wordt bevestigd door de remsporen die de verbalisanten 
hebben vastgesteld en die pas zichtbaar zijn op de plaats zelf waar A., volgens [de eiser], 
gestopt is met oversteken;

Daarenboven noteren de verbalisanten dat de zichtbaarheid uitstekend was en uit de fo-
to's die door de partijen zijn voorgelegd, blijkt dat de avenue du Marouset weliswaar een 
bocht naar rechts maakt in [eisers] rijrichting, maar dat hij de laan nog vóór de bocht vol-
komen zichtbaar voor hem was;

Daarenboven had A. het kruispunt,  op het ogenblik  van de botsing,  haast  helemaal 
overgestoken. Al wordt ervan uitgegaan dat voetganger A. bij het oversteken van de rij-
baan artikel 42.4.4 van het Wegverkeersreglement heeft geschonden, moet dus niettemin 
vastgesteld worden dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die overtreding en het 
ongeval zoals het zich heeft voorgedaan. [De eiser] heeft A. immers opgemerkt vanaf het 
midden van het kruispunt en A. vormde bijgevolg een zichtbare en voorzienbare hindernis 
die [de eiser] had moeten kunnen ontwijken (artikel 10.1, 3°, van het Wegverkeersregle-
ment);

Het ongeval, zoals het zich heeft voorgedaan, is dus kennelijk te wijten aan een fout die 
[de eiser] heeft gemaakt bij het beoordelen van het gedrag van de voetganger;

Al reed [de eiser] met een toegelaten snelheid, zoals de getuige L. lijkt te bevestigen, 
toch belet dit niet dat hij had moeten vertragen en zijn snelheid had moeten aanpassen aan 
de aanwezigheid van de voetganger, overeenkomstig artikel 10.1, 1°, van het Wegver-
keersreglement, of hem op zijn minst had moeten trachten te ontwijken".
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Grieven
De rechter kan niet beslissen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van 

één van de bij een wegverkeersongeval betrokken personen en de schade uit dit ongeval, 
zonder vast te stellen dat de schade, zonder die fout, zich niettemin op dezelfde wijze zou 
hebben voorgedaan.

Uit het bestreden vonnis blijkt dat de rechter erkent dat voetganger A. artikel 42.4.4 van 
het Wegverkeersreglement heeft geschonden toen hij de rijbaan overstak ("al wordt ervan 
uitgegaan dat voetganger A. bij het oversteken van de rijbaan artikel 42.4.4 van het Weg-
verkeersreglement heeft geschonden enz.").

Uit de voormelde redenen volgt evenwel niet dat het ongeval, zonder die fout, zich te-
vens met dezelfde gevolgen zou hebben voorgedaan.

Het vonnis stelt weliswaar vast dat de voetganger een hindernis vormde die gezien en 
voorzien kon worden - hetgeen enkel verantwoordde dat de fouten van de eiser in oorza-
kelijk verband met het ongeval berecht zouden worden - maar het stelt niet, en met reden, 
vast dat indien de voetganger rekening had gehouden met eisers naderend voertuig alvo-
rens de rijbaan over te steken, zoals artikel 42.4.4 hem dat opdroeg, het ongeval niet had 
plaatsgevonden.

Het bestreden vonnis heeft, om de voormelde redenen, bijgevolg niet wettig kunnen be-
slissen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de schending van artikel 42.4.4 en 
het ongeval, en dat enkel de fouten van de eerste eiser dit verband vertonen (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 42.4.4 van het 
Wegverkeersreglement).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die de verweersters tegen het middel 

opwerpen : het middel heeft geen belang :
Het bestreden vonnis sluit door geen enkele overweging uit dat het slachtoffer 

van het ongeval artikel 42.4.4 van het Wegverkeersreglement heeft geschonden.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel
De feitenrechter beoordeelt in feite of er al dan niet een oorzakelijk verband 

tussen een fout en een schade bestaat; het staat echter aan het Hof te onderzoe-
ken of hij uit de feiten die hij vaststelt, wettig heeft afgeleid dat er geen oorzake-
lijk verband tussen de fout en de schade bestaat.

Het bestreden vonnis vermeldt dat, "al wordt ervan uitgegaan dat [het slachtof-
fer] bij het oversteken van de rijbaan artikel 42.4.4 van het Wegverkeersregle-
ment heeft geschonden, moet niettemin vastgesteld worden dat er geen oorzake-
lijk verband bestaat tussen die overtreding en het ongeval zoals het zich heeft 
voorgedaan. [De eiser] heeft [het slachtoffer] immers opgemerkt vanaf het mid-
den van het  kruispunt en [het slachtoffer] vormde bijgevolg een zichtbare en 
voorzienbare hindernis die [de eiser] had moeten kunnen ontwijken (artikel 10.1, 
3°,  van het Wegverkeersreglement)" en dat "het ongeval,  zoals het zich heeft 
voorgedaan, dus kennelijk te wijten is aan een fout die [de eiser] heeft gemaakt 
bij het beoordelen van het gedrag van de voetganger".

Het bestreden vonnis, dat niet vaststelt dat de schade, zonder de mogelijke fout 
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van het slachtoffer, zich niettemin op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan, 
verantwoordt zijn beslissing dat er geen oorzakelijk verband tussen die fout en 
de schade bestaat, niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de tweede en de derde 

verweerster akte verleent van hun hervatting van geding en het hoger hoofdbe-
roep van de verweersters ontvankelijk verklaart.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nij-
vel, zitting houdende in hoger beroep.

11 september 2006 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Mahieu.

Nr. 401

3° KAMER - 11 september 2006

BEROEPSZIEKTE - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - IN AANMERKING TE NEMEN GEGEVENS 
- FYSIOLOGISCHE ONGESCHIKTHEID - GRENZEN

Hoewel de erkenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid die veroorzaakt wordt door 
de  beroepsziekte,  weliswaar  het  bestaan  van  een  fysiologische  ongeschiktheid 
veronderstelt,  vormt  de  graad  van  laatstgenoemde  ongeschiktheid  echter  niet  
noodzakelijkerwijs het doorslaggevende gegeven voor het bepalen van de graad van  
blijvende ongeschiktheid1. (Art. 35, Beroepsziektenwet)

(E. T. FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0037.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 3 maart 2003 is gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, AR S.05.0037.F, nr.401.
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Eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 35 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloos-

stelling voor beroepsziekten;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijzigt het beroepen vonnis, dat eisers graad van gedeeltelijke blij-

vende arbeidsongeschiktheid vastgesteld had op 39 pct., en stelt die arbeidsongeschiktheid 
vast op 20 pct., om alle, hier als volledig weergegeven beschouwde redenen, en met name 
op de volgende gronden :

"De fysieke arbeidsongeschiktheid is het doorslaggevende bestanddeel van de arbeids-
ongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid die te wijten is aan socio-economische factoren, 
ondergaat belangrijke schommelingen naargelang van de omvang van die fysieke arbeids-
ongeschiktheid.

De socio-economische factoren kunnen op zich niet de uiterst hoge graad van blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 29 pct.  veroorzaakt  hebben als  de graad van fysieke onge-
schiktheid eerder gematigd is, nl. 10 pct.

Aan de hand van het doorgedreven ergologische onderzoek van de heer T., dat op ver-
schillende,  pertinente  punten (eisers)  situatie  uitvoerig aantoont,  kan zijn  arbeidsonge-
schiktheid op de algemene arbeidsmarkt bepaald worden. Het arbeidshof is het echter niet 
eens met de conclusie van de heer T. over de totale graad van blijvende arbeidsonge-
schiktheid die door deze situatie veroorzaakt wordt.

Het arbeidshof houdt met name rekening met (eisers) graad van fysieke ongeschiktheid 
om de weerslag te beoordelen die de door de heer T. vastgestelde factoren op zijn arbeids-
geschiktheid hebben gehad.

Gelet op (eisers) graad van fysieke ongeschiktheid, zijn leeftijd (44 jaar bij aanvang van 
zijn beroepsziekte), zijn arbeidsgeschiktheid (die relatief beperkt is, gezien met name zijn 
Marokkaanse afkomst, die in zekere zin een beletsel vormt voor de algemene arbeids-
markt, en zijn beperkte intellectuele en professionele vorming), zijn revalidatie- en om-
scholingsmogelijkheden (die relatief goed zijn, gelet  op inzonderheid zijn intellectueel 
vermogen en zijn persoonlijkheid) en zijn concurrentievermogen op de algemene arbeids-
markt, moet de totale graad van blijvende arbeidsongeschiktheid vastgesteld worden op 
20 pct.".

Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer, krachtens artikel 35 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970, een be-

roepsziekte de oorzaak is van blijvende ongeschiktheid, dan heeft de getroffene recht op 
een jaarlijkse vergoeding bepaald naar zijn graad van arbeidsongeschiktheid; de blijvende 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte bestaat in het verlies of de ver-
mindering van de economische waarde van de getroffene op de arbeidsmarkt; de omvang 
van de schade wordt beoordeeld naar gelang van de fysieke ongeschiktheid, de leeftijd, de 
beroepsgeschiktheid,  het  aanpassingsvermogen,  de  omscholingsmogelijkheden  en  het 
concurrentievermogen van de getroffene op de algemene arbeidsmarkt, waarbij dat con-
currentievermogen zelf bepaald wordt door de mogelijkheid die de getroffene, in vergelij-
king met andere werknemers, nog heeft om arbeid in loondienst te verrichten.

De arbeidsongeschiktheid is  één enkel begrip,  waarin  zowel de fysiologische onge-
schiktheid als de socio-economische factoren begrepen zijn. Die aspecten van ongeschikt-
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heid mogen niet afzonderlijk, maar moeten in hun geheel beoordeeld worden. De fysiolo-
gische ongeschiktheid is daar geen "doorslaggevend bestanddeel" van en een "tamelijk 
gematigde" fysieke ongeschiktheid kan "zeer grote" gevolgen hebben voor het concurren-
tievermogen van de getroffene.

Het bestreden arrest, dat de door de deskundigen voorgestelde graad van gedeeltelijke 
blijvende arbeidsongeschiktheid van 39 pct. verwerpt, op grond dat de fysieke ongeschikt-
heid het doorslaggevende bestanddeel van de arbeidsongeschiktheid is, zodat een fysieke 
ongeschiktheid van 10 pct. niet tot een blijvende ongeschiktheid van 39 pct. kan leiden, en 
die blijvende ongeschiktheid bijgevolg op 20 pct. vaststelt, miskent derhalve de regels be-
treffende de schadeloosstelling van blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een 
beroepsziekte (schending van artikel 35 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970).

Tweede onderdeel
Het deskundigenverslag stelt tijdens de zesde vergadering van deskundigen van 10 mei 

2000 vast : "Na discussie verklaart dokter Huybrechts dat hij de blijvende ongeschiktheid 
met betrekking tot (eisers) ziekte aan zijn ruggengraat vaststelt op 10 pct. (...). Wat betreft 
de weerslag van die fysiologische invaliditeit  op de economische ongeschiktheid,  ver-
klaart professor Tomas dat de huidige criteria niet dezelfde zijn als die uit 1991. Er wordt 
overeengekomen dat professor Tomas de economische ongeschiktheid opnieuw zal bepa-
len, waarbij hij met name rekening zal houden met de door dokter Huybrechts in aanmer-
king genomen graad van fysiologische ongeschiktheid".

Luidens het aanvullend verslag van dokter Tomas van 30 juni 2000 "wordt de fysiolo-
gische invaliditeit geschat op ongeveer 10 pct., maar zijn de professionele contra-indica-
ties minder talrijk dan oorspronkelijk aangenomen. Die factor heeft een invloed op andere 
factoren".

De voorafgaande studie die de partijen na de zesde deskundigenvergadering ontvangen 
hebben, bevestigt dat "professor Tomas, rekening houdend met de bepaling van de fysio-
logische invaliditeit, de leeftijd en de socio-economische ontwikkeling, het huidige socio-
economische verlies op 29 pct. raamt".

Indien het arrest zo uitgelegd moet worden dat het beslist dat de deskundige Tomas ge-
concludeerd heeft dat er een socio-economisch verlies van 29 pct. is geleden zonder reke-
ning te houden met de graad van eisers fysieke ongeschiktheid, zodat het arbeidshof die 
conclusie moet verwerpen en het totale percentage van de ongeschiktheid zelf moet bepa-
len op grond van de fysieke ongeschiktheid, dan geeft het arrest aan het deskundigenver-
slag een uitlegging die niet te verenigen valt met de bewoordingen ervan en schendt het 
bijgevolg de bewijskracht van dat deskundigenverslag (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Derde onderdeel
In zijn appelconclusie verzoekt de eiser het arbeidshof het deskundigenverslag te be-

vestigen, op grond dat de conclusies van de deskundigen "bijzonder goed gemotiveerd en 
gestaafd zijn. Het advies dat de ergoloog, professor Tomas, in fine van het deskundigen-
onderzoek geeft, houdt overigens in het bijzonder rekening met de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt waarop de (eiser) actief is, herziet bijgevolg het percentage door het te ver-
minderen en geeft aldus een erg genuanceerde beoordeling van (zijn) verlies aan socio-
economische geschiktheid. Bij de beoordeling van die vermindering van de arbeidsmarkt 
wordt er overigens met meerdere criteria rekening gehouden, waaronder de professionele 
persoonlijkheid van de (eiser) (...). Het gerechtelijk deskundigenonderzoek werd door de 
rechtbank net bevolen om geïnformeerd te worden over de omvang van de verwondingen, 
gezien de betwisting op medisch en ergologisch vlak, en die informatie had een dubbel 
doel, aangezien ze de klemtoon legde op de medische vaststellingen en ze aan de socio-
economische gevolgen een grondig en uitgebreid onderzoek heeft gewijd, dat is gevoerd 
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door  een vooraanstaand deskundige op grond van de vastgestelde fysiologische onge-
schiktheid".

De feitenrechter is wellicht niet gebonden door de conclusies van de deskundigen die 
hij aangesteld heeft om hem toelichtingen te verschaffen. Hij moet krachtens artikel 149 
van de Grondwet echter wel de conclusie beantwoorden die hem verzoekt dat verslag te 
bevestigen en toelichten waarom hij het verwerpt.

Het bestreden arrest, dat erkent dat "het grondige ergologisch onderzoek van de heer 
Tomas een gedetailleerd beeld van (eisers) situatie geeft in het licht van de verschillende 
pertinente criteria die zijn arbeidsgeschiktheid voor de algemene arbeidsmarkt bepalen", 
maar beslist dat de bevindingen van de ergoloog verworpen moeten worden, en de graad 
van blijvende arbeidsongeschiktheid bijgevolg op 20 pct. vaststelt, verklaart niet waarom 
de bevindingen van een verslag waarvan het de pertinentie nochtans toegeeft, verworpen 
moeten worden. Het is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van ar-
tikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Volgens artikel 35 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende 

de schadeloosstelling voor beroepsziekten heeft de getroffene recht op een jaar-
lijkse vergoeding bepaald naar zijn graad van arbeidsongeschiktheid, wanneer de 
arbeidsongeschiktheid blijvend wordt.

De blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte bestaat 
in het verlies of de vermindering van de economische waarde van de getroffene 
op de algemene arbeidsmarkt. De omvang van de schade wordt niet alleen op 
grond van de fysieke ongeschiktheid beoordeeld, maar ook op grond van de leef-
tijd, de vakbekwaamheid, het aanpassingsvermogen, de omscholingsmogelijkhe-
den en het  concurrentievermogen van de getroffene op de  algemene arbeids-
markt.

Hoewel de erkenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid weliswaar het 
bestaan van een fysiologische ongeschiktheid veronderstelt, vormt de graad van 
laatstgenoemde  ongeschiktheid  echter  niet  noodzakelijkerwijs  het  doorslagge-
vende gegeven voor het bepalen van de graad van blijvende ongeschiktheid.

Het arrest dat beslist om de blijvende arbeidsongeschiktheid, die door de eerste 
rechters op 39 pct. was bepaald, tot 20 pct. te verminderen, door als regel te stel-
len dat "de fysieke ongeschiktheid het doorslaggevende bestanddeel van [blijven-
de] arbeidsongeschiktheid is" en dat "arbeidsongeschiktheid die te wijten is aan 
socio-economische factoren,  belangrijke  schommelingen ondergaat  naargelang 
van de omvang van die fysieke arbeidsongeschiktheid", schendt voormeld artikel 
35.

Het onderdeel is gegrond.
De andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede en derde onderdeel van het 

middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de graad van eisers blijvende ar-
beidsongeschiktheid vaststelt.

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

Gelet op artikel 53, tweede lid, van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970, 
veroordeelt verweerder in de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.
11 september 2006 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, waarnemend voorzitter – 

Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Draps, Oosterbosch en Geinger. 

Nr. 402

3° KAMER - 11 september 2006

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - PARITAIR COMITÉ - PETROLEUMNIJVERHEID 
EN - HANDEL - WERKZEKERHEID - BEDING - DRAAGWIJDTE

Het  beding  van  bestaanszekerheid,  bepaald  in  de  overeenkomst  van  3  sept.  1960,  
bekrachtigd  op  27 feb.  1975 als  collectieve  arbeidsovereenkomst  door  het  Nationaal  
Paritair  Comité  voor  de  petroleumnijverheid  en  -handel,  legt  aardoliebedrijven  het  
absolute  verbod  op het  vervoer,  het  laden  en  lossen  van aardolieproducten  en hun 
derivaten uit  te  besteden, indien die werken te allen tijde door het  personeel  van de 
onderneming werden uitgevoerd1. (Art. 2.1.b, Overeenkomst 3 sept. 1960 betreffende de 
bestaanszekerheid,  bekrachtigd  op  27 feb.  1975 als  c.a.o.door  het  Nationaal  Paritair 
Comité voor de petroleumnijverheid en-handel)

(B. T. EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL b.v.b.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0077.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 7 januari 2005 is gewezen 

door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 6, 1147, 1148, 1349, 1353 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 6 en 7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
de artikelen 5, 19 en 31 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve ar-

beidsovereenkomsten en de paritaire comités;

1 Overeenkomst 3 sept. 1960, B.S. 10 mei 1975, pp. 5847 en 5848.
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artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 december 1980, algemeen ver-
bindend verklaard bij het koninklijk besluit van 19 februari 1981, waarbij algemeen ver-
bindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 december 1980 tot 
wijziging van de overeenkomst van 3 september 1960 betreffende de bestaanszekerheid, 
bekrachtigd op 27 februari 1975 als collectieve arbeidsovereenkomst door het Nationaal 
Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, algemeen verbindend verklaard 
bij het koninklijk besluit van 28 maart 1975, en de artikelen I (of 1) en II (of 2) van de 
overeenkomst van 3 september 1960 betreffende de bestaanszekerheid, uitsluitend met het 
oog op de neerlegging ervan bekrachtigd bij de overeenkomst die op 27 februari 1975 is 
gesloten door het Nationaal Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel;

het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast 1° dat de verweerster in de loop van het jaar 1990 "beslist heeft 

haar transportactiviteiten te herstructureren [...]; [dat zij] verklaart dat zij deze beslissing 
heeft moeten nemen om economische en financiële redenen die een invloed hebben op de 
transportsector : het beroep dat haar concurrenten voor de transportactiviteit binnen de 
aardoliesector  op  onderaannemers  doen  en  de  concurrentieproblemen  die  veroorzaakt 
worden door de lagere lonen die onderaannemers aan de chauffeurs uitbetalen", dat zij 
haar  concurrentiepositie  alleen kon herstellen door  interne maatregelen,  aangezien het 
programma dat zij hiervoor had voorgesteld geweigerd was, zodat zij haar transportdienst 
heeft moeten sluiten, en 2° dat de eiser, die vóór 31 december 1979 in dienst is getreden, 
krachtens artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 december 1980, alge-
meen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 19 februari 1981, een beroep kon 
doen op de verbintenis van bestaanszekerheid, vervat in de overeenkomst van 3 september 
1960, bekrachtigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1975, en dat 
deze verbintenis van bestaanszekerheid voor de verweerster een dwingende rechtsnorm 
vormde; dat het arrest vervolgens beslist dat de verbintenis van de werkgevers die vervat 
is in artikel 1 van die overeenkomst om in de toekomst aan derden geen werken meer toe 
te vertrouwen die te allen tijde door het personeel van de onderneming werden uitgevoerd, 
uitgelegd moet worden als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaatsverbintenis 
en verwerpt, na vastgesteld te hebben dat de verweerster die inspanningsverbintenis is na-
gekomen, de vordering van de eiser om voor zijn ontslag vergoed te worden wegens mis-
kenning van dit beding van werkzekerheid, om alle redenen die thans als volledig weerge-
geven worden beschouwd, en meer bepaald op de volgende gronden :

"Wat betreft de aard zelf van de verplichting van bestaanszekerheid, moet die aard uit-
gelegd worden in het licht van alle bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst en 
van de reële wil van de partijen om een dergelijke verbintenis aan te gaan;

Zoals de eerste rechter opmerkt, 'moet de rechter de gemeenschappelijke intentie van de 
partijen onderzoeken die aan het afsluiten van de overeenkomst voorafgegaan is' [...]. In 
het kader van dit onderzoek houdt de rechter rekening met de wijze waarop de overeen-
komst  is  uitgevoerd,  maar  ook met  de aan de overeenkomst  externe omstandigheden, 
waaruit de wil van de medecontractanten afgeleid kan worden [...];

De collectieve arbeidsovereenkomst van 31 december 1980, dat de verplichtingen uit 
de overeenkomst van 3 september 1960 overneemt, bevat de verplichtingen die de onder-
tekenende werknemers en organisaties moeten nakomen;

A. De werkgevers verplichten zich ertoe 'om in de toekomst aan derden geen werken 
meer toe te vertrouwen, die te allen tijde door het personeel van de onderneming werden 
uitgevoerd, zelfs indien zulks geen afdanking van personeel zou meebrengen' (punt 1);

Voor de analyse van dit artikel moet rekening gehouden worden met punt II van de 
overeenkomst, waarin vermeld wordt dat 'de partijen van oordeel zijn dat de mogelijkheid 
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bestaat zich van iedere afdanking van het thans in dienst zijnde personeel te onthouden, 
zolang de hierna vermelde mogelijkheden niet werden benut :

1. Op het vlak van de aardoliebedrijven :
a) vervroegde oppensioenstelling in behoorlijke voorwaarden en mits akkoord van de 

betrokken werknemers [...];
b) beperking van de aanwending van arbeidskrachten buiten de onderneming, dit wil 

zeggen dat aan derden geen werken toevertrouwd mogen worden die te allen tijde door 
het personeel van de onderneming werden uitgevoerd. Door werken verstaat men niet al-
leen de onderhouds- en produktiewerken, maar eveneens het vervoer, het laden en lossen 
van aardolieprodukten en hun derivaten;

B. De aardolie-industrie verplicht zich tot het volgende :
'2. Op het vlak van de aardolie-industrie, na uitputting van de mogelijkheden opgesomd 

sub 1 :
a) overplaatsing tussen de bedrijven van het beschikbaar personeel,  met behoud der 

verworven rechten, met dien verstande dat geen overplaatsing mag gebeuren wanneer de 
werknemer vijfentwintig jaar dienst in de nijverheid telt, of wanneer hij ten minste vijftig 
jaar oud is';

In 1960, op het ogenblik van de hernieuwing, binnen de sector, van de overeenkomst 
over de bestaanszekerheid (met name op 30 januari 1959), hebben de contracterende par-
tijen - de petroleumfederatie en de vertegenwoordigers van de werknemers - gepreciseerd:

'Het akkoord over de bestaanszekerheid zal hernieuwd worden, maar er wordt nota ge-
nomen van een intentieverklaring van de vakorganisaties voor een soepele toepassing van 
het akkoord van 3 september 1960 [...];

In de eventualiteit van ongunstige economische gevolgen van het genoemd akkoord, 
verklaren de vakbondsorganisaties zich bereid de soepele toepassing ervan op het vlak 
van de onderneming, en bij gebreke hieraan, op het nationaal vlak te onderzoeken [...];

De toepassing van het akkoord van 3 september 1960 kan, op verzoek van de vakorga-
nisaties, op het vlak van de ondernemingen, onderzocht worden in een geest van goede 
trouw en begrip';

De overeenkomst van 30 januari 1959 bepaalt, van zijn kant, dat 'het recht van de werk-
gever personeel te ontslaan behouden blijft. De werkgevers geven evenwel de verzekering 
dat, enerzijds, zij al het mogelijke zullen doen om geen personeel af te danken en, ander-
zijds, in geval het nodig zou zijn personeel te ontslaan, alle willekeur vermeden zal wor-
den';

Uit die verschillende bepalingen volgt dat het voorwerp van de collectieve arbeidsover-
eenkomst weliswaar bestond in de toekenning van een 'bestaanszekerheid' ten laste van de 
werkgevers uit de aardoliesector, maar dat die verplichting, uitgelegd in het licht van het 
geheel van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst en van de teksten die 
aan de oorsprong ervan lagen, geen resultaatsverbintenis maar wel een inspanningsverbin-
tenis inhield;

Die verbintenis bestaat erin dat degene die de verplichting moet nakomen, al het moge-
lijke moet doen om een bepaald resultaat te bereiken, zonder dat hij daarom tot dat resul-
taat gehouden is [...];

Te dezen bestond de intentie van de partijen - de ondertekenaars van de collectieve 
overeenkomsten -  erin  de werkzekerheid binnen de aardoliesector  te  waarborgen,  met 
name door een soepel verbod op onderaanneming, zonder aantasting van het afdankings-
recht van werkgevers. Luidens de overeenkomst van 1959 werd de werkgevers gevraagd 
'de verzekering te geven' dat 'zij al het mogelijke zouden doen om geen personeel af te 
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danken en, in geval het nodig zou zijn personeel te ontslaan, alle willekeur vermeden zou 
worden';

Die verplichting kan niet worden uitgelegd als een resultaatsverbintenis, hetgeen op dat 
ogenblik, en onrechtstreeks, gelijk zou staan met een absoluut verbod op ontslag, aange-
zien de  aardoliemaatschappijen,  ondanks ongunstige  economische  omstandigheden,  de 
verlieslatende activiteiten niet zouden mogen uitbesteden en het personeel in dienst zou-
den moeten houden;

Dergelijke verplichting zou een aantasting vormen van de openbare orde, die bedingen 
verbiedt die [de] partijen verhinderen de overeenkomst te beëindigen, tenzij om een drin-
gende reden. Volgens het arrest van 31 oktober 1975 is 'nietig, wegens strijdigheid met de 
openbare orde, is de bepaling van een arbeidsovereenkomst volgens welke de werkgever 
nooit de werknemer kan afdanken, tenzij wegens ernstige redenen' (A.C., 1976, I, 278);

Wat betreft de verplichtingen ten laste van de aardoliebedrijven, kan de verplichting 
van bestaanszekerheid dus enkel als een inspanningsverbintenis beschouwd worden".

Grieven
Eerste onderdeel
De bepalingen met betrekking tot de bestaanszekerheid, vervat in de punten I (of 1) en 

II (of 2) van de overeenkomst van 3 september 1960, bekrachtigd bij de collectieve ar-
beidsovereenkomst van 27 februari 1975, zijn, wat de werknemers betreft die, net als ei-
ser, definitief aangeworven zijn met een overeenkomst van onbepaalde duur, en die op 1 
december 1979 in dienst waren, opgenomen in artikel 1 van de collectieve arbeidsover-
eenkomst van 31 december 1980, algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk be-
sluit van 19 februari 1981.

Die bepalingen hebben krachtens de artikelen 5, 19 en 31 van de wet van 5 december 
1968, bijgevolg kracht van wet voor de werkgevers en de werknemers die bij overeen-
komst gebonden zijn.

Hoewel er bij de uitlegging van de collectieve arbeidsovereenkomst rekening kan wor-
den gehouden met de context van de onderhandelingen die tot de overeenkomst geleid 
hebben, mag de rechter aan een beding van de overeenkomst geen voorwaarde toevoegen 
die deze niet bevat en, op die grond, de rechten van de werknemers op de eerbiediging, 
door de werkgever, van de overeengekomen, bij koninklijk besluit algemeen verbindend 
verklaarde tekst beperken.

De verbintenis van de werkgevers die vervat is in de artikelen I (of 1) en II (of 2) van 
de overeenkomst van 3 september 1960 om aan derden geen werken meer toe te vertrou-
wen die te allen tijde door het personeel van de onderneming werden uitgevoerd, ook al 
leidt dit niet tot afdanking van personeel en staat de afdanking dus a fortiori in oorzakelijk 
verband met het feit dat dergelijke werken aan derden worden toevertrouwd, kan enkel 
uitgelegd worden als een resultaatsverbintenis in de zin van de artikelen 1147 en 1148 van 
het Burgerlijk Wetboek. De werkgever ontzegt zich immers onbeperkt het recht om een 
beroep op onderaannemers te doen en de rechter kan aan die tekst niet de voorwaarde toe-
voegen - die er niet in vervat is - dat de eerbiediging van dat verbod afhankelijk is van de 
concurrentiemogelijkheden van het bedrijf.

Het arrest, dat erkent dat de verweerster de beslissing genomen heeft om haar vervoers-
activiteiten te  herstructureren "om economische en financiële  redenen die een invloed 
hebben op de transportsector : het beroep dat haar concurrenten voor de transportactiviteit 
binnen de aardoliesector op onderaannemers doen en de concurrentieproblemen die ver-
oorzaakt worden door de lagere lonen die onderaannemers aan de chauffeurs uitbetalen", 
dat zij haar vervoersactiviteit uiteindelijk ontmanteld heeft maar eisers aanspraak op ver-
goeding van de morele schade ten gevolge van zijn afdanking verwerpt, op grond dat het 
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beding van werkzekerheid alleen als een inspanningsverbintenis aangemerkt kan worden, 
schendt derhalve artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 december 1980, 
dat de artikelen I (of 1) en II (of 2) van de overeenkomst van 3 september 1960, bekrach-
tigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1975, op de arbeidsverhou-
ding tussen de eiser en de verweerster toepasselijk maakt, miskent de begrippen inspan-
ningsverbintenis en resultaatsverbintenis in de zin van de artikelen 1147 en 1148 van het 
Burgerlijk Wetboek (schending van die bepalingen) en schendt de artikelen 5, 19 en 31 
van de wet van 5 december 1968.

Tweede onderdeel
In haar appelconclusie verzoekt de verweerster het arbeidshof het beding van werkze-

kerheid als inspanningsverbintenis te omschrijven in het licht van de gemeenschappelijke 
intentie van de contracterende partijen, zoals dit uit de tekst van de collectieve arbeids-
overeenkomst van 27 februari 1975 en uit de commentaar op die collectieve arbeidsover-
eenkomst blijkt. De verweerster grondt haar verzoek niet op de tekst van de overeenkomst 
uit 1959 en uit de inventaris van haar stukken blijkt niet dat zij dit akkoord zou hebben 
neergelegd.

De eiser verzoekt het arbeidshof van zijn kant om het beding van bestaanszekerheid als 
resultaatsverbintenis te omschrijven op grond van de overeenkomst van 3 september 1960 
en op grond van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 27 februari 1975 en 31 decem-
ber  1980.  Hij  voert  geen overeenkomst  uit  1959 aan en een dergelijke  overeenkomst 
steekt niet in de inventaris van de stukken van zijn dossier.

Het arrest dat zijn beslissing dat artikel I (of 1) van de overeenkomst van 3 september 
1960 als een inspanningsverbintenis aangemerkt moet worden, op de inhoud grondt van 
een overeenkomst van 30 januari 1959, waarvan de rechter zelf weet had maar welke niet 
aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen, schendt de artikelen 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek en miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Derde onderdeel
Hoewel de arbeidsovereenkomst krachtens de artikelen 7 van de wet van 3 juli 1978 en 

1780 van het Burgerlijk Wetboek nooit voor het leven wordt gesloten, zodat bedingen die 
het beginsel van een absoluut verbod op afdanking vooropstellen, nietig zijn overeenkom-
stig de artikelen 6 van het Burgerlijk Wetboek en 6 van de wet van 3 juli 1978, zijn de be-
dingen die de uitoefening van het afdankingrecht slechts beperken, zonder het onmogelijk 
te maken, geoorloofd, en wanneer ze vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst 
die bij koninklijk besluit algemeen verbindend is verklaard en in zoverre ze van toepas-
sing zijn, strekken ze de partijen tot wet overeenkomstig de artikelen 5, 19 en 31 van de 
wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereen-komsten en de pari-
taire comités.

Dat een beding de afdankingsmogelijkheden van de werkgever beperkt en hem bijge-
volg  kan dwingen  om personeel  ondanks  ongunstige  economische omstandigheden  in 
dienst te houden, heeft op zich niet tot gevolg dat de verbintenis voor het leven is aange-
gaan.

Op grond van het beding van artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 
december 1980, dat de verbintenissen betreffende de bestaanszekerheid overneemt die 
voorgeschreven zijn bij de artikelen I (of 1) en II (of 2) van de overeenkomst van 3 sep-
tember 1960, bekrachtigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1975, 
hebben de werkgevers uit de aardoliesector zich niet het recht op afdanking ontzegd maar 
uitsluitend het recht om op onderaanneming een beroep te doen en om die reden af te dan-
ken. Dit beding, dat enkel de redenen beperkt op grond waarvan de werkgever personeel 
wettig kan afdanken, is geoorloofd.

Het arrest, dat beslist dat dit beding, indien het uitgelegd werd als een resultaatsverbin-
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tenis, de openbare orde zou aantasten omdat het een absoluut verbod op afdanking zou in-
houden en bijgevolg nietig zou zijn, en dat hieruit afleidt dat de verplichting tot bestaans-
zekerheid slechts als een inspanningsverbintenis aangemerkt kan worden, schendt bijge-
volg de artikelen 6 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek, 6 en 7 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 5, 19 en 31 van de wet van 5 december 1968 be-
treffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het arrest beslist dat de bepalingen van bestaanszekerheid, voorgeschreven bij 

de collectieve arbeidsovereenkomst  van 3 september 1960 betreffende de be-
staanszekerheid, bekrachtigd op 27 februari 1960 als collectieve arbeidsovereen-
komst door het Nationaal Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -han-
del, en algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 28 maart 
1975, op de eiser van toepassing zijn krachtens artikel 1 van de collectieve ar-
beidsovereenkomst van 31 december 1980 tot wijziging van de voormelde over-
eenkomst van 3 september 1960, algemeen verbindend verklaard bij het konink-
lijk besluit van 19 februari 1981, en dat de daarin bepaalde "verplichting van be-
staanszekerheid" "voor de werkgevers van de betrokken sector", waaronder de 
verweerster, "een dwingende normatieve bepaling" vormt.

Luidens artikel  1  van de  collectieve  arbeidsovereenkomst  van 3 september 
1960, betuigen de werkgevers hun instemming om in de toekomst aan derden 
geen werken meer toe te vertrouwen, die te allen tijde door het personeel van de 
onderneming werden uitgevoerd, zelfs indien zulks geen afdanking van perso-
neel zou meebrengen.

De partijen hebben in artikel 2, 1, b), van die collectieve arbeidsovereenkomst 
gepreciseerd dat zij van oordeel zijn dat de mogelijkheid bestaat om zich van ie-
dere afdanking van het in dienst zijnde personeel te onthouden, zolang de aard-
oliemaatschappijen de mogelijkheid niet benut hebben de aanwending van ar-
beidskrachten buiten de onderneming te beperken, wat impliceert dat aan derden 
geen werken zoals vervoer, laden en lossen van aardolieproducten en hun deriva-
ten, toevertrouwd mogen worden die te allen tijde door het personeel van de on-
derneming werden uitgevoerd.

Uit de bewoordingen zelf van die wettelijke bepalingen volgt dat ze een aard-
oliemaatschappij het absolute verbod opleggen het vervoer, het laden en lossen 
van aardolieproducten en hun derivaten uit te besteden, indien die werken te al-
len tijde door het personeel van de onderneming werden uitgevoerd.

Het arrest, dat vaststelt dat de verweerster, een aardoliemaatschappij met een 
"distributieafdeling", die "drieënveertig tankwagenchauffeurs" tewerkstelt,  "be-
slist heeft haar transportactiviteiten te herstructureren [...] om economische en fi-
nanciële redenen die een invloed hebben op de transportsector : het beroep dat 
haar concurrenten voor de transportactiviteit binnen de aardoliesector op onder-
aannemers doen en de concurrentieproblemen die veroorzaakt worden door de 
lagere lonen die onderaannemers aan de chauffeurs uitbetalen", maar, om eisers 
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vordering tot vergoeding van de morele schade die hij geleden heeft wegens zijn 
afdanking ten gevolge van de "ontmanteling van [die] activiteit[en]" te verwer-
pen, oordeelt dat een aardoliemaatschappij, op grond van "ongunstige economi-
sche omstandigheden", "de verlieslatende activiteit" mag "uitbesteden", en dat, 
door hieraan de draagwijdte van een inspanningsverbintenis toe te kennen, de 
verweerster ontslaat van haar verplichting om aan derden geen werken toe te ver-
trouwen die te allen tijde door haar personeel  werden uitgevoerd,  schendt de 
voormelde wettelijke bepalingen.

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

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
11 september 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend 

voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Draps en Geinger.

Nr. 403

3° KAMER - 11 september 2006

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN – VOORZITTER VAN DE 
ARBEIDSRECHTBANK - VERZOEK - WERKGEVER DIE MEERDERE FEITEN AANVOERT - GEEN FOUT 
BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN - GEVOLG - EERDERE FEITEN - ONDERZOEK

Wanneer  het  bestreden  arrest  de  feiten  die  aan  de  personeelsafgevaardigde  in  de  
ondernemingsraad of  in  het  comité  voor  veiligheid  en  hygiëne,  of  aan de kandidaat-
personeelsafgevaardigde  verweten  worden,  en  die  drie  werkdagen  of  minder  zijn 
voorafgegaan aan het verzoek dat de werkgever, die een ontslag om dringende reden 
overweegt,  aan  de  voorzitter  van  de  arbeidsrechtbank  richt,  als  fout  weigert  aan  te  
merken,  hoeft  dat  arrest  bijgevolg  geen  feiten  te  onderzoeken  die  méér  dan  drie  
werkdagen  vóór  het  verzoek  hebben  plaatsgevonden,  aangezien  die  geen  weerslag 
kunnen hebben op het dringend karakter van een gedrag dat niet fout is bevonden1. (Art. 
4, §1, Wet 19 maart 1991)

(TAXIS AUTOLUX, commanditaire vennootschap op aandelen T. M.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 27 nov. 1989, AR 8650, nr 197; 2 dec. 1996, AR S.95.0138.F, nr 472; 7 april 2003, AR 
S.00.0013.F, nr 229.
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(A.R. S.05.0100.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 20 mei 2005 op verwij-

zing gewezen is door het Arbeidshof te Bergen, ten gevolge van het arrest van 18 
december 2000 van het Hof.2

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert twee middelen aan, gesteld als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, §1 en 2, en 2, 4, §3, en, voor zover nodig, 12 van de wet van 19 maart 

1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de onder-
nemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werk-
plaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden;

- artikel 35, inzonderheid tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten;

- artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990, gesloten in het Pa-
ritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de minimumlonen van de chauffeurs 
die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen van taxi's, algemeen verbindend verklaard bij 
het koninklijk besluit van 21 december 1990;

- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest vermeldt dat, binnen het kader van de procedure, (onder andere) "de weige-

ring om retourbiljetten te koop aan te bieden" als dringende reden wordt aangevoerd en 
dat verweerder "niet betwist een passieve houding ten aanzien van de verkoop [van die 
biljetten] te hebben aangenomen", en beslist vervolgens dat "het feit voornoemde [biljet-
ten] niet aan alle taxiklanten te koop aan te bieden" - de eerste grief die tot staving van de 
vordering tot erkenning van de dringende reden was aangevoerd - "niet kan begrepen wor-
den als ongehoorzaamheid die grond voor een dringende reden vormt", op grond dat het 
loonstelsel "onwettig" was en de werknemer niet gehouden is "een onwettig bevel" na te 
komen. Bijgevolg verklaart het arrest het hoger beroep van de verweerder gegrond en 
staat het zijn ontslag om dringende reden niet toe.

Die beslissing is gegrond op de volgende redenering :
Het arrest, na te hebben vastgesteld dat de verweerder betoogt dat "het systeem [van de 

retourbiljetten] dat [bij de eiseres] toegepast wordt, onwettig is in zoverre het in strijd is 
met artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990 tot vaststelling van 
de minimumlonen van de chauffeurs  die  zijn  tewerkgesteld in de ondernemingen van 
taxi's" en dat de eiseres "tegenwerpt dat het loonstelsel wettig is", oordeelt dat "de wettig-
heid van het loonstelsel onderzocht moet worden in het licht van artikel 51 van de wet van 
5 december 1968, dat een hiërarchie van sociaalrechtelijke bepalingen invoert. Uit die hië-
rarchie volgt dat de in de sector geldende collectieve arbeidsovereenkomst, die bij konink-
lijk besluit algemeen verbindend is verklaard, voorrang heeft op de collectieve arbeids-
overeenkomst die niet bij koninklijk besluit algemeen verbindend is verklaard (voor de 
werkgevers die in het paritair comité vertegenwoordigd zijn), en die zelf voorrang heeft 

2 Het arrest van het Hof van 18 december 2000 is niet in AC. gepubliceerd 
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op de arbeidsovereenkomst".
Na de verschillende, door de partijen aangevoerde teksten vermeld te hebben, namelijk 

"een akkoord uit 1981", gesloten binnen de ondernemingsraad, "de arbeidsovereenkomst", 
"de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990", "de Bijbel van de taxi" en een "in-
terne bedrijfsmededeling", vervolgt het arrest :

"6. De analyse van die verschillende teksten leidt tot de volgende opmerkingen :
Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990 is duidelijk;
Het vermeldt duidelijk dat :
'De chauffeurs bezoldigd worden onder de vorm van een percentage op de ontvangsten 

(percentage berekend op 89,90 pct. van de bruto-ontvangsten, verminderd met de belas-
ting over de toegevoegde waarde, de loonmatiging en de A.R.A.B.-vergoeding, hetzij op 
84,73 pct. van de bruto-ontvangsten);

- 36 pct. wanneer het maximumtarief van toepassing is of
- 35 pct. wanneer het maximumtarief niet van toepassing is';
Uit de lezing van dat artikel blijkt dat :
- de basis voor de berekening van het loon van de chauffeur bepaald wordt door 'een 

percentage op de ontvangsten';
- de in rekening te brengen ontvangsten zijn 'de bruto-ontvangsten', verminderd met de 

belasting over de toegevoegde waarde, de loonmatiging en de A.R.A.B.- vergoeding, dus 
84,73 pct. van de 'bruto-ontvangsten';

- het bedrag van het loon van de chauffeur is een percentage (36 pct. of 35 pct.) van de 
'bruto-ontvangsten' (verminderd met de belasting over de toegevoegde waarde, de loon-
matiging en de A.R.A.B.- vergoeding); 

Uit de verschillende bestanddelen van artikel 2 kan bijgevolg worden afgeleid dat het 
loon van de chauffeurs gelijk is aan 36 pct. of 35 pct. van 89,90 pct. van de 'bruto-ont-
vangsten (verminderd met de belasting over de toegevoegde waarde, de loonmatiging en 
de A.R.A.B.- vergoeding), wat overeenkomst met 84,73 pct. van de bruto-ontvangsten;

Dit loon vormt het minimumloon van de chauffeur;
7. Aangezien het voormelde artikel 2 uitdrukkelijk verwijst naar het begrip 'bruto-ont-

vangsten' (na aftrek van bepaalde lasten) om het loon van de chauffeur te bepalen, kan 
met niets anders dan met de 'bruto-ontvangsten' rekening worden gehouden;

De enige bestanddelen die volgens dat artikel in mindering kunnen worden gebracht 
van de 'bruto-ontvangsten' zijn de belasting over de toegevoegde waarde, de loonmatiging 
en de A.R.A.B.- vergoeding;

De klantenkortingen zijn niet begrepen in de bij dat artikel bedoelde verminderingen. 
Zij dienen daaraan dus niet toegevoegd te worden;

8. De 'bruto-ontvangsten' zijn in de zin van artikel 2 bijgevolg het totaalbedrag van de 
taxiritten;

Wat dat betreft merkt het [arbeidshof] op dat de taxichauffeur, alvorens de klantenkor-
ting van 25 pct. te berekenen, de kost van de heen- en terugreis moet bepalen, d.w.z. de 
'bruto-ontvangsten', en van die ontvangsten 25 pct. moet aftrekken om de klantenkorting 
te bepalen;

Het [arbeidshof] leidt hieruit af dat het bedrag van het retourbiljet deel uitmaakt van de 
'bruto-ontvangsten' in de zin van artikel 2;

9. Indien de tekst onduidelijk was, quod non, dan zou onderzocht moeten worden of er 
onder 'bruto-ontvangsten' moet worden verstaan 'het bedrag van een biljet voor een heen- 
en terugreis zonder aftrek van de korting van 25 pct.' dan wel 'met aftrek van de korting 
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van 25 pct.';
Met behulp van de techniek van de uitlegging der teksten kan op deze vraag geant-

woord worden :
a) Op niveau van de sector :
[...] De wil van de partijen die de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990 

hebben gesloten, kan op grond van de volgende gegevens worden vastgelegd :
- de draagwijdte van de artikelen en de titel van de collectieve arbeidsovereenkomst;
volgens de titel die aan deze collectieve arbeidsovereenkomst gegeven werd ('vaststel-

ling van de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen 
van taxi's') hebben de sociale partners de minimumlonen willen vaststellen van de chauf-
feurs die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die van het Paritair Comité afhangen;

het precieze doel van die collectieve arbeidsovereenkomst bestaat in de vaststelling van 
de minimumlonen van de chauffeurs;

het in overweging genomen criterium is dat van een variabel loon, bepaald door een 
percentage op de 'bruto-ontvangsten', verminderd met de belasting over de toegevoegde 
waarde, de loonmatiging en de A.R.A.B.-vergoeding (voormeld artikel 2);

De sociale partners hebben niet beslist om van die 'bruto-ontvangsten' de kortingen af te 
trekken die door een onderneming op de prijs van een rit worden toegekend. Uit geen en-
kele bepaling van de collectieve arbeidsovereenkomst kan zulks worden afgeleid;

[...] Conclusie
De enige uitlegging die aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990 gege-

ven kan worden, is dat het minimumloon van de chauffeur bepaald moet worden op grond 
van de 'bruto-ontvangsten', zoals vastgesteld in artikel 2 van die overeenkomst;

Geen enkel ander bedrag mag van die 'bruto-ontvangsten' afgetrokken worden, om het 
in de sector geldende minimumloon niet aan te tasten;

b) Op niveau van de onderneming
De arbeidsovereenkomst tussen [de verweerder] en de [eiseres] bepaalt, in duidelijke 

bewoordingen, dat 'het loon bestaat uit [...] : afdeling Zaventem : 35 pct. van de ontvang-
sten, exclusief belasting over de toegevoegde waarde [...]; afdeling Brussel : 36 pct. van 
de ontvangsten, exclusief belasting over de toegevoegde waarde';

De in aanmerking te nemen ontvangsten zijn volgens de arbeidsovereenkomst de 'ont-
vangsten, exclusief belasting over de toegevoegde waarde';

Wanneer [de eiseres] daarenboven de ontvangsten vermindert met de aan de klanten 
toegestane kortingen, voegt zij een voorwaarde aan de tekst van de arbeidsovereenkomst 
toe. Zij miskent aldus het beginsel van de overeenkomst-wet, bedoeld in artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek;

[...] Conclusie
Wanneer [de eiseres] de 'bruto-ontvangsten' vermindert met de aan de klanten toege-

kende korting van 25 pct., voegt zij een gegeven aan de arbeidsovereenkomst toe;
Dit gegeven tast bijgevolg het loon van de chauffeurs aan, omdat dit hun loon vermin-

dert met de korting van 25 pct.;
11. Uit de voorgaande overwegingen leidt het [arbeidshof] af dat het loonstelsel dat 

door [de eiseres] sinds 1981 in haar bedrijf is ingevoerd, in strijd is met de collectieve ar-
beidsovereenkomst van 29 mei 1990 en met de arbeidsovereenkomst van de betrokkene",

en
"2. Het [arbeidshof] heeft beslist dat het loonstelsel, 'retourbiljet'  genoemd, onwettig 
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was;
3. Overeenkomstig de voormelde rechtspraak is de werknemer niet gehouden een on-

wettig bevel na te komen. Het in de arbeidsovereenkomst bedoelde beding bevat een on-
wettige verplichting, aangezien het de werknemer dwingt aan alle klanten de retourbiljet-
ten te koop aan te bieden die in strijd zijn met de verplichting van artikel 2 van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1990;

Het feit dat deze retourbiljetten niet aan alle taxiklanten verkocht of te koop aangebo-
den worden - hetgeen niet is aangetoond - kan bijgevolg geen ongehoorzaamheid vormen 
die grond voor een dwingende reden oplevert;

4. Uit de verkoopsresultaten die [de eiseres] heeft voorgelegd, kan het [arbeidshof] af-
leiden dat [de verweerder] weliswaar niet tot de 'beste' verkopers van retourbiljetten be-
hoorde [...], maar ze tonen evenmin aan dat hij één van de 'slechtste' verkopers van die 
biljetten zou zijn [...];

6. Uit de door [de eiseres] opgestelde cijfers, ten slotte, blijkt dat [de verweerder] re-
tourbiljetten verkocht heeft;

Hoewel hij, in vergelijking tot de zes beste verkopers, geen 'kampioen' van de verkoop 
is, is hij evenmin de slechtste, aangezien hij zich binnen het gemiddelde van de eenen-
veertig bevindt;

[De eiseres] kan hem in geen geval een totaal gebrek aan verkoop verwijten".
Grieven
1. Krachtens artikel 2, §1, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslag-

regeling voor de personeelsafgevaardigden in  de ondernemingsraden en in de comités 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandi-
daat-personeelsafgevaardigden, kunnen de personeelsafgevaardigden slechts worden ont-
slagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of 
om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan wer-
den erkend. De tweede paragraaf van dit artikel bepaalt dat de personeelsafgevaardigden 
het voordeel genieten van de bepalingen van de eerste paragraaf gedurende een periode 
die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de 
verkiezingsdatum vaststelt, tot de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verko-
zen kandidaten worden aangesteld.

Volgens de artikelen 4, §3, van dezelfde wet en 35, tweede lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,  wordt onder dringende reden verstaan de 
ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de 
werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Het arbeidshof heeft vastgesteld dat de verweerder ten gevolge van de sociale verkie-
zingen van 1995 zitting heeft gehouden in de ondernemingsraad, dat de eiseres op 1 de-
cember 1997 de verweerder en zijn vakvereniging ingelicht heeft van haar voornemen een 
procedure tot ontslag om dringende reden in te leiden, waarbij drie feiten als dringende re-
den worden aangevoerd, o.a. "de weigering om retourbiljetten te koop aan te bieden".

2. Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990, gesloten in het 
Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de minimumlonen van de chauffeurs 
die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen van taxi's, en algemeen verbindend verklaard 
bij het koninklijk besluit van 21 december 1990, bepaalt : 

"De chauffeurs worden bezoldigd onder de vorm van een percentage op de ontvangsten 
(percentage berekend op 89,90 pct. van de 'bruto-ontvangsten', verminderd met de BTW, 
de loonmatiging en de A.R.A.B.-vergoeding, hetzij op 84,73 pct. van de bruto-ontvang-
sten);
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- 36 pct. wanneer het maximumtarief van toepassing is of
- 35 pct. wanneer het maximumtarief niet van toepassing is".
Die bepaling stelt het loon van de taxichauffeur vast op 36 of 35 pct. van 84,73 pct. van 

de bruto-ontvangsten, waarbij die 84,73 pct. zelf het resultaat is van een basispercentage 
van 89,80 pct., verminderd met de belasting over de toegevoegde waarde, de loonmati-
ging en de A.R.A.B.-vergoeding : "89,80 pct. van de 'bruto-ontvangsten', verminderd met 
[...] hetzij op 84,73 pct. van de bruto-ontvangsten".

Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990, dat het gedeelte van 
de bruto-ontvangsten vaststelt - 84,73 p.c. - waarop het loon van de taxichauffeur bere-
kend wordt, heeft niet tot doel te definiëren wat de bruto-ontvangsten zijn en dus evenmin 
de gegevens die hierop geen betrekking hebben, eraan toe te voegen.

Wanneer, daarenboven, een begrip dat aangewend wordt in een wettelijke bepaling zo-
als een collectieve arbeidsovereenkomst die bij koninklijk besluit algemeen verbindend is 
verklaard, niet nader gedefinieerd is, moet het in zijn gebruikelijke taalkundige betekenis 
begrepen worden.

In de gebruikelijke taalkundige betekenis zijn bruto-ontvangsten dat wat de leverancier 
van een dienst daadwerkelijk van zijn klant ontvangt, d.w.z., voor een taxibedrijf, wat de 
gebruiker van een taxi daadwerkelijk aan de chauffeur betaalt : ze kunnen niets bevatten 
wat hem niet daadwerkelijk is betaald, met name kortingen die daadwerkelijk aan de klan-
ten zijn toegekend.

Het arrest, dat beslist dat "het voormelde artikel 2 [...] verwijst naar het begrip 'bruto-
ontvangsten';  [dat]  de enige bestanddelen die volgens dat artikel in mindering kunnen 
worden gebracht van de 'bruto-ontvangsten' de belasting over de toegevoegde waarde, de 
loonmatiging en de A.R.A.B.- vergoeding zijn; [dat] de klantenkortingen niet begrepen 
zijn in de bij dat artikel bedoelde verminderingen [en dat] zij daaraan dus niet toegevoegd 
dienen te worden", en voor het overige vaststelt dat, "de taxichauffeur, alvorens de klan-
tenkorting van 25 pct.  te berekenen, de kost van de heen- en terugreis moet bepalen, 
d.w.z. de 'bruto-ontvangsten', en van die ontvangsten 25 pct. moet aftrekken om de klan-
tenkorting te bepalen", voegt aldus aan de bruto-ontvangsten bedragen toe die niet daad-
werkelijk zijn betaald en schendt artikel 2 van de voormelde collectieve arbeidsovereen-
komst.

De omstandigheid dat de collectieve arbeidsovereenkomst strekt tot "vaststelling van de 
minimumlonen van de chauffeurs die in de ondernemingen van taxi's werken", belet uiter-
aard niet dat die collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt op welke wijze die "minimum-
lonen" berekend moeten worden, zonder het minimumbedrag van die lonen vast te stellen.

Het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat "de in aanmerking te nemen ontvangsten 
volgens de arbeidsovereenkomst de 'ontvangsten, exclusief belasting over de toegevoegde 
waarde' zijn", beslist dat eiseres, "wanneer [zij] daarenboven de ontvangsten vermindert 
met de aan de klanten toegestane kortingen, een voorwaarde aan de tekst van de arbeids-
overeenkomst toevoegt [en] aldus het beginsel van de overeenkomst-wet, bedoeld in arti-
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, miskent", miskent ook zelf de bewijskracht van de 
akte die de arbeidsovereenkomst is, aangezien het aldus het aantal verplichtingen dat de 
eiseres ten aanzien van de verweerder op het vlak van het loon moet nakomen, verhoogt, 
door aan de samenstelling van het loon bedragen toe te voegen die, door hun aard, niet 
zijn ontvangen en bijgevolg geen deel kunnen uitmaken van de ontvangsten. Het arrest 
schendt aldus artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Hoewel de eiseres, volgens het arrest, "de weigering om retourbiljetten [en niet het 
minste of geen enkel biljet] te koop aan te bieden" als dringende reden opgegeven heeft, 
wordt het bestaan van die reden noch tegengesproken noch weerlegd door de vaststellin-
gen van het arbeidshof dat de verweerder niet "één van de 'slechtste' verkopers van de re-
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tourbiljetten" is, dat uit de door de eiseres opgemaakte cijfers blijkt dat de verweerder "re-
tourbiljetten heeft verkocht" en dat de eiseres hem geen "totaal gebrek aan verkoop" kan 
verwijten.

Het arrest stelt daarentegen impliciet maar zeker het bestaan van de hierboven vermelde 
aangevoerde reden vast (de weigering retourbiljetten te koop aan te bieden) door erop te 
wijzen dat verweerder "niet betwist een passieve houding ten aanzien van de verkoop van 
de retourbiljetten te hebben aangenomen".

Het arrest, dat vaststelt dat verweerder "niet betwist een passieve houding ten aanzien 
van de verkoop van de retourbiljetten te hebben aangenomen" en dat de verkoop van re-
tourbiljetten, volgens de arbeidsovereenkomst, "een van de essentiële opdrachten van de 
chauffeurs vormt ", verantwoordt zijn beslissing niet naar recht dat "het feit dat deze re-
tourbiljetten niet aan alle taxiklanten verkocht of te koop aangeboden worden, [...] geen 
ongehoorzaamheid kan vormen die grond voor een dwingende reden oplevert", op grond 
dat dit loonstelsel "onwettig" was omdat het in strijd was met de tekst van artikel 2 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1990 en omdat het de arbeidsovereenkomst 
van de verweerder niet naleeft, en verantwoordt bijgevolg evenmin zijn beslissing naar 
recht om verweerders ontslag om dringende reden niet toe te staan (schending van de arti-
kelen 2, §1 en 2, 4, §3, en 12 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslag-
regeling voor de personeelsafgevaardigden in  de ondernemingsraden en in de comités 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandi-
daat-personeelsafgevaardigden, 35, inzonderheid het tweede lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 29 mei 1990, gesloten binnen het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling 
van de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen van 
taxi's, algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 21 december 1990, en 
1134 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, §1 en 2, 4, §3, en, voor zover nodig, 12 van de wet van 19 maart 1991 

houdende bijzondere  ontslagregeling voor  de personeelsafgevaardigden in de onderne-
mingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaat-
sen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden;

- artikel 35, inzonderheid tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten.

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof stelt vast dat de verweerder ten gevolge van de sociale verkiezingen van 

1995 zitting heeft gehouden in de ondernemingsraad, dat de eiseres op 1 december 1997 
de verweerder en zijn vakvereniging heeft ingelicht van haar voornemen een procedure tot 
ontslag om dringende reden in te leiden, en dat, in het kader van deze procedure, "drie fei-
ten als dringende reden worden aangevoerd :

- weigering om retourbiljetten te koop aan te bieden en de beledigingen die geuit wer-
den in de brief van 12 september 1997;

- stellige wil om in zijn houding te volharden;
- schending van de verbintenis die op 30 september 1997 is aangegaan voor de voorzit-

ter van de Arbeidsrechtbank te Brussel".
In het gedeelte II, C, §3 (Het dringend karakter van de verweten fout), analyseert het ar-

rest achtereenvolgens de wettigheid van het loonstelsel (§3-a) en het dringend karakter 
van de verweten fout (§3-b) op twee aspecten : A. "Uitdrukkelijke en stellige weigering 
van verkoop" en B. "Blijvende ongehoorzaamheid, ondanks het akkoord dat voor de ar-
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beidsrechtbank bereikt werd of de stellige wil om in zijn nalatigheid te volharden". Uit die 
analyse concludeert het arrest dat er geen grond bestaat om het ontslag om dringende re-
den toe te staan, verklaart het het hoger beroep van de verweerder gegrond en staat het het 
ontslag om dringende reden niet toe.

Grieven
Krachtens artikel 2, §1, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagre-

geling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-
personeelsafgevaardigden, kunnen de personeelsafgevaardigden slechts worden ontslagen 
om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of om eco-
nomische of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden er-
kend. De tweede paragraaf van dit artikel bepaalt dat de personeelsafgevaardigden het 
voordeel van de bepalingen van de eerste paragraaf genieten gedurende een periode die 
loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de ver-
kiezingsdatum vaststelt, tot de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen 
kandidaten worden aangesteld.

Volgens de artikelen 4, §3, van dezelfde wet en 35, tweede lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt onder dringende reden verstaan de 
ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de 
werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Wanneer verschillende feiten als dringende reden aangevoerd worden, moet de rechter 
die beslist dat er met sommige van die feiten geen rekening gehouden kan worden, onder-
zoeken of de andere feiten een dringende reden vormen.

Uit de vaststellingen van het arrest volgt dat de eerste van de drie grieven die als drin-
gende reden ten laste van de verweerder werden opgegeven, op twee redenen steunde: 
"weigering om retourbiljetten te koop aan te bieden en de beledigingen die geuit werden 
in de brief van 12 september 1997".

Op grond van de in het eerste middel opgegeven redenen beslist het arrest dat de eerste 
"subgrief" - weigering om retourbiljetten te koop aan te bieden - geen dringende reden is. 
Maar, zoals ook uit de door het arbeidshof aangewende onderverdeling blijkt (A. Uitdruk-
kelijke en stellige weigering om te verkopen, B. Blijvende ongehoorzaamheid, ondanks 
het akkoord dat voor de arbeidsrechtbank bereikt werd of stellige wil om in zijn nalatig-
heid te volharden), heeft het arbeidshof in geen enkele reden van het arrest de waarheid of 
het dringend karakter van de tweede aangevoerde "subgrief" onderzocht - "de beledigin-
gen die geuit werden in de brief van 12 september 1997" - om te beslissen dat die grief 
hetzij niet is aangetoond hetzij niet dringend is.

Het arrest verantwoordt derhalve zijn beslissing om verweerder ontslag om dringende 
reden niet toe te staan, niet naar recht (schending van de artikelen 2, §1 en 2, 4, §3, en 12 
van de wet van 19 maart houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafge-
vaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en ver-
fraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, en 35, 
inzonderheid tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest stelt vast dat de partijen, in het kader van een eerste procedure be-

treffende de erkenning van een dringende reden tot ontslag, tijdens een verzoe-
ningspoging als bedoeld in artikel 5, §3, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991 
houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de on-
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dernemingsraden en in de comités voor veiligheid,  gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, op 30 
september 1997 voor de voorzitter van de arbeidsrechtbank een akkoord hebben 
gesloten volgens welke de verweerder zich ertoe verbond de verplichting om re-
tourbiljetten voor te stellen, nauwgezet na te komen, terwijl de eiseres afzag van 
de voortzetting van de procedure, maar dat de maatschappij, die meende dat de 
verweerder in oktober en november 1997 minder biljetten dan voordien en dan 
de andere chauffeurs verkocht leek te hebben, op 1 december 1997 een nieuwe 
procedure heeft ingeleid, waarbij zij de weigering van de verweerder om retour-
biljetten te koop aan te bieden en de beledigingen die in zijn brief van 12 septem-
ber 1997 waren geuit,  zijn stellige wil  om in zijn gedrag te  volharden en de 
schending van de verbintenis die hij op 30 september had aangegaan, als feiten 
aanvoerde die op zich het ontslag verantwoordden.

Eerste middel
Het arrest weigert de dringende reden te erkennen die eiseres afleidt uit de 

weigering van de verweerder om retourbiljetten te koop aan te bieden, niet alleen 
op grond dat  "[dit]  feit  niet  begrepen kan worden als  ongehoorzaamheid die 
grond voor een dringende reden vormt", wegens de onwettigheid van de aan de 
verweerder opgelegde verplichting om dergelijke biljetten te verkopen, maar ook 
op grond dat dit feit " niet is aangetoond ", aangezien de verweerder, in de ogen 
van het arbeidshof, voldaan had aan de hem opgelegde inspanningsverbintenis.

Het middel, dat geen kritiek uitoefent op die onderscheiden grondslag van de 
beslissing waartegen het gericht is, kan derhalve niet leiden tot vernietiging van 
die beslissing en is bijgevolg, zoals de verweerder betoogt, niet ontvankelijk.

Tweede middel
Het arbeidshof, dat geen van de feiten die vastgesteld zijn binnen de termijn 

van drie werkdagen bedoeld in artikel 4, §1, van de wet van 19 maart 1991, als 
foutief heeft willen erkennen, hoefde niet een eerder feit te onderzoeken dat de 
beoordeling van het dringend karakter van eisers gedrag niet heeft kunnen beïn-
vloeden.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
11 september 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend 

voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Draps en Van Eeckhoutte. 

Nr. 404

3° KAMER - 11 september 2006
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BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BEGRIP

De bewijskracht van een akte wordt door de rechter miskend wanneer hij aan die akte een  
uitlegging geeft die niet te verenigen is met de bewoordingen ervan1. (Artt. 1319, 1320 en 
1322, B.W.)

(G. T. FOYER SAINTE ELISABETH v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0013.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 17 oktober 2005 is gewe-

zen door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan, gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 20, 1°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat niet de verweerster maar de eiseres een handeling heeft gesteld die 

gelijkstaat  met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de eiseres, door haar 
werk stop te zetten en elke onderhandeling over de wijziging van haar opdrachten af te 
wijzen, en verwerpt bijgevolg de rechtsvordering van de eiseres tot betaling van een pro-
visionele compensatoire opzeggingsvergoeding, en zegt dat, integendeel, de bruuske ont-
slagneming van de eiseres voor de verweerster mogelijk het recht op een dergelijke ver-
goeding doet ontstaan, op de volgende gronden :

"Op 28 februari 2000 stuurt [de verweerster] aan [de eiseres] een gewone en een aange-
tekende brief, die door G.H., algemeen directeur, en A.D., voorzitter van de raad van be-
stuur, samen ondertekend zijn, en luidens welke zij herinnerd wordt aan :

- de beslissing van de raad van bestuur van [de verweerster] om de fusie of de absolutie 
[lees: overname] te aanvaarden door de vereniging zonder winstoogmerk Maison Marie 
Immaculée of door een nieuwe, op te richten vereniging zonder winstoogmerk waarin de 
activiteiten van de Maison Marie Immaculée in de vestigingen van Neuville, Ukkel ('L'O-
livier') en Zinnik ('Résidence Saint-François') verenigd zouden worden;

- hun wil om haar haar huidige functies te laten behouden, met alle daaraan verbonden 
voordelen;

Aan [de eiseres] wordt echter meegedeeld dat de opdrachten eigen aan haar functies, 
'noodzakelijkerwijs gewijzigd zullen worden ten gevolge van de nieuwe organisatie en 
van het feit dat alle belangrijke beslissingen binnen het directiecomité, in overleg, geno-
men zullen worden';

Gelet op die voorzienbare wijzigingen van de opdrachten eigen aan haar functies, wordt 

1 Cass., 11 dec. 1989, AR 8694, nr 233, met concl. O.M. in Bull. en Pas., 1989-90, I, nr 233; 25 sept. 
2000, AR C.99.0201.F, nr 490.
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haar gevraagd zich binnen de twee weken met die reorganisatie schriftelijk akkoord te 
verklaren, waarbij vaststaat dat 'wij zoniet, tot onze grote spijt, genoodzaakt zullen zijn 
uw ontslag te overwegen';

Bij aangetekende brief van 15 maart 2000 brengt [de eiseres] [de verweerster] ter ken-
nis dat :

- zij het voorstel uit de aangetekende brief van 28 februari 2000 onmogelijk kan aan-
vaarden;

- die brief op zich reeds een handeling vormt die gelijkstaat met een beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst, gelet op het feit dat die brief haar met ontslag chanteert, indien zij 
het voorstel weigert;

- de nieuwe organisatie tot gevolg heeft dat sommige van haar bevoegdheden [haar] 
ontnomen worden, wat een eenzijdige wijziging van de voorwaarden van haar arbeids-
overeenkomst zou inhouden, hetgeen eveneens beschouwd moet worden als een hande-
ling die gelijkstaat met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst;

- zij bijgevolg meent dat [de verweerster], bij het verstrijken van de bedenktijd die [de 
eiseres] was toebedeeld, haar arbeidsovereenkomst eenzijdig heeft beëindigd en dat zij de 
contractuele relatie onmogelijk kan voortzetten;

-  zij  derhalve  een  compensatoire  opzeggingsvergoeding  van  vierentwintig  maanden 
vordert, rekening houdend met haar anciënniteit (met name verkregen bij beslissing van 
de raad van bestuur van 7 februari 1994) en met de moeilijkheden die zij zal ondervinden 
om opnieuw hetzelfde of gelijksoortig werk te vinden;

Op 16 maart 2000 geeft ze haar Audi bedrijfswagen en haar gsm terug en hervat ze het 
werk bij [de verweerster] niet meer;

[...]  De eenzijdige  wijziging van een wezenlijk  bestanddeel  van de arbeidsovereen-
komst kan enkel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst leiden als het een daadwer-
kelijke wijziging of op zijn minst een definitieve beslissing betreft (Cass., 13 september 
1972, Pas., 1973, I, 51; Cass., 17 december 1979, Pas., 1980, I, 475);

Een gewone intentieverklaring volstaat niet (Cass., 6 september 1972, Pas., 1973, I, 
15). De wijziging moet vaststaan en daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Immers, zolang een 
definitieve beslissing over de wijziging van de functie niet is genomen, de onderhandelin-
gen voortgezet worden en er nog geen schriftelijke voorstellen zijn, is het voorbarig de 
beëindiging aan te voeren (Arbeidshof Brussel, 10 januari 1989, C.D.S., 1992, 80);

[...] Uit het dossier van de partijen en uit hun pleidooien volgt dat de beslissing van [de 
verweerster] en van de vereniging zonder winstoogmerk Maison Marie Immaculée om 
zich te verenigen binnen een bestaande of op te richten vereniging zonder winstoogmerk 
niet louter fictief was maar het resultaat was van een beleidsbeslissing die nodig was om 
de werking te verbeteren en de financiële investeringen op de site [van de verweerster] te 
Saint-Ghislain te waarborgen, hetgeen overigens niet betwist wordt;

[De verweerster], die zich ervan bewust was dat de nieuwe organisatie van de twee ver-
enigingen  zonder  winstoogmerk wijzigingen  inhield  voor  de opdrachten eigen  aan  de 
functies van [de eiseres], directrice van [de verweerster], in zoverre zij met name haar be-
slissingsbevoegdheid zou verliezen door het overleg dat noodzakelijkerwijs vereist werd 
door de oprichting van een eigen directiecomité voor de verschillende vestigingen, heeft 
met haar brief van 28 februari 2000, weliswaar misschien bruusk maar beslist duidelijk en 
oprecht, gepoogd dit wezenlijk bestanddeel van hun contractuele relatie samen met [de ei-
seres] te herzien, door haar principeakkoord over die reorganisatie te verkrijgen, waarbij 
haar geldelijk statuut en haar sociale voordelen voor het overige behouden zijn gebleven;

[...] [De eiseres], die deze onderhandelingsfase beschouwd heeft als een handeling die 
gelijkstond met een beëindiging, d.w.z. een effectieve wijziging of op zijn minst een defi-
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nitieve beslissing tot  wijziging van een wezenlijk  bestanddeel  van de arbeidsovereen-
komst, en haar werkinstrumenten meteen heeft ingeleverd zonder het werk bij [de ver-
weerster] nog te hervatten, heeft aldus geen rekening gehouden met het feit dat :

- de voorzienbare wijzigingen van haar directieopdrachten op zijn vroegst op 1 januari 
2001, dus bijna tien maanden later, zouden ingaan;

- de aard en de omvang van de voorzienbare wijzigingen van haar directieopdrachten 
nog  bepaald  dienden  te  worden,  naast  de  rechtsvorm  die  de  twee  verenigingen  nog 
moesten kiezen wegens hun beslissing tot samenwerking; dit zijn allemaal gegevens die 
de wijzigingen van haar opdrachten als directrice van [de verweerster] nog zouden uitstel-
len;

Aangezien [de eiseres] weigerde haar standpunt te herzien na de brief van 22 maart 
2000 van de heer A.D., voorzitter van de raad van bestuur [van de verweerster], moest 
[verweersters] raadsman, in de brief die hij op 19 april 2000 als antwoord op de brief van 
28 maart 2000 van [eiseres'] raadsman verstuurde, wel besluiten, zoals [de verweerster] 
enigszins had voorzien in haar voormelde brief, dat [de eiseres] ontslag zou nemen, en dat 
dit ontslag, in voorkomend geval, uit hoofde van [de verweerster] [het recht] op een com-
pensatoire ontslagvergoeding zou doen ontstaan, doordat [de eiseres] haar geen kennis 
had gegeven van haar ontslag".

Grieven
Eerste onderdeel
Het arrest, dat beslist dat de brief van 28 februari 2000 slechts een "gewone intentiever-

klaring" vormde, dat deze geen definitieve beslissing "tot wijziging van een wezenlijk be-
standdeel van de arbeidsovereenkomst" bevatte maar een gewoon voorstel dat "een onder-
handelingsfase" inluidde, miskent aldus de bewijskracht van die brief.

Het arrest laat de brief immers het omgekeerde zeggen van wat ze werkelijk zegt, met 
name dat de opdrachten van de eiseres als directrice "noodzakelijkerwijs gewijzigd zou-
den worden ten gevolge van de nieuwe organisatie" en, zo de eiseres hiermee niet instem-
de, de verweerster "[...] genoodzaakt [zou] zijn [haar] ontslag te overwegen".

De brief van de verweerster luidde met andere woorden niet alleen een onderhande-
lingsfase in maar hield een onherroepelijke beslissing in en plaatste de eiseres voor een 
dictaat : de wijziging van haar opdrachten en het verlies van haar autonomie aanvaarden 
of een ontslagbrief ontvangen.

Uit de bewoordingen zelf van verweersters brief volgt dat het onderhandelingsaanbod 
enkel sloeg op de herziening van de functies van de eiseres. Hoewel, immers, de verweer-
ster verklaarde bereid te zijn de eiseres in haar functie te behouden, meldde ze toch dat 
"de opdrachten eigen aan [haar] functies noodzakelijkerwijs gewijzigd [zouden] worden".

Het arrest, dat beslist dat verweersters brief van 28 februari 2000 een gewone intentie-
verklaring bevat en geen definitieve beslissing die het wezenlijk bestanddeel van de over-
eenkomst, met name de opdrachten van de eiseres als directrice, met zekerheid wijzigt, 
geeft aan die brief bijgevolg een uitlegging die volkomen onverenigbaar is met de be-
woordingen ervan en miskent derhalve de bewijskracht ervan (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Wanneer, inzake arbeidsovereenkomsten, een van de partijen een wezenlijk bestand-

deel van de overeenkomst wijzigt, dan beëindigt zij die overeenkomst definitief (artikel 
1134 van het Burgerlijk Wetboek).

Wanneer een partij de arbeidsovereenkomst beëindigt door eenzijdig een wezenlijk be-
standdeel ervan te wijzigen (artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek), dan hoeft de rech-
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ter niet vast te stellen dat zij de bedoeling had de overeenkomst te beëindigen.
Zoals het arrest zelf erkent, leidde de reorganisatie die in verweersters brief van 22 

maart (lees : 28 februari) 2000 werd aangekondigd, tot de wijziging van een wezenlijk be-
standdeel van haar contractuele relatie met de eiseres.

De werkgever moet krachtens de artikelen 20, 1°, van de wet van 3 juli 1978 betreffen-
de de arbeidsovereenkomsten en 1134 van het Burgerlijk Wetboek, de werknemer immers 
tewerkstellen onder de overeengekomen voorwaarden.

Het arrest stelt te dezen vast dat de verweerster de eiseres heeft laten weten dat de op-
drachten eigen aan haar functies, "noodzakelijkerwijs gewijzigd" zouden worden en dat 
indien de eiseres hiermee niet instemde, zij "genoodzaakt" zou zijn haar ontslag te over-
wegen.

Die overwegingen en dit dreigement tonen op zich reeds aan dat de verweerster, door 
het versturen van haar brief van 20 maart (lees : 28 februari) 2000, definitief beslist heeft 
de arbeidsvoorwaarden van de eiseres te wijzigen en aldus een wezenlijk bestanddeel van 
de arbeidsovereenkomst van de eiseres aangetast heeft.

Het feit dat de verweerster, in haar brief, slechts een "voorzienbare" wijziging van de 
opdrachten van de eiseres aankondigde, die "op zijn vroegst op 1 januari 2001, dus bijna 
tien maanden later, zouden ingaan", belet niet dat de eiseres, aangezien de verweerster 
haar meedeelde dat zij de "noodzakelijke" beslissing had genomen om haar opdrachten te 
wijzigen, haar overeenkomst onmiddellijk beëindigde. Wat dat betreft doet het niet ter 
zake dat de wijziging van de opdrachten van de eiseres pas tien maanden later zou ingaan 
en dat er nog onderhandeld moest worden over de voorwaarden van die wijziging.

Zoals hierboven is gezegd, is de bedoeling van de werkgever om de overeenkomst nog 
enige tijd te verlengen, niet doorslaggevend. Wat van doorslaggevend belang is en wat de 
beëindiging heeft veroorzaakt, is verweersters mededeling van haar wil om de opdrachten 
van de eiseres te wijzigen of, met andere woorden, de uitvoering van de overeenkomst 
niet langer onder de overeengekomen voorwaarden voort te zetten.

Deze beslissing werd definitief zodra de verweerster aankondigde dat de aan de func-
ties van de eiseres inherente opdrachten "noodzakelijkerwijs gewijzigd" zouden worden, 
en dreigde de eiseres in geval van onenigheid te ontslaan.

De beslissing volgens welke de verweerster de overeenkomst van de eiseres niet door 
haar brief van 28 februari 2000 beëindigd heeft, op grond dat zij de eiseres alleen maar op 
de hoogte had gebracht van een "voorzienbare" reorganisatie en haar "principeakkoord" 
over die reorganisatie had gevraagd, is bijgevolg niet naar recht verantwoord, aangezien 
die omstandigheden de onherroepelijke wil van de verweerster om de overeengekomen 
arbeidsvoorwaarden niet langer na te komen, niet tenietdoen (schending van de artikelen 
1134 van het Burgerlijk Wetboek en 20, 1°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-
beidsovereenkomsten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel 
In de brief die de verweerster op 28 februari 2000 aan de eiseres richt, herhaalt 

verweerster dat "de beslissing van [haar] raad van bestuur [...] om de fusie of de 
absolutie [lees: overname] op 1 januari 2001 te aanvaarden door de vereniging 
zonder winstoogmerk Maison Marie Immaculée of door een nieuwe, op te rich-
ten vereniging zonder winstoogmerk" en verklaart "bereid te zijn om [de eiseres] 
haar huidige functies te laten behouden, met alle daaraan verbonden voordelen", 
en voegt hieraan toe dat "de opdrachten eigen aan [haar] functies, noodzakelij-
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kerwijs gewijzigd z[ouden] worden ten gevolge van de nieuwe organisatie en 
van het feit dat alle belangrijke beslissingen binnen het directiecomité, in over-
leg, genomen z[ouden] worden" en vraagt de verweerster "zich binnen de twee 
weken met die reorganisatie schriftelijk akkoord te verklaren", en dat zij zoniet, 
"tot [haar] grote spijt, genoodzaakt zal zijn [haar] ontslag te overwegen".

Het arrest, dat oordeelt dat de voormelde brief geen "definitieve beslissing tot 
wijziging van een wezenlijk onderdeel van de arbeidsovereenkomst" bevat, maar 
het voornemen van de verweerster weergeeft om "dit wezenlijk bestanddeel van 
hun contractuele relatie samen met [de eiseres] te [pogen te] herzien, door haar 
principeakkoord over [de] [vastgestelde] reorganisatie te verkrijgen" en een "on-
derhandelingsfase" op te starten, geeft aan die brief een uitlegging die niet vere-
nigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent bijgevolg de bewijskracht er-
van.

Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel, 

dat niet kan leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart en in zoverre het, met bevestiging van het beroep vonnis, uit-
spraak doet over de punten van de vordering die betrekking hebben op het wille-
keurig ontslag en de terugbetaling van de lening;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest;

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.
11 september 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend 

voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Draps en De Bruyn.. 

Nr. 405

2° KAMER - 12 september 2006

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 61 - ARTIKEL 61.1, 2E - BEWIJSLAST

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
WEGVERKEERSREGLEMENT - ARTIKEL 61.1, 2E - BEWIJSLAST

1º  en  2°  De  vervolgende  partij  of  de  burgerlijke  partij  dragen  de  bewijslast  van  de  
omstandigheid dat  de bestuurder  die beklaagd wordt  van een overtreding van artikel  
61.1, 2e van het Wegverkeersreglement, op voldoende wijze kon stoppen; de beklaagde 
heeft ter zake geen aanvoeringsplicht.
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(A. T. G. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0273.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Mechelen van 20 januari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft verslag uitgebracht.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Afstand
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen de 

beslissingen waarbij hij en de eerste verweerder op strafgebied worden vrijge-
sproken en de rechtbank zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van de bur-
gerlijke rechtsvorderingen van de eerste verweerder en de tweede verweerster te-
gen hem.

Middel
1.  Het artikel  61.1.2°,  Wegverkeersreglement verplicht,  bij het aangaan een 

vast oranjelicht, de bestuurder te stoppen bij de stopstreep, of zo er geen stop-
streep is, aan het verkeerslicht zelf. Hij mag het verkeerslicht enkel nog voorbij-
rijden als hij bij het aangegaan van dat licht zo dicht genaderd was, dat hij niet 
meer op voldoende wijze kon stoppen. Is het verkeerslicht bij een kruispunt ge-
plaatst, dan mag hij dit slechts oversteken op voorwaarde de andere weggebrui-
kers niet in gevaar te brengen. 

2. De vervolgende partij of de burgerlijke partij dragen de bewijslast van de 
omstandigheid dat de bestuurder die beklaagd wordt van een overtreding van de 
vermelde bepaling van het Wegverkeersreglement, op voldoende veilige wijze 
kon stoppen. De beklaagde heeft ter zake geen aanvoeringsplicht.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
3. Door de redengeving die het bestreden vonnis bevat, antwoordt het op de 

conclusie van de eiser en verantwoordt het zijn beslissing naar recht. 
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
12 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-ge-
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neraal – Advocaat: mr. Geinger. 

Nr. 406

2° KAMER - 12 september 2006

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJF - MOREEL BESTANDDEEL

2º MISDRIJF — DEELNEMING - VEREISTEN

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJF - DEELNEMING - VEREISTEN

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - SCHENDING DOOR EEN WETSBEPALING - BEOORDELING DOOR 
HET HOF

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFZAAK - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - 
DRAAGWIJDTE VOOR DE STRAFRECHTER EN DE OPENBARE PARTIJ

6º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
GELDBOETE EN KOSTEN - ARTIKELEN 265, §3, EN 266, §1 - AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN 
RECHTSPERSOON VOOR ZIJN ORGAAN - DRAAGWIJDTE

1º Ook al houdt inzake douane en accijnzen het feit van de overtreding zelf in de regel in 
dat  de  dader  daaraan  schuldig  moet  worden  geacht,  behoudens  overmacht  of  
onoverwinnelijke dwaling, en de overtreder dus het wettelijke vermoeden van schuld kan 
doen omkeren, toch neemt dit wettelijk schuldvermoeden niet weg dat de dader weet 
moet hebben gehad van het feit van de overtreding1.

2º en 3° Een mededader moet niet het opzet hebben gehad dat vereist is voor het misdrijf  
waaraan hij  zijn  medewerking verleent  maar vereist  is  enkel  dat  hij  een door de wet  
bepaalde vorm van medewerking aan het misdrijf verleent, hij weet dat hij daaraan zijn 
medewerking verleent en het opzet heeft  daaraan zijn medewerking te verlenen2;  die 
kennis  moet  het  feitelijke  voorhanden  zijn  van  alle  wettelijke  bestanddelen  van  het  
misdrijf betreffen.

4º  Het  Hof  beoordeelt,  zoals  elke  rechter,  zelf  of  een wetsbepaling  artikel  6  E.V.R.M.  
schendt. 

5º Artikel 6.1 E.V.R.M. vereist niet dat bij verzachtende omstandigheden de rechter een 
straf moet kunnen opleggen die afwijkt van de bij de wet bepaalde straf; die bepaling  
verbiedt  ook  niet  dat  de  wet  aan  de  openbare  partij  de  mogelijkheid  verleent  de  
beklaagde voor een bepaald misdrijf  bij  verzachtende omstandigheden een transactie 
aan  te  bieden  maar  de  strafrechter  verplicht  bij  ontstentenis  van  een  transactie  de  
beklaagde een straf op te leggen binnen de wettelijke grenzen en modaliteiten die ze  
bepaalt. 

6º Uit de artikelen 265, §3, en 266, §1, Douane en accijnzenwet volgt onder meer dat de 
rechtspersoon hoofdelijk en burgerlijk aansprakelijk is voor de geldboete en kosten ten 
laste van zijn orgaan dat veroordeeld wordt voor een Douane en accijnzenwet-misdrijf en  
tevens  met  dat  orgaan  solidair  gehouden  is  tot  het  betalen  van  rechten,  taksen  en  

1 Zie Cass., 19 nov. 1997, AR P.97.1077.F, nr 490. 
2 Cass., 22 juni 2004, AR P.03.1620.N, nr 344. 
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nalatigheidsinteresten die door dit misdrijf ontdoken zijn. 

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

ARREST

(A.R. P.06.0416.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 15 februari 2006.
De eiseressen voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie midde-

len aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel betreft de strafbaarheid van het aan de eerste eiseres verweten 

feit.
Eerste onderdeel
2. Uit de overwegingen van het bestreden arrest blijkt dat de eerste eiseres een 

loods toebehorende aan de tweede eiseres, vennootschap waarvan zij de afge-
vaardigd bestuurster was, verhuurde aan een persoon die er een aanzienlijke hoe-
veelheid sigaretten zonder Belgische fiscale bandjes opsloeg. Het bestreden ar-
rest veroordeelt de eerste eiseres voor deelneming aan het voorhanden hebben 
van pakjes sigaretten niet-bekleed met Belgische fiscale bandjes.

3.  Het onderdeel  voert  aan dat  het  bestreden arrest  uit  de enkele materiële 
overtreding van het accijnzenvoorschrift onterecht de schuld van de eerste eise-
res afleidt en onterecht oordeelt dat zij niet naar eis van recht aantoont of geloof-
waardig maakt dat zij het slachtoffer is geworden van een onoverwinnelijke dwa-
ling of dat de feiten overmacht opleveren die haar schuld uitsluiten. Volgens het 
onderdeel miskent dit oordeel het algemene rechtsbeginsel van het vermoeden 
van onschuld, zoals gewaarborgd in artikel 6.2 EVRM, en het hierin vervatte al-
gemene rechtsbeginsel dat de vervolgende partij in strafzaken de bewijslast van 
al de elementen van het misdrijf draagt, en schendt het arrest de in het middel ge-
citeerde wettelijke bepalingen die huidige strafbaarstelling bevatten.

De eiseressen verzoeken, vooraleer over deze grief uitspraak te doen, de vol-
gende prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen: 

"Schenden de artikelen 10, 13 en 17 van de wet van 3 april 1997 en de artike-
len 6, 9 en 39 van de wet van 10 juni 1997, de artikelen 10 en 11 van de Grond-
wet en artikel 6.2 EVRM, in zoverre zij toelaten uit de enkele materiële voltrek-
king van het strafbaar feit het bewijs van het moreel element van het misdrijf af 
te leiden, terwijl overeenkomstig de algemene beginselen van strafprocesrecht, in 
het bijzonder het vermoeden van onschuld en het algemeen beginsel inzake de 
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bewijslast in strafzaken dat de vervolgende partij de bewijslast draagt van al de 
bestanddelen van het misdrijf, inclusief het moreel bestanddeel, in hoofde van de 
beklaagde, vervolgd wegens een ander misdrijf dan een douanemisdrijf?"

4. In de regel houdt inzake douane en accijnzen het feit van de overtreding zelf 
in dat de dader daaraan schuldig moet worden geacht, behoudens overmacht of 
onoverwinnelijke dwaling. De overtreder kan dus het wettelijke vermoeden van 
schuld doen omkeren. Dit wettelijke omkeerbare schuldvermoeden neemt niet 
weg dat de dader weet moet hebben gehad van het feit van de overtreding. Bij 
het misdrijf dat bestaat in het verzuim een wettelijke verplichting te voldoen, 
volgt die kennis uit de kennis van de wettelijke verplichting zelf. Bij een ander 
misdrijf, zoals dit in geding, moet die kennis bij de dader worden aangetoond.

Daarentegen moet een mededader niet het opzet hebben gehad dat vereist is 
voor het misdrijf waaraan hij zijn medewerking verleent. Vereist is enkel dat hij 
een door de wet bepaalde vorm van medewerking aan het misdrijf verleent, hij 
weet dat hij daaraan zijn medewerking verleent en het opzet heeft daaraan zijn 
medewerking te verlenen. Die kennis moet het feitelijke voorhanden zijn van alle 
wettelijke bestanddelen van het misdrijf betreffen. 

5. Het bestreden arrest steunt de schuldigverklaring van de eerste eiseres niet 
enkel op de door het middel bekritiseerde juridische overwegingen betreffende 
de schuld van een dader aan douane- en accijnzenmisdrijven en de afwezigheid 
bij de eerste eiseres van overmacht of onoverwinnelijke dwaling, maar op een 
omstandig onderzoek van de feitelijke omstandigheden van de zaak (arrest blz. 
12 en 13). Het bestreden arrest overweegt onder meer dat de schoonvader van de 
eerste eiseres had vastgesteld dat het ging "om de illegale opslag van een aan-
zienlijke hoeveelheid sigaretten", "dat in alle redelijkheid niet kan aangenomen 
worden dat [hij de eerste eiseres], zijn schoondochter en gedelegeerd bestuurder 
van de [tweede eiseres] niet op de hoogte zou hebben gebracht van deze vaststel-
ling", maar dat zij, "ondanks alle voormelde omstandigheden, alles op zijn be-
loop heeft gelaten, met klaarblijkelijk profijtgerichte bedoelingen, en derhalve 
misdrijfscheppend, minstens misdrijfbevorderend heeft gehandeld".

Deze overwegingen verantwoorden op zich wettig de schuldigverklaring van 
de eerste eiseres.

Het onderdeel dat niet tegen deze overwegingen is gericht, is niet-ontvanke-
lijk.

6. Overeenkomstig artikel 26, §2, tweede lid, 1°, Bijzondere Wet Arbitragehof 
moet het Hof aan het Arbitragehof geen prejudiciële vraag stellen betreffende 
een middel dat niet ontvankelijk is, tenzij die niet-ontvankelijkheid volgt uit nor-
men die het onderwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van de prejudici-
ële vraag.

Er is hier geen grond tot het stellen van de prejudiciële vraag.
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel voert aan dat het bestreden arrest artikel 149 Grondwet en ar-

tikel 195 Wetboek van Strafvordering schendt doordat het ten onrechte verwijst 
naar de artikelen 3 en 6 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene re-
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geling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en 
de controles daarop, daar waar het misdrijf waarvoor de eiseres wordt veroor-
deeld, omschreven is door artikel 9 van die wet. 

8. De verplichting bepaald in artikel 149 Grondwet om het vonnis met redenen 
te omkleden en deze bepaald in artikel 195 Wetboek van Strafvordering om in 
het  vonnis  de  toegepaste  wetsartikelen aan  te  wijzen,  zijn  slechts  vormvoor-
schriften. 

9. Artikel 9 van de wet van 10 juni 1997 omschrijft het materiële bestanddeel 
van het misdrijf niet, maar bevat enkel hier niet ter zake doende bepalingen. 

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede middel
10. Het middel betreft de geldboete van tienmaal de ontdoken accijns die aan 

de eiseres werd opgelegd.
Eerste onderdeel
11. Het onderdeel stelt dat artikel 13, eerste lid, wet van 3 april 1997 betreffen-

de het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, een bovenmatige strenge geldboete 
bepaalt van tienmaal de ontdoken accijns en bijzondere accijns die de strafrech-
ter niet kan aanpassen aan het concrete misdrijf. Het onderdeel voert  aan dat 
deze strafbepaling het  algemeen beginsel  van het  persoonlijk karakter van de 
straf miskent.

De eiseressen verzoeken, vooraleer over deze grief uitspraak te doen, de vol-
gende prejudiciële vragen aan het Arbitragehof te stellen: 

"Schenden de artikelen 13, eerste lid van de wet van 3 april 1997 en 39 van de 
wet van 10 juni 1997, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en het algemeen 
rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf, in de mate het de straf-
rechter verplicht een geldboete van tienmaal de ontdoken rechten op te leggen, 
terwijl de strafbepalingen van gemeen recht, door te voorzien in een minimum en 
een maximum, aan de strafrechter de mogelijkheid bieden een straf op te leggen 
in functie van het concreet aan de dader ten laste gelegde misdrijf en aldus in 
functie van en overeenstemming met het algemeen beginsel van het persoonlijk 
karakter van de straf?"

"Schenden de artikelen 13, eerste lid van de wet van 3 april 1997 en 39 van de 
wet van 10 juni 1997 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en het algemeen 
rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf, in de mate het aan de 
strafrechter geen enkele marge toekent ter beoordeling en individualisering van 
de erin voorziene geldboete van tienmaal de ontdoken accijnzen, terwijl artikel 
13, tweede lid van de wet van 3 april 1997 voorziet in een minimum- en maxi-
mumgeldboete, waardoor aan de strafrechter de mogelijkheid wordt geboden om 
een straf op te leggen in functie van het concreet aan de dader ten laste gelegde 
douanemisdrijf en aldus in functie van en overeenstemming met het algemene 
beginsel van het persoonlijk karakter van de straf?"

12. Het algemene rechtsbeginsel van de persoonlijkheid van de straf houdt in 
dat niemand kan gestraft worden op grond van een wettelijk onomkeerbaar ver-
moeden van schuld of voor een misdrijf waaraan hij geen schuld heeft. Dit alge-
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meen rechtsbeginsel is vreemd aan de wettelijke bepaling van de omvang van 
straf.

Het onderdeel dat berust op een verkeerde rechtsopvatting, faalt naar recht.
13. Overeenkomstig artikel 26, §2, tweede lid, 1°, Bijzondere Wet Arbitrage-

hof moet het Hof aan het Arbitragehof geen prejudiciële vraag stellen betreffen-
de een middel dat berust op een verkeerde rechtsopvatting. 

Tweede onderdeel
14. Het onderdeel voert aan dat de omstandigheid dat de rechter hier enkel het 

bestaan van het misdrijf kan beoordelen en niet de omvang van de straf die aan 
de dader moet worden opgelegd, het algemene rechtsbeginsel van het eerlijk pro-
ces door een onpartijdige rechter, zoals gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM, 
schendt. 

De eiseressen verzoeken, vooraleer over deze grief uitspraak te doen, de vol-
gende prejudiciële vragen aan het Arbitragehof te stellen: 

- "Schenden de artikelen 13, eerste lid van de wet van 3 april 1997 en 39 van 
de wet van 10 juni 1997 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en artikel 6.1 
EVRM, in de mate het aan de strafrechter geen enkele marge overlaat ter beoor-
deling van de erin voorziene geldboete van tien maal de ontdoken accijnzen, ter-
wijl de bepalingen van gemeen recht, door te voorzien in een minimum en maxi-
mum of in de toepassing van verzachtende omstandigheden, aan de strafrechter 
de mogelijkheid bieden om in zekere mate de zwaarte van de straf zelf te bepalen 
in functie van de concrete  omstandigheden van de zaak en in functie van en 
overeenstemming met de algemene rechtsbeginselen, zoals het evenredigheids-
beginsel?"

- "Schenden de artikelen 13, eerste lid van de wet van 3 april 1997 en 39 van 
de wet van 10 juni 1997 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en artikel 6.1 
EVRM, in de mate het aan de strafrechter geen enkele marge overlaat ter beoor-
deling van de erin voorziene geldboete van tienmaal de ontdoken accijnzen, ter-
wijl artikel 13, tweede lid van de wet van 3 april 1997 voorziet in een minimum- 
en maximumgeldboete, waardoor aan de strafrechter de mogelijkheid wordt ge-
boden om binnen de bepaalde grenzen de zwaarte van de straf zelf te bepalen in 
functie van de concrete omstandigheden van de zaak en in functie van en over-
eenstemming met de algemene rechtsbeginselen, zoals het evenredigheidsbegin-
sel?"

- "Schenden de artikelen 13, eerste lid van de wet van 3 april 1997 en 39 van 
de wet van 10 juni 1997 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen in sa-
menhang van artikel 6.1 EVRM, in de mate het aan de strafrechter niet toegela-
ten is bij toepassing van verzachtende omstandigheden de erin voorziene geld-
boete van tien maal de ontdoken accijnzen te matigen, terwijl die ruimte wel toe-
gelaten is aan de administratie die krachtens artikel 463 AWDA toegelaten wordt 
via een transactie verzachtende omstandigheden aan te nemen?"

15. De wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde 
tabak heeft de wet van 31 december 1947 betreffende het fiscaal regime van ta-
bak, gewijzigd bij de wetten van 19 maart 1951, 20 februari 1978, 6 juli 1978, 22 
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december 1989 en 28 juli 1992, opgeheven en vervangen. De wet van 31 decem-
ber 1947 voorzag in gelijkaardige bestraffingsregels. 

16. Het arrest van het Arbitragehof nr. 16/2001 van 14 februari 2001 heeft in 
antwoord op prejudiciële vraag over artikel 6, §5, van de wet van 31 december 
1947 betreffende het fiscaal regime van tabak, in samenhang met artikel 220 van 
de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk be-
sluit van van 18 juli 1977 (AWDA), overwogen:

"B.34. Het Hof merkt allereerst op dat artikel 220 van de A.W.D.A. aan de 
rechter de keuze laat een gevangenisstraf op te leggen die varieert van vier maan-
den tot een jaar of, in geval van herhaling, van acht maanden tot twee jaar en 
voor elke verdere herhaling van twee jaar tot vijf jaar. Dat de rechter de straf niet 
kan verzachten tot onder de gestelde grenzen komt voort uit het feit dat bij ge-
brek aan een uitdrukkelijke bepaling in de bijzondere strafwet, de bepalingen van 
het Strafwetboek met betrekking tot verzachtende omstandigheden niet kunnen 
worden toegepast (artikel 100 van het Strafwetboek).

B.35. Het staat aan de wetgever te oordelen of het aangewezen is de rechter te 
dwingen tot gestrengheid wanneer een overtreding inzonderheid het algemeen 
belang schaadt, vooral in een aangelegenheid die, zoals het vervoer of bezit van 
ongefabriceerde of gefabriceerde tabak dat niet gedekt is door de voorgeschreven 
documenten, aanleiding geeft tot een aanzienlijke fraude. Die gestrengheid kan 
eventueel niet alleen de omvang van de geldelijke straf beïnvloeden maar ook de 
aan de rechter geboden mogelijkheid om de straf tot onder de gestelde grenzen te 
verminderen wanneer verzachtende omstandigheden aanwezig zijn.

B.36. De prejudiciële vraag over artikel 6, §5, van de wet van 31 december 
1947 betreffende het fiscaal regime van tabak, gelezen in samenhang met artikel 
220 van de AWDA, moet ontkennend worden beantwoord".

Het Arbitragehof zegde daarop voor recht:
"Artikel 6, §5, van de wet van 31 december 1947 betreffende het fiscaal re-

gime van tabak, gelezen in samenhang met artikel 220 van de AWDA, schendt 
niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het de rechter geen moge-
lijkheid laat om een in het concrete geval passende milde of strenge straf op te 
leggen".

In zoverre de grief berust op de in eerste en de tweede prejudiciële vraag geui-
te veronderstelling, faalt hij naar recht.

17. Bovendien moet, overeenkomstig artikel 26, §2, tweede lid, 2°, Bijzondere 
Wet Arbitragehof, het Hof geen prejudiciële vraag stellen wanneer het Arbitrage-
hof reeds uitspraak heeft gedaan over een vraag of een beroep met een identiek 
onderwerp.

18. In zoverre de grief berust op de in de derde prejudiciële vraag geuite ver-
onderstelling, verwijst hij per vergissing naar artikel 463 AWDA in plaats van 
artikel 263 AWDA.

19. Het Hof beoordeelt, zoals elke rechter, zelf of een wetsbepaling artikel 6 
EVRM schendt.

20. Artikel  6.1 EVRM vereist  niet dat  bij  verzachtende omstandigheden de 
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rechter een straf moet kunnen opleggen die afwijkt van de bij de wet bepaalde 
straf. Artikel 6.1 EVRM verbiedt ook niet dat de wet aan de openbare partij de 
mogelijkheid verleent de beklaagde voor een bepaald misdrijf bij verzachtende 
omstandigheden een transactie aan te bieden maar de strafrechter verplicht bij 
ontstentenis van een transactie de beklaagde een straf op te leggen binnen de 
wettelijke grenzen en modaliteiten die ze bepaalt. 

Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
21. Overeenkomstig artikel 26, §2, tweede lid, 1°, Bijzondere Wet Arbitrage-

hof moet het Hof aan het Arbitragehof geen prejudiciële vraag stellen betreffen-
de een middel dat berust op een verkeerde rechtsopvatting. 

Derde middel
22. Het middel betreft de veroordeling van de tweede eiseres als civielrechte-

lijke aansprakelijke voor de schade, dit is de accijnzen, bijzondere accijnzen, na-
latigheidsinteresten en kosten ten laste van haar orgaan, de eerste eiseres.

23. Het middel voert aan dat de AWDA geen bijzondere wetsbepaling bevat 
die ter zake in de burgerlijke aansprakelijkheid van een rechtspersoon voor zijn 
orgaan voorziet en de veroordeling van de tweede eiseres derhalve de artikelen 
1382, 1383 en 1384 Burgerlijk Wetboek schendt.

24. Artikel 265, §3, AWDA, toegevoegd bij artikel 45 van de wet van 27 de-
cember 1993, inwerkinggetreden op 1 januari 1994, bepaalt: "De natuurlijke per-
sonen of rechtspersonen zijn burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de geld-
boeten en kosten die het gevolg zijn van de veroordelingen die ingevolge de wet-
ten inzake douane en accijnzen tegen hun gemachtigden of bestuurders, zaak-
voerders of vereffenaars zijn uitgesproken wegens de misdrijven die zij in die 
hoedanigheid hebben begaan".

Artikel 266, §1, AWDA bepaalt: "Behoudens tegenstrijdige beschikkingen in 
bijzondere wetten en onverminderd de boeten en verschuldigdverklaringen ten 
bate van de Schatkist, zijn de overtreders, hun medeplichtigen en de voor het 
misdrijf  aansprakelijke personen solidair gehouden tot betalen van rechten en 
taksen welke door de fraude aan de Schatkist werden ontrokken, zomede van de 
eventueel verschuldigde nalatigheidsinteresten".

Uit deze wetsbepalingen volgt onder meer dat de rechtspersoon hoofdelijk en 
burgerlijke aansprakelijk is voor de geldboete en kosten ten laste van zijn orgaan 
dat veroordeeld wordt voor een AWDA-misdrijf en tevens met dat orgaan soli-
dair gehouden is tot het betalen van rechten, taksen en nalatigheidsinteresten die 
door dit misdrijf ontdoken zijn.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
25. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
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Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
12 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever:  de h. Huybrechts –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, procureur-
generaal – Advocaten: mrs. B. Spriet, Turnhout en K. Van de Moer, Turnhout. 

Nr. 407

2° KAMER - 12 september 2006

1º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — ALGEMEEN - ARTIKEL 5 STRAFWETBOEK 
- DEELNEMING

2º MISDRIJF — DEELNEMING - ARTIKEL 5 STRAFWETBOEK - TOEPASSING

3º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
BEDRIJFSLEIDER - STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR AANGESTELDE

1º en 2° Artikel 5 Strafwetboek doet geen afbreuk aan de gewone regels van toerekening 
van een misdrijf aan de daders of de mededaders ervan. (Art. 66, Sw.)

3º De bedrijfsleider is strafrechtelijk verantwoordelijk voor het door zijn aangestelde op zijn  
bevel of met zijn toelating begane misdrijf 1.

(P.)

ARREST

(A.R. P.06.0598.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Dendermonde van 6 maart 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat het bestreden vonnis niet antwoordt op de bij con-

clusie opgeworpen betwistingen, minstens zijn beslissing niet naar recht verant-
woordt, en dat, anders dan het bestreden vonnis beslist, de door de eiser bij de 
rechters opgeworpen argumentatie "wel degelijk kant en wal raakt",  zoals zal 
blijken uit het tweede middel, derde onderdeel. Hieruit leidt het een schending af 
van artikel 780 Gerechtelijk Wetboek.

2. Artikel 780 Gerechtelijk Wetboek bepaalt de vermeldingen welke het von-
nis op straffe van nietigheid moet bevatten. Geen van de vermelde aanvoeringen 

1 Cass., 17 maart 1958, AC., 1958, 521. 
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heeft daarmee uitstaans. 
Het middel faalt naar recht. 
Tweede middel
Eerste onderdeel
3. Het onderdeel voert aan dat de strafbare overschrijding van de totale toege-

laten massa slechts kan worden toegerekend aan de materiële dader daarvan en 
aan de economische gebruiker van het voertuig, terwijl de eiser niet de materiële 
dader is en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen van 
artikel 5 Strafwetboek verhindert een natuurlijk persoon, orgaan van een rechts-
persoon, te aanzien als economisch gebruiker van het voertuig. 

4. Artikel 5 Strafwetboek doet geen afbreuk aan de gewone regels van toereke-
ning van een misdrijf aan de daders of mededaders ervan. 

Het onderdeel faalt naar recht. 
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert aan dat het bestreden vonnis niet wettig het bestaan in 

hoofde van de eiser van het voor de strafbare overlading vereiste morele bestand-
deel vaststelt. 

6. Het bestreden vonnis rekent het misdrijf van de overlading toe aan de eiser, 
bestuurder van de firma, omdat hij duidelijk niet de maatregelen heeft genomen 
om te vermijden dat er overladen werd gereden. Het stelt  hiermede wettig de 
schuld van de eiser vast.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
7. Voor het overige komt het onderdeel op tegen de beoordeling van de feiten 

door de rechters, en is het niet ontvankelijk.
Derde onderdeel
8. Het onderdeel voert aan dat de schuld aan een misdrijf van overlading door 

iemand die niet de materiële dader is, anders beoordeeld moet worden dan deze 
van de materiële dader en dat alleszins moet worden aangetoond dat de niet-ma-
teriële dader weet had van het misdrijf. 

9. De bedrijfsleider is strafrechtelijk verantwoordelijk voor het door zijn aan-
gestelde op zijn bevel of met zijn toelating begane misdrijf. Op de bedrijfsleider 
rust de wettelijke plicht de nodige en gepaste maatregelen te nemen opdat de 
chauffeur in dienst van zijn onderneming, geen hem toevertrouwd voertuig in het 
verkeer op de openbare weg bezigt dat overladen is. De schuld van de bedrijfs-
leider vloeit in dat geval voort uit de kennis van de opdracht van zijn chauffeur 
om een hem toevertrouwd voertuig in het verkeer op de openbare weg te bren-
gen. 

Het onderdeel faalt naar recht.
Derde middel
10. Het middel voert vooreerst aan dat eisers schuld niet wettig bewezen wordt 

verklaard.
11. Het middel berust op juridische onderstellingen die reeds hoger werden af-
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gewezen.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
12. Het middel voert vervolgens aan dat het bestreden vonnis wel de principië-

le verantwoordelijkheid van de rechtspersoon vaststelt, maar niet overgaat tot de 
beoordeling van de zwaarste fout in de zin van artikel 5, tweede lid, Strafwet-
boek.

13. Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, Strafwetboek kan de natuurlijke geï-
dentificeerde persoon die de fout wetens en willens heeft gepleegd, samen met 
de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld.  In dit geval moet de 
rechter de zwaarte van ieders fout niet beoordelen. 

Het middel faalt in zoverre naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
14. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
12 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever:  de h. Huybrechts –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, procureur-
generaal – Advocaat: mr. D. Cool, Veurne. 

Nr. 408

2° KAMER - 12 september 2006

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - HOGER BEROEP 
- TOEPASSELIJKE WETSBEPALING

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING - HOGER BEROEP - TOEPASSELIJKE WETSBEPALING

3º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - BURGERLIJKE 
PARTIJ - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - OMVANG

4º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - VERGOEDING 
VAN SCHADE - UITSPRAAK NAAR BILLIJKHEID - HOGER BEROEP VAN DE SCHADELIJDER - GEVOLG

5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BILLIJKHEID (GEESTESZIEKEN) - INTERNERING - HOGER BEROEP VAN DE SCHADELIJDER 
- GEVOLG

6º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - INTERNERING - 
VERGOEDING DER SCHADE - HOGER BEROEP VAN DE SCHADELIJDER – GEVOLG
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1º en 2° Wanneer overeenkomstig artikel 7 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming  
van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde  
seksuele  misdrijven  (Wet  Bescherming  Maatschappij)  de  raadkamer  de  internering 
beveelt van de beklaagde, dan wordt het hoger beroep tegen die beslissing geregeld  
door artikel 8 van die wet; artikel 135 Wetboek van Strafvordering is niet toepasselijk1.

3º  De  beslissing  tot  internering  schaadt  de  belangen  van  een  burgerlijke  partij  niet  
aangezien op het enkele hoger beroep van die partij de appelrechter opnieuw oordeelt  
over diens vordering tot schadevergoeding en volledige vergoeding kan toekennen; het  
behoort evenwel niet tot het belang van een burgerlijke partij op te komen tegen een 
strafmaatregel of andere maatregel die de rechter niet op vordering van de burgerlijke  
partij kan opleggen2.

4º, 5° en 6° De onaantastbare beoordeling van de rechter met betrekking tot de vergoeding  
van de schade bij toepassing van artikel 1386bis Burgerlijk Wetboek houdt niet in dat,  
wanneer  de  geïnterneerde  geen  hoger  beroep  tegen  de  veroordeling  instelt,  de  
appelrechter  op  het  enkele  hoger  beroep  van  de  schadelijder  de  hem  toegekende  
schadevergoeding mag verminderen3.

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

Conclusie van Procureur-generaal M. De Swaef:
[1]
Er werden door de eisers drie cassatieberoepen ingesteld en drie memories neergelegd.
De eerste namens alle burgerlijke partijen – eisers in cassatie – en gericht tegen het 

arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van 6 april 2006 dat uitspraak doet 
over het hoger beroep van de burgerlijke partijen.

De tweede en de derde zijn gericht tegen de beide beschikkingen van de raadkamer van 
30 december 2005 die hebben geleid tot het bestreden arrest van 6 april 2006 waarbij 
beide zaken werden samengevoegd.

Deze laatste twee cassatieberoepen en de hierop betrekking hebbende memories zijn 
niet ontvankelijk, daar ze gericht zijn tegen beslissingen die noch eindbeslissingen zijn, 
noch gewezen werden in laatste aanleg.

Er  dient  derhalve enkel  te  worden  geoordeeld over  de eerste  memorie  waarin  vier 
middelen worden aangevoerd.

De eisers  komen in  cassatie  op tegen de beslissingen van de appelrechters  waarbij 
uitspraak  wordt  gedaan  over:  a)  hun  hoger  beroep  omtrent  de  strafvordering;  b)  hun 
civielrechtelijke vorderingen. 

In de mate waarin het cassatieberoep van de eisers – burgerlijke partijen – gericht is 
tegen de beslissing van de KI op strafgebied is het niet ontvankelijk (zie infra).

[2]
In het eerste middel wordt schending aangevoerd van artikel 135 Sv.; volgens de eisers 

in  cassatie  hebben de burgerlijke  partijen ingevolge die  bepaling ook recht  om hoger 
beroep in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer op strafgebied en waarbij de 
verweerder werd geïnterneerd.

Artikel 135, §1, Sv. bepaalt inderdaad dat het openbaar ministerie en de burgerlijke 
partij hoger beroep kunnen instellen tegen alle beschikkingen van de raadkamer.

Artikel 8 van de Wet Bescherming Maatschappij maakt daarentegen geen melding van 

1 Zie de concl. van het O.M. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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de burgerlijke partij als partij die hoger beroep kan instellen tegen de beschikking van de 
raadkamer op strafgebied, met name waarbij de internering wordt bevolen; dit betekent 
dat  de  burgerlijke  partij  geen hoger  beroep  kan  instellen  tegen  de beslissing over  de 
strafvordering4.

Artikel  135  Sv.  betreft  niet  de  raadkamer  zetelend  als  vonnisgerecht5 maar  als 
onderzoeksgerecht, dan wanneer de raadkamer die de internering beveelt uitspraak doet 
als vonnisgerecht.

Artikel 135 Sv. kan derhalve geen toepassing vinden in zoverre hoger beroep wordt 
ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer zetelend als vonnisgerecht en waarbij de 
internering wordt bevolen; dat hoger beroep wordt geregeld door artikel 8  van de Wet 
Bescherming Maatschappij.

De bepaling van artikel 135 Sv. betreft enkel de aan te wenden rechtsmiddelen in het 
kader van de regeling van de rechtspleging; dit blijkt ook uit de plaats van dit artikel in 
het Wetboek van Strafvordering waar het deel uitmaakt van hoofdstuk IX “Verslag van de 
onderzoeksrechter  na  voltooiing  van  de  rechtspleging”  van  Boek  I  “De  gerechtelijke 
politie  en de officieren die ze  uitoefenen” en dus niet  van Boek II  “Het  gerecht”  dat 
immers de vonnisgerechten beheerst6.

Aan  de  regel  van  artikel  135,  §1,  Sv.  waarin  is  bepaald  dat  zowel  het  openbaar 
ministerie  als  de  burgerlijke  partij  tegen  alle  beschikkingen  van  de  raadkamer  hoger 
beroep kunnen instellen ligt enerzijds de gedachte ten grondslag dat de burgerlijke partij 
op gelijke voet als het openbaar ministerie zou worden behandeld7  doch anderzijds ook 
dat men met de nieuwe redactie van artikel 135, §1, Sv. geen enkele voorwaarde meer 
wou stellen naar de vraag of het belang van de strafvordering door de beschikking van de 
raadkamer in gevaar was gebracht8.

Men zegt inderdaad dat in dit stadium de belangen van de burgerlijke partij en het 
openbaar ministerie identiek zijn9.

Aan de redactiewijziging van artikel 135, §1, Sv. ligt dan ook geenszins de bedoeling 
ten grondslag dat artikel ook toepasselijk te verklaren op beslissingen van de raadkamer 
waarbij de internering wordt bevolen en dus uitspraak wordt gedaan als vonnisgerecht.

Wel integendeel: uit de bedoeling die aan de redactiewijziging van art. 135, §1, Sv. ten 
grondslag lag, blijkt duidelijk dat die bepaling enkel van toepassing is in het kader van de 
regeling van de rechtspleging.

Het middel kan niet aangenomen worden.
[3]
[3.1]
In het tweede middel wordt schending aangevoerd van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet en van artikel 26, §2, derde lid, 2°, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 

4 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 3148.
5 R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, nr. 1316.
6 Cfr. conclusie van toenmalig advocaat-generaal LIEKENDAEL bij Cass. 11 januari 1983, AC. 1982-83, 
p. 610, nr. 273, i.h.b. p. 617.
7 Cfr. R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1268.
8 R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1265.
9 R. DECLERCQ, o.c., nr. 650; R.P.D.B., tw. Procédure pénale, Compl. IX, nr. 879. Vergelijk ook: M. 
DE SWAEF, “Rechtsmiddelen tegen beslissingen van de onderzoeksgerechten bij de regeling van de 
procedure”, in A. DE NAUW, J. D’HAENENS en M. STORME (eds.),  Actuele problemen van strafrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 1987, 39: “Het in stand houden van de publieke vordering door de burgerlijke  
partij is inderdaad onontbeerlijk om haar burgerlijke eis gebeurlijk en te gepasten tijde voor het  
vonnisgerecht  te  kunnen  ontwikkelen,  gezien  de  voorwaarde  van  gelijktijdigheid  voor  de  
strafgerechten tussen burgerlijke vordering en strafvordering.”.
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op het Arbitragehof.
De eisers in cassatie hadden de KI gevraagd de volgende prejudiciële vraag te stellen 

aan  het  Arbitragehof:  “Schendt  het  art.  8,  1°,  lid  van  de  Wet  van  9  april  1930  tot 
bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van 
bepaalde sexuele misdrijven zoals vervangen bij art. 1 van de Wet van 1 juli 1964, de artt. 
10 en 11 van de Grondwet waar enkel het openbaar ministerie en de verdachte of zijn 
advocaat beroep kunnen aantekenen tegen een beschikking van de Raadkamer waarbij de 
internering werd bevolen, terwijl de burgerlijke partij of haar advocaat dit beroep niet 
kunnen aantekenen.”

De KI besloot geen prejudiciële vraag te stellen omdat er kennelijk geen schending van 
de Grondwet is.

Eisers in cassatie vragen vervolgens dat het Hof thans zelf deze prejudiciële vraag zou 
voorleggen aan het Arbitragehof.

[3.2]
In  zoverre  schending  wordt  aangevoerd  van  artikel  26,  §2,  derde  lid,  2°,  van  de 

Bijzondere Wet op het Arbitragehof, kan het Hof onderzoeken of de motieven die de 
appelrechters  geven  om  géén  prejudiciële  vraag  te  stellen  omdat  er  kennelijk  geen 
schending van de Grondwet is, naar recht kunnen verantwoorden.

Met  de  motieven  van  het  bestreden  arrest  op  pagina  21  tot  24  verantwoorden  de 
appelrechters hun beslissing om geen prejudiciële vraag te stellen naar recht10.

In zoverre het middel derhalve schending aanvoert van artikel 26, §2, derde lid, 2°, van 
de Bijzondere Wet op het Arbitragehof, kan het niet worden aangenomen.

[3.3]
De thans opnieuw opgeworpen prejudiciële vraag dient m.i. niet te worden gesteld door 

het Hof.
Inderdaad,  de  eisers  in  cassatie  ontwaren  een  discriminatie  tussen  het  openbaar 

ministerie  en  de  verdachte  enerzijds  en  de  burgerlijke  partij  anderzijds  doordat  deze 
laatste  niet  het  recht  heeft  om hoger  beroep  in  te  stellen  tegen  de  beslissing  van  de 
raadkamer waarbij de internering wordt bevolen.

Zoals reeds aangeduid, is de beslissing van de raadkamer waarbij de internering wordt 
bevolen,  niet  enkel  een  beslissing  die  wordt  genomen  door  de  raadkamer  als 
vonnisgerecht – de raadkamer oordeelt ten gronde – doch is het tevens een beslissing die 
de strafvordering betreft.

Dat in een dergelijk geval zoals artikel 8 Wet Bescherming Maatschappij dit doet, het 
hoger beroep niet wordt uitgebreid tot de burgerlijke partij is het gevolg van het feit dat de 
burgerlijke partij de strafvordering niet uitoefent noch daarin tussenkomst.

Het  belang  van  de  burgerlijke  partij  is  immers  beperkt  tot  het  bekomen  van 
schadevergoeding; dit is een privaat belang; de burgerlijke vordering heeft geen ander 
doel dan het herstel van de door het misdrijf veroorzaakte patrimoniale schade en een 
louter belang bij de bestraffing is derhalve onvoldoende om een burgerlijke partijstelling 
op te steunen11.

Anders dan het geval  is  bij  het  openbaar  ministerie of de verdachte,  beïnvloedt de 
beslissing  van  de  raadkamer  waarbij  de  internering  wordt  bevolen,  de  burgerlijke 
vordering niet.

De beslissing van de raadkamer tot  internering berokkent de burgerlijke partij  geen 
enkel nadeel, nu de burgerlijke partij nog steeds het recht heeft hoger beroep in te stellen 

10 Cfr. Cass. 1 december 1999, AC. 1999, nr. 649.
11 R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 291 en de verwijzingen aldaar.
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tegen de beschikking van de raadkamer in zoverre het gaat over het burgerlijk belang, het 
enige belang dat de burgerlijke partij uitoefent of behartigt. 

Onafgezien van de strafvordering kan de burgerlijke partij immers wél hoger beroep 
instellen  tegen  de  beschikking  van  de  raadkamer  in  zoverre  de  raadkamer  –  na  de 
internering  te  hebben  bevolen  –  uitspraak  doet  over  de  burgerlijke  vordering;  anders 
gezegd,  het  recht  van  hoger  beroep  van  de  burgerlijke  partij  strekt  zich  uit  tot  de 
beslissing  van  de  raadkamer  die  oordeelt  over  de  burgerlijke  vordering,  hetgeen  die 
raadkamer precies dient te doen wanneer tot internering wordt beslist12.

Hieruit dient te worden besloten dat de voorgestelde prejudiciële vraag niet dient te 
worden gesteld, nu de ongelijke behandeling waarover de eisers in cassatie klagen niet 
voortvloeit uit artikel 8 Wet Bescherming Maatschappij, doch uit het algemeen beginsel 
dat men slechts hoger beroep kan instellen tegen een beslissing in de mate waarin men 
daarvoor belang heeft.

In het verleden heeft het Hof reeds om dergelijke redenen geweigerd een prejudiciële 
vraag te stellen13. 

Dit  is  dus  ingevolge  die  rechtspraak  van  het  Hof  een  voldoende  grond  om  géén 
prejudiciële vraag te moeten stellen aan het Arbitragehof.

In feite zegt men in zo een geval dat de opgeworpen prejudiciële vraag niet valt onder 
toepassing van artikel 26 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof14.

[3.4]
Men kan hierbij een parallel trekken met artikel 202, 2° , Sv dat bepaalt dat het recht 

om hoger beroep in te stellen tegen de vonnissen gewezen door de politierechtbanken en 
de  correctionele  rechtbanken  aan  de  burgerlijke  partij  behoort,  maar  alleen  wat  haar 
burgerlijke belangen betreft.

Ook hier streeft  de burgerlijke partij  enkel haar privaat belang na en een eventueel 
hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beslissing op de strafvordering zou dat 
belang niet kunnen beïnvloeden, noch in negatieve noch in positieve zin.

Een  partij  kan  immers  slechts  hoger  beroep  instellen  met  betrekking  tot  de 
dispositieven van de bestreden beslissing die haar treffen; derhalve kan een burgerlijke 
partij geen hoger beroep aantekenen met betrekking tot de strafvordering15.

Overigens, zelfs na een vrijspraak van de beklaagde, behoudt de burgerlijke partij het 
recht om hoger beroep in te stellen en kan haar in hoger beroep toch schadevergoeding 
worden  toegekend;  in  dat  geval  wordt  evenwel  géén  uitspraak  gedaan  over  de 
strafvordering en kan uiteraard geen strafsanctie meer worden opgelegd16.

Een eventueel recht van hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beslissing op de 
strafvordering – en dus anders dan art. 202, 2°, Sv. bepaalt – brengt de burgerlijke partij 
niets bij; ze heeft daarvoor geen belang. 

Het parallellisme met de situatie bedoeld in artikel 8 Wet Bescherming Maatschappij is 
zonder meer treffend.

[3.5]
Meteen  is  ook  te  begrijpen  waarom artikel  135,  §1,  Sv.  aan  de  burgerlijke  partij 

daarentegen wél het recht toekent hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van de 

12 Zie de artt. 11 en 31 Wet Bescherming maatschappij.
13 Cfr. Cass. 26 juni 1996, AC. 1996, nr. 261.
14 Cfr. M.  TRAEST,  Het Hof van Cassatie en de prejudiciële vraagstelling aan het  Arbitragehof, 
Brussel, Larcier, 2005, p. 27, en de verwijzingen aldaar.
15 R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 2237.
16 Cfr. conclusie LIEKENDAEL, p. 623.
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raadkamer die de rechtspleging regelt en waar in dat geval de raadkamer uitspraak doet 
als onderzoeksgerecht over de strafvordering.

De beslissing van de raadkamer over de regeling van de procedure – beslissing die dus 
de  strafvordering  betreft  –  heeft  wél  een  onmiddellijk  gevolg  voor  de  burgerlijke 
vordering; om die reden is het ook verantwoord om de burgerlijke partij dienaangaande 
wél een recht van hoger beroep toe te kennen zoals artikel 135, §1, Sv. dat doet.

De  burgerlijke  partij  heeft  immers  wel  degelijk  een belang om hoger  beroep  in  te 
stellen tegen de beschikking van de raadkamer betreffende de regeling van de procedure – 
bv.  een beschikking van buitenvervolgingstelling – omdat de burgerlijke  partij  op die 
wijze de mogelijkheid heeft de strafvordering in stand te houden en desgevallend toch nog 
een beslissing van verwijzing naar de correctionele rechtbank uit te lokken waar dan de 
burgerlijke vordering kan worden behandeld17.

[3.6]
In  haar  reeds  aangehaalde  conclusie,  oordeelde  toenmalig  advocaat-generaal 

Liekendael dat de burgerlijke partij slechts bij uitzondering een recht mag uitoefenen dat 
de strafvordering aanbelangt en dit onder twee voorwaarden: 1° dat in het recht van de 
burgerlijke  partij  door  de  wet  voorzien  wordt;  2°  dat  het  door  de  burgerlijke  partij 
uitgeoefend wordt in zoverre de privé-belangen van die partij daarbij betrokken zijn18.

Vervolgens  onderzocht  E.  Liekendael  of  deze  voorwaarden  vervuld  zijn  bij  een 
cassatieberoep – of een hoger beroep – van de burgerlijke partij tegen de beslissing van de 
kamer  van  inbeschuldigingstelling  –  of  de  raadkamer  –  waarbij  de  internering  wordt 
bevolen  en  komt  zij  tot  het  besluit  dat  dit  niet  het  geval  is,  ook  al  bestaat  er  een 
tegenstrijdig precedent van 22 juli 19811920.

Dit laatste arrest blijkt een alleenstaande uitspraak te zijn die terecht geen navolging 
heeft gekend.

[4]
In het derde middel wordt schending aangevoerd van art. 149 van de Grondwet, art. 

962 Ger. W. en de artt. 10 en 11 van de Grondwet.
Eisers  in  cassatie  voeren  aan  dat  het  bestreden  arrest  op  grond  van 

deskundigenrapporten hebben overwogen dat M. op het moment van de feiten in een staat 
van ernstige geestesstoornis verkeerde, doch deze rapporten werden niet tegensprekelijk 
opgesteld;  verder  wordt  ook  aangevoerd  dat  op  tegenargumentatie  terzake  niet  werd 
geantwoord.

Wat de eerste grief betreft, wordt meer bepaald voorgehouden dat tot de tegenspraak 
die is voorzien in het Gerechtelijk Wetboek behoort dat de opmerkingen die de partijen 
hebben op het verslag, worden beantwoord.

Vooreerst kan er worden op gewezen dat de verplichting van artikel 149 Grondwet niet 
vereist dat op ieder argument wordt geantwoord; het is voldoende dat een antwoord wordt 
gegeven op de vraag of op het verweermiddel in het geheel beschouwd21.

Bovendien is het, anders dan de eiseres in cassatie in hun memorie voorhouden, niet zo 
dat  er  door  de  appelrechters  louter  werd  verwezen  naar  de  argumentatie  van  de 
deskundige verslagen.

De  appelrechters  stellen  ook  vast  dat  het  rapport  van  de  burgerlijke  partijen  de 

17 Cfr. R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1269. Zie ook conclusie LIEKENDAEL, p. 614.
18 Conclusie LIEKENDAEL, p. 615.
19 Cass. 22 juli 1981, R.D.P. 1981, 934.
20 Conclusie LIEKENDAEL, p. 615.
21 R. DECLERCQ, o.c., nr. 1345.
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bevindingen van de deskundigen niet weerlegt, noch in enig opzicht ontkracht dan wel 
twijfelachtig maakt22.

Met deze laatste overwegingen en de motieven waarom ze het verslag van de door de 
onderzoeksrechter aangeduide deskundigen volgen, blijken de appelrechters in alle geval 
aan de motiveringsverplichting te hebben voldaan.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Voor  het  overige,  en  met  name  in  de  mate  waarin  wordt  aangevoerd  dat  het 

contradictoir karakter van het deskundigenonderzoek vereist dat op de opmerkingen van 
partijen op het verslag wordt geantwoord, is de grief volledig afgeleid uit de tevergeefs 
aangevoerde eerste grief van het middel.

[5]
In het  vierde middel  wordt  tenslotte  aangevoerd dat  –  in  strijd  met  de  beperkende 

werking van het hoger beroep – de appelrechters, op het uitsluitend hoger beroep van de 
burgerlijke partij, de door de raadkamer in eerste aanleg toegekende schadevergoeding 
hebben verminderd.

Waar  de eerste  rechter  10.000  EUR toekende  aan  L.T.,  L.,  M.  en  T.G.  en  op  het 
uitsluitend  hoger  beroep  van  deze  burgerlijke  partijen  door  hen  25.000  EUR  werd 
gevraagd, kent de KI in toepassing van artikel 1386bis B.W. hen slechts 7.000 EUR toe.

Het middel is gegrond.
Immers,  zoals  ook  het  geval  is  bij  een  strafprocedure  ten  gronde  voor  de 

vonnisgerechten, kan de appelrechter op het enkele hoger beroep van de burgerlijke partij 
de toestand van de burgerlijke partij niet verzwaren, d.w.z. door een lager bedrag van 
schadevergoeding toe te kennen.

“Op het enkel hoger beroep van de burgerlijke partij  kan de schadevergoeding niet 
worden verminderd, doch enkel worden behouden of vermeerderd”23.

Het  feit  dat  in  dit  geval  de  beslissing  van  de  appelrechters  werd  gesteund  op  art. 
1386bis B.W. en niet op art. 1382 B.W. omdat óók blijkt dat op het moment van de feiten 
de betrokkene zich bevond in een in artikel 1 Wet Bescherming Maatschappij bedoelde 
toestand, kan daaraan geen afbreuk doet.

Zulks volgt niet enkel uit het beginsel van de beperkende werking van het hoger beroep 
doch kan ook in verband worden gebracht met het beschikkingsbeginsel.

Een toepassing van artikel 1386bis B.W. kan aan deze beginselen geen afbreuk doen.
Het zou bovendien verkeerd zijn te oordelen dat artikel 1386bis B.W. steeds in alle 

gevallen zou moeten worden toegepast door de strafrechter die de internering gelast, ook 
al lijkt artikel 11, tweede alinea, Wet Bescherming Maatschappij prima facie die indruk te 
wekken24.

Daarvan zal immers slechts sprake zijn indien wordt vastgesteld dat de betrokkene zich 
niet enkel op het moment van de uitspraak – dit is immers het beoordelingsmoment voor 
de toepassing van de Wet Bescherming Maatschappij – maar ook op het moment van de 
feiten bevond in een in artikel 1 Wet Bescherming Maatschappij bedoelde toestand; dit 
laatste moment is relevant voor de toepassing van artikel 1386bis B.W.25

Conclusie:  vernietiging  met  verwijzing  in  zoverre  de  bestreden  beslissing  aan  de 
burgerlijke  partijen  L.  T.,  L.,  M.en  T.  G.  7.000  EUR  toekent;  verwerping  voor  het 

22 p. 28, in fine.
23 R. DECLERCQ, o.c., nr. 2440; R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 2272. Zie ook: Cass. 20 april 1983, AC. 1982-
83, nr. 457; Cass. 6 maart 1984, A.C. 1983-84, nr. 457.
24 Cfr. conclusie LIEKENDAEl, p. 618-619.
25 Cass., 1 februari 2000, AR P.98.0545.N, nr. 84.
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overige.

ARREST

(A.R. P.06.0718.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep ingesteld op 10 januari 2006 is gericht tegen de beslissing 

van de raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 30 decem-
ber 2005 in de zaak AN 30.36.3420-02.

Het cassatieberoep ingesteld op 16 januari 2006 is gericht tegen de beslissing 
van de raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 30 decem-
ber 2005 in de zaak AN 30.69.003420-02.

Het cassatieberoep ingesteld op 14 april 2006 is gericht tegen het arrest van het 
Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 april 
2006.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 
aan. 

De eisers sub 1, 4 en 5 voeren in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, 
telkens drie middelen aan. 

Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. De op 10 en 16 januari 2006 ingestelde cassatieberoepen zijn gericht tegen 

de beslissingen van 30 december 2005 die evenwel geen eindbeslissingen zijn en 
zijn derhalve niet ontvankelijk.

Memories van de eisers sub 1, 4 en 5
2. De memories die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het 

cassatieberoep tegen de beschikkingen van de raadkamer de Rechtbank van Eer-
ste Aanleg te Antwerpen van 30 december 2005 behoeven geen antwoord.

Eerste middel
3. Wanneer overeenkomstig artikel 7 van de wet van 9 april 1930 tot bescher-

ming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers 
van bepaalde seksuele misdrijven (Wet Bescherming Maatschappij) de raadka-
mer de internering beveelt van de beklaagde, dan wordt het hoger beroep tegen 
die beslissing geregeld door artikel 8 van die wet.

Artikel 135 Wetboek van Strafvordering is niet toepasselijk.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
4. Het middel strekt ertoe een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitrage-

hof.
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Het middel gaat ervan uit dat een burgerlijke partij, net zoals het openbaar mi-
nisterie en de verdachte, hoger beroep moet kunnen instellen tegen de beslissing 
waarbij de internering van een verdachte wordt gelast of geweigerd.

5. De beslissing tot internering schaadt de belangen van een burgerlijke partij 
niet aangezien op het enkele hoger beroep van die partij de appelrechter opnieuw 
oordeelt over diens vordering tot schadevergoeding en volledige vergoeding kan 
toekennen.

Het behoort evenwel niet tot het belang van een burgerlijke partij op te komen 
tegen een strafmaatregel of andere maatregel die de rechter niet op vordering van 
de burgerlijke partij kan opleggen.

Het middel faalt naar recht.
6. Het Hof moet de prejudiciële vraag niet stellen.
Derde middel
7. Het middel komt in feite op tegen de beoordeling van feiten door de rechters 

en is derhalve niet ontvankelijk.
Vierde middel
8. Artikel 1386bis, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt, met betrekking tot 

de vergoeding van de schade veroorzaakt door abnormalen, gewoontemisdadi-
gers of plegers van bepaalde seksuele misdrijven, dat de rechter hen kan veroor-
delen tot de gehele vergoeding of tot een gedeelte van de vergoeding waartoe hij 
zou gehouden zijn, indien hij de controle van zijn daden had. 

Het tweede lid bepaalt dat de rechter uitspraak doet naar billijkheid, rekening 
houdend met de omstandigheden en met de toestand van de partijen.

9. Het in de laatst vermelde bepaling bedoelde recht op mildering van de ver-
plichting tot schadevergoeding komt alleen ten goede van de geesteszieke.

10.  Deze onaantastbare beoordeling houdt  evenwel niet  in dat,  wanneer de 
voormelde personen geen hoger beroep tegen hun veroordeling instellen, de ap-
pelrechter op het enkele hoger beroep van de schadelijder de hem toegekende 
schadevergoeding mag verminderen. 

11. De beslissing waarbij de appelrechters op het hoger beroep van de eisers 
de hen door de eerste rechter toegekende schadevergoeding verminderen is niet 
naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond. 
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest enkel in zoverre het uitspraak doet over de om-

vang van eisers schadevergoedingen.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers in drie vierden van de kosten en laat de overige kosten 

ten laste van de Staat.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van 
beschuldigingstelling.

12 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-
raal – Advocaat: mr. M. Verstraeten, Gent. 

Nr. 409

2° KAMER - 12 september 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - ERNSTIGE 
AANWIJZINGEN VAN SCHULD - VASTSTELLING

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVEL TOT AANHOUDING - AANVULLING DER GEGEVENS

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING - 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - AANVULLING DER GEGEVENS

1º Artikel 16, §5, Wet Voorlopige Hechtenis vereist niet dat in het bevel tot aanhouding de 
ernstige  aanwijzingen  van  schuld  nader  worden  omschreven;  de  vaststelling  ervan 
volstaat1.

2º en 3° De kamer van inbeschuldigingstelling vermag bij de handhaving van de voorlopige 
hechtenis wettig de gegevens van het bevel tot aanhouding aan te vullen op grond van  
de artikelen 21, §5, 23, § 4 en 30, §4, Wet Voorlopige Hechtenis. 

(L.)

ARREST

(A.R. P.06.1240.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van Hof van Beroep te Gent, ka-

mer van inbeschuldigingstelling, van 29 augustus 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 16, §5, Wet Voorlopige Hechte-

nis omdat volgens de eiser de appelrechters enerzijds de sanctie van zijn invrij-
heidstelling hadden moeten toepassen en zij anderzijds niet vermochten de gege-

1 R. VERSTRAETEN, Strafvordering, 2005, nr 1042; R. DECLERCQ, Onderzoeksgerechten, A.P.R., nr 713; 
H.D.  BOSLY -  D.  VANDERMEERSCH,  Procédure  pénale,  2005,  874;  R.  DECLERCQ,  Strafrechtspleging, 
2003, nr 833. 
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vens van het bevel tot aanhouding met betrekking tot de ernstige aanwijzingen 
van schuld aan te vullen. 

2. Dit artikel 16, §5 vereist niet dat in het bevel tot aanhouding de ernstige aan-
wijzingen van schuld nader worden omschreven. De vaststelling ervan volstaat.

3. De appelrechters stellen vast dat alle wettelijke verplichtingen aan dit artikel 
16 in het bevel tot aanhouding werden opgenomen. 

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. 
4. De appelrechters vermochten bij de handhaving van de voorlopige hechtenis 

wettig de gegevens van het bevel tot aanhouding aan te vullen op grond van de 
artikelen 21, §5, 23, §4 en 30, §4, Wet Voorlopige Hechtenis. 

Het middel faalt in zoverre naar recht.
Tweede middel
5. In zoverre het middel is afgeleid uit het tevergeefs aangevoerde eerste mid-

del is het niet ontvankelijk.
6. In zoverre het middel miskenning aanvoert van de bewijskracht van het be-

vel tot aanhouding mist het feitelijke grondslag, daar de appelrechters van die 
akte geen uitlegging geven die ermede niet verenigbaar is.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
12 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-
raal – Advocaat: mr. H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 410

2° KAMER - 13 september 2006

VALS GETUIGENIS - CRIMINELE ZAKEN - BEOORDELINGSELEMENTEN

De rechter waarbij een telastlegging van valse getuigenis in criminele zaken is aanhangig  
gemaakt  moet  met  name nagaan  of  de  valse  verklaring  de  uitspraak  heeft  kunnen  
beïnvloeden; de omstandigheid dat het arrest van het hof van assisen niet met redenen 
is omkleed belet dit onderzoek niet1. (Art. 218, Sw.)

(M. T. G.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 12 feb. 2003, AR P.02.1511.F, nr 101.
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(A.R. P.06.0326.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 23 januari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
In zoverre het middel de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert, 

dat niet toepasselijk is op de onderzoeksgerechten bij de regeling van de rechts-
pleging, faalt het naar recht.

Voor het overige voert de eiser aan dat, aangezien de wet de juryleden geen re-
kenschap vraagt van de middelen waarmee zij tot hun overtuiging zijn gekomen, 
het bestreden arrest niet zonder "onmiskenbare redeneringsfout", heeft kunnen 
oordelen dat de getuigenis die de verweerster wordt ten laste gelegd niet van aard 
was om de beoordeling van de zaak door het hof van assisen te beïnvloeden. 

De rechter waarbij een telastlegging van valse getuigenis in criminele zaken is 
aanhangig gemaakt moet met name nagaan of de valse verklaring de uitspraak 
heeft kunnen beïnvloeden. 

In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, belet de omstandigheid dat het ar-
rest van het hof van assisen niet met redenen is omkleed dit onderzoek niet.

Het dossier van de rechtspleging en de stukken van het onderzoek stellen de 
bodemrechter immers in staat om in feite het substantiële of bijkomstige karakter 
te beoordelen van de verdraaiing van de waarheid die de getuige wordt ten laste 
gelegd.

Wat de gegrondheid van die beoordeling betreft omkleden de appelrechters 
hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden zij deze naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 
13 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. J.-M. Defourny, Luik, J.-L. Berwart, Luik en M. Nève, Luik. 
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Nr. 411

2° KAMER - 13 september 2006

RECHTBANKEN — ALGEMEEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER - VERPLICHTING OM OVER 
ALLE PUNTEN VAN DE VORDERING UITSPRAAK TE DOEN - ARTIKEL 1138, 3°, GER.W. - PUNT VAN 
DE VORDERING - BEGRIP

Het  door  een  partij  aan  de  rechter  gedane  verzoek  om  een  onderzoeksmaatregel  te  
bevelen, is geen punt van de vordering, in de zin van artikel 1138, 3°, Ger.W.1. (Art. 1138, 
3°, Ger.W.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0532.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Het middel voert aan dat de appelrechters, met schending van artikel 1138, 3°, 

van het Gerechtelijk Wetboek, hebben verzuimd om over een punt van de vorde-
ring uitspraak te doen. Het voert dienaangaande aan dat de eiser, in zijn conclu-
sie in hoger beroep, bij wijze van inleiding heeft gevorderd om de verificatie te 
bevelen van de rechtspleging te Dendermonde betreffende de N.V. Scheldefuel.

Het door een partij aan de rechter gedane verzoek om een onderzoeksmaatre-
gel te bevelen, is geen punt van de vordering in de zin van artikel 1138, 3°, van 
het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel faalt dienaangaande naar recht.
Het middel dat voor het overige de schending van de artikelen 6 van het Ver-

drag tot Bescherming van de Rechten van de mens en de Fundamentele Vrijhe-
den en 149 van de Grondwet aanvoert, is volledig afgeleid uit de tevergeefs aan-
gevoerde schending van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,

1 Cass., 23 dec. 1991, AR 9253, nr 221. 
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 
13 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. O. Martins, Brussel. 

Nr. 412

2° KAMER - 13 september 2006

1º VREEMDELINGEN - TEWERKSTELLING VAN EEN BUITENLANDSE WERKNEMER ZONDER 
TOELATING VAN DE MINISTER VAN WERKGELEGENHEID EN ARBEID - BUITENLANDSE WERKNEMER IN 
HET BEZIT VAN EEN INSCHRIJVINGSBEWIJS IN HET VREEMDELINGENREGISTER - VERVOLGING VAN DE 
WERKGEVER - VEROORDELING - MOTIVERING

2º ARBEID — ALLERLEI - TEWERKSTELLING VAN EEN BUITENLANDSE WERKNEMER ZONDER 
TOELATING VAN DE MINISTER VAN WERKGELEGENHEID EN ARBEID - BUITENLANDSE WERKNEMER IN 
HET BEZIT VAN EEN INSCHRIJVINGSBEWIJS IN HET VREEMDELINGENREGISTER - VERVOLGING VAN DE 
WERKGEVER - VEROORDELING - MOTIVERING

1º en 2°  De buitenlandse onderdanen die gemachtigd of toegelaten werden om onbeperkt  
te verblijven met toepassing van de Vreemdelingenwet of van de Regularisatiewet, zijn  
vrijgesteld  van de verplichting  tot  het  verkrijgen van een arbeidskaart;  uit  de  loutere  
vermelding op de keerzijde van het inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister, dat  
dit  stuk  geen  uitoefening  van  een  winstgevende  activiteit  toestaat,  kan  niet  worden  
afgeleid dat de vreemdeling die de drager ervan is, niet is vrijgesteld van de verplichting  
tot  het  verkrijgen  van  een  arbeidskaart.  (Artt.  12,  eerste  lid,  en  13,  eerste  lid, 
Vreemdelingenwet; Art. 2, 3°, b), K.B. 9 juni 1999 houdende uitvoering wet 30 april 1999, 
gewijzigd bij K.B. 6 feb. 2003)

(Y. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0583.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 20 maart 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eisers voeren een middel aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Het middel voert aan dat het arrest door de eiser te veroordelen wegens de te-

lastlegging a) niet beperkt tot één werknemer, de artikelen 2, 3°, b), van het Ko-
ninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 
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1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, en 1, 3°, van 
het Koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorie-
ën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart 
voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit, schendt.

Uit hoofde van die telastlegging was de eiser schuldig verklaard om tussen 14 
en 18 mei 2003 twee werknemers die niet over de Belgische nationaliteit be-
schikken, te hebben doen of laten werken zonder toelating te hebben verkregen 
van de minister van werkgelegenheid en arbeid. Hij voert aan dat aangezien één 
van die werknemers over een verblijfsvergunning voor onbeperkte tijd beschikte, 
deze van de voormelde toelating vrijgesteld was.

Krachtens artikel 2, 3°, b), van het voormelde Koninklijk besluit van 9 juni 
1999, zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit van 6 februari 2003, in werking ge-
treden op 1 april 2003, zijn vrijgesteld van het verkrijgen van een arbeidskaart, 
de buitenlandse onderdanen die gemachtigd of toegelaten werden om onbeperkt 
te verblijven met toepassing van de wet van 15 december 1980 of van de wet van 
22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde ca-
tegorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk.

Krachtens artikel 12, eerste lid, van de Wet van 15 december 1980, wordt de 
vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van meer dan drie 
maanden in  het  Rijk,  door  het  gemeentebestuur van zijn  verblijfplaats  in  het 
vreemdelingenregister ingeschreven.

Naar luid van artikel 13, eerste lid, van die wet, wordt de machtiging tot ver-
blijf verleend voor onbeperkte tijd, tenzij zij  uitdrukkelijk een tijdslimiet stelt 
wegens bijzondere omstandigheden eigen aan de betrokkene of in verband met 
de aard en de duur van zijn werkzaamheden in België. De verblijfsvergunning 
die constateert dat de vreemdeling toegelaten is tot verblijf krachtens artikel 10, 
of gemachtigd is tot een verblijf voor onbeperkte tijd, is één jaar geldig. Op aan-
vraag van de betrokkene wordt zij door het gemeentebestuur van zijn verblijf-
plaats verlengd of vernieuwd.

Na te hebben vastgesteld dat "Mehmed Memer [...] op het ogenblik van de fei-
ten in het bezit was van een inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister", 
oordeelt het arrest, teneinde de telastlegging a) bewezen te verklaren, dat "op de 
keerzijde van dit getuigschrift, duidelijk vermeld staat dat deze titel geen uitoefe-
ning van een winstgevende activiteit toestaat".

Uit de voormelde wettelijke bepalingen vloeit voort dat de appelrechters op 
grond van die overweging hun beslissing niet naar recht verantwoorden.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de eiser voor het overige 

van de telastlegging f) vrijspreekt.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
13 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Ph. Lardinois, Brussel. 

Nr. 413

2° KAMER - 13 september 2006

1º SAMENHANG - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERJARING - VERJARINGSSTUITENDE 
DADEN - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - INTRINSIEKE SAMENHANG - GEVOLG

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - 
VERJARINGSSTUITENDE DADEN - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - INTRINSIEKE SAMENHANG - GEVOLG

1º en 2°  De gevolgen van de daden die de verjaring van de strafvordering m.b.t. een  
misdrijf stuiten, strekken zich uit tot alle misdrijven die samen worden behandeld en die  
door een intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn1. (Art. 22, V.T.Sv.; Artt. 
226 en 227, Sv.)

(N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0966.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 juni 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
Eerste onderdeel :
Het arrest doet uitspraak over het hoger beroep dat eiser op grond van artikel 

135, §2, van het Wetboek van Strafvordering, heeft ingesteld. De beroepen be-
schikking, die oordeelt dat de strafvordering niet verjaard is, verwijst de eiser 
naar de correctionele rechtbank.

De gevolgen van de daden die de verjaring van de strafvordering m.b.t. een 
misdrijf stuiten, strekken zich uit tot alle misdrijven die samen worden behan-
deld en die door een intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn.

Het arrest vermeldt "dat [de eiser] verkeerdelijk aanvoert dat de sociaalrechte-
lijke misdrijven van telastleggingen Ibis a) b) c) en d), verjaard zouden zijn; dat 

1 Zie Cass., 3 maart 2004, AR P.03.1750.F, nr 117.
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de verjaring van de strafvordering immers regelmatig was gestuit door het zit-
tings-blad van de terechtzitting van de 49ste correctionele kamer van 3 januari 
2002; dat in tegenstelling tot wat [de eiser] aanvoert, geen enkele wettelijke be-
paling de raadkamer verbiedt om voor die telastleggingen een daad van stuiting 
van de strafvordering in aanmerking te nemen m.b.t. telastleggingen van dezelf-
de aard, ten laste gelegd aan dezelfde inverdenkinggestelde, het voorwerp uitma-
kend van hetzelfde dossier, en die wegens hun samenhang gezamenlijk door de-
zelfde rechter zullen worden berecht; dat de fiscale misdrijven van telastlegging 
Iter 'minstens'  tussen 31 december 1995 en 24 februari 1997 zouden zijn ge-
pleegd; dat zelfs indien men de incriminatieperiode ten laatste op 24 februari 
1997 afsluit, de daad van stuiting van de strafvordering die in de beroepen be-
schikking wordt bedoeld, nl. het zittingsblad van de terechtzitting van de 49ste 
correctionele kamer van 3 januari 2002, nog steeds uitwerking heeft; dat die fis-
cale misdrijven immers samenhangend zijn met de misdrijven van sociaal straf-
recht van de telastleggingen Ibis a) b) c) en d) en die welke reeds voor de correc-
tionele rechtbank aanhangig zijn".

Om te verklaren dat de strafvordering niet verstreken is, steunen de appelrech-
ters dus op een handeling uit een rechtspleging die niet bij hen aanhangig was.

Aangezien de misdrijven die voor berechting naar de correctionele rechtbank 
zijn verwezen en die welke door de raadkamer zijn onderzocht, niet samen wer-
den behandeld, beslissen de appelrechters niet naar recht dat de laatste met de 
eerste samenhangend waren en dat de daad die de verjaring van de ene stuitte, 
ook die van de andere stuitte.

Het onderdeel is gegrond.
Er is geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het eerste middel 

noch van het tweede middel, die niet tot vernietiging zonder verwijzing kunnen 
leiden.

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.
13 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-

slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. E. Carlier, Brussel en E.R. France, Brussel. 

Nr. 414

1° KAMER - 14 september 2006
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1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
TEGENSTELBAARHEID

2º AFSTAND (RECHTSPLEGING) — AFSTAND VAN GEDING - STRAFZAKEN - 
BURGERLIJKE PARTIJ - AFSTAND - GEVOLG

1º  Het  gezag  van  gewijsde  in  strafzaken  staat  niet  eraan  in  de  weg  dat  een 
gedingvoerende  partij  die  geen  partij  was  in  het  strafproces,  de  uit  het  strafproces 
afgeleide gegevens betwist1. (Art. 4, V.T.Sv.)

2º Wanneer het slachtoffer van een misdrijf afstand doet van zijn burgerlijke partijstelling  
tijdens het strafproces, heeft die afstand niet tot gevolg dat dit slachtoffer geacht wordt  
nooit partij in het strafproces te zijn geweest2. (Art. 4, V.T.Sv.)

(I. J. e.a. T. P & V VERZEKERINGEN c.v.b.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0488.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 28 mei 2004 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955;

- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag van het strafrechterlijk gewijsde;
- de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van 

het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 66 en 67 van het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 2, 23, 820 en 826 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Teneinde het hoger beroep van de eiseressen ontvankelijk, maar niet gegrond te verkla-

ren en het gehele beroepen vonnis te bevestigen, herinnert het bestreden vonnis eraan dat 
de eiseressen "(...) vorderen dat zij, ingeval deze rechtbank niet zou beslissen dat (ver-
weerster) in het vonnis van 29 november 1999 berust heeft, de gegevens van het strafpro-
ces zouden mogen betwisten en zouden mogen aanvoeren dat mejuffrouw B. aansprake-
lijk is voor het ongeval van 6 september 1997", en beslist het als volgt :

"het gezag van het strafrechterlijk gewijsde, ongeacht of het om de strafrechterlijke be-
slissing zelf gaat dan wel om de beslissing over de burgerlijke belangen, geldt tussen de-
genen die partij in het strafproces waren;

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.414..
2 Ibid.
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krachtens artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden heeft een ieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke 
rechten en verplichtingen recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak; (...) zulks houdt 
onder meer in dat de partijen in een burgerlijk geding gelijke kansen moeten hebben om 
de door de andere partijen aangedragen bewijzen te weerleggen (Cass., 15 februari 1991, 
J.T.T., 1991, 741 en de opmerkingen van R.O. Dalcq);

(de eiseressen) die zich erop beroepen derden te zijn in de rechtspleging in hoger be-
roep die geleid heeft tot de vrijspraak van mejuffrouw B., zijn van oordeel dat zij het recht 
hebben om hun argumenten betreffende de beweerde aansprakelijkheid van laatstgenoem-
de te doen gelden; daartoe beroepen zij zich op een arrest van het Hof van Cassatie van 2 
oktober 1997 dat luidt als volgt: 

'in de regel mogen, krachtens artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voor-
afgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, beslissingen op de strafvordering niet 
opnieuw ter sprake gebracht worden ter gelegenheid van een burgerlijk proces; die regel 
moet evenwel in samenhang worden gelezen met het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging en artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag tot bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden; het gezag van het strafrechterlijk 
gewijsde staat er niet aan in de weg dat een partij in een later burgerlijk proces de kans 
moet hebben de gegevens, afgeleid uit het strafgeding, te betwisten in zoverre zij geen 
partij was in het strafgeding of er niet vrij haar belangen kon laten gelden' (Larcier Cass., 
1997, 312);

er moet worden vastgesteld dat (de eiseressen) niet kunnen worden beschouwd als der-
den in de rechtspleging in hoger beroep; (...) het feit dat zij afstand hebben gedaan van 
hun eisen ontneemt hun niet de hoedanigheid van procespartij;

zij hadden vrij hun belangen betreffende de aansprakelijkheid voor het ongeval kunnen 
doen gelden voor de appelrechter, te meer daar (verweerster) op de zitting verscheen aan 
de zijde van haar verzekerde, wat de (eiseressen) niet kon misleiden omtrent het feit dat 
zij niet berust had en zinnens was om de aansprakelijkheid van haar verzekerde te betwis-
ten; 

daarom (...) zou de meest elementaire voorzichtigheid erin hebben bestaan geen afstand 
te doen;

aldus hebben (de eiseressen) blijk gegeven van een totaal gebrek aan onderscheidings-
vermogen, maar hebben zij vrij gehandeld en (...), in strijd met wat zij verklaren, kan (ver-
weerster) geen enkel verwijt worden gemaakt;

het recht van verdediging is geëerbiedigd;
tenslotte (...) is artikel 6 niet bedoeld om partijen de gelegenheid te geven te trachten 

beoordelingsfouten recht te zetten;
de (eiseressen) moeten alle gevolgen daarvan dragen",
zodat "de rechtbank gebonden is door het gezag van gewijsde van het vrijsprekend von-

nis van 2 mei 2000" en dat "de rechtbank dus de argumenten van de (eiseressen) betref-
fende de wederzijdse aansprakelijkheid en de door het litigieuze ongeval veroorzaakte 
schade  niet  zal  onderzoeken  omdat  daarover  een eindvonnis  is  gewezen" en  dat  "het 
hoofdberoep totaal ongegrond is". 

Grieven
Het gezag van het strafrechterlijk gewijsde staat er niet aan in de weg dat een partij in 

een later burgerlijk proces de kans moet hebben de gegevens, afgeleid uit het strafgeding, 
te betwisten in zoverre zij geen partij was in het strafgeding of er, ofschoon partij, niet vrij 
haar belangen heeft kunnen doen gelden. 
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Bijgevolg heeft  een  strafrechterlijke  beslissing geen  gezag  van gewijsde  jegens het 
slachtoffer van een misdrijf dat zich geen burgerlijke partij heeft gesteld of die hoedanig-
heid verloren heeft.

Overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de vooraf-
gaande titel van het Wetboek van Strafvordering kan de burgerlijke rechtsvordering van 
het slachtoffer van een misdrijf terzelfder tijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd 
als de strafvordering. Zij kan ook afzonderlijk vervolgd worden. Het slachtoffer van het 
misdrijf  beschikt dus over de vrije keuze om zijn burgerlijke rechtsvordering voor de 
strafrechter dan wel voor de burgerlijke rechter te brengen.

Het staat het slachtoffer van een misdrijf dus tevens vrij afstand te doen van zijn recht 
om zijn burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter te brengen teneinde ze door de 
burgerlijke rechter te doen berechten.

De artikelen 66 en 67 van het Wetboek van Strafvordering bieden het slachtoffer van 
een misdrijf  de mogelijkheid om voor het vonnis afstand te doen van zijn burgerlijke 
rechtsvordering, in welk geval hij niet gehouden zal zijn tot de later gemaakte kosten.

Het gevolg hiervan is dat het slachtoffer van een misdrijf zich uit het strafproces terug-
trekt en afziet van zijn recht om zijn burgerlijke rechtsvordering te doen berechten vol-
gens de regels van het Wetboek van Strafvordering.

Een dergelijke afstand voor het strafgerecht in hoger beroep heeft dezelfde gevolgen als 
een afstand van geding.

Afstand van geding is een proceduremechanisme waarbij een partij afziet van de rechts-
pleging die zij is begonnen met een hoofdvordering of met een tussenvordering. Met an-
dere woorden, de partij die afstand doet ziet af van het begonnen geding.

Afstand van geding brengt de zaken terug in de staat van voor het proces of, anders ge-
zegd, in dezelfde staat alsof er geen geding was geweest, zodat de partij die afstand doet 
van geding geacht wordt nooit partij in dat geding te zijn geweest.

De oplossing is dezelfde ongeacht of het een zuiver burgerlijk geding betreft - dat gere-
geld wordt door de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, waaronder artikel 820 dat 
de afstand van geding omschrijft en artikel 826, waarvan het eerste lid bepaalt dat afstand 
van geding die aangenomen is, van rechtswege inhoudt dat de partijen ermee instemmen 
dat de zaken over en weder in dezelfde staat worden teruggebracht alsof er geen geding 
was geweest - dan wel een burgerlijke rechtsvordering die voor de strafrechter wordt ge-
bracht en die eveneens, op grond van artikel 2 van voormeld wetboek, geregeld wordt 
door de bovengenoemde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek of, althans, door de ar-
tikelen 66 en 67 van het Wetboek van Strafvordering.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, door te beslissen dat het "gebonden is door het 
gezag van gewijsde van het vrijsprekend vonnis van 2 mei 2000" en dat het "dus de argu-
menten van de (eiseressen) betreffende de wederzijdse aansprakelijkheid en de door het li-
tigieuze  ongeval  veroorzaakte  schade  niet  zal  onderzoeken  omdat  daarover  reeds  een 
eindvonnis is gewezen", op grond dat de eiseressen "niet als derden kunnen worden be-
schouwd in de (straf)rechtspleging in hoger beroep" en dat"het feit dat zij afstand hebben 
gedaan van hun eisen hun niet de hoedanigheid van procespartij ontneemt", het wettelijk 
begrip afstand van geding miskent alsook de gevolgen die de wet aan de afstand van ge-
ding verbindt zowel in burgerlijke zaken (schending van de artikelen 820 en 826 van het 
Gerechtelijk Wetboek) als in burgerlijke gedingen die voor de strafrechter worden ge-
bracht (schending van de artikelen 2, 820 en 826 van het Gerechtelijk Wetboek en, al-
thans, van de artikelen 66 en 67 van het Wetboek van Strafvordering), zich in strijd met 
de wet gebonden acht door het gezag van gewijsde van het vrijsprekend vonnis van 2 mei 
2000, in zoverre de eiseressen wegens hun afstand van geding geacht worden nooit partij 
te zijn geweest in het geding dat tot dat vrijsprekend vonnis heeft geleid (miskenning van 
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het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van het strafrechterlijk gewijsde en schending 
van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek) en in strijd met de wet de eiseressen de mo-
gelijkheid ontneemt om de aansprakelijkheid van mevrouw B. vrij te betwisten voor de 
burgerlijke rechter (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verde-
diging, schending van artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955 en van de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Hoewel het in de regel de partijen niet toegestaan is de op de strafvordering 

gewezen beslissingen opnieuw te betwisten naar aanleiding van een burgerlijk 
proces, staat het gezag van het strafrechterlijk gewijsde er niet aan in de weg dat 
een gedingvoerende partij die geen partij was in het strafproces, de uit het straf-
proces afgeleide gegevens betwist.

Wanneer het slachtoffer van een misdrijf afstand doet van zijn burgerlijke par-
tijstelling tijdens het strafproces, heeft die afstand niet tot gevolg dat dit slachtof-
fer geacht wordt nooit partij in het strafproces te zijn geweest.

Het middel, dat op de tegenovergestelde bewering berust, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
14 september 2006 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – 

Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Wouters en Geinger. 

Nr. 415

1° KAMER - 14 september 2006

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GRONDEN - 
OVERSPEL - BELEDIGEND KARAKTER - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

Overspel  is  enkel  dan  een  grond  tot  echtscheiding  wanneer  het  beledigend  is;  de  
feitenrechter kan beslissen dat, bij gebrek aan gegevens die het tegendeel bewijzen, het 
overspel beledigend is 1.  (Art. 229, B.W.)

(W. T. J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0196.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 november 2004 gewezen 

1 Cass., 4 sept. 1986, AR 4933, nr 10. 
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door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 229 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870, 915 en 917 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet. 
Aangevochten beslissingen
Na te hebben aangenomen dat "het overspel zijn beledigend karakter voor de andere 

echtgenoot onder meer verliest wanneer deze de affectieve en morele huwelijksbanden 
definitief verbroken heeft en aldus impliciet zijn echtgenoot ontslagen heeft van de plicht 
tot getrouwheid" en na te hebben beslist dat uit de door de eiseres overgelegde gegevens 
niet bleek dat zulks het geval was op het ogenblik dat zij haar buitenechtelijke verhouding 
met L. aanging, verwerpt het bestreden arrest de subsidiair ingestelde vordering van de ei-
seres die ertoe strekte haar toe te staan het bewijs door getuigen te leveren van de volgen-
de feiten :

"- In juni 2000, toen (de eiseres) opgenomen was in het Sint-Pietersziekenhuis te Ottig-
nies, bekommerde (de verweerder) zich helemaal niet om de evolutie van de gezondheids-
toestand van zijn echtgenote en bezocht hij haar niet in het ziekenhuis; daarentegen ver-
toonde hij zich in diezelfde periode in het openbaar in het gezelschap van mevr. T.H. 
waardoor hij duidelijk liet zien dat hij met haar een intieme relatie had;

- Vanaf augustus 2000,  nadat (de eiseres) de echtelijke woning te Waver,  chaussée 
d'Ottembourg, 241 verlaten had, heeft (de verweerder) mevr. T.H. bij zich genomen in de 
echtelijke woning en gedroeg hij zich met haar zo dat daaruit het bestaan van een intieme 
band tussen hen beiden op te maken viel".

Het bevestigt bijgevolg het bestreden vonnis, in zoverre het de echtscheiding tussen de 
echtgenoten in het nadeel van de eiseres uitspreekt op grond van artikel 229 van het Bur-
gerlijk Wetboek, en het beslist aldus op alle gronden die hier geacht worden volledig 
weergegeven te zijn en meer bepaald op de volgende gronden:

"het staat vast dat de scheiding van de partijen dagtekent van augustus 2000, toen (de 
eiseres) de echtelijke woning verliet. In juni van hetzelfde jaar verkeerden de partijen dus 
kennelijk reeds volop in een huwelijkscrisis.

Tevens staat vast dat (de verweerder) in die periode al verschillende jaren af te rekenen 
had met de erge drankzucht van zijn echtgenote.

Getuige hiervan haar talrijke ziekenhuisopnames, met name van 26 maart tot 8 mei 
1998, van 12 november tot 17 december 1999, van 13 juni tot 4 juli 2000 en van 23 juli 
tot 6 augustus 2000.

Die ziekenhuisopnames hebben klaarblijkelijk niet voorkomen dat (de eiseres) herviel, 
aangezien (de eiseres) op 10 augustus 2000, dus 4 dagen nadat zij uit het Sint-Pieterszie-
kenhuis te Ottignies ontslagen was, een verkeersongeval had dat aan haar dronkenschap te 
wijten was, aangezien de op het ogenblik van het ongeval uitgevoerde tests wezen op een 
alcoholgehalte van 3,49 gram per liter bloed. 

Gelet op die acute huwelijkscrisis bewijst noch het feit dat (de verweerder) zijn echtge-
note niet heeft bezocht in het ziekenhuis gedurende haar voorlaatste verblijf aldaar noch 
het feit dat hij in die tijd een intieme relatie was begonnen, ja zelfs was gaan samenwo-
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nen, met mevr. H. dat (de verweerder) de huwelijksband definitief verbroken had; derhal-
ve zijn die feiten niet van dien aard dat ze elk beledigend karakter ontnemen aan het over-
spel, dat is gepleegd door (de eiseres) die eraan moet worden herinnerd dat in echtschei-
dingszaken de wederzijdse fouten niet onderling mogen worden vergeleken.

(...)
De feiten die (de eiseres) door alle middelen van recht, getuigenissen inbegrepen, wil 

bewijzen, zijn dus te dezen niet ter zake dienend, zodat het getuigenverhoor waarom zij 
subsidiair verzoekt niet verantwoord is".

Grieven
Krachtens artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek is overspel alleen dan een grond tot 

echtscheiding wanneer het beledigend is voor de echtgenoot. Om dat te beoordelen, moet 
de feitenrechter alle omstandigheden, eigen aan de zaak, in aanmerking nemen, zo nodig 
door het bewijs ervan door getuigen toe te staan, welk recht is vastgelegd in de artikelen 
1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 915 en 917 van het Gerechtelijk Wetboek. Gelet 
op de toedracht van de zaak verliest het overspel zijn beledigend karakter onder meer als 
de andere echtgenoot de affectieve en morele banden van het huwelijk definitief verbro-
ken heeft en aldus zijn echtgenoot impliciet ontslagen heeft van zijn plicht tot getrouw-
heid. Teneinde te oordelen of, op het ogenblik dat een der echtgenoten overspel pleegt, de 
andere echtgenoot hem ontslagen heeft van de plicht tot getrouwheid, mag de rechter bij 
zijn onderzoek van het gedrag van die echtgenoot niet enkel het tijdstip in aanmerking ne-
men waarop het paar een acute huwelijkscrisis doormaakt. Hij dient het geheel van dat ge-
drag te onderzoeken tot de dag waarop het als beledigend aangemerkte overspel is vastge-
steld en zelfs tot voordien indien het latere gedrag van de echtgenoot die beweert beledigd 
te zijn, de verbreking van de gevoelsband bevestigt.

In haar appelconclusie gaf de eiseres weliswaar toe dat uit  een vaststelling van ge-
rechtsdeurwaarder bleek dat zij de nacht van 15 op 16 oktober 2001 met een zekere L. had 
doorgebracht, maar zij betoogde dat dit overspel niet beledigend was. Zij herinnerde in 
rechte eraan dat "in de rechtspraak algemeen wordt aangenomen dat, wanneer één van de 
echtgenoten besluit te gaan samenleven met een derde en aldus zijn echtgenote elke hoop 
op verzoening ontneemt, hij niet kan beweren beledigd te zijn door de relatie die zijn echt-
genote aangaat met een ander persoon". Zij betoogde in feite dat haar relatie geen toe-
komst had, terwijl de verweerder reeds in juni 2000 openlijk was uitgekomen voor zijn 
verhouding met zijn huidige gezellin, T. H. die reeds vanaf de scheiding van de partijen in 
augustus 2000 "terstond haar intrek had genomen in de echtelijke woning tezamen met 
haar dochter die ook vandaag nog de kamer van de eigen dochter van de partijen betrekt" 
en dat de overspelige relatie van de verweerder met die vrouw was vastgesteld op 25 au-
gustus 2002.

Uit het geheel van de omstandigheden van de zaak leidde zij af dat de verweerder reeds 
in augustus 2000 definitief een nieuw leven was begonnen waardoor elke hoop op verzoe-
ning uitgesloten was.  Het  bewijsaanbod,  in  de bewoordingen waarin  het  was gesteld, 
sloeg niet enkel op de omstandigheid dat de verweerder zich in juni 2000 in het openbaar 
had vertoond in het gezelschap van mevr. T.H. maar ook op het feit dat de verweerder 
haar reeds vanaf augustus 2000 bij zich had genomen in de echtelijke woning.

Door alleen maar te stellen dat "het feit (dat de verweerder) in die tijd een intieme rela-
tie was begonnen, ja zelfs was gaan samenwonen, met mevr. H.,", gelet op de acute huwe-
lijkscrisis, "(niet) bewijst dat hij de huwelijksband definitief verbroken had, zodat "(het 
feit) ook al was het bewezen, niet van dien aard is dat het elk beledigend karakter ont-
neemt aan het overspel dat is gepleegd door (de eiseres)" teneinde daaruit af te leiden dat 
het getuigenverhoor waarom de eiseres subsidiair verzocht, niet verantwoord was, ant-
woordt het arrest niet op het omstandig verweermiddel van de eiseres, namelijk dat het 
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volgehouden gedrag van de verweerder het bewijs kon opleveren van het feit dat hij voor 
haar geen gevoelens meer koesterde (schending van artikel 149 van de Grondwet) en de 
aan de rechter opgelegde verplichting om bij het onderzoek van het beledigend karakter 
van een gedraging alle omstandigheden, eigen aan de zaak, in aanmerking te nemen, zo 
nodig door het bewijs ervan door getuigen toe te staan, miskent (schending van de artike-
len 229 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 915 en 917 van het Gerechtelijk Wet-
boek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek kan ieder der echtgenoten 

echtscheiding vorderen op grond van overspel  door de andere echtgenoot ge-
pleegd.

Overspel is alleen dan een grond tot echtscheiding wanneer het beledigend is. 
De feitenrechter kan beslissen dat, bij gebrek aan gegevens die het tegendeel be-
wijzen, het overspel beledigend is.

De eiseres verzocht subsidiair in haar conclusie het bewijs te mogen leveren 
van twee in het middel weergegeven feiten.

Na te hebben vermeld dat "het overspel zijn beledigend karakter voor de ande-
re echtgenoot onder meer verliest wanneer deze de affectieve en morele banden 
van het huwelijk definitief verbroken heeft en impliciet zijn echtgenoot ontsla-
gen heeft van de plicht tot getrouwdheid", beslist het arrest dat geen van de feiten 
waarvan het bewijs werd aangeboden, aantoont "dat [de verweerder] de huwe-
lijksband definitief verbroken heeft en dat het derhalve niet van dien aard [is] dat 
het elk beledigend karakter ontneemt aan het overspel, dat is gepleegd door [de 
eiseres] die eraan moet worden herinnerd dat in echtscheidingszaken de weder-
zijdse fouten niet onderling mogen worden vergeleken".

Uit het onderzoek "van de omstandigheden, eigen aan de zaak, zoals zij geble-
ken zijn uit de pleidooien en uit de neergelegde conclusies en stukken" leidt het 
af "dat de eiseres in gebreke blijft aan te tonen dat het aan haar verweten en be-
wezenverklaard overspel niet beledigend is voor [de verweerder]".

Door die overwegingen antwoordt het arrest op de in het middel aangegeven 
conclusie van de eiseres en gaat het op grond van een beoordeling van de feiten 
na of het gedrag van de eiseres, gelet op alle omstandigheden, eigen de zaak, een 
beledigend karakter heeft.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 september 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-

lingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Oosterbosch. 
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Nr. 416

1° KAMER - 14 september 2006

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN – RUÏNES VAN INDUSTRIËLE GEBOUWEN  - VOORWAARDEN

De in de belastingverordening bedoelde installaties vallen niet onder de jaarlijkse belasting, 
verschuldigd door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die eigenaar is van op het  
grondgebied  van  de  stad  gelegen  ruïnes  van  industriële  gebouwen,  die  al  dan  niet  
zichtbaar  zijn  van op de openbare  weg,  wanneer  zij  voor  andere activiteiten  worden 
aangewend,  zonder  dat  de  activiteiten  waarnaar  de  omschakeling  geschiedt,  van 
industriële aard dienen te zijn.  (Artt. 1 en 2, Belastingverordening van 14 feb. 1995 van 
de stad La Louvière)

(STAD LA LOUVIERE  T.  JUBILE INVEST n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0064.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan :
Geschonden wetsbepalingen
de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de belastingverordening van de stad La Louvière van 14 fe-

bruari 1995 waarbij de gemeentebelasting op de ruïnes van industriële gebouwen voor de 
duur van 6 jaar wordt hernieuwd; 

artikel 149 van de Grondwet;
Artikel 159 van de Grondwet. 
Aangevochten beslissingen
Teneinde het beroep van de verweerster ontvankelijk te verklaren, de voorgelegde be-

slissing te vernietigen en, opnieuw uitspraak doende, het beroep gegrond te verklaren, de 
litigieuze aanslagen te vernietigen, de ontheffing ervan te bevelen en de eiseres te veroor-
delen tot terugbetaling van de uit dien hoofde onverschuldigd ontvangen bedragen, ver-
hoogd met de moratoire interest vanaf 19 januari 2002, herinnert het bestreden arrest er-
aan dat "het beroep betrekking heeft op de gemeentebelasting die (de eiseres) op de ruïnes 
van industriële gebouwen geheven heeft  en ten laste van (de verweerster) ten kohiere 
heeft gebracht voor het aanslagjaar1997 voor de respectieve bedragen van 2.220.000 BEF 
en 3.580.000 BEF", stelt het vast dat "(de verweerster) terecht aanvoert dat de beroepen 
beslissing nietig is wegens inbreuk op de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 
september 1987 betreffende de procedure voor de bestendige deputatie", zodat "het aan 
het Hof van Cassatie staat de voorgelegde beslissing te vernietigen en opnieuw uitspraak 
te doen",

en het beslist het volgende :
"de belastingverordening die op 14 februari 1995 voor de aanslagjaren 1995 tot en met 

2000 werd ingevoerd en vervolgens werd opgeheven op 26 januari 1998, heft de litigieuze 
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belasting van iedere  natuurlijke  persoon  of  rechtspersoon,  die  eigenaar  is  van op het 
grondgebied van de stad gelegen ruïnes van industriële gebouwen, ongeacht of ze zicht-
baar zijn van op de openbare weg;

artikel 2 van voornoemde verordening preciseert dat de belasting geheven wordt op 
'alle afgedankte en niet voor andere activiteiten aangewende industriële installaties waar-
van de exploitatie is stopgezet gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren met ingang 
van 1 januari volgend op de datum van de stopzetting van de activiteiten';

gelet op die tekst is een bedrijfsruimte enkel belastbaar indien :
- zij een afgedankte en niet voor andere activiteiten aangewende industriële installatie 

is,
- zij niet langer wordt geëxploiteerd,
- zij ten minste gedurende drie jaar zonder onderbreking niet werd geëxploiteerd met 

ingang van 1 januari die volgt (...) op de datum van stopzetting van de activiteiten;
bijgevolg is de litigieuze belasting onder meer onderworpen aan de voorwaarde dat de 

activiteiten in de goederen waarop de belasting wordt geheven, zonder onderbreking zijn 
stopgezet gedurende de jaren 1994, 1995 en 1996;

die goederen welke eigendom zijn van (de verweerster), bestaan uit twee bedrijfsruim-
ten, gelegen te Haine-Saint-Pierre, 13, rue de la Station (kadastraal bekend onder A 636v 
2) en rue des Déportés (kadastraal bekend onder A 629 g6); laatstgenoemd goed heet de 
'site Cabay-Jouret');

ter rechtvaardiging van de litigieuze belasting beroept de stad zich vooral op de admini-
stratieve beslissingen van na het aanslagjaar 1997;

- een besluit van de Waalse regering van 2 april 1998 betreffende de bedrijfsruimten 
van gewestelijk belang en de sanering van de bedrijfsruimte 'Cabay-Jouret', waarbij de af-
danking wordt gedecreteerd,

- een ministerieel besluit van 25 januari 1999, gewijzigd op 19 april 1999, waarbij de 
afdanking wordt vastgesteld en tot onteigening wordt besloten;

dat ministerieel besluit stelt vast dat het goed verkeert in een 'materiële toestand' die in 
strijd is met de goede inrichting ervan en onverenigbaar is met het architectonische karak-
ter van het gebied en dat het 'gebouw dat centraal ligt in de bedrijfsruimte' een bestem-
ming heeft behouden na 1988;

er wordt tevens allusie gemaakt (...) op de 'huidige' bestemming van het goed, die on-
verenigbaar wordt geacht met de algemene bestemming van het gebied en met de steden-
bouwkundige plannen voor het gebied 1 Henegouwen;

geen van die overwegingen sluit uit dat de bedrijfsruimte gedurende de referentiejaren 
wel degelijk werd geëxploiteerd; 

uit foto's die in 2000-2002-2003 zijn genomen kan niets van betekenis worden afgeleid;
het besluit van de burgemeester van 21 augustus 2000 waarbij de afbraak wordt bevo-

len van de op de bedrijfsruimte 'Cabay-Jouret' gelegen industriële gebouwen en waarbij 
tevens maatregelen worden getroffen teneinde de uitbreiding van de bodemontreiniging 
tegen te gaan, is slechts het logisch gevolg van de tenuitvoerlegging van de hierboven ver-
melde stedenbouwkundige plannen, zonder daarom een doorslaggevend bewijs te zijn in 
dit geschil;

uit het geheel van die gegevens van het dossier van (de eiseres) kan niet worden afge-
leid dat de litigieuze belastingen gerechtvaardigd waren op het ogenblik dat zij voor het 
daarin bedoelde tijdvak ten kohiere waren gebracht;

uit de door (de verweerster) overgelegde stukken van submap 10 blijkt daarentegen het 
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volgende :
- in 1991 waren met de vennootschappen Chemviron en Reasearc-Cottrell huurovereen-

komsten  gesloten  betreffende  'onroerende  goederen  voor  halfindustrieel  gebruik';  die 
overeenkomsten eindigden van rechtswege respectievelijk in 1996 en in 2000 

- op 1 juni 1993 heeft het Belgische Rode Kruis 'het gewezen administratief gebouw' 
van de bedrijfsruimte Cabay-Jouret gehuurd met het genot van de omgeving en de toe-
gangswegen tot het geheel van de percelen, teneinde er een asielcentrum met een capaci-
teit van 200 personen op te richten voor kandidaat-politieke vluchtelingen,

- andere gebouwen konden dienen als opslagplaatsen, uitgerust met een rolbrug en een 
hoogspanningscabine; het blijkt dat zij tijdelijk werden gebruikt door de naamloze ven-
nootschap Durobor, 

- In 1993 werd de bedrijfsruimte gelegen in de rue de la Station als atelier verhuurd ten 
dele aan de bvba sociétés Hannecart en ten dele aan het Institut Sainte-Thérèse; 

de in de belastingverordening van 14 februari 1995 gebruikte bewoordingen verwijzen 
niet naar het begrip 'afdanking' in de zin van artikel 167 van het WWROSP en impliceren 
geenszins dat de omschakeling van de bedrijfsruimte aan bepaalde voorwaarden moest 
voldoen (gesteld al dat (de eiseres) daartoe bevoegd zou zijn);

die belastingverordening wijst klaar en duidelijk het feit aan dat de heffing van de be-
lasting verantwoordt, de voorwaarde dat afgedankte en niet voor andere activiteiten aan-
gewende industriële installaties, die als ruïnes zijn aangemerkt, gedurende drie jaar zonder 
onderbreking niet mogen geëxploiteerd zijn, alsook het bedrag van de belasting en de wij-
ze van berekening; 

de betrokken bedrijfsruimten voldoen niet aan de voorwaarden, bepaald in de artikelen 
1 en 2 van de verordening;

(de eiseres) betoogt bovendien op bladzijde 9 van haar aanvullende en haar samenvat-
tende conclusie dat het niet wordt betwist dat de belastingheffende overheid zich ertoe be-
perkt heeft belasting te heffen op de ruïnes van industriële gebouwen, met uitsluiting van 
de gedeelten van de bedrijfsruimte die niet aan die definitie beantwoorden; 

enerzijds heeft het door (de verweerster) opgeworpen geschil betreffende de vraag of de 
belasting verschuldigd is, uiteraard betrekking op de grondslag van die belasting;

anderzijds moet bij de beoordeling van de bewering rekening worden gehouden met 
een brief van 3 september 2002 van de burgemeester van (de eiseres), waaruit blijkt dat de 
percelen waarop de belasting niet werd geheven, reeds in 1996 niet langer toebehoorden 
aan de vennootschap (de verweerster);

hieruit volgt dat het beroep gegrond is;
het wordt niet betwist dat moratoire interest verschuldigd is op de ten onrechte geïnde 

bedragen".
Grieven
Eerste onderdeel,
Artikel 1 van de door de eiseres op 14 februari 1995 goedgekeurde belastingverorde-

ning voert ten voordele van de eiseres voor de aanslagjaren 1995 tot en met 2000 een jaar-
lijkse belasting in ten laste van iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die eigenaar is 
van op het grondgebied van de eiseres gelegen ruïnes van industriële gebouwen, ongeacht 
of die zichtbaar zijn van op de openbare weg.

Artikel 2 van dezelfde belastingverordening van 14 februari 1995 bepaalt dat de belas-
ting op de ruïnes van industriële gebouwen onderworpen geheven wordt op alle afgedank-
te en niet voor andere activiteiten aangewende industriële installaties waarvan de exploita-
tie definitief is stopgezet gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren met ingang van 1 
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januari volgend op de datum van stopzetting van de activiteiten. Het bedrag van de belas-
ting wordt voor iedere ruïne afzonderlijk vastgesteld (artikel 3 van de belastingverorde-
ning) en de belasting bedraagt 10.000 frank per are niet bebouwde oppervlakte en 20.000 
frank per are bebouwde oppervlakte (artikel 4 van de belastingverordening).

Met andere woorden een bedrijfsruimte is belastbaar indien de volgende voorwaarden 
tezamen vervuld zijn : (1) zij vormt een afgedankte en niet voor andere doeleinden aange-
wende industriële installatie, (2) zij wordt niet meer als industriële installatie geëxploi-
teerd en (3) zij werd gedurende ten minste drie jaar zonder onderbreking niet geëxploi-
teerd vanaf 1 januari volgend op de datum van de stopzetting van de activiteiten.

Wat meer bepaald de tweede voorwaarde betreft kan zowel uit de letter als uit de geest 
van de belastingverordening worden afgeleid dat alleen de exploitatie van de bedrijfs-
ruimte als industriële installatie en niet gelijk welk soort van exploitatie of activiteit aan 
de heffing van de belasting in de weg kan staan,

Het bestreden arrest  beslist dat  de heffingsgrondslag ontbreekt op grond dat "uit de 
door (de verweerster) overgelegde stukken van submap 10 het volgende blijkt :

-in 1991 waren met de vennootschappen Chemviron en Reasearc-Cottrell huurovereen-
komsten gesloten betreffende 'onroerendegoederen voor halfindustrieel gebruik'; die over-
eenkomsten eindigden van rechtswege respectievelijk in 1996 en 2000,

- op 1 juni 1993 heeft het Belgische Rode Kruis 'het gewezen administratief gebouw' 
van de bedrijfsruimte Cabay-Jouret gehuurd met genot van de omgeving en de toegangs-
wegen tot het geheel van de percelen, teneinde er een asielcentrum met een capaciteit van 
200 personen op te richten voor kandidaat-politieke vluchtelingen,

- andere gebouwen konden dienen als opslagplaatsen, uitgerust met een rolbrug en een 
hoogspanningscabine; het blijkt dat zij tijdelijk werden gebruikt door de vennootschap 
Durobor,

- in 1993 werd de bedrijfsruimte, gelegen in de rue de la Station als atelier verhuurd ten 
dele aan de bvba sociétés Hannecart en ten dele aan het Institut Sainte-Thérèse".

Een huurovereenkomst levert in beginsel passieve inkomsten op en sluit elke exploita-
tie als industriële installatie uit, behalve in het te dezen niet-vastgestelde geval dat de be-
drijfsruimte door de huurder voor industriële doeleinden wordt gehuurd.

Verre van aan te tonen dat de voorwaarden waaronder de belasting verschuldigd was, te 
dezen niet vervuld waren voor het litigieuze aanslagjaar bewijst het bestaan van in 1991 
en 1993 gesloten huurovereenkomsten (die eindigden in 1996 en 2000) dus integendeel 
dat de bedrijfsruimte na 1991 niet werd geëxploiteerd als industriële installatie na 1991 
en, derhalve, niet als zodanig werd geëxploiteerd gedurende de drie jaar die aan 1 januari 
van het litigieuze aanslagjaar (1997) zijn voorafgegaan, dat is gedurende de jaren 1994, 
1995 en 1996.

Dezelfde conclusie geldt voor het mogelijke, maar nie- vastgestelde gebruik (aangezien 
het bestreden arrest in verband met andere gebouwen enkel vermeldt dat "het blijkt dat zij 
tijdelijk werden gebruikt door de naamloze vennootschap Durobort") van de bedrijfsruim-
te als opslagplaats; dat gebruik impliceert zeker niet dat een bedrijfsruimte tijdens dezelf-
de jaren als industriële installatie werd geëxploiteerd.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest uit de enkele vaststelling dat de verweerster het 
bewijs leverde van het bestaan van verschillende in 1991 en 1993 gesloten (en in 1996 en 
2000 geëindigde) huurovereenkomsten en van de mogelijkheid dat sommige gebouwen 
als opslagruimte werden gebruikt wat in geen geval kan worden beschouwd als een ex-
ploitatie van de bedrijfsruimte als industriële installatie zoals in de belastingverordening 
wordt vereist, niet wettig heeft kunnen afleiden dat de heffingsgrondslag van de belasting 
te dezen ontbrak voor het litigieuze aanslagjaar, zodat het bestreden arrest, door het be-
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roep van de verweerster op grond van die overwegingen gegrond te verklaren, de artikelen 
1 en 2 van de belastingverordening van 14 februari 1995 alsook artikel 159 van de geco-
ördineerde Grondwet schendt, daar het weigert de litigieuze belastingverordening te dezen 
toe te passen en op die grondslag de ontheffing van de litigieuze belastingen beveelt.

Tweede onderdeel
Een bedrijfsruimte kan niettemin worden bestempeld als een afgedankte en niet voor 

andere doeleinden aangewende industriële installatie waarvan de exploitatie als industrië-
le installatie definitief is stopgezet gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren in de 
zin van artikel 2 van de belastingverordening van 14 februari 1995, zelfs als in sommige 
gebouwen of in bepaalde ruimten die deel uitmaken van die bedrijfsruimte de een of ande-
re activiteit doorgaat. Krachtens artikel 3 van de belastingverordening wordt het bedrag 
van de belasting in dat geval voor iedere ruïne afzonderlijk vastgesteld en bedraagt de be-
lasting overeenkomstig artikel 4 van de belastingverordening 10.000 Belgische frank per 
are niet bebouwde oppervlakte en 20.000 Belgische frank per are bebouwde oppervlakte. 
Met andere woorden, de gedeelten van de bedrijfsruimte die niet voldoen aan de voor-
waarden voor de heffing van de belasting, zijn voor de berekening daarvan uitgesloten.

Het zou overigens te gemakkelijk zijn de toepassing van de belastingverordening te 
omzeilen en de belasting op de ruïnes van industriële gebouwen te ontwijken door de een 
of andere weinig belangrijke activiteit in een bedrijfsruimte die hoofdzakelijk de kenmer-
ken van een ruïne van een industrieel gebouw vertoont.

In haar appelconclusie wees de eiseres erop dat "de verschillende huurovereenkomsten 
geen aanleiding kunnen geven tot belastingvrijstelling en evenmin kunnen worden be-
schouwd als gevallen waarin de belaste bedrijfsruimten voor andere activiteiten worden 
aangewend";

(...) met andere woorden, het bestaan van die huurovereenkomsten impliceert geenszins 
dat de betrokken bedrijfsruimten niet als ruïnes van industriële gebouwen in de zin van de 
belastingverordening dienen te worden bestempeld; het bestaan van die overeenkomsten 
heeft overigens het Gewest evenmin belet de betrokken bedrijfsruimten als 'afgedankt' te 
beschouwen; binnen de afgedankte bedrijfsruimte mogen immers gebouwen of gedeelten 
van gebouwen staan die nog verder worden gebruikt voor de een of andere economische 
activiteit;

(...) voor het overige preciseert (de verweerster) in haar beroep nog dat 'op het ogenblik 
van de aanslag de procedures waren ingesteld tegen de weigering van activiteiten', wat 
wel degelijk aantoont dat in de betrokken bedrijfsruimten geen activiteiten plaatsvonden 
en deze dus niet werden geëxploiteerd en dat er derhalve wel degelijk grond was tot hef-
fing van de belasting;

(...) naar luid van artikel 3 van de belastingverordening wordt het bedrag van de belas-
ting voor iedere ruïne afzonderlijk vastgesteld en worden de bedragen van de belasting 
vastgesteld in artikel 4 van genoemde verordening; 

(...) het wordt niet betwist dat de belastingheffende overheid zich ertoe heeft beperkt 
belasting te heffen op de ruïnes van industriële gebouwen met uitsluiting van de gedeelten 
van de bedrijfsruimte die niet aan die definitie beantwoorden"; 

In haar conclusie betoogde de eiseres dus dat een bedrijfsruimte als een ruïne van een 
industrieel gebouw kan worden aangemerkt - en dus aan de belasting kan worden onder-
worpen - zelfs als bepaalde gedeelten van de betrokken bedrijfsruimte, die uiteraard van 
de berekening van de belasting zijn uitgesloten, niet voldeden aan de voorwaarden voor 
de heffing van de belasting, zoals die in artikel 2 van de belastingverordening zijn be-
paald.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door het beroep van de verweerster gegrond te 
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verklaren op grond dat "(de eiseres) bovendien op bladzijde 9 van haar aanvullende en 
haar samenvattende conclusie betoogt dat het niet wordt betwist dat de belastingheffende 
overheid zich ertoe beperkt heeft belasting te heffen op de ruïnes van industriële gebou-
wen met uitsluiting van de gedeelten van de bedrijfsruimte die niet aan die definitie beant-
woorden", maar dat "enerzijds, het door (de verweerster) opgeworpen geschil betreffende 
de vraag of de belasting verschuldigd is uiteraard betrekking heeft op de grondslag van 
die belasting" en dat "anderzijds, bij de beoordeling van de bewering rekening moet wor-
den gehouden met een brief van 3 september 2002 van de burgemeester van (de eiseres) 
waaruit blijkt dat de percelen waarop de belasting niet werd geheven, reeds in 1996 niet 
langer toebehoorden aan de vennootschap (de verweerster), in geen van zijn overwegin-
gen antwoordt op de in het middel uiteengezette argumenten van de eiseres, zodat het niet 
regelmatig met redenen is omkleed en artikel 149 van de Grondwet schendt. Het verwart 
tevens  de  heffingsgrondslag  van  de  belasting  met  de  wijze  van  berekening  ervan  en 
schendt aldus de artikelen 2, 3 en 4 van de belastingverordening van 14 februari 1995 als-
ook, bijgevolg, artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, het op de in het middel be-
kritiseerde gronden weigert die belastingverordening toe te passen in zoverre een bedrijfs-
ruimte als een ruïne van een industrieel gebouw kan worden bestempeld - en aan de belas-
ting kan worden onderworpen - zelfs als bepaalde gedeelten van de betrokken bedrijfs-
ruimte die krachtens de artikelen 3 en 4 van de belastingverordening, van de berekening 
van de belasting uitgesloten zijn, niet voldoen aan de voorwaarden voor de heffing van de 
belasting zoals die bepaald zijn in artikel 2 van de belastingverordening die de heffings-
grondslag ervan vaststelt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 1 van de door de gemeenteraad van de eiseres op 14 februari 1995 

goedgekeurde belastingverordening op de ruïnes van industriële gebouwen be-
paalt dat een jaarlijkse belasting wordt geheven van iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, die eigenaar is van op het grondgebied van de stad gelegen ruïnes 
van industriële gebouwen, ongeacht of ze zichtbaar zijn van op de openbare weg.

Krachtens artikel 2 van die verordening wordt die belasting geheven op alle af-
gedankte  en  niet  voor  andere  doeleinden  aangewende  industriële  installaties 
waarvan de exploitatie is stopgezet gedurende ten minste drie opeenvolgende ja-
ren met ingang van 1 januari volgend op de datum van stopzetting van de activi-
teiten.

Uit die bepalingen volgt dat de aldaar bedoelde installaties niet worden belast 
wanneer zij voor andere activiteiten worden aangewend, zonder dat de omscha-
keling dient te geschieden naar activiteiten van industriële aard.

Daar het arrest vaststelt  dat de litigieuze bedrijfsruimten zijn omgeschakeld 
naar  verschillende activiteiten,  beslist  het  wettig  dat  die  bedrijfsruimten "niet 
voldoen  aan  de  in  de  artikelen  1  en  2  van  de  verordening  bepaalde 
voorwaarden".

Dit onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
In strijd met wat dit onderdeel stelt, voerde de eiseres in haar conclusie niet 

aan dat een bedrijfsruimte kan worden bestempeld als een ruïne van een industri-
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eel gebouw, zelfs als bepaalde gedeelten ervan niet voldoen aan de voorwaarden 
voor de heffing van de belasting, maar dat de belastingheffende overheid zich er-
toe beperkt heeft belasting te heffen op een ruïne van een industrieel gebouw, 
met uitsluiting van de gedeelten van de bedrijfsruimte die er geen waren.

Dit onderdeel mist feitelijke grondslag. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-

lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Wouters en D. Lambot, Brussel. 

Nr. 417

1° KAMER - 15 september 2006

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — BEGRIP. AARD VAN WETGEVING - 
PACHTPRIJS DIE HET WETTELIJK MAXIMUM OVERSCHRIJDT - RECHT OP TERUGBETALING - AARD - 
DOEL

2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — BEGRIP. AARD VAN WETGEVING - 
PACHTPRIJS DIE HET WETTELIJK MAXIMUM OVERSCHRIJDT - RECHT OP HERZIENING - AARD - DOEL

3º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - 
PACHTPRIJS DIE HET WETTELIJK MAXIMUM OVERSCHRIJDT - RECHT OP TERUGBETALING VAN DE 
PACHTPRIJS - AFSTAND

4º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - 
PACHTPRIJS DIE HET WETTELIJK MAXIMUM OVERSCHRIJDT - RECHT OP HERZIENING VAN DE 
PACHTPRIJS - AFSTAND

1º Het recht op terugbetaling van een pachtprijs  die het bij  de wet bepaalde maximum  
overschrijdt  is  dwingend en strekt tot  bescherming van de pachter.  (Art.  5,  vierde lid, 
Pachtwet)

2º Het recht op herziening van de pachtprijs van een lopende pacht waarvan het bedrag 
hoger is dan het bij de wet bepaald maximum is dwingend en strekt tot bescherming van  
de pachter. (Art. 5, eerste lid, Pachtwet)

3º De pachter kan geen afstand doen van zijn recht op terugbetaling van een pachtprijs die 
het bij de wet bepaalde maximum overschrijdt dan nadat hij deze prijs heeft betaald; uit  
het enkele feit van de betaling, zij het met kennis van de relatieve nietigheid, kan geen  
afstand van dit recht worden afgeleid  (Art. 5, vierde lid, Pachtwet)1

4º De pachter kan geen afstand doen van zijn recht op herziening van een pachtprijs die  
het bij de wet bepaalde maximum overschrijdt dan nadat hij deze prijs heeft betaald; uit  

1 Zie Cass., 21 maart 2003, AR C.00.0569.N, nr 187 (handelshuur) en  T.B.O.  2003, 156 e.v., met 
noot S. MOSSELMANS,  "Het dwingende karakter van art.  14, eerste lid van de Handelshuurwet" en 
Cass., 21 juni 2004, AR C.04.0036.N, nr 342 (huishuur)
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het enkele feit van de betaling, zij het met kennis van de relatieve nietigheid, kan geen  
afstand van dit recht worden afgeleid. (Art. 5, eerste lid, Pachtwet)

(LANDBOUWVENNOOTSCHAP VAN OOSTROM & KURVER T. P.)

ARREST

(A.R. C.05.0171.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 4 oktober 2004 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. MIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2 en 5 van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprij-

zen, opgenomen onder artikel III van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van 
huurders van landeigendommen, zoals van toepassing sinds de wijziging door de wet van 
7 november 1988;

- de artikelen 821 en 824 van het Gerechtelijk Wetboek, en voor zoveel als nodig 1044 
en 1045 Gerechtelijk Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel dat inhoudt dat een afstand van recht strikt dient te wor-
den uitgelegd en slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging 
vatbaar zijn.

Aangevochten beslissingen
De eiseres komt op tegen de bestreden beslissing, in zoverre de Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Tongeren na eiseres' beperkt hoger beroep als ongegrond te hebben afgewezen 
en de verweersters eisuitbreiding te hebben ingewilligd, eiseres' vordering om de jaarlijk-
se pachtprijs te horen vaststellen op het wettelijk maximum van 5.799 euro, ongegrond 
verklaart, haar vordering tot terugbetaling van de pachtgelden die dit bedrag overschreden 
dienvolgens afwijst, en de vordering van verweerster om eiseres te horen veroordelen tot 
betaling van de achterstallige pachtgelden ten bedrage van 24.232 euro gegrond verklaart.

De appelrechters stoelen hun beslissing op volgende gronden:
"In tegenstelling tot de eerste rechter oordeelt deze rechtbank (...) dat de wet tot beper-

king van de pachtprijzen wel degelijk van toepassing is. Het voorgaande brengt met zich 
dat er principieel enkel rekening kan worden gehouden met het kadastraal inkomen voor 
de grond bij de bepaling van de wettelijke pachtprijs daarvan.

(...)
(...) De gevolgen van het dwingende karakter van deze wet.
Partijen stellen terecht dat de voornoemde wet de openbare orde niet raakt, doch slechts 

van dwingend recht is (Cass., 13 januari 1977, Arr. Cass., 1977, 542). Niets belet partijen 
- zoals in casu - ervan af te wijken maar steeds met het gevaar dat achteraf een partij op 
deze afwijkende overeenkomst terugkomt. Weliswaar kan de beschermde partij afstand 
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doen van de relatieve nietigheid door vrijwillig te betalen en voor zover deze betaling met 
kennis van de relatieve nietigheid gebeurt. Een pachter die door zijn betaling een contract 
uitvoert, waarvan een beding (in casu de pachtprijs) relatief nietig is, dekt de relatieve nie-
tigheid als de betaling enerzijds vrijwillig gebeurt en anderzijds met kennis van de relatie-
ve nietigheid (Stassijns E., Pacht, APR, Story-Scientia, 1997, 122, met verwijzing naar 
Cass., 14 april 1967, Arr. Cass., 1967, 987).

Voornoemde cassatierechtspraak dateert van na de wet tot beperking van de pachtprij-
zen daterend van 26 juli 1952, vervangen door de wet van 4 november 1969 en gewijzigd 
door de wet van 7 november 1988 en wordt nog steeds geciteerd in voornoemde nog vrij 
recente toonaangevende rechtsleer inzake de pachtwetgeving.

Met de eerste rechter is ook deze rechtbank van oordeel dat men zich thans de vraag 
kan stellen of er nog wel veel pachters zijn die niet op de hoogte zijn van de geldende 
wettelijke bepalingen. De pachters zijn immers almaar meer ontwikkeld en mondiger ge-
worden. Er zijn diverse publicaties van landbouw-organisaties op de markt voorhanden. 
Meer nog, in casu was de pachter een professionele landbouwvennootschap die gedurende 
quasi tien jaar de overeengekomen pachtprijs vrijwillig en zonder enig voorbehoud heeft 
betaald. Deze vennootschap werd in België opgericht, met zetel te Bree en inschrijving te 
Hasselt hetgeen ook reeds wijst op een werkterrein in België. Minstens één oprichter, met 
name Hendricus Kurver is - blijkens de bewoordingen van de notariële oprichtingsakte 
zelf - beroepsmatig als fruitteler actief. Omwille van dezelfde argumentatie als de eerste 
rechter is ook deze rechtbank ervan overtuigd dat deze betalingen met kennis van de rela-
tieve nietigheid hebben plaatsgevonden waardoor de eiseres (...) geacht wordt afstand te 
hebben gedaan van de relatieve nietigheid van de overeenkomst die partijen bijgevolg in-
tegraal tot wet strekt.

De eerste rechter heeft de vorderingen van (de eiseres) ertoe strekkende de jaarlijkse 
pachtprijs te begroten op 5.799 euro terecht afgewezen alsook de vordering tot terugbeta-
ling van 59.000 euro wegens teveel betaalde pachtgelden gedurende de laatste vijf jaren.

(...) De tegenvordering inzake achterstallige pachtgelden.
Na onderzoek oordeelt deze rechtbank dat de eerste rechter terecht heeft geoordeeld dat 

de eiseres (...) nog achterstallige pachtgelden verschuldigd is aan verweerster (...) tot 30 
november 2003 en dit in uitvoering van de overeenkomst die partijen tot wet strekt.

De eerste rechter begrootte de pachtachterstand tot en met september 2003 op een be-
drag van 21.381 euro in hoofdsom waartoe de eiseres (...) terecht werd veroordeeld.

De huidige eisuitbreiding - zoals aangepast in een pleitnota die door de verweerster (...) 
werd neergelegd ter zitting van 6 september 2003 - is derhalve gegrond voor het bedrag 
van 24.232 euro verminderd met 21.381 euro hetzij voor een bijkomend bedrag van 2.851 
euro in hoofdsom, meer de gerechtelijke intresten, zoals hierna verduidelijkt in het be-
schikkend gedeelte.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat het vonnis van de eerste rechter dient te worden beves-
tigd mits de hiervoor aangehaalde deels andersluidende motivering" (p. 4-5 van het be-
streden vonnis).

Aldus verwijzen de appelrechters in dit verband ook naar "dezelfde argumentatie" van 
de vrederechter, die zich in het beroepen vonnis op de volgende motieven had gebaseerd:

"(...) (I)ndien de wet op de pachtprijzenbeperking in deze van toepassing zou zijn, dient 
nog vastgesteld dat deze wet niet van openbare orde is, doch slechts van dwingend recht 
zodat niets de partijen belette ervan af te wijken (Cass., 13.01.1977, Pas., 1977, I, 523).

In casu zijn partijen duidelijk overeengekomen dat de pachtprijs hoger zou liggen dan 
de wettelijk voorziene pachtprijs.

Bovendien heeft  (de eiseres)  gedurende bijna 10 jaar vrijwillig  de overeengekomen 
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pachtprijs betaald.
Wanneer de pachter, als beschermde partij, vrijwillig betaalt en deze betaling gebeurt 

met kennis van de relatieve nietigheid van de overeenkomst, wordt hij geacht afstand te 
doen van de relatieve nietigheid (Cass., 14.04.1967, R.W., 1967-68, 393).

Nu (de eiseres) in deze alleszins vrijwillig betaalde, dient nagegaan te worden of hij dit 
deed met kennis van de relatieve nietigheid, zodat hij geacht kan worden afstand te heb-
ben gedaan van de relatieve nietigheid van de overeenkomst.

De rechtbank aanvaardt dat (de eiseres) als landbouwvennootschap en dus ontegenspre-
kelijk bekend met de pachtwetgeving met kennis van zaken en van de relatieve nietigheid 
handelde. Er wordt in de overeenkomst tussen partijen uitdrukkelijk verwezen naar de 
pachtwet, zodat (de eiseres) niet kan stellen daarvan geen kennis te hebben gehad. Boven-
dien was de wet op de beperking van de pachtprijzen op het ogenblik van het afsluiten van 
de overeenkomst in 1992 reeds meer dan 20 jaar van kracht en werd er in de publicaties 
van de landbouw- en andere organisaties, alsook in de media reeds zo vaak en uitvoerig 
over bericht, zodat het uitgesloten is dat (de eiseres) niet op de hoogte zou zijn geweest 
van de relatieve nietigheid van de door h(aar) gesloten overeenkomst voor wat de pacht-
prijs  betreft.  De tijd dat landbouwers als minder ontwikkeld en onmondig werden be-
schouwd behoort tot een ver verleden en is zeker niet meer van toepassing op de heden-
daagse agrariërs, laat staan landbouwvennootschappen.

Bijgevolg wordt (de eiseres) geacht afstand te hebben gedaan van de relatieve nietig-
heid van de overeenkomst.

Bijgevolg strekt de overeenkomst partijen tot wet (art. 1134 B.W.) en is de hoofdeis op 
deze punten ongegrond" (p. 7-8 van het beroepen vonnis van de vrederechter d.d. 18 sep-
tember 2003),

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Overeenkomstig het vierde lid van artikel 5 van de wet van 4 november 1969 tot beper-

king van de pachtprijzen, moeten de pachtprijzen worden terugbetaald aan de pachter, op 
diens verzoek, voor zover zij het wettelijk vastgestelde bedrag overschrijden en in zoverre 
het gaat om reeds vervallen en betaalde pachtgelden van de vijf jaren die aan het verzoek 
tot terugbetaling voorafgaan.

Deze bepaling, die van dwingend recht is, kan uit haar aard slechts van toepassing zijn 
op pachtgelden die door de pachter aan de verpachter werden betaald.

Te dezen oordelen de appèlrechters, mede door te verwijzen naar de desbetreffende 
motieven in het beroepen vonnis, dat de eiseres, door als professionele landbouwvennoot-
schap gedurende ongeveer tien jaar de overeengekomen pachtprijs vrijwillig en zonder 
enig voorbehoud te hebben betaald met kennis van de relatieve nietigheid van deze con-
tractueel vastgelegde pachtprijs, moet worden geacht afstand te hebben gedaan van deze 
relatieve nietigheid van de overeenkomst, die de partijen, aldus de rechtbank, bijgevolg 
integraal tot wet strekt.

Uit deze vaststellingen van de appelrechters kan evenwel niet wettig worden afgeleid 
dat de eiseres afstand zou hebben gedaan van het recht op terugvordering, zoals bepaald 
in artikel 5, vierde lid, van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprij-
zen. Deze laatste bepaling maakt het recht op terugbetaling immers niet afhankelijk van 
de voorwaarde dat de pachtgelden die worden teruggevorderd, betaald zouden zijn zonder 
kennis van de relatieve nietigheid van de contractueel overeengekomen pachtprijs.

Bovendien kan een afstand van recht niet zomaar worden vermoed, doch kan een der-
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gelijke afstand integendeel slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg-
ging vatbaar zijn.

In dit verband kan een contractpartij slechts regelmatig afstand doen van het recht om 
zich te beroepen op een bepaling van dwingend recht, vanaf het ogenblik dat zij over dit 
recht beschikt, wat te dezen impliceert dat de pachter slechts afstand kan doen van zijn 
recht op terugvordering overeenkomstig artikel 5, vierde lid, van de wet van 4 november 
1969 tot beperking van de pachtprijzen, nadat hij de bewuste pachtgelden heeft betaald en 
niet vóór of naar aanleiding van de betaling van deze pachtgelden.

Uit de loutere vaststelling dat de eiseres gedurende jaren de contractueel vastgelegde 
pachtprijs heeft betaald waarvan zij volgens de appelrechters wist dat deze in strijd was 
met de krachtens de wet op dwingende wijze geplafonneerde pachtprijs, kan dan ook niet 
wettig worden afgeleid dat de eiseres afstand zou hebben gedaan van het wettelijke recht 
op terugvordering van de te hoge pachtgelden bij toepassing van artikel 5, vierde lid, van 
de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen.

Door aan de pachter uitdrukkelijk het recht toe te kennen op terugbetaling van de pacht-
prijzen van de voorbije vijf jaren in zoverre zij het wettelijke bedrag overschrijden, maakt 
de wet het voor de pachter immers slechts mogelijk om op een wettige wijze afstand te 
doen van dit recht op terugbetaling nadat hij de betalingen, al dan niet in de wetenschap 
dat ze onverschuldigd waren, heeft verricht: nu de vordering tot terugbetaling van reeds 
betaalde onwettige pachtprijzen krachtens een uitdrukkelijke, dwingende wettelijke bepa-
ling een recht van de pachter inhoudt, kan onmogelijk op een wettige wijze worden geoor-
deeld dat de pachter afstand zou hebben gedaan van dit recht door gedurende jaren de 
contractueel vastgelegde pachtprijs te hebben betaald met kennis van de relatieve nietig-
heid ervan.

Door de vordering van de eiseres tot terugbetaling van de pachtgelden af te wijzen op 
grond van de overweging dat eiseres geacht moet worden afstand te hebben gedaan van de 
relatieve nietigheid van de overeenkomst, schenden de appelrechters enerzijds dan ook ar-
tikel 5, inzonderheid het vierde lid, van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de 
pachtprijzen, opgenomen onder artikel III van de wet van 4 november 1969 tot wijziging 
van  de  pachtwetgeving  en  van  de  wetgeving  betreffende  het  recht  van  voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendommen, zoals van toepassing sinds de wijziging door 
de wet van 7 november 1988, en anderzijds de artikelen 821 en 824 van het Gerechtelijk 
Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel dat inhoudt dat een afstand van recht strikt dient 
te worden uitgelegd en slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg-
ging vatbaar zijn.

Door voorts te oordelen dat de overeenkomst nopens de pachtprijs, hoewel in strijd met 
de dwingende wettelijke bepalingen omtrent de beperking van de pachtprijzen, "partijen 
integraal tot wet strekt", schenden de appelrechters voorts artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, dat immers slechts bindende kracht toekent aan overeenkomsten die "wettig" 
zijn aangegaan, alsook artikel 2 van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de 
pachtprijzen, opgenomen onder artikel III van de wet van 4 november 1969 tot wijziging 
van  de  pachtwetgeving  en  van  de  wetgeving  betreffende  het  recht  van  voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendommen, zoals van toepassing sinds de wijziging door 
de wet van 7 november 1988.

Derde onderdeel
De eiseres vorderde te dezen niet alleen dat de jaarlijkse pachtprijs zou worden vastge-

steld op het wettelijk maximum van 5.799 euro ter ondersteuning van haar vordering tot 
terugbetaling van de pachtgelden die dit bedrag overschreden, doch ook tot staving van 
haar verweer tegen de door de verweerster ingestelde tegenvordering tot betaling van de 
nog niet betaalde pachtgelden, alsook tot staving van haar standpunt dat de - tijdens de 
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procedure voor de vrederechter - nog te vervallen pachtgelden dienden te worden beperkt 
tot het wettelijke maximum.

De verweerster stelde in dit verband in de procedure voor de vrederechter dat de eiseres 
sinds 1 juli 2002 geen pachtgelden meer betaalde en dienvolgens vijf kwartalen aan pacht-
gelden verschuldigd was, en vorderde dienaangaande de tot op dat ogenblik verschuldigde 
pachtgelden,  door haar berekend op 21.381 euro (nl.  de tegenwaarde in euro van 5 x 
172.500 BEF). Deze tegenvordering werd door de vrederechter in het beroepen vonnis ge-
grond verklaard.

In hoger beroep vorderde verweerster ook nog de betaling van de pachtgelden die wa-
ren vervallen na het beroepen vonnis, nl. voor de maanden oktober en november 2003, 
voor een bedrag van 2.851 euro (nl. de tegenwaarde in euro van 2/3de van 172.500 BEF). 
Ook dit bedrag werd in het bestreden vonnis toegekend.

De eiseres stelde in dit verband evenwel dat voor de pachtprijzen, vervallen na het in-
leiden van de zaak voor de vrederechter, de pachtprijs diende te worden vastgesteld op het 
te dezen toepasselijke wettelijke maximum, hetzij 5.799 euro op jaarbasis.

Na te hebben geoordeeld dat de eiseres de "nog achterstallige pachtgelden verschuldigd 
is aan de verweerster (...) tot 30 november 2003 en dit in uitvoering van de overeenkomst 
die partijen tot wet strekt", bevestigen de appelrechters de door de vrederechter uitgespro-
ken veroordeling van de eiseres tot betaling van 21.381 euro, en veroordelen zij haar bij-
komend om ook het voormelde bedrag van 2.851 euro ten titel van pachtachterstal te beta-
len aan de verweerster.

De appelrechters weigeren aldus in te gaan op de vordering van de eiseres om m.b.t. de 
door haar te betalen en na het inleiden van de procedure voor de vrederechter grotendeels 
nog te vervallen pachtgelden rekening te houden met de wettelijk vastgelegde maximale 
pachtprijs van 5.799 euro, op grond van de bedenking dat de eiseres, door gedurende jaren 
de contractueel vastgelegde pachtprijs  te betalen waarvan zij  volgens de appelrechters 
wist dat deze in strijd was met de krachtens de wet op dwingende wijze geplafonneerde 
pachtprijs, moet worden geacht afstand te hebben gedaan van de relatieve nietigheid van 
de overeenkomst wat de bepaling van de pachtprijs betreft, zodat de overeenkomst, aldus 
de rechtbank, partijen "integraal tot wet strekt".

Overeenkomstig het eerste lid van artikel 5 van de wet van 4 november 1969 tot beper-
king van de pachtprijzen, dat van dwingend recht is, mag de pachter evenwel de herzie-
ning vragen van de prijs van een lopende pacht op de bij de artikelen 2, 3 en 4 van die wet 
bepaalde grondslag.

Uit de loutere vaststelling dat de eiseres gedurende jaren de contractueel vastgelegde 
pachtprijs heeft betaald waarvan zij volgens de appelrechters wist dat deze in strijd was 
met de krachtens de wet op dwingende wijze geplafonneerde pachtprijs - waaruit de ap-
pelrechters in eerste instantie afleiden dat de eiseres afstand zou hebben gedaan van het 
wettelijke recht op terugvordering van de reeds betaalde pachtgelden (cf. het tweede on-
derdeel van het middel) - kan dan ook niet wettig worden afgeleid dat de eiseres afstand 
zou hebben gedaan van haar recht om ook in de toekomst de herziening te vragen van de 
pachtprijs overeenkomstig het eerste lid van artikel 5 van de wet van 4 november 1969 tot 
beperking van de pachtprijzen.

Dienvolgens schenden de appelrechters enerzijds de artikelen 2 en 5, inzonderheid het 
eerste lid, van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen, opgenomen 
onder artikel III van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en 
van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landei-
gendommen, zoals van toepassing sinds de wijziging door de wet van 7 november 1988, 
en anderzijds de artikelen 821 en 824 van het Gerechtelijk Wetboek, en voor zoveel als 
nodig artikelen 1044 en 1045 van het voornoemd wetboek, evenals het algemeen rechts-
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beginsel dat inhoudt dat een afstand van recht strikt dient te worden uitgelegd en slechts 
kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.

Door voorts te oordelen dat de overeenkomst nopens de pachtprijs, niettegenstaande het 
bestaan van de dwingende rechtsregel dat de pachter principieel het recht heeft om een 
herziening van de pachtprijs te vragen, "partijen integraal tot wet strekt" en de eiseres 
dienvolgens geen herziening van de pachtprijs kan vorderen, schenden de appelrechters 
voorts artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, dat immers geen afbreuk doet aan dwin-
gende wettelijke bepalingen die aan een contractpartij het recht verlenen om een wijziging 
van een contractueel beding, te dezen de herziening van de pachtprijs, te vorderen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 5, vierde lid, van de wet van 4 november 1969 tot beper-

king van de pachtprijzen, opgenomen onder artikel III van de wet van 4 novem-
ber 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende 
het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, moeten 
de pachtprijzen, voor zover zij het ingevolge deze wet bepaalde maximum over-
schrijden, aan de pachter, op zijn verzoek, worden terugbetaald, zij het dat deze 
teruggave slechts van toepassing is op de vervallen en betaalde pachtgelden van 
de vijf jaren die aan het verzoek voorafgaan.

2. Het recht op terugbetaling is dwingend en strekt tot bescherming van de 
pachter.

De pachter kan van dit recht geen afstand doen dan nadat hij de in strijd met 
voormelde wet overeengekomen pachtprijs heeft betaald. Uit het enkele feit van 
de betaling zelf van de relatief nietige pachtprijs, zij het met kennis van de rela-
tieve nietigheid, kan geen afstand van het recht op terugbetaling worden afgeleid.

3.  De eiseres vordert eensdeels de beperking van de met de verweerster in 
strijd met voormelde wet overeengekomen pachtprijs tot het wettelijke maximum 
en anderdeels, met toepassing van voormelde wetsbepaling, de terugbetaling van 
de gedurende de vijf voorafgaande jaren teveel betaalde pachtgelden.

De appelrechters oordelen dat de eiseres, door gedurende jaren een relatief nie-
tige pachtprijs te betalen met kennis van deze nietigheid, van haar recht op terug-
betaling afstand heeft gedaan.

Door op die grond de vordering van de eiseres af te wijzen, schenden de appel-
rechters voormelde wetsbepaling.

4. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Derde onderdeel
5. Krachtens artikel 5, eerste lid, van de voormelde wet van 4 november 1969 

tot beperking van de pachtprijzen, kan elk van de partijen de herziening vragen 
van de prijs van een lopende pacht op de bij de artikelen 2, 3 en 4 bepaalde 
grondslag.

Het tweede lid van voormeld artikel vervolgt dat, wanneer de pachter de her-
ziening vraagt van de prijs van een lopende pacht waarvan het bedrag hoger is 
dan het aldus bepaalde maximum, de pacht dan niet nietig is maar de pachtprijs 
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wordt teruggebracht tot het overeenkomstig die artikelen bepaalde bedrag.
6. Het recht op herziening van de pachtprijs is dwingend en strekt tot bescher-

ming van de pachter.
De pachter kan van dit recht geen afstand doen dan nadat hij de in strijd met 

voormelde wet overeengekomen pachtprijs heeft betaald. Uit het enkele feit van 
de betaling zelf van de relatief nietige pachtprijs, zij het met kennis van de rela-
tieve nietigheid, kan geen afstand van het recht op herziening van de pachtprijs 
worden afgeleid.

7. Met toepassing van voormelde wetsbepaling vordert de eiseres de beperking 
van de met de verweerster in strijd met voormelde wet overeengekomen pacht-
prijs  tot  het  wettelijke maximum. Bovendien beroept  de eiseres zich op haar 
recht op herziening van de pachtprijs als verweer tegen de door de verweerster in 
eerste aanleg ingestelde en in hoger beroep uitgebreide tegenvordering die strekt 
tot betaling van de nog niet betaalde pachtgelden.

De appelrechters oordelen dat de eiseres door gedurende jaren een relatief nie-
tige pachtprijs te betalen met kennis van deze nietigheid, van haar recht op terug-
betaling afstand heeft  gedaan en bijgevolg gehouden is  tot  uitvoering van de 
pachtovereenkomst die de partijen integraal tot wet strekt.

Door op die grond de vordering van de eiseres af te wijzen en de uitgebreide 
tegenvordering  van  de  verweerster  in  te  willigen,  schenden  de  appelrechters 
voormelde wetsbepaling.

8. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum, 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, zitting hou-

dende in hoger beroep.
15 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelings-

voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. Geinger en Maes. 

Nr. 418

1° KAMER - 15 september 2006

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
VREDERECHTER - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - WEDERZIJDSE VORDERINGEN TOT ECHTSCHEIDING 
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- PROVISIONELE UITKERING - VORDERING INGESTELD NA DE ONTBINDING VAN HET HUWELIJK - 
BESTAAN VAN EEN ANDERE HANGENDE VORDERING TOT ECHTSCHEIDING

2º VREDERECHTER - BEVOEGDHEID - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - WEDERZIJDSE 
VORDERINGEN TOT ECHTSCHEIDING - PROVISIONELE UITKERING - VORDERING INGESTELD NA DE 
ONTBINDING VAN HET HUWELIJK - BESTAAN VAN EEN ANDERE HANGENDE VORDERING TOT 
ECHTSCHEIDING

3º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
WEDERZIJDSE VORDERINGEN TOT ECHTSCHEIDING - PROVISIONELE UITKERING - VORDERING 
INGESTELD NA DE ONTBINDING VAN HET HUWELIJK - BESTAAN VAN EEN ANDERE HANGENDE 
VORDERING TOT ECHTSCHEIDING - BEVOEGDHEID

1º, 2° en 3° Alleen de vrederechter is bevoegd om, na de ontbinding van het huwelijk door  
een in kracht van gewijsde getreden vonnis dat de echtscheiding uitspreekt op vordering  
van een van de echtgenoten, kennis te nemen van een vordering tot het verkrijgen van 
een provisionele uitkering overeenkomstig artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek of de 
afschaffing of wijziging van een reeds voordien toegekende provisionele uitkering als  
voorlopige maatregel, ook al is de vordering tot echtscheiding van de andere echtgenoot 
hangende1. (Art. 301, B.W.; Artt. 591, 7°, en 1280, eerste en achtste lid, Ger.W.)

(G. T. B.)

ARREST

(A.R. C.05.0273.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen twee vonnissen, op 23 mei 2003 en 24 sep-

tember 2004 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge.

Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan tegen het vonnis van 23 

mei 2003.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19, 556, 569, 591, 7°, 616, 1068 en 1070 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden tussenvonnis dd. 23 mei 2003: "Wijzende in graad van beroep en op te-

genspraak; (...) Verklaart het hoger beroep en het incidenteel beroep ontvankelijk Ver-
klaart het incidenteel hoger beroep nu reeds in de volgende mate gegrond. Vernietigt het 
eerste vonnis in de mate de eerste rechter zich onbevoegd verklaarde om van de oorspron-
kelijke hoofdvordering kennis te nemen. En opnieuw recht doende; Zegt voor recht dat de 

1 P. SENAEVE,  "De aanpassing van de wet tot hervorming van de echtscheidingsprocedures",  E.J., 
1997, p. 70, nr 14; J. GERLO, "Echtscheiding - voorlopige maatregelen" in Commentaar personen- en 
familierecht,  Antwerpen,  Kluwer,  2000  art.  1280,  Ger.W.-13,  nrs  9  en  12;  K.  UYTTERHOEVEN, 
"Bevoegdheid en rechtspleging inzake onderhoudsgelden", in Onderhoudsgelden, P. SENAEVE, Acco, 
2001, nrs 308-310.
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eerste rechter bevoegd was om van de oorspronkelijke hoofdvordering kennis te nemen. 
Trekt dienvolgens de zaak aan zich (...)",

na vastgesteld te hebben op p.3:
"Bij vonnis dd. 04.01.1999 van de tweede kamer van de rechtbank van eerste aanleg te 

Brugge, werd de echtscheiding tussen partijen op tegeneis uitgesproken ten nadele van (de 
eiser), terwijl de hoofdvordering tot echtscheiding toelaatbaar werd verklaard, doch voor-
aleer ten gronde te oordelen werd (de eiser) gemachtigd zijn vordering te bewijzen door 
alle middelen van recht, getuigen inbegrepen. Bij ditzelfde vonnis werd (de verweerster) 
een provisioneel onderhoudsgeld toegekend op grond van artikel 301 B.W. ten belope van 
46.000 BEF per maand, geïndexeerd; De echtscheiding tussen partijen werd overgeschre-
ven in de registers van de burgerlijke stand te Brugge op 19 maart 1999. De hoofdvorde-
ring in echtscheiding werd niet verder benaarstigd en is nog steeds hangende",

op grond van de motieven op p. 5 -7:
"Er dient eerst te worden geoordeeld over de gegrondheid van het incidenteel hoger be-

roep, meer bepaald in de mate dat de eerste rechter zich onbevoegd verklaarde om over de 
hoofdvordering (met betrekking tot de afschaffing/vermindering van het provisioneel on-
derhoudsgeld voor verweerster, persoonlijk). Er dient immers een onderscheid gemaakt te 
worden tussen de procedure strekkende tot aanpassing van de onderhoudsbijdrage ten be-
hoeve van de kinderen en de procedure tot afschaffing/vermindering van de provisionele 
onderhoudsbijdrage ex art. 301 B.W. (...) Wat betreft de vordering tot afschaffing/vermin-
dering van het provisioneel onderhoudsgeld voor (de verweerster), dient te worden vast-
gesteld dat (de verweerster) in de procedure a quo de bevoegdheid van de vrederechter om 
van deze vordering kennis te nemen impliciet heeft betwist. Door (de verweerster) werd in 
haar besluiten voor de eerste rechter de bevoegdheid van de vrederechter weliswaar be-
twist (besluiten dd. 19.04.2001- p.2), doch in het dispositief van haar besluiten vordert zij 
de afwijzing van de vordering als onontvankelijk. De eerste rechter was wel degelijk be-
voegd om van het geschil nopens de provisionele onderhoudsbijdrage kennis te nemen en 
heeft zich ten onrechte onbevoegd verklaard. Ten onrechte verwijst de eerste rechter naar 
art. 591, 7°, Ger. W. om zijn bevoegdheid af te wijzen. Art. 591, 7°, Ger. W. kent aan de 
vrederechter  een bijzondere bevoegdheid toe inzake onderhoudsvorderingen.  Ongeacht 
het bedrag van de vordering neemt de vrederechter in beginsel kennis van alle betwistin-
gen inzake onderhoudsgelden: toekenning, wijziging of opheffing van onderhoudsuitke-
ringen. Ook de vorderingen tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde uitkeringen be-
horen tot zijn bevoegdheid. Slechts twee categorieën van geschillen worden uitdrukkelijk 
uitgesloten van de ruime bevoegdheid van de vrederechter. Zij worden limitatief opge-
somd in art. 591, 7°, Ger. W. Het betreft met name de geschillen op grond van art. 336 
B.W. en de geschillen in verband met een rechtsvordering tot echtscheiding of tot schei-
ding van tafel en bed waarover geen einduitspraak is geveld bij een in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis of arrest. Het is deze laatste beperking die aanleiding geeft tot betwisting 
inzake de precieze afbakening van de temporele bevoegdheid van de vrederechter in het 
bijzondere geval dat na de ontbinding van het huwelijk nog een echtscheidingseis hangen-
de is. Met de wet van 20 mei 1997 heeft de wetgever een einde gesteld aan de rechtsonze-
kerheid die hierover was ontstaan. Voortaan wordt in het 1e en 8e lid van art. 1280 Ger. 
W. bepaald dat de bevoegdheid van de voorzitter eindigt op het ogenblik dat het huwelijk 
ontbonden wordt. Art. 1280, 1e en 8e lid, is aangevuld met de woorden tot aan de ontbin-
ding van het huwelijk, hetgeen eenvoudig betekent dat - in de verhouding tussen de echt-
genoten - van zodra het echtscheidingsvonnis kracht van gewijsde bekomen heeft, het hu-
welijk ingevolge de echtscheiding ontbonden is en de bevoegdheid van de voorzitter op-
houdt. Vanaf dat ogenblik wordt de vrederechter opnieuw bevoegd om uitspraak te doen 
over de onderhoudsbijdrage voor de kinderen en de provisionele onderhoudsuitkering tus-
sen de ex-echtgenoten. Het loutere feit dat de rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig 
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art. 568, 1e lid, Ger. W. eveneens kennis kan nemen van een vordering tot uitkering van 
levensonderhoud doet geen afbreuk aan de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter. 
Deze materiële bevoegdheid is overigens van openbare orde (...) en mag bijgevolg in elke 
stand van het geding worden opgeworpen (art.  854 Ger. W.) en moet door de rechter 
steeds ambtshalve worden onderzocht. In voorkomend geval moet ambtshalve een excep-
tie van onbevoegdheid worden opgeworpen, waarna de zaak wordt verwezen naar de ar-
rondissementsrechtbank (art. 640 Ger. W.). In casu heeft zich voor de eerste rechter een 
bevoegdheidsincident voorgedaan.  (De verweerster) heeft  weliswaar de onbevoegdheid 
opgeworpen, doch niet aangeduid welke rechter volgens haar wel bevoegd is (art. 855 
Ger. W.). Door geen der partijen werd de verwijzing naar de arrondissementsrechtbank 
gevorderd. (De eiser) heeft ondanks de opgeworpen exceptie volhard in zijn keuze zodat 
de eerste rechter terecht zelf zijn bevoegdheid heeft onderzocht. De zaak kan in dat geval 
immers niet worden verzonden naar de arrondissementsrechtbank en de rechter kan die 
niet bevelen, zelfs niet wanneer de openbare orde in het gedrang zou komen. De eerste 
rechter heeft zich evenwel ten onrechte onbevoegd verklaard zoals uit het bovenstaande 
blijkt. Bovendien had de eerste rechter gelet op het feit dat hij zich onbevoegd verklaarde 
de zaak moeten verwijzen naar de volgens hem bevoegde rechter (art. 660 Ger. W.), het-
geen evenmin gebeurde. De eerste rechter heeft zich ten onrechte onbevoegd verklaard 
zodat deze rechtbank als appèlgerecht de zaak aan zich dient te trekken. Het incidenteel 
hoger beroep is op dit punt gegrond. Het eerste vonnis wordt vernietigd in de mate dat de 
eerste rechter zich onbevoegd verklaarde om van de hoofdvordering kennis te nemen".

Grieven
Eerste onderdeel
De vrederechter is krachtens artikel 591, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd om 

kennis te nemen "van alle geschillen betreffende uitkeringen tot onderhoud met uitsluiting 
evenwel van geschillen (...) in verband met een rechtsvordering tot echtscheiding of tot 
scheiding van tafel en bed waarover geen einduitspraak is geveld bij een in kracht van ge-
wijsde gegaan vonnis of arrest".

In geval over de echtscheidingsvordering, als er maar één wordt ingesteld, of beide we-
derzijdse echtscheidingsvorderingen van de echtelieden tegen mekaar, uitspraak is gedaan 
bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is de vrederechter derhalve bevoegd.

Dit is niet het geval wanneer over één van de beide wederzijds ingestelde echtschei-
dingsvorderingen nog geen dergelijke beslissing werd genomen.

In casu werd over de echtscheidingsvordering van de eiser op grond van bepaalde fei-
ten nog geen dergelijke beslissing genomen, vermits bij vonnis van 4 januari 1999 van de 
tweede kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge de eiser toegelaten werd 
zijn vordering te bewijzen door alle middelen van recht, getuigen inbegrepen.

In dat geval kan verweerster op grond van de artikelen 19, lid 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek en 301 van het Burgerlijk Wetboek slechts een provisionele uitkering worden 
toegekend op onderhoudsgeld na echtscheiding, dewelke niet definitief is en waarvan het 
lot afhangt van de schuldvraag in hoofde van de de verweerster verbonden aan de nog niet 
beslechte echtscheidingsvordering van de eiser tegen de verweerster.

Dergelijke provisionele uitkering werd toegekend aan de verweerster bij voormeld von-
nis van 4 januari 1999, zoals het bestreden tussenvonnis heeft vastgesteld.

De vordering met betrekking tot de toekenning, wijziging of afschaffing van voormelde 
provisionele uitkering is dan ook een geschil in verband met de nog hangende rechtsvor-
dering tot echtscheiding van de eiser, waarvoor de bevoegdheid van de vrederechter is uit-
gesloten.

De materiële bevoegdheid in eerste aanleg van de vrederechter, respectievelijk bevoeg-
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de rechtbank volgens artikel 569, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, belangt de openbare 
orde aan en kan dus voor het eerst in graad van cassatie worden aangevoerd.

Hieruit volgt dat, vermits de Vrederechter van het 2e kanton te Brugge niet bevoegd is 
om uitspraak te doen over een vordering met betrekking tot een provisionele uitkering tot 
onderhoud, - weze het de toekenning, wijziging of afschaffing ervan - (schending van de 
artikelen 556, 569, inzonderheid, 1° en 597, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek), die ver-
band houdt met de nog hangende rechtsvordering tot echtscheiding van eiser (schending 
van de artikelen 19 en 591, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek en 301 van het Burgerlijk 
Wetboek), de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, in strijd met de mening van de ap-
pelrechters, evenzeer de bevoegdheid ontbeerde om als beroepsrechter uitspraak te doen 
over dergelijke vordering (schending van de artikelen 556, 569, 1°, en 597, 7°, van het 
Gerechtelijk Wetboek), vastgesteld hebbend (p.3) dat bij vonnis van 4 januari 1999 van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge de verweerster een provisioneel onderhoudsgeld 
toegekend werd op grond van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en dat de hoofdvor-
dering in echtscheiding van de eiser nog steeds hangende is (schending van de artikelen 
19 en 591, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek en 301 van het Burgerlijk Wetboek), maar 
krachtens artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek had moeten vaststellen dat de vrede-
rechter niet bevoegd was om van het geschil kennis te nemen om vervolgens zelf, alleen 
in gevolge de toepassing van voormelde bepaling, ten gronde uitspraak te doen in eerste 
aanleg (schending van de artikelen 569, 1°, 616 en 1070 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
De rechter kan, krachtens artikel 19, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, alvo-

rens recht te doen een voorafgaande maatregel bevelen om de vordering te onderzoeken 
of de toestand van de partijen voorlopig te regelen.

Een echtgeno(o)t(e), die de echtscheiding heeft verkregen, vanaf de overschrijving in 
de registers van de burgerlijke stand van de bekomen echtscheiding op zijn/haar vorde-
ring, maar vooraleer over de vordering in echtscheiding van zijn partner uitspraak is ge-
daan, kan een provisionele uitkering op onderhoudsgeld na echtscheiding worden toege-
kend op grond van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, die vermits het huwelijk ont-
bonden is overeenkomstig hetzelfde artikel wordt begroot.

De toekenning van dergelijke provisionele uitkering geschiedt tot voorlopige regeling 
van de toestand van partijen, op grond van voormeld artikel 19, lid 2.

Het komt op grond van dezelfde bepaling slechts aan de rechter bij wie de zaak aanhan-
gig is toe de door hem besliste voorlopige regeling te wijzigen.

Immers, de beslissing alvorens recht te doen put de rechtsmacht van die rechter niet uit 
zoals blijkt uit artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, behoudens de uitoefe-
ning van enig rechtsmiddel.

De appelrechters hebben op p. 3 vastgesteld dat bij vonnis van 4 januari 1999 van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge de eiser gemachtigd werd zijn vordering in echt-
scheiding te bewijzen met alle middelen van recht, getuigen inbegrepen en dat deze vor-
dering nog steeds hangende is bij voormelde rechtbank.

Hieruit volgt dat het bestreden tussenvonnis onwettig de zaak aan zich trekt (schending 
van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek) en de appelrechters zich onwettig be-
voegd verklaren om van de vordering tot wijziging van de provisionele uitkering na echt-
scheiding uitspraak te doen, vaststellende dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, 
zetelend in eerste aanleg, zijn rechtsmacht om uitspraak te doen over de vordering van de 
verweerster tot het verkrijgen van een uitkering na echtscheiding, nog niet volledig had 
uitgeoefend, maar de toestand van partijen slechts voorlopig geregeld had, wat verhindert 
dat de appèlrechters te dezen kennis vermochten te nemen van een vordering tot wijziging 
van die voorlopige toestand, omdat het enkel aan de rechtbank van eerste aanleg, zetelend 
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in eerste aanleg, toekomt die voorlopig bepaalde toestand te wijzigen (schending van arti-
kel 19, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en zij, zetelend als beroepsrechters in 
laatste aanleg op het hoger beroep tegen een vonnis van de vrederechter, die rechtsmacht 
ontberen (schending van artikel 19, eerste lid, en 616 van het Gerechtelijk Wetboek).

De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan tegen het vonnis van 24 sep-
tember 2004.

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 19, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek;
-  het  algemeen rechtsbeginsel  houdende  het  beschikkingsbeginsel,  zoals  neergelegd 

o.m. in artikel 1138 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden eindvonnis dd. 24 september 2004 "Verklaart het incidenteel beroep on-

gegrond en wijst  dienvolgens de vordering tot  retroactieve afschaffing van het onder-
houdsgeld voor (de verweerster) vanaf 1 december 1997 af als ongegrond en wijst even-
eens de in subsidiaire orde gestelde vordering - tot vermindering van de onderhoudsbij-
drage voor (de verweerster) vanaf 1 december 1997 tot 867,63 euro op basis van misken-
ning van art. 301, §4, tot 19 december 2000 om het vanaf deze datum volledig af te schaf-
fen - af als ongegrond. Veroordeelt (de eiser) tot de kosten van beide rechtsgedingen wel-
ke aan de zijde van (de eiser) begroot worden op: (...)",

op grond van de motieven op p. 7-8:
"(De eiser) toont niet aan dat er sterk gewijzigde omstandigheden waren die een drasti-

sche  vermindering  laat  staan  een  afschaffing  van  de  persoonlijke  onderhoudsbijdrage 
rechtvaardigen. Er is geen serieuze inkomensstijging in hoofde van (de verweerster) aan-
getoond. Zij heeft fluctuerende inkomsten uit haar kinesitherapiepraktijk doch zonder dat 
er besloten kan worden dat deze voor de periode 2000 tot 2004 een pak hoger liggen dan 
deze in het jaar 1996. Het feit dat de vader van (de verweerster) tussenkomt bij de aflos-
sing van de leningslast maakt geen sterk gewijzigde omstandigheid uit. De leninglast op 
zich is niet verminderd. De hulp van ouders kan geen reden tot afschaffing of verminde-
ring van een persoonlijk onderhoudsbijdrage zijn".

Grieven
De verweerster stelde in haar synthesebesluiten gedateerd op 21 november 2003, op p. 

6 onder B.3.: "Om herhaling te vermijden vermits (de eiser) in zijn laatste besluiten maar 
dezelfde beweringen aanvoert, verwijst (de verweerster) eerbiedig naar haar vorige beslui-
ten voor de Vrederechter dd. 19.04.01, (...) nopens (..) - de tussenkomst van de vader van 
(de verweerster) ter hulp van (de verweerster)", alwaar de verweerster op p. 3 aanvoerde: 
"Het eigendom was maximaal gehypotheceerd na aankoop en verbouwingen. De aflossing 
bedroeg 61.774 BEF per maand op een lening van 6.500.000 BEF (stuk 4). (...) Ten einde 
het beoogde doel aan te houden (behoud van de woning voor de kinderen - poging tot her-
leiden tot minimum van het trauma van de echtscheiding - en voor het beroep van (de ver-
weerster) kwam haar vader tussen bij middel van een aflossing van 2.000.000 BEF in no-
vember  1997.  De  lening  kon  worden  herleid  tot  4.000.000  BEF  terugbetaalbaar  met 
maandelijkse aflossing van 37.682 BEF over 12 jaar (stuk 6) en onder de vorm van een 
woonkredietovereenkomst met hypothecaire volmacht en schuldsaldoverzekering".

De verweerster aldus zelf als feitenbestand aanvoerde dat de leninglast verminderde 
van een maandelijkse aflossing van 61.774 BEF naar 37.682 BEF.

Niet de bodemrechter bepaalt het feitenbestand, maar wel de partijen, in uitvoering van 



Nr. 418 - 15.9.06 HOF VAN CASSATIE 1743 

de rol die hen toekomt krachtens het beschikkingsbeginsel.
Hieruit volgt dat het bestreden eindvonnis onwettig beslist "Het feit dat de vader van 

(de verweerster) tussenkomt bij de aflossing van de leningslast maakt geen sterk gewijzig-
de omstandigheid uit. De leninglast op zich is niet verminderd", wanneer uit het door par-
tijen en door de verweerster bevestigde feitenbestand blijkt dat de leningslast verminderde 
van een maandelijkse aflossing van 61.774 BEF naar 37.682 BEF (schending van het al-
gemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingsbeginsel, zoals neergelegd o.m. in arti-
kel 1138 van het Gerechtelijk Wetboek), zonder welke miskenning het afwijzen van de 
vordering van de eiser niet wettig verantwoord is in de mate de erkende vermindering van 
de leningslast een ingrijpende wijziging van de toestand van uitkeringsgerechtigde kan 
uitmaken (schending van artikel 301, §3, van het Burgerlijk Wetboek en artikel 19, lid 2, 
van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet; 
- de artikelen 301, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 19, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden eindvonnis dd. 24 september 2004 "Verklaart het incidenteel beroep on-

gegrond en wijst  dienvolgens de vordering tot  retroactieve afschaffing van het  onder-
houdsgeld voor (de verweerster) vanaf 1 december 1997 af als ongegrond en wijst even-
eens de in subsidiaire orde gestelde vordering - tot vermindering van de onderhoudsbij-
drage voor (de verweerster) vanaf 1 december 1997 tot 867,63 euro op basis van misken-
ning van art. 301, §4, tot 19 december 2000 om het vanaf deze datum volledig af te schaf-
fen - af als ongegrond. Veroordeelt (de eiser) tot de kosten van beide rechtsgedingen wel-
ke aan de zijde van (de eiser) begroot worden op: (...)".

op grond van de motieven op p. 8:
"(De eiser) zelf beweert dat hij in vergelijking met 1996 tal van meeruitgaven en lasten 

heeft onder andere wegens zijn tweede huwelijk. Hij blijft echter in gebreke een drasti-
sche lastenverhoging aan te tonen. Zijn tweede echtgenote is trouwens eveneens werk-
zaam. Er wordt door hem evenmin aangetoond dat zijn inkomsten sterk gedaald zouden 
zijn ten opzichte van het jaar 1996. De rechtbank merkt hierbij op dat het (de eiser) vrij 
staat om zich zo te organiseren op de wijze dat dit hem het meest fiscaal voordeel op-
brengt doch de rechtbank is niet gehouden om deze fiscale realiteit als de reële weergave 
van de werkelijk door (de eiser) genoten inkomsten te beschouwen. De door (de eiser) 
voorgelegde loonfiches zijn niet indicatief voor de werkelijke inkomsten - en vermogens-
situatie van (de eiser). (De eiser) geniet onbetwistbaar naast dit loon nog over een aantal 
extra-legale voordelen, gelet op de uiterlijke tekenen van welstand die niet in overeen-
stemming zijn te brengen met het door hem aangegeven inkomen".

Grieven
Krachtens artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek mag het bedrag van de uitkering 

in geen geval hoger zijn dan één derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden 
echtgenoot.

Die inkomsten zijn de netto-inkomsten, d.w.z. na aftrek van de sociale en fiscale lasten 
van de betrokken echtgenoot en van hem alleen, met uitsluiting van de inkomsten van zijn 
nieuwe partner.

Dezelfde limiet geldt ook voor de provisionele uitkering die op grond van artikel 19, lid 
2, van het Gerechtelijk Wetboek en het voormeld artikel 301 wordt toegekend in afwach-
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ting van de beslechting van de vordering in echtscheiding van de echtgenoot, die voorlo-
pig als de schuldige wordt aanzien.

In regelmatig genomen besluiten, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brugge op 27 oktober 2003 voerde de eiser op p.6 aan: "11.8 de beperking tot 
1/3 van het inkomen van (de eiser) conform art. 31 & 4 (lees: 301, §4) B.W. (De verweer-
ster) gaat de ingesteldheid van (de eiser) waarbij hij zich in het belang van de kinderen 
'uitkleedde' misbruiken om te beweren dat de onderhoudsbijdrage het 1/3 van zijn inkom-
sten niet te boven zou gaan. Dit gaat uiteraard niet op en toen (de eiser) één en ander ver-
nam was het volkomen terecht dat hij de betaalde onderhoudsbijdrage ging betwisten. (De 
eiser)  bewijst  aan  de  hand  van  bewijskrachtige  stukken  dat  zijn  inkomen  op  heden 
1896,71 euro per maand bedraagt en hij bewijst tevens de inkomsten over 1995 en 2000 
zodat duidelijk mag blijken welk zijn reëel inkomen is. Het whisfull thinking van (de ver-
weerster) dat (de eiser) een inkomen zou hebben van 135.000 BEF per maand wordt ten 
zeerste betwist en wordt niet bewezen.

(De eiser) legt de loonstaten voor en in tegenstelling tot wat (de verweerster) beweert 
was (de eiser) niet de enige zaakvoerder tot aan het overlijden van zijn vader vorig jaar, 
die actief deelvennoot was en ook bepaalde wat er mocht en niet. Het was trouwens de va-
der die de vennootschap met geldinjecties diende te redden van de faling. Nu (de eiser) al-
leen is om te beslissen en zodoende zijn inkomen tot het beweerde imaginair bedrag van 
135.000 BEF per maand op te trekken zou binnen de kortste keren leiden tot faling. Het 
bedrijf diende uit te breiden om te kunnen overleven en diende daartoe niet alleen te lenen 
doch ook eigen geldinjecties te doen. Dat was dan ook de aanleiding tot een negatieve ba-
lans en openstaande RSZ schulden. Zodat (de eiser) werd opgeroepen door de depistage-
dienst. Wil (de verweerster) misschien het faillissement zodat er niets meer kan betaald 
worden. (De eiser) werkt inderdaad als een gek voor een beperkt inkomen gezien dit in de 
vennootschapsstructuur een noodzaak is wil hij overleven. Van een vrij bepalen van zijn 
inkomsten is er dan ook geen sprake. Het onderhoudsgeld kan dan ook maximaal 1/3 van 
1.896,76 E bedragen, hetzij 632,24 euro per maand".

Hieruit volgt dat het bestreden eindvonnis met de overweging "dat het (de eiser) vrij 
staat om zich zo te organiseren op de wijze dat dit hem het meest fiscaal voordeel op-
brengt, doch de rechtbank is niet gehouden om deze fiscale realiteit als de reële weergave 
van de werkelijk door (de eiser) genoten inkomsten te beschouwen" op dit omstandig ver-
weer niet heeft geantwoord wat betreft de begrenzing tot 1/3 en dus niet naar genoegen 
van recht gemotiveerd is (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet) en 
de appelrechters,  die  nagelaten hebben de feitelijke  gegevens aan te duiden op grond 
waarvan zij het bewezen bevinden dat er uiterlijke tekenen van welstand zijn die niet in 
overeenstemming zijn te brengen met het door de eiser aangegeven inkomen, niet enkel 
de bewijsregel van de feitelijke vermoedens miskennen, nu een dergelijk vermoeden enkel 
kan gesteund worden op een vastgesteld bekend feit (schending van de artikelen 1349 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek), maar tevens te kort komen aan de motiveringsplicht 
door de gegevens niet te hebben vastgesteld ter bepaling van het inkomen van de eiser op 
grond waarvan het Hof kan nagaan of de maximumgrens van 1/3 al dan niet is overschre-
den (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet, artikel 301, §4, van het 
Burgerlijk Wetboek en 19, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek) en op dubbelzinnige wij-
ze in het ongewisse laten of zij voor het bepalen van dat inkomen rekening hebben gehou-
den met de inkomsten van de tweede echtgenote die eveneens werkzaam is, hetgeen even-
wel is uitgesloten voor de toepassing van voormelde drempel van 1/3 (schending van arti-
kel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek en artikel 19, lid 2, van het Gerechtelijk Wet-
boek) of niet, in welk geval de beslissing wettig is op dit punt. (schending van artikel 149 
van de gecoördineerde Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Cassatieberoep tegen het tussenvonnis van 23 mei 2003
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 591, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de vrede-

rechter, ongeacht het bedrag van de vordering, kennis van alle geschillen betref-
fende uitkeringen tot onderhoud, met uitsluiting evenwel van geschillen op grond 
van artikel  336  van  het  Burgerlijk  Wetboek  en  van  die  in  verband met  een 
rechtsvordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed waarover geen 
einduitspraak is geveld bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest.

Krachtens artikel 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewij-
zigd bij de wet van 20 mei 1997, neemt de voorzitter van de rechtbank of de 
rechter die het ambt van voorzitter waarneemt, rechtsprekend in kort geding ken-
nis van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op het levensonder-
houd in iedere stand van het geding, tot de ontbinding van het huwelijk op ver-
zoek van de partijen of van een van de partijen of van de procureur des Konings.

2. Uit de samenhang van die bepalingen volgt dat in het geval dat de beide 
echtgenoten wederzijdse vorderingen tot echtscheiding hebben ingesteld en de 
echtscheiding op vordering van één van hen is  uitgesproken en het vonnis in 
kracht van gewijsde is getreden, terwijl de vordering van de andere echtgenoot 
hangende blijft, alleen de vrederechter bevoegd is om kennis te nemen van een 
vordering tot het verkrijgen van een provisionele uitkering overeenkomstig arti-
kel 301 van het Burgerlijk Wetboek of de wijziging of afschaffing van een reeds 
voordien toegekende provisionele uitkering.

3. Het onderdeel voert aan dat, bij wederzijdse echtscheidingsvorderingen, de 
vrederechter onbevoegd is om over dergelijke vorderingen te oordelen nadat het 
echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde is getreden, zolang er nog een vor-
dering tot echtscheiding hangende is.

4. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
5. Voor het overige voert het onderdeel geen zelfstandige grieven aan, maar is 

het volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde onbevoegdheid van de vrede-
rechter om van de door de eiser gevorderde afschaffing van de aan de eiseres 
toegekende provisionele uitkering kennis te nemen.

6. Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
7. Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat de vrederechter na de 

ontbinding van het huwelijk bevoegd is om kennis te nemen van een vordering 
tot afschaffing of wijziging een reeds toegekende provisionele uitkering overeen-
komstig artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek als voorlopige maatregel ook al 
is er een andere rechtsvordering tot echtscheiding hangende.

8. Het onderdeel faalt naar recht.
Cassatieberoep tegen het eindvonnis van 24 september 2004
Eerste middel
9. De appelrechters stellen vast dat de verweerster de vordering tot afschaffing 

van het provisioneel onderhoudsgeld betwist, gezien "de aflossing voor de wo-
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ning nog steeds hetzelfde bedrag bedraagt" en dat "de steun van derden geen re-
den voor eiser is om zijn verbintenissen niet meer na te komen".

10. De appelrechters oordelen in feite of het door de verweerster aangevoerde 
feit van de aflossing van 2.000.000 BEF op de lening door de vader van de ver-
weerster en de hulp van de ouders een sterk gewijzigde omstandigheid uitmaken 
die de afschaffing of vermindering van de provisionele uitkering aan de verweer-
ster verantwoordt.

11. Door die beoordeling miskennen de appelrechters het beschikkingsbeginsel 
niet en schenden zij de artikelen 1138 en 19 van het Gerechtelijk Wetboek en 
301, §3, van het Burgerlijk Wetboek niet.

12. Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
13. De uitkeringsplichtige die afschaffing of vermindering van de uitkering of 

van  de  provisionele  uitkering  vordert  wegens  gewijzigde  omstandigheden  en 
daarbij aanvoert dat die uitkering het door artikel 301, §4, van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalde één derde van zijn inkomsten te boven gaat, draagt daarvan de 
bewijslast.

14. De appelrechters oordelen dat:
- de eiser de aangevoerde drastische meeruitgaven en lasten van onder andere 

zijn tweede huwelijk niet aantoont;
- zijn echtgenote trouwens ook werkt;
- de eiser evenmin aantoont dat zijn inkomsten sterk gedaald zijn ten opzichte 

van 1996;
- zij niet gehouden zijn de fiscale weergave als reële weergave van de werke-

lijk door de eiser genoten inkomsten te beschouwen;
- de door de eiser overgelegde loonfiches niet indicatief zijn voor zijn werke-

lijke inkomsten en vermogenssituatie en dat de eiser naast dit loon onbetwistbaar 
nog een aantal extra-legale voordelen geniet;

- de uiterlijke tekenen van welstand niet in overeenstemming zijn te brengen 
met de door hem aangegeven inkomsten.

15. Met die redenen verwerpen de appelrechters de door de eiser aangevoerde 
gewijzigde omstandigheden.

16. De appelrechters die niet dienden te oordelen over de rechtmatigheid van 
de provisionele uitkering waarvan de eiser de afschaffing of vermindering vor-
derde, verwerpen en beantwoorden aldus het bedoelde verweer en verantwoor-
den hun beslissing naar recht.

17. Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelings-
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voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. Wouters en Geinger.

 

Nr. 419

1° KAMER - 15 september 2006

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESLISSING CONFORM 
DE CONCLUSIE VAN EEN PARTIJ - HOGER BEROEP VAN DIE PARTIJ - BELANG - BEGRIP

In  burgerlijke  zaken  kan  een  partij  hoger  beroep  instellen  indien  haar  belang  wordt 
geschaad door de beroepen beslissing; een dergelijk belang is voorhanden wanneer het  
hoger beroep strekt  tot  de rechtzetting van een vergissing door een partij  begaan in 
eerste aanleg1. (Art. 17, 18 en 1042, Ger.W.)

(Mrs. J. en J. SCHEEPERS , curatoren van het faillissement  van de n.v. SAVELKOUL  T. NEKO n.v.)

Advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis heeft in substantie gezegd:
Verweerster heeft een schuldvordering ingediend in het raam van het faillissement van 

de N.V. SAVEKOUL.
Eisers hebben, in hun hoedanigheid van curatoren, voor de rechtbank van koophandel 

te  Tongeren  geconcludeerd  tot  de  opname  van  de  schuldvordering  voor  bepaalde 
bedragen, respectievelijk in het bevoorrecht passief en in het gewoon passief. Het vonnis 
van de eerste rechter heeft overeenkomstig de conclusie van eisers over deze bedragen 
uitspraak gedaan.

Na verificatie werd door eisers vastgesteld dat ze een vergissing hadden gemaakt in de 
samenstelling van de bevoorrechte schuldvordering in die zin dat een onderpand voor een 
gedeelte ontbrak.

Eisers stelden hoger beroep tegen het vonnis in. Het bestreden arrest  verklaarde dit 
beroep niet-ontvankelijk, bij gebrek aan belang, omdat het vonnis op alle punten conform 
was met hun conclusies. Bovendien oordeelt het hof van beroep dat het bestaan van een 
administratieve vergissing door een partij begaan, voor die partij geen grief kan uitmaken. 
Het hoger beroep kan wel dienstig zijn om een vergissing van een partij recht te zetten 
maar kan niet uitsluitend ingesteld worden om een partij toe te laten haar vergissing te 
herstellen.

Het  eerste  onderdeel heeft  betrekking op  het  begrip  belang om hoger  beroep in  te 
stellen, dat door het hof van Beroep wordt gehanteerd.

Waar het hof van beroep oordeelt, dat de partij geen belang heeft bij het instellen van 
een hoger beroep wanneer een vonnis werd gewezen dat op alle punten conform is aan 
haar  conclusie  en  dat  een  rechtsmiddel  niet  kan  worden  ingesteld  uitsluitend  om 
vergissingen  van  de  procespartijen  recht  te  zetten,  daar  waar  deze  vergissingen 
onvermijdelijk een weerslag zullen hebben op de beslissing die door de eerste rechter 
werd  gewezen  voeren  eisers  aan  dat  het  hof  van  beroep  het  opzet  van  het  door  de 
wetgever  ingestelde  rechtsmiddel  van  hoger  beroep,  inzonderheid  haar 
hervormingsfunctie miskent.

K. Broeckx in “Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het 

1 Zie de conclusie van het O.M. en de daar vermelde verwijzingen.
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civiele geding”heeft op een doordringende manier de hervormingsfunctie van het hoger 
beroep geanalyseerd en de verschillende theorieën voorgesteld2.

Volgens de eerste, traditionele opvatting heeft dit rechtsmiddel een controlefunctie op 
de inhoudelijke juistheid van het bestreden vonnis. “Deze traditionele opvatting, die het 
hoger beroep beschouwt als een loutere weerspiegeling van de procedure in eerste aanleg, 
steunt op het thans voorbijgestreefde beginsel van de onveranderlijkheid van het geschil. 
Dit  principe houdt in dat de grenzen van het geschil  worden bepaald door de eis die 
gesteld wordt in de inleidende akte en vindt haar oorsprong in de ‘litis contestatio’ van het 
Romeinse recht, waarbij partijen een gerechtelijk contract sloten om een gerezen geschil 
aan de rechter voor te leggen”3. In deze optiek houdt de dubbele aanleg in dat hetzelfde, 
onveranderlijke geschil, waarover de rechter in eerste aanleg te oordelen had, voor een 
tweede beoordeling aan de appèlrechter wordt voorgelegd. 

De redenering van het bestreden arrest lijkt me in deze lijn te gaan.
Naast  deze  opvatting  wordt  thans  algemeen aangenomen dat  het  hoger  beroep  een 

voortzetting is van het geding in eerste aanleg. Het strekt niet zozeer, zegt K. Broeckx, tot 
controle  van  “de  inhoudelijke  juistheid  van  de  aangevochten  beslissing,  maar  beoogt 
eerder de beoordeling en optimale oplossing van het geschil dat aan de eerste rechter werd 
voorgelegd, rekening houdend met de evolutie van dit geschil sedert de uitspraak van de 
aangevochten beslissing.” … “In deze opvatting dient het hoger beroep niet  alleen tot 
herstel van fouten van de eerste rechter, maar ook tot herstel van eigen verzuimen van de 
procespartijen en tot aanvulling van wat zij in eerste aanleg hebben aangevoerd”4.

Partijen die een vergissing in hun verweer hebben begaan moeten een belang hebben 
om  hoger  beroep  te  mogen  instellen.  Dit  belang  kan  zowel  procesrechtelijk  als 
materieelrechtelijk  zijn.  Er  is  geen  eensgezindheid  over  de  vraag  of  een  louter 
materieelrechtelijk belang volstaat, dan wel of ook een procesrechtelijk belang vereist is. 
De rechtspraak van Uw Hof is genuanceerd op dit punt.

Reeds in een arrest van 27 maart 1890 hebt U gezegd dat het hoger beroep in niet allen 
ingesteld  kan  worden  om  fouten  van  de  eerste  rechter  te  herstellen  maar  ook  om 
vergissingen en verzuimen te verhelpen die de partijen zelf hebben kunnen begaan in de 
verdediging van hun belangen5.

Bij Uw arrest van 17 oktober 19466 hebt U beslist dat, indien in principe een partij niet 
ontvankelijk is, bij gebrek aan belang om hoofdzakelijk of incidenteel hoger beroep in te 
stellen tegen een vonnis dat overeenkomstig haar conclusie is  gewezen, er anders kan 
worden geoordeeld wanneer haar hoger beroep strekt tot het herstellen van een vergissing 
in feite of in rechte door haar in de verdediging van haar zaak voor de eerste rechter 
begaan.

Uw arrest van 13 maart 19977 zegt evenwel dat het hoger beroep van een partij tegen 
een beslissing van de eerste rechter die conform de conclusie is die zijzelf voor hem had 
genomen, zonder belang en bijgevolg niet ontvankelijk is. Er is geen tegenstrijdigheid 
tussen dit arrest en het vorige, daar het in casu niet om een vergissing van de partij ging.

In sociale zaken hebt U meermaals beslist dat inzake arbeidsongevallenvergoeding een 

2 K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, 
Antwerpen, Maklu, 1995, p. 53- 80. Zie ook: G. de LEVAL, Eléments de procédure civile, Brussel, De 
Boeck & Larcier, 2005, p. 299-300, nr.  208; A. KOHL,  L’appel en droit privé,  Brussel,  Swinnen, 
1990, p. 15-16, nr. 2; E. LIEKENDAEL, noot bij Cass. 20 november 1980, A.C. 1979-80, 321. 
3 K. BROECKX, Id., p. 53, nr. 89
4. Ibid., p. 55 en 56, nr. 94 en 95
5 Cass. 3 april 1890, Pas. 1890, I, 141.
6 Cass. 17 oktober 1946, Pas. 1946, I, 365.
7 Cass. 13 maart 1997, A.R. nr. C.96.0176.F, 143.
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hoger  beroep ontvankelijk  was,  ook wanneer  het  beroepen vonnis  conform is  met  de 
conclusie van appellant, onder andere bij Uw arresten van 16 juni 19868 en van 23 april 
19909.

In onderhavige deze zaak heeft Uw Hof de gelegenheid zijn uitspraak te preciseren 
over de functie van het hoger beroep en het begrip belang van de appellant. Ik meen dat in 
een moderne procedure, het idee dat het rechtsmiddel van hoger beroep een  optimale 
oplossing  beoogt  van  het  geschil  dat  aan  de  eerste  rechter  werd  voorgelegd  moet 
primeren. In deze optiek is het middel in zijn eerste onderdeel gegrond.

Het tweede onderdeel verwijt de appèlrechters te hebben geoordeeld dat eisers geen 
grief tegen het aangevochten vonnis hadden ingeroepen.

Art. 1057, 7° Ger. W. bepaalt dat de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid, 
de grieven moet vermelden. 

“De grieven zijn, volgens K. Broeckx, de bezwaren die de appellant heeft  tegen de 
aangevochten beslissing, de redenen waarom hij zich door het vonnis gegriefd acht, niet 
de stel1ingen die hij voor de eerste rechter heeft ontwikkeld”10. Dit begrip is verbonden 
aan het begrip belang11. De appellant moet aangeven welke grieven hij tegen het bestreden 
vonnis  heeft  om de  controlefunctie  van  het  hoger  beroep  en  het  onderzoek  naar  het 
procesrechtelijk en materieelrechtelijk belang mogelijk te maken.

Eiser heeft wel de redenen van zijn hoger beroep aangegeven maar deze vormden geen 
grief, zegt het Hof van beroep. Gelet op het antwoord op het eerste onderdeel kunnen 
vergissingen of een verzuim van de appellant wel een grief uitmaken. Het middel lijkt dan 
ook gegrond in dit onderdeel.

Ik concludeer tot de vernietiging met verwijzing.

ARREST

(A.R. C.05.0304.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 18, 20, 21, 1050 en 1057, eerste lid, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 18 november 2004 besluit het Hof van Beroep te Antwer-

pen tot de onontvankelijkheid van eisers' hoger beroep op volgende gronden:
"Om hoger beroep in te stellen moet de partij een belang hebben, belang dat niet moet 

ontleed worden in het licht van de artikelen 17 en 18 van het Ger. W., doch als voorwaar-
de tot toelaatbaarheid van een rechtsmiddel een specifiek en autonoom karakter heeft en 

8 Cass. 16 juni 1986, A.R., nr. 5135, 645.
9 Cass. 23 april 1990, A.R., nr. 8759, 492. 
10 K. BROECKX, Id. p. 72, nr. 129
11 A. DECROËS, “Recevabilité de l’appel: qualité et intérêt”, noot onder Cass. 24 april 2003, R.C.J.B. 
2004, p. 375 en v.
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ook gebonden is aan de controlefunctie van het hoger beroep.
Dergelijk specifiek belang heeft enkel de partij die in enig opzicht in het ongelijk werd 

gesteld door het bestreden vonnis waarbij in beginsel enkel het dispositief telt of de partij 
aan wie door de motieven schade werd berokkend of wier materieelrechtelijke toestand 
baat heeft bij een andere motivering.

In casu werd op grond van de motieven ingeroepen door de curatoren een vonnis gewe-
zen dat op alle punten conform was aan hun conclusies.

Appellanten roepen geen grief in tegen het aangevochten vonnis en het bestaan van een 
administratieve vergissing door hen begaan en na het bestreden vonnis ontdekt is geen be-
zwaar tegen de gewezen beslissing.

Naast de controlefunctie van het hoger beroep kan dit rechtsmiddel eens ingesteld ook 
dienstig zijn om vergissingen van de procespartijen te herstellen maar het kan niet inge-
steld worden uitsluitend om dergelijke vergissingen recht te zetten.

Het hoger beroep is derhalve niet ontvankelijk".
Grieven
Eerste onderdeel
Een rechtsmiddel is ieder middel, dat door de wet wordt toegekend aan de partijen of 

aan derden tot het verkrijgen van een nieuwe beslissing in een geschil waarin een rechter 
uitspraak heeft gedaan.

Het hoger beroep is aldus het gewoon rechtsmiddel dat de wet ter beschikking stelt van 
de rechtzoekende om een vonnis in eerste aanleg, waarbij hij partij was en waardoor hij 
zich geschaad acht, voor een hogere rechter aan te vechten teneinde de hervorming of ver-
nietiging van die beslissing te bekomen.

Het hoger beroep heeft zodoende niet alleen een controlefunctie, maar ook een hervor-
mingsfunctie en werd ingesteld, niet alleen om vergissingen van de eerste rechter te her-
stellen, maar ook om te verhelpen aan de tekortkomingen of vergissingen die partijen zelf 
zouden hebben begaan in het kader hun verweer, hetzij omdat zij bepaalde rechtsgronden 
niet hebben aangevoerd, hetzij omdat zij verkeerdelijk bepaalde feiten als vaststaand aan-
vaardden.

Om op ontvankelijke wijze dergelijk rechtsmiddel te kunnen instellen is enkel vereist 
dat de partij door de beslissing van de eerste rechter is gegriefd, hetgeen veronderstelt dat 
zij door die beslissing in haar materieelrechtelijke belangen van de appellant is geschaad.

Een partij heeft een materieelrechtelijk belang bij het hoger beroep wanneer haar vorde-
ring geheel of ten dele werd afgewezen of wanneer zij in eerste aanleg veroordeeld is, on-
geacht haar processuele houding voor de eerste rechter.

Een partij zal dan ook op toelaatbare wijze hoger beroep kunnen instellen zodra blijkt 
dat de beroepen beslissing haar materieelrechtelijke belangen schaadt, zelfs zo die beslis-
sing conform haar besluiten werd gewezen, wanneer dit beroep ertoe strekt een materiële 
vergissing, die zij zelf in feite of in rechte heeft begaan in haar verdediging voor de eerste 
rechter en die aan haar veroordeling ten grondslag ligt, recht te zetten.

Te dezen voerden de eisers in hun beroepsakte aan dat zij voor de eerste rechter wel-
licht meenden dat er een onderpand bestond voor de facturen van onderaanneming op de 
werven  Agglo  en  ALZ,  respectievelijk  voor  10.087,25  en  91.932,13  euro  of  samen 
102.019,38 euro, reden waarom zij toestemden met de opname in het bevoorrecht passief, 
maar dat zij na de uitspraak van voornoemd vonnis dienden vast te stellen dat de betaling 
die zij vanwege de firma Agglo ontvingen enkel betrekking had op regiewerken, door de 
gefailleerde uitgevoerd in de periode tussen 1 september 2002 en 13 december 2002 voor 
een totaal bedrag van 38.840,74 en 3.705,04 euro.
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Concreet betekende dit  dat  er door Agglo na datum van faillissement geen betaling 
meer tussenkwam met betrekking tot de aannemingswerken, waarvoor verweerder als on-
deraannemer prestaties verrichtte en dat er dus ook geen onderpand voor deze vordering 
bestond.

De eisers verzochten het hof van beroep dan ook het vonnis van de eerste rechter te ver-
nietigen en, opnieuw recht doende, de schuldvordering, ingediend onder nummer 166, 
slechts toe te laten tot het bevoorrecht passief voor 91.382,13 euro op de betalingen ont-
vangen na datum van het faillissement voor werken uitgevoerd vóór het faillissement, na-
melijk op de werf ALZ, in samenloop met andere onderaannemers, en tot het gewoon pas-
sief voor 21.567,60 euro.

Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat de partij geen belang heeft bij het instellen van 

een hoger beroep wanneer een vonnis werd gewezen dat op alle punten conform is aan 
haar conclusie en dat een rechtsmiddel niet kan worden ingesteld uitsluitend om vergissin-
gen van de procespartijen recht te zetten, daar waar deze vergissingen onvermijdelijk een 
weerslag zullen hebben op de beslissing die door de eerste rechter werd gewezen, negeert 
het hof van beroep het opzet van het door de wetgever ingestelde rechtsmiddel van hoger 
beroep, inzonderheid haar hervormingsfunctie (schending van de artikelen 20, 21, 1050 en 
1057, eerste lid, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek). Waar het hof van beroep, impliciet 
doch zeker, stelt dat een partij enkel beschikt over het vereiste belang om hoger beroep in 
te stellen wanneer de gewezen beslissing niet uitsluitend aan een vergissing van harentwe-
ge is te wijten, voegt het bovendien aan de wet een voorwaarde toe die deze niet bevat 
(schending van de artikelen 17, 18, 1050, 1057, eerste lid, 7°, van het Gerechtelijk Wet-
boek).

Tweede onderdeel
Op straffe van nietigheid dient de akte van hoger beroep de grieven te vermelden.
Grieven in de zin van artikel 1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek zijn bezwaren die 

de appellant tegen de aangevochten beslissing heeft. Het zijn de redenen waarom hij zich 
gegriefd voelt door de beslissing van de eerste rechter en waarom hij meent dat de beslis-
sing moet worden hervormd.

Uit de wettekst volgt geenszins dat de grieven, die een partij tegen de beslissing van de 
eerste rechter kan aanvoeren, enkel zouden kunnen bestaan in de beweerde onjuiste be-
oordeling door de eerste rechter van de feiten of van het recht, met uitsluiting van de door 
de partij zelf begane materiële of administratieve vergissingen, die aan de oorsprong van 
de bekritiseerde beslissing zouden liggen.

De wet vereist enkel dat zij de redenen opgeeft waarom zij de beslissing van de eerste 
rechter bekritiseerbaar acht.

Trouwens, de aanvoering door een partij dat zij voor de eerste rechter een vergissing 
beging in het kader van haar verweer doordat zij ten onrechte bepaalde feiten als vast-
staand of als bewezen weerhield, impliceert onrechtstreeks dat ook de eerste rechter, het 
weze onbewuste, diezelfde vergissing zal hebben begaan.

Besluit
Waar het hof van beroep de aanvoering door de partij van een administratieve vergis-

sing uitsluit als grief, althans wanneer geen andere grieven worden aangevoerd, daar waar 
enerzijds de wet geen enkele precisering bevat aangaande de aard van de aangevoerde 
grief, anderzijds de administratieve vergissing aangaande de feiten, begaan door de partij, 
tegelijk een onjuiste feitelijke beoordeling door de rechter impliceert, verantwoordt het 
hof van beroep zijn beslissing tot onontvankelijkverklaring van eisers' hoger beroep niet 
naar recht (schending van artikel 1057, eerste lid, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek).
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. In burgerlijke zaken kan een partij hoger beroep instellen indien haar belang 

wordt geschaad door de beroepen beslissing.
Een dergelijk belang is voorhanden wanneer het hoger beroep strekt  tot  de 

rechtzetting van een vergissing door een partij begaan in eerste aanleg.
2. De appelrechters stellen vast dat:
- de door de eisers beroepen beslissing overeenstemt met de conclusie die zij 

voor de eerste rechter hebben genomen;
- deze conclusie strekte tot opname van de schuldvordering van de verweer-

ster,  eensdeels,  in  het  gewone passief  van  het  faillissement  ten  bedrage  van 
11.480,35  euro  en,  anderdeels,  in  het  bevoorrecht  passief  ten  bedrage  van 
102.019,38 euro;

-  de  eisers  niettemin hoger  beroep instellen  nu de  aldus  bedoelde  opname 
steunt op een vergissing.

Zij oordelen dat de eisers geen belang hebben bij hun hoger beroep.
3. Door op die gronden het hoger beroep van de eisers niet ontvankelijk te ver-

klaren miskennen de appelrechters het belang van de eisers om hoger beroep in 
te stellen en verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.

4. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
15 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelings-

voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 420

1° KAMER - 15 september 2006

1º HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
VERLENGING. ENZ) - OPZEGGING - BEGRIP

2º HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
VERLENGING. ENZ) - OPZEGGING DOOR DE VERHUURDER - TEGENOPZEGGING DOOR DE 
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HUURDER - EINDE VAN DE HUUROVEREENKOMST

3º HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
VERLENGING. ENZ) - OPZEGGING DOOR DE VERHUURDER - TEGENOPZEGGING DOOR DE 
HUURDER - VERPLICHTING VAN DE VERHUURDER

1º Een opzegging is een eenzijdige akte die de huur beëindigt bij het verstrijken van de  
opzeggingstermijn1. 

2º Ingeval de huurder, na de opzegging door de verhuurder, met toepassing van artikel 3,  
§5,  derde  lid,  van  de  Woninghuurwet  de  huurovereenkomst  opzegt,  eindigt  de  
huurovereenkomst niet door een verkorting van de opzeggingstermijn in de opzegging  
door de verhuurder maar door de opzegging door de huurder2. (Art. 3, §2, eerste lid, en 
§5, derde lid, Huurwet 20 feb. 1991)

3º Wanneer de huurder de huurovereenkomst opzegt na de opzegging door de verhuurder  
die voornemens is het verhuurde goed persoonlijk te betrekken, heeft de verhuurder niet  
meer de verplichting het goed te betrekken. (Art. 3, §2, eerste en derde lid, en §5, derde 
lid, Huurwet 20 feb. 1991)

(M. T. R. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0327.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 20 december 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3, §2, eerste, derde en vierde lid van afdeling 2, hoofdstuk II, titel VIII, boek 

III, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 20 februari 1991 
betreffende  de  huurovereenkomsten  met  betrekking  tot  de  hoofdverblijfplaats  van  de 
huurder in het bijzonder (lid 1, aangevuld bij artikel 6, 1°, Wet van 13 april 1997; lid 3 
vervangen bij artikel 6, 3°, wet van 13 april 1997), hierna genoemd de Woninghuurwet. 

Aangevochten beslissingen
In het bestreden vonnis werd geoordeeld:
"de tegenopzegging door de huurders (de verweerders) had geenszins tot gevolg dat de 

verhuurster (de eiseres) de voorwaarden verbonden aan haar opzeg niet zou moeten nale-

1 Zie  omtrent  het  begrip  en  de  gevolgen van de  opzegging  m.b.t.  een  arbeidsovereenkomst  de 
conclusie van procureur-generaal LENAERTS bij Cass., 26 nov. 1990, AR 7224, nr 165. 
2 Cass., 22 juni 1998, AR C.97.0355.N, nr 328. Bij de geannoteerde beslissing bevestigt het Hof 
aldus deze vroegere rechtspraak, die in de lijn ligt van het hierboven vermeld arrest van 26 november 
1990. In die zin: B. LOUVEAUX, Le droit du bail de résidence principale, éd. De Boeck, 1995, p. 174, 
nr  121.  Contra:  J.  VANKERCKHOVE, en  M.  VLIES, "Commentaires  législatifs:  loi  du  13  avril  1997 
modifiant certaines dispositions en matière de baux",  J.T., 1997, p. 598, n° 12. B. HUBEAU en M. 
DAMBRE, "Woninghuur", A.P.R., 2002, nr 916, p. 345. Zie i.v.m. handelshuur Cass., 27 jan. 1995, AR 
C.93.0109.N, nr 50.
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ven.
De  verbintenissen  die  voor  verhuurster  voortvloeien  uit  haar  eenzijdige  opzegging 

onstonden op het ogenblik waarop zij die opzegging gaf. Door de tegenopzegging werd 
weliswaar de huurovereenkomst vervroegd beëindigd, maar de verbintenissen van de ver-
huurster werden er niet door opgeheven.

De tegenopzegging door de huurders verleent immers haar oorzaak en geldigheid uit-
sluitend aan de oorspronkelijke, door de verhuurster gegeven opzegging.

Dehalve hebben appellanten (de verweerders), zoals voorzien in artikel 3, §2, van de 
Woninghuurwet, recht op een vergoeding gelijk aan achttien maanden huur" (bestreden 
vonnis, p. 3).

Grieven
Eerste onderdeel
Door de eiseres te veroordelen tot betaling aan de verweerders van een schadevergoe-

ding van 7.139,34 euro op grond dat tegenopzegging door de huurders (de verweerders) 
de huurovereenkomst vervroegd werd beëindigd maar de verbintenissen van de verhuur-
ster (de eiseres) niet werden opgeheven, schendt het bestreden vonnis artikel 3, §2, eerste, 
derde en vierde lid, van afdeling 2, hoofdstuk II, titel VIII, van het Burgerlijk Wetboek, 
ingevoegd bij artikel 2 van de Woninghuurwet van 20 februari 1991.

Krachtens voormeld artikel 3, §2, vierde lid, van de Woninghuurwet heeft de huurder 
slechts recht op een vergoeding gelijk aan achttien maanden huur, indien het de verhuur-
der is die, overeenkomstig het eerste lid van die wetsbepaling, de huurovereenkomst heeft 
beëindigd en indien deze, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandighe-
den, binnen de in het derde lid gesteld termijn en voorwaarden de betrekking van het goed 
niet verwezenlijkt. Deze voorwaarden zijn cumulatief. In graad van beroep concludeerde 
de eiseres (beroepsconclusie, p. 2) dat "wanneer de huurder een einde maakt aan de huur-
overeenkomst door een tegenopzegging waarvan de termijn verstrijkt voor het verstrijken 
van de termijn van de opzegging door de verhuurder, de overeenkomst eindigt, niet door 
inkorting van de termijn van opzegging door de verhuurder, maar door de opzegging door 
de huurder. Deze kan geen recht op vergoeding meer laten gelden bij niet-verwezenlijking 
door de verhuurder van de opzeggingsgrond binnen de voorgeschreven termijn en voor-
waarden (Cass. (3°k) AR C.97.0355.N, 22 juni 1998, T. Vred., 2001, 332, noot Kohl, 
B.)".

In het bestreden vonnis wordt geoordeeld dat de verbintenissen die voor verhuurster 
voortvloeien uit haar eenzijdige opzegging, niet worden opgeheven door de tegenopzeg-
ging van de huurders. Volgens de rechtbank stelt deze tegenopzegging vervroegd een ein-
de aan de huurovereenkomst, zonder de verplichtingen van verhuurster ten gevolge van 
haar initiële opzegging te wijzigen.

De rechtbank erkent dat de huurovereenkomst werd beëindigd door de tegenopzegging 
van de huurders, bij het verstrijken van de opzeggingstermijn van één maand voorzien bij 
artikel 3, §5, derde lid, van de Woninghuurwet, zoals gewijzigd door de wet van 13 april 
1997, maar veroordeelt de eiseres toch tot de betaling aan de verweerders van de in voor-
noemde wetsbepaling voorgeschreven vergoeding.

Aangezien niet is voldaan aan de voor toepassing van artikel 3, §2, vereiste voorwaarde 
van beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder kon de rechtbank niet naar 
recht verantwoorden dat aan de huurders een recht op vergoeding werd toegekend.

Derhalve houdt het vonnis schending in van de in het middel vermelde wetsbepaling.
Tweede onderdeel
Zelfs indien zou geoordeeld worden dat volgens het bestreden vonnis de huurovereen-
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komst werd beëindigd niet door de tegenopzegging van de huurders maar ondanks deze 
tegenopzegging, door de opzegging van de verhuurster en dat de rechtbank daarom ver-
huurster veroordeelde tot de betaling aan de verweerders van de in voornoemde wetsbepa-
ling voorgeschreven vergoeding, is er schending van artikel 3, §2, eerste, derde en vierde 
lid van afdeling 2, hoofdstuk II, titel VIII, boek III, van het Burgerlijk Wetboek, inge-
voegd bij artikel 2 van de Woninghuurwet van 20 februari 1991.

Inderdaad, krachtens voormeld artikel 3, §2, vierde lid, heeft de huurder slechts recht 
op een vergoeding gelijk aan achttien maanden huur, indien het de verhuurder is die, over-
eenkomstig het eerste lid van die wetsbepaling, de huurovereenkomst heeft beëindigd en 
indien deze, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de in 
het derde lid gestelde termijn en voorwaarden de betrekking van het goed niet verwezen-
lijkt. Deze voorwaarden zijn cumultatief.

Wanneer de huurders een einde maken aan de huurovereenkomst door een opzegging 
waarv an de termijn verstrijkt voor het verstrijken van de termijn van de opzegging van de 
verhuurster, eindigt de huurovereenkomst niet door de opzegging van de verhuurster of 
doordat de termijn van die opzegging verkort wordt, maar wel door de huurders gegeven 
opzegging, bij het verstrijken van de opzeggingstermijn van één maand bepaald bij artikel 
3, §5, derde lid, van de Woninghuurwet, zoals gewijzigd door de wet van 13 april 1997 en 
ingeroepen door de verweerders in hun opzegging d.d. 27 februari 2001.

Aangezien niet is voldaan aan de voor toepassing van artikel 3, §2, vereiste voorwaarde 
van beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder kon de rechtbank het aan 
de huurders toekennen van een recht op vergoeding niet  naar recht verantwoorden en 
heeft het bestreden vonnis de in het middel ingeroepen wetsbepalingen geschonden. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De verhuurder die voornemens is het verhuurde goed persoonlijk en werke-

lijk te betrekken, kan, krachtens artikel 3, §2, eerste lid, van de Woninghuurwet 
van 20 februari 1991, te allen tijde de huurovereenkomst beëindigen.

De huurder beschikt aldus niet over de zekerheid dat hij het goed zal kunnen 
blijven betrekken gedurende de hele termijn van negen jaar die is bepaald in de 
eerste paragraaf, eerste lid, van dit artikel.

2. Artikel 3, §2, derde lid, van die wet bepaalt dat het goed binnen een jaar na 
het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of, in geval van verlenging, 
na de teruggave van het goed door de huurder, moet worden betrokken en dat het 
goed gedurende ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend moet betrokken 
blijven.

Artikel 3, §2, vierde lid, van die wet bepaalt dat indien de verhuurder, zonder 
het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde ter-
mijn en voorwaarde de betrekking van het goed niet verwezenlijkt, de huurder 
recht heeft op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

3. Artikel 3, §5, derde lid, van die wet bepaalt dat de huurder, wanneer de ver-
huurder de huurovereenkomst beëindigt  overeenkomstig de §§2 tot 4,  op zijn 
beurt de huurovereenkomst te allen tijde kan beëindigen met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van een maand en dat hij in dat geval de vergoeding die is 
bepaald in het daaraan voorgaande lid voor de beëindiging van de huur door de 
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huurder in de eerste drie jaar, aan de verhuurder niet verschuldigd is.
4. Een opzegging is een eenzijdige akte die de huur beëindigt bij het verstrij-

ken van de opzeggingstermijn.
Voormeld artikel 3, §2, derde lid, verbindt de verplichting tot het betrekken 

van het goed aan de opzegging door de verhuurder.
Niettegenstaande zowel artikel 3, §2, derde lid, werd vervangen als artikel 3, 

§5, derde lid, werd ingevoegd bij dezelfde wet van 13 april 1997 en de huurder 
de huurovereenkomst ingevolge de opzegging door de verhuurder vroeger kan 
beëindigen dan het verstrijken van de door de verhuurder gestelde opzeggings-
termijn, wordt in artikel 3, §2, derde lid, de aanvangstermijn voor het verplicht 
betrekken van het goed door de verhuurder enkel bepaald vanaf het verstrijken 
van de opzeggingstermijn in de opzegging door de verhuurder of vanaf de ver-
lenging ervan, maar niet vanaf de verkorting ervan.

Ook bepaalt voormeld artikel 3, §5, derde lid, niet dat in geval van opzegging 
door de huurder voor een datum gelegen voor die van de opzegging van de ver-
huurder, deze laatste niet ontslagen is van de in §2, derde en vierde lid, van dit 
artikel bepaalde verplichtingen voortvloeiend uit zijn opzegging, maar enkel dat 
de huurder geen vergoeding aan de verhuurder verschuldigd is.

5. Uit wat voorafgaat volgt dat in geval de huurder na de opzegging van de 
verhuurder met toepassing van artikel 3, §5, derde lid, van de Woninghuurwet de 
huurovereenkomst opzegt, de huurovereenkomst niet eindigt door een verkorting 
van de opzeggingstermijn in de opzegging door de verhuurder maar door de op-
zegging door de huurder en dat in dit geval de verhuurder niet meer de in artikel 
3, §2, derde lid, van die wet bepaalde verplichting heeft het goed te betrekken.

Het  bestreden vonnis  dat  anders  oordeelt,  verantwoordt  zijn  beslissing niet 
naar recht en schendt de aangewezen wettelijke bepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven 
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep ont-
vankelijk verklaart.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Me-
chelen, zitting houdende in hoger beroep.

15 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht 
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– Advocaten: mrs. De Gryse en Houtekier.

Nr. 421

3° KAMER - 18 september 2006

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - VERHAALRECHT - 
ONDERHOUDSPLICHTIGEN - VERPLICHT KARAKTER - UITZONDERINGEN - BILLIJKHEIDSREDENEN - 
AFWIJZING - GEMOTIVEERDE BESLISSING

De beslissing  van het  openbaar  centrum voor  maatschappelijk  welzijn  die  het  verzoek  
afwijst van de onderhoudsplichtigen om afstand te doen van het verhaal wegens de door  
hen aangevoerde billijkheidsredenen, dient uitdrukkelijk  te worden gemotiveerd, dit wil  
zeggen op afdoende wijze de juridische en feitelijke overwegingen dient te vermelden die  
aan de beslissing ten grondslag liggen. (Art. 100bis, §2, O.C.M.W.-wet; Wet 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling)

(B. e.a. T. O.C.M.W. ANTWERPEN)

ARREST

(A.R. C.04.0363.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 september 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 17 augustus 2006 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift vier middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Ontvankelijkheid van het derde onderdeel
1. Over de door de verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid 

van het onderdeel: het onderdeel is nieuw, daar de eiser zich voor de feitenrech-
ter niet beriep op de artikelen 1, 3 en 6 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 
de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eisers voor 
de feitenrechter hebben aangevoerd dat verweerders beslissing tot afwijzing van 
de beoogde vrijstelling niet naar behoren werd gemotiveerd.

3. De verplichting tot uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is ge-
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regeld door de wet van 29 juli 1991 die van dwingend recht is.
4. Het onderdeel, dat is afgeleid uit de schending van deze dwingende wetsbe-

palingen, is niet nieuw.
5. De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het derde onderdeel zelf
6. Krachtens artikel 98, §2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 

de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn,  worden de kosten van de 
maatschappelijke  dienstverlening  krachtens  een  eigen  recht  door  het  centrum 
verhaald op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde tot beloop van het be-
drag waartoe zij gehouden zijn voor de verstrekte hulp.

7. Overeenkomstig artikel 100bis, §2, van dezelfde wet, kan het openbaar cen-
trum voor maatschappelijk welzijn slechts afzien van het verhaal bedoeld in arti-
kel 98, bij een individuele beslissing en om redenen van billijkheid die in de be-
slissing worden vermeld.

8. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan de toepassing van de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

9. Op grond van de voornoemde wet van 29 juli 1991, dient de beslissing van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die het verzoek van de on-
derhoudsplichtigen om afstand te doen van het verhaal wegens de door hen aan-
gevoerde billijkheidsredenen afwijst,  uitdrukkelijk  te  worden gemotiveerd,  dit 
wil zeggen dat deze beslissing op afdoende wijze de juridische en feitelijke over-
wegingen dient te vermelden die er aan ten grondslag liggen.

10. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat:
- de verweerder, op grond van artikel 98, §2, van de voornoemde organieke 

wet van 8 juli 1976, terugbetaling van de kosten van de maatschappelijke dienst-
verlening vorderde van de eisers, in hun hoedanigheid van onderhoudsplichtigen 
van de begunstigde van de maatschappelijke dienstverlening;

- de eisers zich beriepen op "morele redenen" teneinde vrijstelling van tussen-
komst in de kosten te bekomen, maar de verweerder weigerde de gevraagde vrij-
stelling te verlenen;

- de eisers voor de appelrechters aanvoerden dat de vordering van verweerder 
ongegrond was, onder meer om reden dat de beslissing tot afwijzing van de be-
oogde vrijstelling niet naar behoren werd gemotiveerd.

11. Het arrest oordeelt dat "(de eisers) zich tevens geheel onterecht beroepen 
op het gebrek aan of onvoldoende motivering van de beslissingen tot afwijzing 
van hun verzoeken; dat immers overeenkomstig de bepalingen van voornoemd 
art. 100bis, §2, enkel een beslissing tot vrijstelling dient te worden gemotiveerd, 
daar de plicht tot terugvordering door de wet is voorgeschreven, en zodoende 
geen motivering behoeft".

12. Het arrest schendt, door aldus te oordelen, de in het onderdeel aangewezen 
bepalingen van de wet van 29 juli 1991 en verantwoordt mitsdien zijn beslissing 
dat verweerders vordering gegrond is, niet naar recht.

13. Het onderdeel is in zoverre gegrond.



Nr. 421 - 18.9.06 HOF VAN CASSATIE 1759 

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

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
18 september 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-

zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 422

3° KAMER - 18 september 2006

1º JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - BEDIENDEN - VERANDERLIJKE WEDDE - 
PREMIES - ARTIKEL 39, K.B. 30 MAART 1967 - VÓÓR TOEVOEGING ZESDE ALINEA - K.B. 1 
MAART 1999 EN K.B. 28 APRIL 1999 - DRAAGWIJDTE

2º JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - BEDIENDEN - VERANDERLIJK LOON - BEGRIP - 
DRAAGWIJDTE - BEPERKING

1º De jaarlijkse betaalde premies of bonussen kunnen onder bepaalde voorwaarden als  
veranderlijke wedde worden beschouwd1.  (Art.  39,  eerste lid,  K.B.  30 maart  1967 tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse 
vakantie van werknemers)2.

2º Loon moet als veranderlijk worden beschouwd wanneer de toekenning ervan als loon,  
dit is als tegenprestatie van de in de arbeidsovereenkomst bedongen arbeid, afhankelijk  
is van criteria die de betaling ervan onzeker en wisselend maken; wanneer de toekenning  
van het loonvoordeel vaststaat, maar alleen het bedrag ervan wisselend is, betreft het  
geen  veranderlijk  loon.  (Art.  39,  eerste  lid,  K.B.  30  maart  1967 tot  bepaling  van  de 
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van 
werknemers)3.

(R.S.Z. T. PH. VAN DEN STOCK - ANC. ETS. BRASSERIE BELLE-VUE n.v.)

ARREST

(A.R. S.05.0020.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 mei 2004 gewezen door 

1 Cass., 22 sept. 1980, AC., 1980-81, nr 51; Cass., 1 juni 1987, AR 5633, AC., 1986-87, nr 591.
2 Vóór de invoering van de koninklijke besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999 tot invoeging 
van een zesde alinea in art. 39 van het K.B. van 30 maart 1967, met uitwerking op 1 december 1998. 
3 Vóór de invoering van de koninklijke besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999 tot invoeging 
van een zesde alinea in art. 39 van het K.B. van 30 maart 1967, met uitwerking op 1 december 1998.
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het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Beoordeling
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §1, eerste lid, 14 en 23 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 

de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders;

- de artikelen 2, §1, eerste lid, 23, eerste en tweede lid, 38, §1, en 39 van de wet van 29  
juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 
artikel 39 vóór zijn wijziging bij wet van 26 maart 1999;

- artikel 1 van de op 28 juni 1971 gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse va-
kantie van de werknemers; 

- artikel 19, §1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, in zijn versie van nà de wetswijziging bij ko-
ninklijk besluit van 30 maart 1982 en vóór zijn wijziging bij koninklijk besluit van 27 ja-
nuari 1997;

- de artikelen 1 en 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, artikel 39 vóór de toevoeging van een zesde alinea bij koninklijke besluiten 
van 1 maart 1999 en 28 april 1999;

- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodalitei-
ten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers;

- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 28 april 1999 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodalitei-
ten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers;

- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en van het erin vervatte algemeen rechtsbeginsel 
dat de wet niet terugwerkt;

- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt het 

vonnis van de arbeidsrechtbank in de mate dat dit de vordering van de eiser ontvankelijk 
doch ongegrond heeft verklaard.

De beslissing werd door het arbeidshof gemotiveerd onder verwijzing naar haar arrest 
van 27 februari 2003, geveld in de zaak met A.R. nr. 42.775, waarvan het de motieven re-
produceert:

"Wat de grond van de zaak betreft verwijst het (arbeids)hof naar haar arrest van 27 fe-
bruari 2003 met A.R. nr. 42.755 en waarin het volgende wordt gesteld:

'Artikel 39, lid 1, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de alge-
mene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse  vakantie  van de 
werknemers bepaalde: de bedienden wier wedde geheel veranderlijk is (provisies, premi-
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ën, percenten, kortingen, enz...) hebben per vakantiedag, recht op een vakantiegeld dat ge-
lijk is aan het dagelijks gemiddelde der bruto bezoldigingen die verdiend werden geduren-
de elk der twaalf maanden die de maand waarin de vakantie genomen wordt voorafgaan, 
of in voorkomend geval gedurende het gedeelte van die twaalf maanden dat zij in dienst 
geweest zijn, eventueel verhoogd met een fictieve wedde voor met effectief gewerkte da-
gen gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking'.

'Bij arrest van 22 september oordeelde het Hof van Cassatie dat een eindejaarspremie 
voor de berekening van het vakantiegeld niet als veranderlijk loon kan worden aange-
merkt om de enkele reden dat het bedrag van de premie elk jaar verschilt (Cass., 22 sep-
tember 1980, R.W. 1980-1981, 1665);

'Bij arrest van 1 juni 1987 oordeelde het Hof van Cassatie dat een in percenten vastge-
steld aandeel in de winst dat aan de bediende als tegenprestatie van arbeid wordt toege-
kend veranderlijk loon is in de zin van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 
1967 ook wanneer het slechts eens per jaar wordt betaald;

'Bij koninklijk besluit van 1 maart 1999 (B.S. 12 mei 1999) werd een alinea toegevoegd 
i.v.m. de veranderlijke premies waarvan de toekenning gekoppeld is aan een beoordeling 
van de prestaties van de bediende, aan het resultaat van de onderneming of van een afde-
ling ervan of aan andere criteria die de betaling ervan onzeker en wisselend maken. Dit 
koninklijk besluit werd stilzwijgend retroactief opgeheven door het koninklijk besluit van 
28 april 1999 (B.S. 12 mei 1999) en bepaalt: 'worden eveneens in aanmerking genomen 
als een veranderlijke wedde in de zin van het eerste lid, de veranderlijke premies waarvan 
de toekenning gekoppeld is aan een beoordeling van de prestaties van de bediende, aan 
zijn productiviteit, aan het resultaat van de onderneming of van een afdeling ervan of aan 
ieder criterium dat de betaling ervan onzeker en wisselend maakt, ongeacht de periodici-
teit of het ogenblik van de betaling van deze premies'.

'Artikel 2 van voormeld koninklijk besluit bepaalt dat dit besluit uitwerking heeft met 
ingang van 1 december 1998.

'De preambule luidt als volgt:
'Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat in het verleden 

enige verwarring kon ontstaan omdat er in de rechtspraak uiteenlopende opvattingen be-
staan omtrent de vraag of het vakantiegeld tijdens de uitvoering van de overeenkomst ver-
schuldigd is op de jaarlijks of aan het eind van het boekjaar uitbetaalde gratificaties, zoals 
bonussen of premies wegens verdienste, en omdat de wetgeving terzake onvoldoende is; 
dat de toestand voor de toekomst moet worden verhelderd; dat artikel 1 van dit koninklijk 
besluit niet beoogt het verleden weer op losse schroeven te zetten; dat dit besluit aansluit 
op advies nr. 1259 dat door de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad werd gefor-
muleerd; dat derhalve moet worden gepreciseerd dat het begrip veranderlijke wedde in de 
zin van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 voortaan moet worden be-
grepen in de zin die nader is bepaald in artikel 1 van dit koninklijk besluit'

'Het (arbeids)hof is van mening dat op grond van de uitdrukkelijke voorziening in het 
koninklijk besluit van de datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit en van 
de vermelding in de aanhef dat `voortaan' het begrip veranderlijke wedde in deze zin moet 
worden begrepen, het de bedoeling was om de variabele premies die een grotere periodici-
teit hebben dan een maand, toegekend aan een bediende met een vaste wedde slechts van-
af 1 december 1998 in de berekening van het vakantiegeld te doen opnemen en dat voor-
melde koninklijke besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999 geen interpretatieve ko-
ninklijke besluiten zijn'". (p.5, vijfde alinea t.e.m. p.6, vierde alinea).

Het arbeidshof besluit dat:
"De loonbasis voor de berekening van het vakantiegeld werd pas met ingang van 1 de-

cember 1998 verruimd" (p.6, vijfde alinea).
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Grieven
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
Overeenkomstig  artikel  38 van het koninklijk  besluit  van 30 maart  1967 betaalt  de 

werkgever aan de bediende met een vaste wedde die vakantie neemt de normale bezoldi-
ging in overeenkomst met de vakantiedagen en per maand in de loop van het vakantie-
dienstjaar gepresteerde of daarmee gelijkgestelde dienst, een toeslag berekend op de bru-
towedde der maand waarin de vakantie ingaat.

De bedienden wier wedde geheel veranderlijk is (provisies, premies, percenten, kortin-
gen, enz.), hebben, overeenkomstig artikel 39, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 
maart 1967, per vakantiedag recht op een vakantiegeld dat gelijk is aan het dagelijks ge-
middelde der brutobezoldigingen die verdiend werden gedurende elk der twaalf maanden 
die de maand waarin de vakantie genomen wordt voorafgaan, eventueel verhoogd met een 
fictief loon voor gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking.

Artikel 39, vijfde lid, van het genoemde koninklijk besluit bepaalt dat voor de bedien-
den wier wedde gedeeltelijk veranderlijk is, artikel 38 moet worden toegepast voor het 
vast gedeelte van het loon, terwijl de vorige leden van artikel 39 toepassing vinden voor 
de berekening van het  vakantiegeld verschuldigd op het veranderlijk gedeelte  van het 
loon.

Premies die een grotere periodiciteit hebben dan een maand en dus geen deel uitmaken 
van de normale maandelijkse bezoldiging kunnen niet beschouwd worden als een "vast 
loon" in de zin van artikel 38 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 zodat op deze 
premies alleen vakantiegeld kan zijn verschuldigd in de mate dat deze premies de kwalifi-
catie van "veranderlijk loon" kunnen dragen.

Van een "veranderlijk loon" in de zin van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 
maart 1967 (vóór de toevoeging van een zesde alinea bij koninklijke besluiten van 1 maart 
1999 en 28 april 1999) is sprake wanneer een voordeel met variabel karakter aan een be-
diende wordt toegekend als tegenprestatie voor verrichte arbeid.

Voor de toepassing van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967, in 
voormelde versie, wordt een voordeel toegekend als tegenprestatie van de verrichte arbeid 
wanneer dit voordeel rechtstreeks in verband kan worden gebracht met de omvang van de 
prestaties die de bediende heeft geleverd of met de winst en bedrijfsresultaten die mede 
door zijn inzet werden gerealiseerd.

Er moet m.a.w. een rechtstreekse correlatie bestaan tussen de toekenning van de varia-
bele premie en de omvang van de inspanningen geleverd door de bediende.

Zo vormt een in percenten vastgesteld aandeel in de winst dat aan de bediende wordt 
toegekend als tegenprestatie voor verrichte arbeid een veranderlijk loon in de zin van arti-
kel 39, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967.

Bij koninklijke besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999, werd aan artikel 39 van 
het koninklijk besluit van 30 maart 1967, met ingang van 1 december 1998, een zesde ali-
nea toegevoegd, luidend dat "worden eveneens in aanmerking genomen als een verander-
lijke wedde in de zin van het eerste lid, de veranderlijke premies waarvan de toekenning 
gekoppeld is aan een beoordeling van de prestaties van de bediende, aan zijn productivi-
teit, aan het resultaat van de onderneming of van een afdeling ervan of aan ieder criterium 
dat de betaling ervan onzeker en wisselend maakt, ongeacht de periodiciteit of het ogen-
blik van de betaling van deze premies" (artikel 39, zesde lid).

Naast een verruiming van de notie "veranderlijke wedde" tot alle premies waarvan de 
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toekenning gekoppeld is aan "ieder criterium dat de betaling ervan onzeker en wisselend 
maakt", houdt het zesde lid van artikel 39 tevens de bevestiging in dat van een "verander-
lijke wedde" sprake is wanneer de toekenning van een variabele premie in verband staat 
met de omvang van de arbeidsprestaties of bedrijfsresultaten, zoals reeds het geval was in 
de lezing van artikel 39, eerste lid, vóór de toevoeging van een zesde alinea door de ko-
ninklijke besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999.

De stelling van het bestreden arrest dat beide koninklijke besluiten niet interpretatief 
zijn, gaat derhalve op in zoverre "voortaan" ook de premie waarvan de toekenning gekop-
peld is aan ieder criterium dat de betaling ervan onzeker en wisselend maakt, als veran-
derlijk  loon kan worden opgevat,  doch niet  in  zoverre beide koninklijke  besluiten de 
gangbare lezing door het Hof van artikel 39, eerste lid, bekrachtigen.

Niet naar recht verantwoord is bijgevolg de beslissing van het arbeidshof dat "Op grond 
van de uitdrukkelijk voorziening in het koninklijk besluit (van 28 april 1999) van de da-
tum van de inwerkingtreding van (dit) koninklijk besluit en van de vermelding in de aan-
hef dat 'voortaan' het begrip veranderlijke wedde in deze zin moet worden begrepen, het 
de bedoeling was om de variabele premies die een grotere periodiciteit hebben dan een 
maand, toegekend aan een bediende met een vaste wedde slechts vanaf 1 december 1998 
in de berekening van het vakantiegeld te doen opnemen en dat voormelde koninklijke be-
sluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999 geen interpretatieve koninklijke besluiten zijn", 
en dat "de loonbasis voor de berekening van het vakantiegeld (...) pas met ingang van 1 
december 1998 (werd) verruimd".

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, voor zover het op grond van een zelfstandige re-
dengeving heeft beslist (zie het eerste onderdeel), niet wettig heeft kunnen oordelen dat 
verweerster geen vakantiegeld is verschuldigd op de bonuspremies die verweerster gedu-
rende de periode van 1993 tot en met 1996 in januari aan haar werknemers heeft betaald 
zonder na te gaan of er geen verband bestaat tussen deze premies en de omvang van de ar-
beidsprestaties van voornoemde werknemers (schending van alle in de aanhef van het 
middel aangehaalde bepalingen, uitgezonderd de artikelen 149 van de Grondwet en 6 van 
het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
7.  Krachtens  artikel  39,  eerste lid,  van het  koninklijk  besluit  van 30 maart 

1967, hebben de bedienden wier wedde geheel veranderlijk is, per vakantiedag 
recht op een vakantiegeld dat gelijk is aan het dagelijks gemiddelde der brutobe-
zoldigingen  die  verdiend  werden  gedurende  elk  der  twaalf  maanden  die  de 
maand waarin de vakantie genomen wordt voorafgaan, eventueel verhoogd met 
een fictief loon voor gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking.

8. Krachtens het vijfde lid van dit artikel, worden voor de bedienden wier wed-
de slechts voor een gedeelte veranderlijk is, voor het vast gedeelte de bepalingen 
van artikel 38 van hetzelfde besluit toegepast en voor het veranderlijk gedeelte 
de bepalingen van de vorige leden van artikel 39, onder voorbehoud van andere 
beschikkingen die bij collectieve overeenkomst worden getroffen.

9. Bij koninklijk besluit van 1 maart 1999, vervangen bij koninklijk besluit van 
28 april 1999, is aan voormeld artikel 39 een zesde lid toegevoegd waarin ver-
duidelijkt wordt dat als veranderlijke wedde in de zin van artikel 39, eerste lid, 
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ook in aanmerking genomen worden: de veranderlijke premies waarvan de toe-
kenning gekoppeld is aan een beoordeling van de prestaties van de bediende, aan 
zijn productiviteit, aan het resultaat van de onderneming of van een afdeling er-
van of aan ieder criterium dat de betaling ervan onzeker en wisselend maakt, on-
geacht de periodiciteit of het ogenblik van deze premies.

10. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 1998.
11. In de aanhef van het koninklijk besluit van 28 april 1999 wordt er op ge-

wezen dat het de bedoeling is de toestand "voor de toekomst" te verhelderen, dat 
het koninklijk besluit "niet beoogt het verleden weer op losse schroeven te zet-
ten" en dat "het begrip veranderlijke wedde in de zin van artikel 39 van het ko-
ninklijk besluit van 30 maart 1967 voortaan moet worden begrepen in de zin die 
nader is bepaald in artikel 1 van dit koninklijk besluit".

12. Op grond van deze toelichting kan niet worden besloten dat voor de perio-
de voor 1 december 1998 geen vakantiegeld verschuldigd is op jaarlijks toege-
kende bonussen of premies. Het koninklijk besluit van 28 april 1999 wilde im-
mers alleen maar voor de toekomst de onzekerheid wegnemen door uitdrukkelijk 
te bepalen dat de periodiciteit van de premie geen rol speelt.

13. Dienvolgens kunnen ook voor de periode voor 1 december 1998 de jaar-
lijkse betaalde premies of bonussen onder bepaalde voorwaarden als veranderlijk 
in de zin van artikel 39, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 juni 1967 
worden beschouwd.

14. Voor de toepassing van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 juni 
1967 moet loon als veranderlijk worden beschouwd wanneer de toekenning er-
van als loon, dit is als tegenprestatie van de in de arbeidsovereenkomst bedongen 
arbeid, afhankelijk is van criteria die de betaling ervan onzeker en wisselend ma-
ken.

Wanneer de toekenning van het loonvoordeel vaststaat, maar alleen het bedrag 
ervan wisselend is, betreft het geen veranderlijk loon.

15. Anders dan het onderdeel aanvoert, is voor de toepassing van artikel 39 en 
voor het begrip veranderlijk loon niet noodzakelijk vereist dat er een rechtstreeks 
verband bestaat tussen de toekenning van het voordeel en de omvang van de in-
spanningen geleverd door de bediende.

16. Het onderdeel, dat aanvoert dat de appelrechters niet wettig hebben kunnen 
oordelen dat geen vakantiegeld verschuldigd is op de bonuspremies die de ver-
weerster in de periode van 1993 tot en met 1996 in januari aan haar werknemers 
heeft betaald, zonder na te gaan of er geen verband bestaat tussen deze premies 
en de omvang van de arbeidsprestaties van de werknemers, gaat uit van een on-
juiste rechtsopvatting.

17. Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
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18 september 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. De Bruyn en Van Eeckhoutte.

Nr. 423

3° KAMER - 18 september 2006

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ANDERE WIJZEN VAN 
BEËINDIGING - ONTBINDING IN RECHTE

De rechter miskent het wettelijk begrip "Gerechtelijke ontbinding" en schendt artikel 1184,  
B.W.  en  artikel  32,  aanhef  en  3°  van  de  Arbeidsovereenkomstenwet  door  aan  de 
dagvaarding tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten laste van de werkgever het  
gevolg te verlenen van een onmiddellijke verbreking van de Arbeidsovereenkomst1. (Art. 
1184, B.W.; Art. 32, aanhef en 3°, Arbeidsovereenkomstenwet)

(S. T. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM n.v.)

ARREST

(A.R. S.05.0068.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 december 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Het arrest stelt vast dat:
- de eiser bij de rechtsvoorganger van de verweerster in dienst is getreden op 1 

juli 1990;
- de eiser verschillende functies uitoefende en opklom tot graad 17;
- om organisatorische redenen die niet ter betwisting staan de functie van de 

eiser, waarin hij laatst was aangesteld, kwam te vervallen;
- aan de eiser twee nieuwe functies werden voorgesteld die hij bij brieven van 

24 juli 2000, 28 juli 2000 en 3 augustus 2000 weigerde omdat ze naar zijn me-
ning een sterke degradatie betekenden. Het opdringen van een van die taken zou 
hij als een impliciet ontslag door de verweerster beschouwen;

- de verweerster op 4 augustus 2000 antwoordde dat de weigering van de eiser 
om de aangeboden functie te aanvaarden als een beslissing de arbeidsovereen-
komst niet meer verder te zetten, zou beschouwd worden, tenzij de eiser op zijn 
standpunt zou terugkomen voor zijn terugkeer uit vakantie op 1 september 2001;

1 Het O.M. concludeerde tot de verwerping van de voorziening. Eisers kritieken steunen op een 
onjuiste, minstens onvolledige lezing van het bestreden arrest
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- de eiser bij brief van 7 augustus 2000 schijnbaar van mening veranderde en 
verklaarde de West job binnen EMEA te zullen uitvoeren zonder enige nadelige 
erkentenis en onder alle voorbehoud en in het bijzonder onder het voorbehoud 
van de beslissing van de rechtbank aangaande de vraag of deze nieuwe betrek-
king al dan niet een degradatie betekent en de eiser ook aankondigde dat hij zou 
dagvaarden bij terugkeer uit vakantie;

- de eiser op 29 augustus 2000 de verweerster voor de arbeidsrechtbank dag-
vaardt waarbij hij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten laste van de 
verweerster  vordert  overeenkomstig  artikel  1184 van het  Burgerlijk  Wetboek 
met veroordeling van de verweerster tot het betalen van een schadevergoeding 
van 45.000.000 BEF;

- de verweerster met brief van 1 september 2000 de verbreking van de over-
eenkomst door de eiser vaststelt omdat laatstgenoemde met zijn dagvaarding van 
29 augustus 2000 zijn wil te kennen heeft gegeven om de arbeidsrelatie en de ar-
beidsovereenkomst te beëindigen.

III. CASSATIEMIDDEL
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1184, 1319, 1320, 1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 32, 37 en 81 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeen-

komsten, hierna kortweg Arbeidsovereenkomstenwet genoemd.
Aangevochten beslissingen
Na, door het als zijnde herhaald beschouwen van de uiteenzetting van de feiten in het 

vonnis a quo en het deels ook aanhalen ervan in eigen motieven, te hebben vastgesteld 
dat:

- de door de rechtsvoorgangster van verweerster, zijnde de naamloze vennootschap Lo-
tus Development Belgium, hierna kortweg aangeduid met Lotus, aan eiser op 1 januari 
2000 toegewezen functie kwam te vervallen ingevolge reorganisatie;

- in juli 2000 door Lotus aan eiser de nieuwe functie van "regionaal directeur regio 
West,  Noord-Amerika",  met daarbij  de  titel  van vice-voorzitter werd voorgesteld,  een 
functie die door hem niet werd aanvaard hoofdzakelijk wegens familiale redenen;

- Lotus, bij schrijven van 27 juli 2000, aan eiser de eveneens nieuwe functie van "senior 
directeur regio West (Frankrijk & België)" heeft aangeboden, met als bijkomende verant-
woordelijkheid "berichtgeving en samenwerking";

- eiser in zijn antwoord van 28 juli 2000 liet weten dat hij noch de ene en evenmin de 
andere functie kon aanvaarden en voorstelde zijn nog overblijvende verlofdagen op te ne-
men in afwachting dat intussen een minnelijke regeling zou worden gevonden;

- eiser in een bericht van 3 augustus 2000 liet weten dat, bij gebreke aan een aanvaard-
baar voorstel tegen het einde van de maand augustus, hij zonder verdere verwittiging aan 
de arbeidsrechtbank zou vragen zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden en dat hij in alle 
geval intussen beschikbaar zou zijn voor de vennootschap en alle gegeven instructies zou 
opvolgen;

- Lotus daarop antwoordde, bij bericht van 4 augustus 2000, dat de voorheen voorge-
stelde functie te nemen of te laten was en dat de niet-vervulling ervan door eiser bij terug-
keer uit vakantie op 1 september 2000 zou worden aanzien als een ontslag van zijnentwe-
ge;
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- eiser, bij antwoord van 7 augustus 2000, liet weten dat hij de "West Job in EMEA" 
onder alle voorbehoud zou uitoefenen en dit in afwachting van de door de arbeidsrecht-
bank te vellen beslissing en hij alsdan ook aankondigde te zullen dagvaarden bij zijn te-
rugkeer uit vakantie;

- eiser, bij bericht van 21 augustus 2000, heeft bevestigd deel te willen nemen aan een 
bespreking om zijn nieuwe functie als "regionaal directeur West" uit te oefenen;

- eiser, bij bericht van 25 augustus 2000, aan Lotus de ontwerptekst van dagvaarding 
liet geworden die zijn raadslieden hadden voorbereid teneinde de arbeidsrechtbank toe te 
laten zich uit te spreken over de door hem, overeenkomstig artikel 1184 van het Burger-
lijk Wetboek, gevorderde ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dagvaarding die werd 
betekend aan Lotus op 29 augustus 2000;

- Lotus, bij brief van 1 september 2000, is overgegaan tot verbreking van de arbeids-
overeenkomst;

en te  hebben aangenomen "dat  de  door  (Lotus)  voorgestelde functiewijziging (naar 
deze van senior directeur regio West, met bijkomende verantwoordelijkheid berichtgeving 
en samenwerking) geen essentiële bestanddelen van de arbeidsvoorwaarden ernstig wij-
zigt",

beslist het bestreden arrest dat Lotus "in haar schrijven van 1 september 2000 (...) te-
recht (stelt) dat (eiser) met zijn dagvaarding van 29 augustus 2000 zijn wil heeft te kennen 
gegeven om de arbeidsrelatie en de arbeidsovereenkomst te beëindigen" en veroordeelt 
het hem dientengevolge, bij hervorming van het vonnis a quo, tot betaling aan Lotus van 
een "opzegvergoeding (gelijk aan) één maand loon":

Deze beslissing is gegrond op de motieven "dat (eiser) met brieven van 24 juli 2000, 28 
juli 2000 en 3 augustus 2000 uitdrukkelijk stelde dat hij de gewijzigde functie niet aan-
vaardde en aan (Lotus) herhaaldelijk en duidelijk meedeelde dat hij de eenzijdige functie-
wijziging als een impliciet ontslag beschouwt in hoofde van (Lotus); dat hij daarna op 8 
(men leze 7) augustus 2000 schijnbaar van mening verandert en zegt dat hij de gewijzigde 
functie aanvaardt doch onder het voorbehoud van de beslissing van de rechtbank of de 
functiewijziging een degradatie betekent; het (arbeids)hof stelt vast dat (eiser) in feite op 
8 (men leze 7) augustus 2000 niet van mening is veranderd en de eenzijdige functiewijzi-
ging wel degelijk nog steeds als een impliciet ontslag beschouwt, reden waarom hij op 29 
augustus 2000 ook de ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor de arbeidsrechter vor-
dert daar '(Lotus) hem verplicht een functie uit te oefenen die voor (eiser) een degradatie 
inhoudt  t.o.v.  de  positie,  verantwoordelijkheden,  voordelen  en  perspectieven  die  hem 
voorheen waren toebedeeld en toegezegd' (aldus de dagvaarding van 29 augustus 2000 in 
ontbinding); deze dagvaarding bewijst onomstotelijk dat (eiser) de hem door (Lotus) op-
gelegde functiewijziging (nog steeds) als een impliciet ontslag beschouwt, zoals hij haar 
ook voordien reeds herhaaldelijk ter kennis bracht. Het feit dat hij gerechtelijke ontbin-
ding wegens wanprestatie vordert is een juridische nuance die de werkelijke motieven van 
deze dagvaarding niet uitschakelt. (Eiser) vordert ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
ten laste van (Lotus) en bijhorende schadevergoeding wegens ernstige eenzijdige wijzi-
ging van essentiële arbeidsvoorwaarden door (Lotus).  Het (arbeids)hof kan niet anders 
dan vaststellen dat (eiser) op 8 (men leze 7) augustus 2000 nog steeds meende dat zijn 
werkgever eenzijdig essentiële bestanddelen van zijn arbeidsovereenkomst ernstig heeft 
gewijzigd, doch dit standpunt niet officieel wilde of durfde in te nemen, hoewel een partij 
die het slachtoffer wordt van een eenzijdige wijziging dit binnen een korte bedenktijd 
dient te doen (..). Met de dagvaarding van 29 augustus 2000 drukt (eiser) volgens het hof 
wél zijn duidelijk standpunt uit.  Zijn vordering tot  ontbinding van de arbeidsovereen-
komst lastens (Lotus) wegens impliciet ontslag is volgens het (arbeids)hof de duidelijke 
uiting van zijn wil om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit vordert hij immers. In 
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de concrete omstandigheden van deze zaak beschouwt het hof deze dagvaarding dan ook 
als de kennisgeving van de werknemer aan de werkgever dat hij de arbeidsovereenkomst 
als beëindigd beschouwt omdat de werkgever eenzijdig een belangrijke wijziging heeft 
aangebracht in essentiële bestanddelen van zijn arbeidsovereenkomst".

Grieven
Eerste onderdeel
In de dagvaarding in ontbinding van 29 augustus 2000 stelde eiser "dat (hij) (...) bena-

derd werd met suggesties voor het opnemen van een nieuwe functie (...); dat (Lotus) en 
(eiser) in juli 2000 ernstig de mogelijkheid hebben onderzocht van een kandidatuur van 
deze laatste voor de functie van (regionaal directeur, regio West, Noord Amerika), waar-
bij hem de titel van vice (voorzitter) - een nieuwe promotie met bijhorende voordelen - in 
het vooruitzicht werd gesteld; dat (eiser) uiteindelijk midden juli 2000 mondeling aan de 
Heer F. de (in essentie privé-) redenen heeft uiteengezet, die hem ertoe hebben gebracht 
om deze kandidatuur niet in aanmerking te nemen; (...); dat hij bij deze gelegenheid nog-
maals heeft bevestigd dat en, uitgelegd waarom, hij de eerder gesuggereerde functie van 
directeur voor de regio West niet aanvaardbaar acht; dat (Lotus) vervolgens bij schrijven 
van 19 juli 2000 (eiser) heeft gevraagd om de beide voorgestelde functies (kandidaturen) 
nogmaals grondig in overweging te willen nemen, daarbij aanstippend dat inmiddels van 
de kant van (Lotus) andere mogelijkheden binnen de groep verder onderzocht zouden 
worden; dat (eiser) per schrijven van 24 juli 2000 heeft herhaald waarom geen van beide 
voormelde functies voor hem aanvaardbaar voorkomen; dat (Lotus) hierop per mail van 
27 juli 2000 aan (eiser) het aanbod heeft geformuleerd om een functie met de titel (senior 
directeur, regio West (Frankrijk en België) aan te nemen, hieraan - en dit is veelzeggend - 
nog een aanvullende, niet nader gepreciseerde verantwoordelijkheid (...) toevoegend voor 
het management van de (bedrijfseenheid berichtgeving en samenwerking); dat (eiser) zo-
als gezegd reeds eerder (...) in talloze uitvoerige besprekingen had kunnen uitleggen waar-
om hij dergelijk aanbod zonder meer als een degradatie aanziet, die volgens hem - zelfs in 
het kader van een herstructurering - onmogelijk aan een werknemer kan opgelegd worden; 
dat hij dan ook bijzonder verrast was alsnog ditzelfde aanbod - zij het enigszins vermomd 
om het op een promotie te doen lijken - te ontvangen; dat (eiser) bijgevolg per kerende 
(...) heeft bevestigd dat hij gezegd aanbod niet aanvaardbaar achtte, en tegelijkertijd heeft 
voorgesteld een lange vakantieperiode in te lassen in de hoop dat inmiddels een oplossing 
zou kunnen gevonden worden (...); dat (Lotus) echter bij schrijven van 4 augustus 2000 
heeft duidelijk gemaakt dat de per 27 juli voorgestelde functie te nemen of te laten is, en 
dat  de niet-vervulling ervan bij  de  terugkeer  uit  vakantie  van (eiser),  zou worden be-
schouwd als overeenstemmend met een ontslag vanwege deze laatste; dat (eiser) in die 
omstandigheden besloten heeft om (i) de aldus voorgestelde functie correct doch onder 
alle voorbehoud uit te voeren, en (ii) om de wanprestatie van (Lotus) aan uw rechtbank 
voor te leggen; dat (eiser), in dezelfde geest van een correcte uitvoering van de besproken 
functie, voorgesteld heeft om zijn vakantie in te korten en alvast de nodige voorbereiden-
de schikkingen heeft getroffen om op 21 augustus 2000 op efficiënte wijze van start te 
kunnen gaan; dat (Lotus) (eiser) echter gehouden heeft aan de eerst vooropgestelde datum 
van terugkeer, zijnde 1 september 2000 (...); dat (Lotus), door (eiser) daadwerkelijk te 
verplichten een functie uit te oefenen, die om diverse haar bekende redenen (redenen die 
gedaagde er overigens toe hadden geleid (eiser) een meer aanvaardbaar alternatief in de 
Verenigde Staten aan te bieden) voor (eiser) een degradatie inhoudt ten opzichte van de 
positie, verantwoordelijkheden, voordelen en perspectieven die hem voorheen waren toe-
bedeeld en toegezegd, een ernstige wanprestatie heeft begaan die de ontbinding van de ar-
beidsovereenkomst in het nadeel van (Lotus) wettigt in de zin van artikel 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek; dat (eiser) de rechtbank benevens de ontbinding van deze overeen-
komst vordert om (Lotus) te veroordelen om aan (eiser) een schadevergoeding te betalen".
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Met die overwegingen heeft eiser aangegeven dat hij, van zodra de door Lotus voorge-
nomen door te voeren functiewijziging van senior directeur regio West in haren hoofde 
een definitieve beslissing was ingevolge de door haar op 27 juli 2000 aan eiser gedane 
mededeling dat deze functie te nemen of te laten was, heeft besloten die naar zijn mening 
bestaande wanprestatie in hoofde van Lotus ter beoordeling voor te leggen aan de recht-
bank door het instellen van een vordering tot ontbinding.

Indien moet worden beschouwd dat het bestreden arrest op grond van de bewoordingen 
van de dagvaarding van 29 augustus 2000 heeft beslist dat eiser door het aan Lotus laten 
betekenen van voormelde dagvaarding haar duidelijk zijn wil ter kennis heeft gebracht dat 
de arbeidsrelatie en arbeidsovereenkomst was beëindigd, geeft het aan die dagvaarding 
een uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het derhalve 
de bewijskracht van de dagvaarding van 29 augustus 2000 (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Zoals blijkt uit artikelen 32, 3°, 37, §1, eerste lid, en 81, §2, van de Arbeidsovereen-

komstenwet van 3 juli 1978, kan een partij bij een arbeidsovereenkomst deze beëindigen 
door aan de andere partij op ondubbelzinnige wijze ter kennis te brengen dat zij de over-
eenkomst beschouwt als zijnde beëindigd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer 
één partij aan de andere ten onrechte ter kennis brengt dat laatstgenoemde de arbeidsover-
eenkomst heeft beëindigd door eenzijdig een belangrijke wijziging aan te brengen aan een 
essentiële voorwaarde ervan.

Overeenkomstig artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, ook van toepassing zijnde in 
arbeidszaken ingevolge de aanhef van artikel 32 van de Arbeidsovereenkomstenwet waar-
in is gesteld "behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen teniet gaan", kan 
elke partij bij een wederkerige overeenkomst echter ook de ontbinding in rechte vorderen 
van dergelijke overeenkomst ingeval de andere partij, naar het oordeel van de eerste par-
tij, haar verbintenissen niet nakomt. Het komt alsdan de rechter, waarvan één partij de tus-
senkomst vraagt, toe uitspraak te doen en desgevallend, voor zover de ingeroepen tekort-
koming ernstig genoeg is, de gevorderde ontbinding uit te spreken.

In eerstgemelde hypothese oordeelt een partij zelf dat de arbeidsovereenkomst is beëin-
digd en brengt zij haar oordeel ter kennis van de andere partij. In de tweede hypothese 
vraagt een partij aan de rechter uit te maken of een bepaalde tekortkoming van de andere 
partij voldoende ernstig is om, in bevestigend geval, de ontbinding te horen uitspreken. 
Als eiser beschouwt die partij vanzelfsprekend dat de ingeroepen tekortkoming voldoende 
ernstig is om de gevorderde ontbinding te rechtvaardigen, zoniet zou zij de vordering niet 
instellen. Dit neemt evenwel niet weg dat de eisende partij precies door te dagvaarden in 
ontbinding zelf niet het standpunt uitdrukt dat de overeenkomst is beëindigd maar inte-
gendeel aan de rechter vraagt de ontbinding uit te spreken indien naar zijn oordeel een 
voldoende ernstige tekortkoming bestaat. Het dagvaarden in ontbinding van een overeen-
komst houdt aldus niet in dat door één partij op ondubbelzinnige wijze aan de andere par-
tij ter kennis wordt gebracht dat eerstgenoemde de overeenkomst beschouwt als zijnde be-
ëindigd.

Inzake stelt het bestreden arrest vast dat eiser met zijn dagvaarding van 29 augustus 
2000, omwille van de eenzijdige functiewijziging doorgevoerd door Lotus, de ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst ten laste van laatstgenoemde vordert,  alsmede bijhorende 
schadevergoeding.

Door desalniettemin aan te nemen dat eiser door het aan Lotus laten betekenen van 
voormelde dagvaarding van 29 augustus 2000 haar duidelijk zijn wil ter kennis heeft ge-
bracht dat de arbeidsrelatie en arbeidsovereenkomst was beëindigd, schendt het bestreden 
arrest de artikelen 1184, inzonderheid tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en 
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32, aanhef, van de Arbeidsovereenkomstenwet en meer bepaald het in eerstgemelde bepa-
ling vervatte begrip "gerechtelijke ontbinding", alsmede de artikelen 32, inzonderheid 3°, 
37, inzonderheid §1, eerste lid, en 81, inzonderheid §2, van de Arbeidsovereenkomsten-
wet.

Derde onderdeel
Zoals blijkt uit artikelen 32, 3°, 37, §1, eerste lid, en 81, §2, van de Arbeidsovereen-

komstenwet van 3 juli 1978, kan een partij bij een arbeidsovereenkomst deze beëindigen 
door aan de andere partij op ondubbelzinnige wijze ter kennis te brengen dat zij de over-
eenkomst beschouwt als zijnde beëindigd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer 
één partij aan de andere ten onrechte ter kennis brengt dat laatstgenoemde de arbeidsover-
eenkomst heeft beëindigd door eenzijdig een belangrijke wijziging aan te brengen aan een 
essentiële voorwaarde ervan.

Overeenkomstig artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, ook van toepassing zijnde in 
arbeidszaken ingevolge de aanhef van artikel 32 van de Arbeidsovereenkomstenwet waar-
in is gesteld "behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen teniet gaan", kan 
elke partij bij een wederkerige overeenkomst echter ook de ontbinding in rechte vorderen 
van dergelijke overeenkomst ingeval de andere partij, naar het oordeel van de eerste par-
tij, haar verbintenissen niet nakomt. Het komt alsdan de rechter, waarvan één partij de tus-
senkomst vraagt, toe uitspraak te doen en desgevallend, voor zover de ingeroepen tekort-
koming ernstig genoeg is, de gevorderde ontbinding uit te spreken.

In eerstgemelde hypothese oordeelt een partij zelf dat de arbeidsovereenkomst is beëin-
digd en brengt zij haar oordeel ter kennis van de andere partij. In de tweede hypothese 
vraagt een partij aan de rechter uit te maken of een bepaalde tekortkoming van de andere 
partij voldoende ernstig is om, in bevestigend geval, de ontbinding te horen uitspreken. 
Als eiser beschouwt die partij vanzelfsprekend dat de ingeroepen tekortkoming voldoende 
ernstig is om de gevorderde ontbinding te rechtvaardigen, zoniet zou zij de vordering niet 
instellen. Dit neemt evenwel niet weg dat de eisende partij precies door te dagvaarden in 
ontbinding zelf niet het standpunt uitdrukt dat de overeenkomst is beëindigd maar inte-
gendeel aan de rechter vraagt de ontbinding uit te spreken indien naar zijn oordeel een 
voldoende ernstige tekortkoming bestaat.

In deze heeft het bestreden arrest in eigen motieven, alsmede door herhaling van de fei-
telijke uiteenzetting van het vonnis a quo vastgesteld dat eiser enerzijds op 7 augustus 
2000 liet weten dat hij de West Job zou uitoefenen onder alle voorbehoud en in het bij-
zonder onder voorbehoud van de door de arbeidsrechtbank te vellen beslissing en hij als-
dan ook aankondigde te zullen dagvaarden bij zijn terugkeer uit vakantie en hij anderzijds, 
niettegenstaande hij eigenlijk de mening was toegedaan dat zijn werkgever eenzijdig es-
sentiële bestanddelen van zijn arbeidsovereenkomst ernstig had gewijzigd, dat standpunt 
op 8 (men leze 7) augustus 2000 niet wilde of durfde in te nemen.

Deze vaststellingen houden niet in dat eiser zelf zou hebben beslist dat de arbeidsover-
eenkomst was beëindigd, noch dat hij dat ter kennis zou hebben gebracht van Lotus. Wel 
integendeel blijkt daaruit dat hij dat standpunt niet innam en de beoordeling overliet aan 
de rechtbank.

in de mate dat moet worden beschouwd dat het bestreden arrest de dagvaarding in ont-
binding van 29 augustus 2000 omwille van de hiervoor vastgestelde houding van eiser 
weerhoudt als zijnde het op ondubbelzinnige wijze ter kennis van Lotus brengen van zijn 
wil van het beëindigd zijn van de bestaande arbeidsovereenkomst, schendt het de artikelen 
32, inzonderheid 3°, 37, inzonderheid §1, eerste lid, en 81, inzonderheid §2, van de Ar-
beidsovereenkomstenwet, alsmede de artikelen 1184, inzonderheid het tweede en derde 
lid,  van het Burgerlijk Wetboek en 32,  aanhef,  van de Arbeidsovereenkomstenwet  en 
meer bepaald het in gemeld artikel 1184 vervatte begrip "gerechtelijke ontbinding".



Nr. 423 - 18.9.06 HOF VAN CASSATIE 1771 

Vierde onderdeel
Uit de door eiser aan Lotus gestuurde geschriften van 24 juli, 28 juli en 3 augustus 

2000 kan worden afgeleid dat hij de Regio West Job niet aanvaardbaar achtte omdat het 
een degradatie was.

Daarnaast stelde eiser in zijn schrijven van 24 juli 2000 te zijn teleurgesteld en beledigd 
door de praktijken van Lotus, die niet in overeenstemming zijn met het plaatselijke ar-
beidsrecht, alsmede dat hij in al zijn verdere stappen dienovereenkomstig zou handelen.

Zijn schrijven van 28 juli 2000 aan Lotus besloot hij door te stellen dat, indien geen 
minnelijke regeling kon worden gevonden, partijen zouden afhankelijk zijn van het oor-
deel van een neutrale derde partij.

Op 3 augustus 2000 meldde hij aan Lotus uiteindelijk dat, bij gebreke aan een aan-
vaardbaar voorstel tegen het einde van de maand augustus, hij zonder verdere verwittiging 
aan de arbeidsrechtbank zou vragen zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden en hij in alle 
geval beschikbaar zou zijn voor de vennootschap en de gegeven instructies zou opvolgen.

In geen van voormelde stukken stelt eiser aldus dat hij beschouwt dat de arbeidsover-
eenkomst is beëindigd ingevolge impliciet ontslag vanwege Lotus.

Hij geeft alleen aan de door Lotus eerst voorgenomen en later doorgevoerde functiewij-
ziging niet te kunnen aanvaarden en aan een neutrale derde, zijnde de rechtbank te zullen 
vragen te oordelen over de (on)rechtmatigheid daarvan in het kader van een vordering tot 
ontbinding. Hij stelt verder in alle geval beschikbaar te zijn voor Lotus en de door haar te 
geven instructies te zullen opvolgen.

In de mate dat moet worden beschouwd dat het bestreden arrest de dagvaarding in ont-
binding van 29 augustus 2000 weerhoudt als zijnde het door eiser op ondubbelzinnige 
wijze ter kennis van Lotus brengen van het beëindigd zijn van de bestaande arbeidsover-
eenkomst omdat eiser in voormelde geschriftenvan 24 juli, 28 juli en 3 augustus 2000 aan 
Lotus reeds herhaaldelijk en op duidelijke wijze heeft meegedeeld dat hij de eenzijdige 
functiewijziging beschouwt als een impliciet ontslag, geeft het bestreden arrest aan die ge-
schriften een uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en schendt het 
hun bewijskracht (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet-
boek).

Vijfde onderdeel
Het bewijs van het door eiser herhaaldelijk en duidelijk meedelen aan Lotus dat hij de 

eenzijdige functiewijziging als een impliciet ontslag beschouwt in haren hoofde kan wor-
den geleverd door vermoedens, zoals bedoeld in de artikelen 1349 en 1353 van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

Opdat de rechter daarbij het begrip "vermoeden" in de zin van die wetsbepalingen niet 
zou schenden moet hij uit de door hem als zijnde bewezen vastgestelde feiten het bestaan 
kunnen afleiden van een niet bewezen feit. In het bijzonder mag hij uit de door hem vast-
gestelde feiten geen gevolg trekken die daarmee geen verband houdt.

Indien het bestreden arrest het door eiser aan Lotus herhaaldelijk en duidelijk meedelen 
dat hij de eenzijdige functiewijziging beschouwt als een impliciet ontslag in haren hoofde 
niet afleidt uit de geschriften van 24 juli, 28 juli en 3 augustus 2000, dan kan het onmoge-
lijk tot dergelijk besluit komen op grond van enig ander in het middel, dan wel anderszins 
in het bestreden arrest vastgesteld feitelijk gegeven.

Door desalniettemin toch tot voormeld besluit te komen dat eiser aan Lotus herhaalde-
lijk en duidelijk meedeelde dat hij de eenzijdige functiewijziging beschouwt als een impli-
ciet ontslag in haren hoofde, besluit dat niet als gevolg kan worden getrokken uit enig 
door het bestreden arrest vastgesteld feitelijk gegeven, en daarom de dagvaarding in ont-
binding van 29 augustus 2000 te weerhouden als zijnde het door eiser op ondubbelzinnige 
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wijze ter kennis van Lotus brengen van het beëindigd zijn van de bestaande arbeidsover-
eenkomst, schendt het bestreden arrest de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet-
boek en miskent het meer bepaald het daarin vervatte begrip "vermoeden".

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerster werpt op dat het middel niet-ontvankelijk is omdat de artike-

len 39, §1, en 82, §§2 tot 5, van de Arbeidsovereenkomstenwet niet als geschon-
den worden aangewezen.

2. Het middel betreft de wijze van beëindiging van de tussen de partijen geslo-
ten  bediendenovereenkomst.  De  aangewezen  wetsbepalingen  volstaan  om tot 
cassatie te leiden.

3. De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel dient te worden verwor-
pen.

Tweede onderdeel
4. Krachtens artikel 32, aanhef en 3°, van de Arbeidsovereenkomstenwet ne-

men de verbintenissen voortspruitende uit de door de Arbeidsovereenkomsten-
wet geregelde overeenkomsten een einde, behoudens de algemene wijzen waar-
op de verbintenissen teniet gaan, door de wil van de partijen, wanneer de over-
eenkomst voor onbepaalde tijd werd gesloten of ingeval een dringende reden tot 
beëindiging voorhanden is.

De vaststelling door een partij  dat  de andere partij  de arbeidsovereenkomst 
verbroken heeft door essentiële bestanddelen van de overeenkomst eenzijdig te 
wijzigen, betreft een toepassing van voormeld artikel 32, aanhef en 3°, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet.

5. Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek regelt een van de algemene wijzen 
waarop de verbintenissen teniet gaan en houdt in dat een partij in een wederkeri-
ge overeenkomst de rechter kan verzoeken de overeenkomst te ontbinden we-
gens wanprestatie van de andere partij.

6. Het arrest oordeelt dat:
- de eiser op 8 augustus 2000 nog steeds meende dat zijn werkgever eenzijdig 

essentiële  bestanddelen van zijn arbeidsovereenkomst ernstig heeft  gewijzigd, 
maar dit standpunt niet officieel wilde of durfde in te nemen;

- de eiser met de dagvaarding van 29 augustus 2000, waarin hij de ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst vordert wegens impliciet ontslag, wel duidelijk zijn 
standpunt heeft uitgedrukt;

- deze dagvaarding een kennisgeving is van de werknemer dat hij de arbeids-
overeenkomst als beëindigd beschouwt omdat de werkgever eenzijdig een be-
langrijke wijziging heeft aangebracht in essentiële bestanddelen van zijn over-
eenkomst;

- de eiser ten onrechte impliciet ontslag verwijt aan de verweerster zodat hij-
zelf met deze dagvaarding de arbeidsovereenkomst onregelmatig beëindigde.

7. Door aan de dagvaarding van de eiser tot ontbinding van de arbeidsovereen-
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komst ten laste van de verweerster op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek het gevolg te verlenen van een onmiddellijke verbreking van de ar-
beidsovereenkomst miskent het arrest het wettelijk begrip "gerechtelijke ontbin-
ding" en schendt het voormeld artikel 1184 en artikel 32, aanhef en 3°, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet. 

8. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de beëindi-

ging van de arbeidsovereenkomst en de afgifte van het formulier C4, over de ge-
vorderde opzeggingsvergoeding, vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht 
en over de kosten. 

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

Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
18 september 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-

zitter – Andersluidende conclusie2 van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Kirkpatrick en Geinger. 

Nr. 424

2° KAMER - 19 september 2006

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN EN 
ARRESTEN. NIETIGHEDEN — STRAFZAKEN - GEBRUIK IN DE BESLISSING VAN DE 
LATIJNSE UITDRUKKING "QUOD NON" - GEVOLG

De  Latijnse  woorden  "quod"  en  "non",  zijn  opgenomen  in  de  algemeen  gebruikte  
woordenboeken van de Nederlandse Taal en het gebruik ervan door de rechter in één  
van  zijn  overwegingen  schendt  de  Taalwet  Gerechtszaken  niet,  in  zoverre  de  
bekritiseerde overweging verstaanbaar en zinnig is met of zonder de toevoeging van de  
uitdrukking  "quod  non"  en  het  voor  de  lezer  ook  onmiddellijk  duidelijk  is  dat  deze  
toevoeging,  wat  ze  ook  moge  betekenen,  geen  afbreuk  kan  doen  aan  de  in  het  
Nederlands gestelde voorafgaande overweging. (Art. 24, Taalwet Gerechtszaken)

2 In het tweede onderdeel van het enig middel gaat eiser ervan uit dat indien het Arbeidshof het door 
eiser laten uitbrengen van de dagvaarding in ontbinding dd.29 augustus 2000 weerhoudt als zijnde 
het door hem ter kennis brengen van zijn duidelijke wil dat de Arbeidsovereenkomst is beëindigd, het 
artikel 1184 lid 2 en lid 3 BW zou schenden. In het derde onderdeel voert eiser eveneens schending 
aan van art.1184 BW en stelt dat de door het Arbeidshof gedane vaststellingen niet inhouden dat eiser 
zelf zou hebben beslist dat de arbeidsovereenkomst was beëindigd, noch dat hij dat ter kennis zou 
gebracht hebben van verweerder. 
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(L. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0298.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 17 januari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen 

aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel van de beide eisers
3. Het bestreden arrest overweegt: "De mogelijkheid van aanwezigheid in de 

zittingszaal van een mter. C. op 16 maart 2004 houdt nog niet in dat deze advo-
caat op deze datum officieel zou verschenen zijn voor enige partij, wat alsdan 
had kunnen geakteerd worden in het zittingsblad van die datum, quod non". 

4. Het middel van de beide eisers stelt dat de woorden "quod non" niet tot de 
Nederlandse woordenschat behoren en hun gebruik de artikelen 24 en 24bis Wet 
Talen Gerechtszaken schendt, zodat het bestreden arrest nietig is.

5. De Latijnse woorden "quod" en "non" zijn opgenomen in de algemeen ge-
bruikte woordenboeken van de Nederlandse Taal. Het gebruik ervan schendt de 
Wet Talen Gerechtszaken niet.  Dit  neemt niet  weg dat  de uitdrukking "quod 
non" niet  door iedereen zal  worden verstaan.  De bekritiseerde overweging is 
evenwel verstaanbaar en zinnig met of zonder de toevoeging "quod non". Het is 
voor de lezer ook onmiddellijk duidelijk dat deze toevoeging, wat ze ook moge 
betekenen, geen afbreuk kan doen aan de in het Nederlands gestelde voorafgaan-
de overweging. 

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...) 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

19 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr.A. Hallemans, Brussel. 
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Nr. 425

2° KAMER - 19 september 2006

1º SAMENHANG - STRAFZAKEN - VERSCHILLENDE BEKLAAGDEN - BESLISSING OM DE 
VERSCHILLENDE ZAKEN SAMEN TE BEHANDELEN - AFZONDERLIJKE VEROORDELENDE BESLISSINGEN - 
WETTIGHEID

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING VOOR HET 
VONNISGERECHT - TOELATING TOT INZAGE VAN HET STRAFDOSSIER - WEIGERING TOT HET 
AFLEVEREN VAN KOPIE VAN ENKELE STUKKEN VAN HET STRAFDOSSIER - GEVOLG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING VOOR HET 
VONNISGERECHT - TOELATING TOT INZAGE VAN HET STRAFDOSSIER - WEIGERING TOT HET 
AFLEVEREN VAN KOPIE VAN ENKELE STUKKEN VAN HET STRAFDOSSIER - GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHTSPLEGING VOOR HET 
VONNISGERECHT - TOELATING TOT INZAGE VAN HET STRAFDOSSIER - WEIGERING TOT HET 
AFLEVEREN VAN KOPIE VAN ENKELE STUKKEN VAN HET STRAFDOSSIER - GEVOLG

5º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - BESTANDDELEN - KENNIS VAN DE 
DELICTUELE OORSPRONG OF ILLEGALE HERKOMST VAN DE VERMOGENSVOORDELEN - DRAAGWIJDTE

6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - HELING - WITWASSEN VAN 
VERMOGENSVOORDELEN - KENNIS VAN DE DELICTUELE OORSPRONG OF ILLEGALE HERKOMST VAN DE 
VERMOGENSVOORDELEN - PRECIEZE OORSPRONG OF HERKOMST NIET GEKEND DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE - GEEN PRECISERING OF VERMELDING IN DE DAGVAARDING, RECHTSVORDERING OF 
OPROEPING - GEVOLG

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - HELING - WITWASSEN VAN 
VERMOGENSVOORDELEN - KENNIS VAN DE DELICTUELE OORSPRONG OF ILLEGALE HERKOMST VAN DE 
VERMOGENSVOORDELEN - PRECIEZE OORSPRONG OF HERKOMST NIET GEKEND DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE - GEEN PRECISERING OF VERMELDING IN DE DAGVAARDING, RECHTSVORDERING OF 
OPROEPING - GEVOLG

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - HELING - WITWASSEN VAN 
VERMOGENSVOORDELEN - KENNIS VAN DE DELICTUELE OORSPRONG OF ILLEGALE HERKOMST VAN DE 
VERMOGENSVOORDELEN - PRECIEZE OORSPRONG OF HERKOMST NIET GEKEND DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE - GEEN PRECISERING OF VERMELDING IN DE DAGVAARDING, RECHTSVORDERING OF 
OPROEPING - GEVOLG

9º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - KENNIS VAN DE DELICTUELE OORSPRONG OF ILLEGALE 
HERKOMST VAN DE VERMOGENSVOORDELEN - PRECIEZE OORSPRONG OF HERKOMST NIET GEKEND 
DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - GEEN PRECISERING OF VERMELDING IN DE DAGVAARDING, 
RECHTSVORDERING OF OPROEPING - GEVOLG

1º  De  loutere  omstandigheid  dat,  nadat  zaken  samen  werden  behandeld,  daarin  
afzonderlijke  vonnissen  of  arresten  worden  gewezen,  tast  de  wettigheid  van  deze  
vonnissen of arresten niet aan. (Artt. 226 en 227, Sv.)

2º, 3° en 4° Dat een beklaagde in het kader van de behandeling van zijn zaak voor het  
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vonnisgerecht geen kopie heeft  gekregen van enkele stukken van het strafdossier,  is  
geen miskenning  van het  recht  van verdediging  of  van het  algemeen rechtsbeginsel  
inzake de wapengelijkheid, noch een schending van de artikelen 6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of  
van  artikel  297  Wetboek  van  Strafvordering,  wanneer  die  beklaagde,  zoals  de  
appelrechters  vaststellen,  van  die  enkele  stukken  inzage  heeft  gekregen  en  deze 
alleszins tijdig heeft kunnen verifiëren, zodat hij ze derhalve voor de feitenrechter kan  
tegenspreken of zich erop kan beroepen. 

5º Voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid,  
2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is tenminste vereist, maar volstaat het dat de dader van de 
verrichtingen de delictuele oorsprong of de illegale herkomst van de zaken bedoeld in  
artikel 42, 3°, Strafwetboek kende of moest kennen, zonder dat hij steeds de precieze  
oorsprong of  herkomst  daarvan moest  kennen,  op voorwaarde dat  hij  in  de feitelijke 
omstandigheden waarin hij de verrichtingen uitvoerde, moest weten dat de zaken geen 
andere dan een delictuele oorsprong of illegale herkomst hadden1. 

6º, 7°, 8° en 9°  Daar het voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van 
artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek niet noodzakelijk vereist is dat de dader 
de precieze oorsprong of herkomst van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek  
kende of moest kennen, kan geen miskenning van het recht van verdediging, van de  
bewijslast in strafzaken of van het vermoeden van onschuld worden afgeleid uit het feit  
dat  het  openbaar  ministerie  die  precieze  oorsprong  evenmin  kende  en  dus  in  zijn  
dagvaarding, rechtsvordering of oproeping niet kon vermelden aan welke misdrijven de  
beweerdelijk witgewassen gelden gerelateerd waren2.

(T.)

ARREST

(A.R. P.06.0608.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, van 16 maart 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 226 en 227, inzonderheid 

3°, Wetboek van Strafvordering op grond dat de appelrechters na eerst de zaak 
tegen de eiser en de zaak tegen een andere beklaagde samen te hebben behan-
deld, in deze zaken afzonderlijk arresten hebben gewezen.

2. De loutere omstandigheid dat nadat zaken samen werden behandeld, daarin 
afzonderlijke vonnissen of arresten worden gewezen, tast de wettigheid van deze 
vonnissen of arresten niet aan.

1 Zie Cass., 9 juni 1999, AR P.99.0231.F, nr 340; 21 juni 2000, AR P.99.1285.F, P.00.0351.F en 
P.00.0856.F, nr 387; 25 sept. 2001, AR P.01.0725.N, nr 493; 9 mei 2006, AR P.06.0242.N, nr.263. 
2 Zie Cass., 9 mei 2006, AR P.06.0242.N, nr.263. 
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Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 127, derde lid, en 297 Wet-

boek van Strafvordering en de artikelen 6.1 en 6.3.b EVRM en miskenning van 
de algemene rechtsbeginselen inzake het recht van verdediging en inzake de wa-
pengelijkheid  op grond dat  de appelrechters  ten  onrechte  oordelen dat  eisers 
recht van verdediging niet was miskend ondanks de vatstelling dat hem kopie 
was geweigerd van een aantal stukken van het strafdossier.

4. Dat een beklaagde in het kader van de behandeling van zijn zaak voor het 
vonnisgerecht geen kopie heeft gekregen van enkele stukken van het strafdossier, 
is geen miskenning van het recht van verdediging of van het algemeen rechtsbe-
ginsel inzake de wapengelijkheid, noch een schending van de artikelen 6.1 en 
6.3.b EVRM of van artikel 297 Wetboek van Strafvordering, wanneer hij die be-
klaagde zoals de appelrechters vaststellen, van die enkele stukken inzage heeft 
gekregen en deze alleszins tijdig heeft kunnen verifiëren, zodat hij ze derhalve 
voor de feitenrechter kan tegenspreken of zich erop kan beroepen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
5. Het middel voert schending aan van de artikelen 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, 

Strafwetboek en de artikelen 6.2 en 6.3.a EVRM en miskenning van de algemene 
rechtsbeginselen inzake het recht van verdediging, inzake de bewijslast in straf-
zaken en inzake het vermoeden van onschuld, op grond dat de appelrechters ten 
onrechte oordelen dat eisers recht van verdediging niet was miskend ondanks de 
vaststelling dat in de omschrijving van de tenlasteleggingen in de dagvaarding 
niet was aangegeven aan welke misdrijven de beweerdelijk witgewassen gelden 
gerelateerd waren.

6. Voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van artikel 
505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek is ten minste vereist, maar volstaat het 
dat de dader van de verrichtingen de delictuele oorsprong of illegale herkomst 
van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek kende of moest kennen, 
zonder dat hij steeds de precieze oorsprong of herkomst daarvan moest kennen, 
op voorwaarde dat hij in de feitelijke omstandigheden waarin hij de verrichtin-
gen uitvoerde, moest weten dat de zaken geen andere dan een delictuele oor-
sprong of illegale herkomst hadden. 

7. Daar het voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van 
artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek niet noodzakelijk is vereist dat 
de dader de precieze oorsprong of herkomst van de zaken bedoeld in artikel 42, 
3°, Strafwetboek kende of moest kennen, kan geen miskenning van het recht van 
verdediging worden afgeleid uit het feit dat het openbaar ministerie die precieze 
oorsprong evenmin kende en ze dus niet  kon vermelden in zijn dagvaarding, 
rechtsvordering of oproeping.

Het middel faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts –  Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. C. De Baets, Brussel en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 426

2° KAMER - 20 september 2006

1º WEGVERKEER — INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN - VOERTUIG 
INGESCHREVEN IN LUXEMBURG - HOOFDGEBRUIKER GEDOMICILIEERD IN BELGIË - VOERTUIG IS 
EIGENDOM VAN EEN LEASEMAATSCHAPPIJ GEVESTIGD IN LUXEMBURG - GEBRUIKER VEROORDEELD 
WEGENS NIET-INSCHRIJVING VAN EEN VOERTUIG – NALEVING VAN DE ARTT. 49 TOT 55 E.G.-
VERDRAG.

2º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - WEGVERKEER - 
INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN - VOERTUIG INGESCHREVEN IN LUXEMBURG - HOOFDGEBRUIKER 
GEDOMICILIEERD IN BELGIË - VOERTUIG IS EIGENDOM VAN EEN LEASEMAATSCHAPPIJ GEVESTIGD IN 
LUXEMBURG - GEBRUIKER VEROORDEELD WEGENS NIET-INSCHRIJVING VAN EEN VOERTUIG - 
NALEVING VAN DE ARTT. 49 TOT 55, E.G.-VERDRAG

1º  en  2°   De artikelen  49  tot  en  met  55,  E.G.-Verdrag verzetten  zich  niet  tegen  een 
nationale  regelgeving  van  een  eerste  lidstaat,  die  een  in  die  Staat  woonachtige  en 
werkzame persoon verbiedt, op het grondgebied van die Staat een voertuig te gebruiken 
dat  hij  heeft  gehuurd  van  een  in  een andere  lidstaat  gevestigde leasemaatschappij,  
wanneer dat voertuig niet in eerstgenoemde Staat is geregistreerd en het voornamelijk  
bestemd  is  om  aldaar  permanent  te  worden  gebruikt  dan  wel  in  feite  aldus  wordt 
gebruikt1. (Art. 29, Wegverkeerswet; Art. 2, §1, K.B. 20 juli 2001)

(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0176.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 9 januari 2004 door de 

Correctionele Rechtbank te Verviers in hoger beroep is gewezen.
In de memorie die tot staving van zijn cassatieberoep is ingediend, heeft de ei-

1 Zie Cass., 6 okt. 2004, AR P.04.0176.F, nr 457; Europees Hof, 30 mei 2006, Leroy, prejudiciële 
beslissing C-435/04, EG-Publicatieblad, 29 juli 2006, C 178/12.
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ser een middel aangevoerd en verzocht dat aan het Hof van Justitie van de Euro-
pese Gemeenschappen een prejudiciële vraag zou gesteld worden over de over-
eenstemming van de wettelijke bepalingen op grond waarvan hij werd vervolgd, 
met de artikelen 49 tot 55 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap. 

Bij arrest van 6 oktober 2004 heeft het Hof verklaard dat het eerste en tweede 
onderdeel van het middel feitelijke grondslag misten, aangezien de appelrechters 
de conclusie die in die onderdelen is overgenomen hebben beantwoord. 

In hetzelfde arrest heeft het Hof aan het Hof van Justitie de volgende vraag ge-
steld: “verzetten de artikelen 49 tot 55 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot op-
richting van de Europese Gemeenschap zich tegen een nationale regelgeving van 
een eerste Lidstaat, die een in die Staat woonachtige en werkzame persoon ver-
biedt, op het grondgebied van die Staat een voertuig te gebruiken dat hij heeft 
gehuurd van een in een andere Lidstaat gevestigde leasemaatschappij, wanneer 
dat voertuig niet in de eerstgenoemde Staat was geregistreerd, ook al is dit in de 
andere Lidstaat gebeurd ?”. 

Het Hof van Justitie heeft die vraag bij beschikking C-435/04 van 30 mei 2006 
beantwoord. 

De eiser heeft op 12 juli 2006 op de griffie van het Hof een pleinota neerge-
legd. 

Op de terechtzitting van 20 september 2006 heeft raadsheer Paul Mathieu ver-
slag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.  

II. BESLISSING VAN HET HOF 
Derde onderdeel 
De voormelde beschikking van het Hof van Justitie zegt voor recht dat “de ar-

tikelen 49 EG tot en met 55 EG zich niet verzetten tegen een nationale regelge-
ving van een eerste Lidstaat, zoals die aan de orde in de hoofdzaak, op grond 
waarvan het een in die Staat wooanchtige en werkzame persoon verboden is, op 
het grondgebied van die Staat een voertuig te gebruiken dat hij heeft gehuurd van 
een in een andere Lidstaat gevestigde leasemaatschappij, wanneer dat voertuig 
niet in eerstgenoemde Staat is geregistreerd en het voornamelijk bestemd is om 
aldaar permanent te worden gebruikt dan wel in feite aldus wordt gebruikt”. 

Het onderdeel dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht. 
Aangezien het antwoord op de vraag die in het dispositief van de door de eiser 

ingediende pleitnota is geformuleerd niet noodzakelijk is voor de oplossing die 
aan de zaak die hij bij het Hof aanhangig is dient te worden gegeven, dient dit de 
vraag niet aan het Hof van Justitie voor te leggen. 

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

20 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 



1780 HOF VAN CASSATIE 20.9.06 - Nr. 426 

Advocaten: mrs. De Gryse en R. Palm, Eupen. 

Nr. 427

2° KAMER - 20 september 2006

1º GEESTRIJKE DRANKEN - EXPLOITATIE VAN EEN SLIJTERIJ VAN GEESTRIJKE DRANKEN - 
VERPLICHTING OM DE VERGUNNING TE VERKRIJGEN EN HET VERGUNNINGSRECHT TE BETALEN - 
ONDERSCHEIDEN GEDRAGINGEN - AANHOUDEN VAN  DE TELASTLEGGING ONTBREKEN VAN EEN 
VERGUNNING EN AFSCHAFFING VAN DE TELASTLEGGING NIET BETALEN VAN HET VERGUNNINGSRECHT 
- GEVOLGEN

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - TOEPASSING IN DE TIJD - GEESTRIJKE DRANKEN - EXPLOITATIE 
VAN EEN SLIJTERIJ VAN GEESTRIJKE DRANKEN - VERPLICHTING OM DE VERGUNNING TE VERKRIJGEN 
EN HET VERGUNNINGSRECHT TE BETALEN - ONDERSCHEIDEN GEDRAGINGEN - AANHOUDEN VAN DE 
TELASTLEGGING ONTBREKEN VAN EEN VERGUNNING EN AFSCHAFFING VAN DE TELASTLEGGING NIET 
BETALEN VAN HET VERGUNNINGSRECHT - GEVOLGEN

3º GEESTRIJKE DRANKEN - VERGUNNINGSRECHT - NIEUWE WET - AFSCHAFFING VAN DE 
TELASTLEGGING NIET BETALEN VAN HET VERGUNNINGSRECHT - GEVOLGEN

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - TOEPASSING IN DE TIJD - GEESTRIJKE DRANKEN - 
VERGUNNINGSRECHT - NIEUWE WET - AFSCHAFFING VAN DE TELASTLEGGING NIET BETALEN VAN 
HET VERGUNNINGSRECHT - GEVOLGEN

1º en 2° De exploitatie van een slijterij van geestrijke dranken zonder het indienen van de  
daartoe vereiste aangifte en het verzuim om het vergunningsrecht te betalen zijn twee 
onderscheiden  gedragingen;  het  aanhouden  van  de  eerste  telastlegging  belet  de  
retroactieve toepassing niet van de wet waarbij de tweede telastlegging wordt afgeschaft.  

3º en 4°  Ofschoon de Wet van 17 mei 2004 tot wijziging van de Wet van 28 december 
1983  betreffende  het  verstrekken  van  sterke  dranken  en  betreffende  het 
vergunningsrecht, inwerkinggetreden op 14 juni 2004, het vergunningsrecht handhaaft, 
schaft zij daarentegen de heffing af die noodzakelijk is voor de inning ervan en heft zij  
bijgevolg alle bepalingen op die het niet betalen ervan beteugelden1; de afschaffing van 
de  telastlegging  niet  betalen  van  het  vergunningsrecht  verbiedt  elke  veroordeling  uit  
hoofde  daarvan  voor  feiten  die  vóór  de  inwerkingtreding  van  de  nieuwe  wet  zijn  
gepleegd2.

(BELGISCHE STAAT (Financiën) T. W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0573.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 maart 2006 gewezen door 

1 Gedr.  St.,  Kamer,  zitting 2003-2004,  Verslag  namens  de  Commissie  voor  de  financiën  en  de 
begroting, nr 51.0540/004, p. 3 en 4.
2 Zie Cass., 19 okt. 2005, AR P.05.0069.F, nr.516. 



Nr. 427 - 20.9.06 HOF VAN CASSATIE 1781 

het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser heeft de verweerder vervolgd wegens, te Luik, op 17 april 1998, ener-

zijds, de exploitatie van een slijterij van gegiste dranken zonder het indienen van 
de daartoe vereiste aangifte en zonder de openingsheffing te betalen (telastleg-
ging I), en anderzijds, de exploitatie van een slijterij van geestrijke dranken zon-
der het indienen van de daartoe vereiste aangifte en zonder het vergunningsrecht 
te betalen (telastlegging II).

Het beroepen vonnis heeft met name de verweerder, wegens telastlegging I, de 
geldboete opgelegd die bij artikel 35 van het Koninklijk besluit van 3 april 1953 
tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dran-
ken, is bepaald. Wat telastlegging II betreft, heeft de eerste rechter de verweerder 
tot betaling veroordeeld, met aftrek van de reeds gestorte som, van het vergun-
ningsrecht, vermeerderd met de interesten, alsook tot een geldboete van twee-
maal de in het spel zijnde belasting, of een aanvullende gevangenisstraf van acht 
dagen, met toepassing van artikel 25, §§1 en 2, van de Wet van 28 december 
1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.

Het bestreden arrest bevestigt dit vonnis, met de wijziging dat de geldboete 
wegens telastlegging II wordt geschrapt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
Over het middel:
De eiser oefent alleen kritiek uit op het arrest in zoverre het de geldboete op-

heft van tweemaal het in het spel zijnde vergunningsrecht, opgelegd wegens te-
lastlegging II.

De bekritiseerde wijziging steunt op de Wet van 17 mei 2004 tot wijziging van 
de voormelde wet van 28 december 1983.

Deze wet die op 14 juni 2004 in werking is getreden, heeft met name de artike-
len 1, 7° en 8°, 3, §1, derde lid, 11, §1, 1°, 14, 15, 17 tot 20, 25, §1, en 27, §3,  
van de voormelde wet van 28 december 1983 opgeheven. Artikel 25, §2, werd 
daarentegen door een andere bepaling vervangen.

De wetgever heeft aldus de telastlegging niet-betaling van het vergunnings-
recht afgeschaft.

Doch de eiser vermeldt dat de nieuwe wet de verplichting tot het verkrijgen 
van de vergunning die geldt voor iedere houder van een slijterij van geestrijke 
dranken, niet heeft opgeheven. Hij voegt eraan toe dat krachtens de oude wet het 
niet-betalen van de jaarlijkse heffing de nietigheid van de exploitatievergunning 
met zich meebracht. Hij leidt hieruit af dat aangezien het ontbreken van een ver-
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gunning nog steeds strafbaar is, het verzuim om de heffing te betalen, gepleegd 
onder de oude wet, nog steeds met de daarin bepaalde straffen kan bestraft wor-
den, niettegenstaande de gedeeltelijke afschaffing ervan. 

De exploitatie van een slijterij van geestrijke dranken zonder het indienen van 
de daartoe vereiste aangifte en het verzuim om het vergunningsrecht te betalen 
zijn twee onderscheiden gedragingen. Het aanhouden van de eerste telastlegging 
belet de retroactieve toepassing niet van de wet waarbij de tweede telastlegging 
wordt afgeschaft.

Ofschoon de nieuwe wet het vergunningsrecht handhaaft, schaft zij daarente-
gen de heffing af die noodzakelijk is voor de inning ervan en heft zij bijgevolg 
alle bepalingen op die het niet-betalen ervan beteugelden. Vermits dit feit, dat als 
wanbedrijf is omschreven door de wet die van kracht was op het ogenblik waar-
op het werd gepleegd, geen misdrijf meer was op de dag waarop de verweerder 
werd gevonnist, vermocht het hof van beroep niet zonder artikel 2, tweede lid, 
van het Strafwetboek te schenden, de geldboete op te leggen die door de afge-
schafte wettelijke bepaling was gesteld.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de verweer-

der tot betaling van de openingsheffing en het vergunningsrecht veroordeelt :
Het arrest kent de eiser de door hem gevorderde bedragen toe.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

20 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. T'Kint.

 

Nr. 428

2° KAMER - 20 september 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOETSING VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - BETWISTING OVER DE NIETIGHEID VAN 
VERSCHILLENDE VOORBEREIDENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - NIETIGVERKLARING VAN ÉÉN VAN DE 
HANDELINGEN - BESLISSING TOT ONDERZOEK EN TOT AANHOUDEN VAN DE BESLISSING VOOR HET 
OVERIGE - WETTIGHEID



Nr. 428 - 20.9.06 HOF VAN CASSATIE 1783 

2º ONDERZOEKSRECHTER - GEBREK AAN ONPARTIJDIGHEID - ONDERZOEKSHANDELINGEN - 
NIETIGHEID - OMVANG

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL INZAKE DE 
ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - ONDERZOEKSRECHTER - GEBREK AAN ONPARTIJDIGHEID - 
ONDERZOEKSHANDELINGEN - NIETIGHEID - OMVANG

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - TOETSING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE 
RECHTSPLEGING - ONREGELMATIGHEID, VERZUIM OF NIETIGHEID DIE EEN ONDERZOEKSHANDELING OF 
DE BEWIJSVERKRIJGING AANTASTEN - VASTSTELLING - ONREGELMATIGE HANDELING - BEGRIP

1º Naar luid van artikel 235bis, §6, Sv., wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een 
onregelmatigheid,  verzuim of  nietigheid  vaststelt,  als  bedoeld  in  artikel  131,  §1,  van 
voormeld  wetboek,  spreekt  zij,  als  daartoe  grond  bestaat,  de  nietigheid  uit  van  de  
handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop volgende  
rechtspleging;  die  bepaling  verbiedt  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  niet  om, 
wanneer  een  betwisting  hangende  is  over  verschillende  voorbereidende  
onderzoekshandelingen, die betwisting slechts aan te nemen betreffende één van die 
handelingen,  om  voor  het  overige  een  informatieonderzoek  te  beginnen  of  te  doen 
uitvoeren en te beslissen dat zij  vervolgens passend zal  beslissen.  (Artt.  131, §1,  en 
235bis, §6, Sv.)

2º  en 3° Een onderzoeksrechter die publiekelijk een standpunt heeft ingenomen over de 
schuld van een inverdenkinggestelde verliest zijn vermogen om op onpartijdige wijze de 
verantwoordelijkheid te dragen voor het onderzoek à charge en à décharge; hieruit kan 
evenwel  niet  worden  afgeleid  dat  alle  door  die  magistraat  verrichte  handelingen  
noodzakelijk nietig zijn1.

4º Wanneer het onderzoeksgerecht een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van een 
onderzoekshandeling of van de bewijsverkrijging vaststelt, spreekt het, als daartoe grond 
bestaat, de nietigheid uit van de handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het  
geheel van de erop volgende rechtspleging; behoudens het geval van de miskenning van 
een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste, moet het onregelmatige stuk  
uit  het  dossier  verwijderd  worden  wanneer  de  onregelmatigheid  aan  het  bewijs  zijn  
geloofwaardigheid of betrouwbaarheid ontneemt, of wanneer zij het recht op een eerlijk 
proces in het gedrang brengt. (Artt. 131, 135 en 235bis, Sv.)

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0681.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 19 oktober 2005 en 19 april 

2006 op verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van in-
beschuldigingstelling, ten gevolge van het arrest van het Hof van 7 april 2004. 

De eiser voert een middel aan tegen ieder van de bestreden arresten, in een me-
morie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

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

1 Zie Cass., 7 april 2004, AR P.03.1670.F, nr 189. 



1784 HOF VAN CASSATIE 20.9.06 - Nr. 428 

Bij beschikking van de raadkamer van 8 mei 2003 was de eiser naar de correc-
tionele rechtbank verwezen wegens valsheid in geschriften en het gebruik van 
valse stukken (telastlegging A), valsheid in geschriften en het gebruik van valse 
stukken inzake  BTW (telastlegging B),  oplichting (telastlegging C),  misbruik 
van vertrouwen (telastlegging D), witwassen (telastlegging E), overtreding van 
het BTW-Wetboek (telastlegging F) en vereniging van boosdoeners (telastleg-
ging G).

Bij arrest van 18 november 2003 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling 
de beroepen beschikking bevestigd.

Bij arrest van 7 april 2004 heeft het Hof dit arrest verbroken in zoverre het uit-
spraak doet ten aanzien van de eiser en een andere inverdenkinggestelde. De ver-
nietiging werd uitgesproken op grond dat de appelrechters hun beslissing om de 
onderzoeksdaden die door de onderzoeksmagistraat na 14 maart 1997 zijn ge-
steld alsook diens verslag voor de raadkamer als regelmatig te beschouwen, niet 
naar recht hadden verantwoord.

Het Hof heeft de aldus beperkte zaak verwezen naar het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

Bij arrest van 19 oktober 2005 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling de 
beroepen beschikking nietig verklaard in zoverre zij de eiser naar de correctione-
le rechtbank verwees. Nadat zij de zaak aan zich heeft getrokken, heeft zij de de-
ken van de onderzoeksrechters ermee belast om een andere onderzoeksrechter 
aan te duiden die voor haar verslag moet uitbrengen en heeft zij haar beslissing 
voor het overige aangehouden.

Bij arrest van 25 januari 2006 heeft het Hof akte verleend van de afstand van 
het cassatieberoep dat eiser tegen dit tweede arrest had ingesteld, in zoverre het 
is gericht tegen de beslissing met betrekking tot de aanduiding van een andere 
onderzoeksrechter. Het verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Bij arrest van 19 april 2006 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling vastge-
steld  dat  het  onderzoek  regelmatig  en  volledig  was.  Zij  heeft  vervolgens  de 
rechtspleging geregeld. Daartoe heeft zij de telastleggingen A.1 tot 11 en B.1 tot 
11 aangevuld,  de  telastlegging G verbeterd en de  eiser  naar  de  correctionele 
rechtbank verwezen wegens het geheel van de tegen hem in aanmerking geno-
men telastleggingen. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest, op 19 oktober 2005 

gewezen, dat de deken van de onderzoeksrechters ermee belast een andere on-
derzoeksmagistraat aan te stellen om voor de kamer van inbeschuldigingstelling 
verslag uit te brengen :

Over het middel:
Het bestreden arrest stelt de nietigheid vast van het verslag van de onderzoeks-

magistraat voor de raadkamer met het oog op de regeling van de rechtspleging en 
verklaart dat dit verslag door een andere onderzoeksmagistraat voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling zal worden overgedaan.

De eiser verwijt het arrest dat het niet tevens alle andere onderzoekshandelin-
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gen nietig verklaart die door de onderzoeksrechter na 14 maart 1997 zijn ver-
richt, meer bepaald nadat hij voor een parlementaire commissie uitspraken had 
gedaan die een gewettigde twijfel kunnen doen ontstaan over zijn vermogen om 
op onpartijdige wijze het onderzoek te voeren.

Naar luid van art. 235bis, §6, van het Wetboek van Strafvordering, spreekt de 
kamer van inbeschuldigingstelling wanneer zij een onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid, als bedoeld in artikel 131, §1, van voormeld wetboek, vaststelt, als 
daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de handeling die erdoor is aangetast 
en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging.

Die bepaling verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling niet om, wanneer 
een betwisting hangende is over de nietigheid van verschillende voorbereidende 
onderzoekshandelingen, die betwisting slechts aan te nemen betreffende één van 
die handelingen, om voor het overige een onderzoek te beginnen of te doen uit-
voeren en te beslissen dat zij vervolgens passend zal oordelen.

Door aldus te handelen heeft de kamer van inbeschuldigingstelling geen akte 
geldig verklaard, die zij bij wet meteen onregelmatig had moeten verklaren.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest, gewezen op 19 april 

2006, dat
1. verklaart dat het onderzoek volledig is en vaststelt dat tegen de eiser vol-

doende bezwaren bestaan die, na aanneming van de verzachtende omstandighe-
den, zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank rechtvaardigen:

Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eer-
ste lid, van het Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het tweede 
lid van dat artikel bepaalde gevallen.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
2. de verwijzing naar een kamer met drie rechters beveelt:
Met die beslissing gaan de appelrechters in op het verzoek van de eiser.
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
3. zegt dat het onderzoek regelmatig is :
Over het middel :
Rekening houdende met de bewoordingen waarin de vernietiging van 7 april 

2004 is gesteld en met de verwijzing die de zaak vervolgens bij hen aanhangig 
maakte, dienden de appelrechters alleen nog maar uitspraak te doen over de re-
gelmatigheid van de onderzoekshandelingen die door de onderzoeksmagistraat 
na 14 maart 1997 zijn gesteld.

Nadat het hof van beroep de beschikking tot verwijzing nietig heeft verklaard, 
de zaak aan zich heeft getrokken en het verslag van de onderzoeksrechter voor 
de raadkamer met het oog op de regeling van de rechtspleging van nietigheid 
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heeft gezuiverd, heeft het beslist dat er geen grond was om de overige onder-
zoekshandelingen nietig te verklaren die na 14 maart 1997 door de magistraat 
wiens onpartijdigheid het voorwerp van een gewettigde verdenking heeft uitge-
maakt.

Een onderzoeksrechter die publiekelijk een standpunt heeft ingenomen over de 
schuld van een inverdenkinggestelde verliest zijn vermogen om op onpartijdige 
wijze de verantwoordelijkheid voor het onderzoek à charge en à décharge te dra-
gen. Hieruit kan evenwel niet worden afgeleid dat alle door die magistraat ver-
richte handelingen noodzakelijk nietig zijn.

Wanneer het onderzoeksgerecht een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid 
van een onderzoekshandeling of van de bewijsverkrijging vaststelt, spreekt het, 
als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de handeling die erdoor is aange-
tast en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging. 

Behoudens het  geval  van de miskenning van een op straffe  van nietigheid 
voorgeschreven vormvereiste, moet het onregelmatige stuk uit het dossier ver-
wijderd worden wanneer de onregelmatigheid aan het bewijs zijn geloofwaardig-
heid of betrouwbaarheid ontneemt, of wanneer zij het recht op een eerlijk proces 
in het gedrang brengt.

De eiser heeft in zijn appelconclusie niet aangevoerd en het middel werpt niet 
op dat de onderzoekshandelingen, waarvan hij niet wil dat zij in het dossier be-
houden blijven en over de onregelmatigheid waarvan de appelrechters zich dien-
den uit te spreken, de grondslag zouden uitmaken van de beslissing over de tegen 
hem in aanmerking genomen telastleggingen.

Uit het arrest blijkt dat, voor de appelrechters, de voorlopige handhaving van 
die akten in het dossier van de rechtspleging, op zichzelf, niet van aard is om een 
eerlijk onderzoek van het geheel van de zaak door het vonnisgerecht onmogelijk 
te maken.

Tot staving van die beoordeling vermeldt het arrest dat de bevinding volgens 
welke het dossier geen stukken bevat die, na 14 maart 1997, de partijdigheid van 
de onderzoeksrechter in het gedrang zouden kunnen brengen "door [de eiser] zelf 
wordt gedeeld die [...] in een conclusie opwerpt (blz. 7) dat de handelingen die 
door de betrokken magistraat zijn gesteld bij [de eiser] geen indruk van duidelij-
ke en klaarblijkelijke partijdigheid hebben gewekt, vóór diens verslag voor de 
raadkamer, waarbij [de eiser] zich ertoe beperkt om de systematische weigerin-
gen van die onderzoeksmagistraat te betreuren naar aanleiding van vorderingen 
tot opheffing van het beslag of van vorderingen tot het stellen van bijkomende 
onderzoekshandelingen, ofschoon al die beslissingen in hoger beroep door het 
hof waren bevestigd".

De appelrechters verantwoorden door die overwegingen hun beslissing naar 
recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Ambtshalve toezicht

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



Nr. 428 - 20.9.06 HOF VAN CASSATIE 1787 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten. 

20 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe –  Andersluidende conclusie2 van de h. Loop, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. van Ommeslaghe.

Nr. 429

1° KAMER - 21 september 2006

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING - 
VASTSTELLING

Om billijk te zijn dient de schadeloosstelling, die aan de onteigende verschuldigd is wegens 
ontzetting uit zijn onroerend goed, gelijk te zijn aan maar niet meer te bedragen dan het  
bedrag dat  moet  worden betaald  om zich  een onroerend  goed aan te  schaffen  van  
dezelfde waarde. (Art. 16, Gw. 1994)

(WAALS GEWEST  T. S.G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0448.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 3 maart 1999 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN

2 Het openbaar ministerie heeft in zijn conclusie voor het Hof van Cassatie vóór dit zijn arrest van 7 
april  2004  wees,  het  advies  gegeven  dat  uit  de  verklaringen  van  de  onderzoeksrechter  voor  de 
parlementaire onderzoekscommissie niet kon worden afgeleid dat die magistraat een zodanig gebrek 
aan  onpartijdigheid  had  vertoond  dat  de  regelmatigheid  van  de  later  in  deze  zaak  gestelde 
onderzoekshandelingen in het gedrang kwam. Bij arrest van 7 april 2004 heeft het Hof daar anders 
over beslist, met de overweging dat de kamer van inbeschuldigingstelling  zonder miskenning van het 
algemeen  rechtsbeginsel  inzake  de  onpartijdigheid  van  de  rechter,  had  kunnen  oordelen  dat  de 
verklaringen  van  de  onderzoeksmagistraat  “zijn  geschiktheid  om  een  onpartijdig  onderzoek  te 
voeren, wettig niet in het gedrang brengen”, en heeft het bestreden arrest in zoverre met  verwijzing 
vernietigd. Het openbaar ministerie heeft nu, gelet op het arrest van 7 april 2004, beslist dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling als  rechter  op  verwijzing,  niet  zonder  miskenning  van het  algemeen 
rechtsbeginsel,  inzake  de  onpartijdigheid  van  de  rechter,  kon  beslissen  om  de  eventuele 
regelmatigheid van de door de onderzoeksrechter gestelde handelingen, na diens verklaringen voor 
de  onderzoekscommissie,  opnieuw  te  onderzoeken,  noch  beslissen  dat  de  voormelde  stukken 
regelmatig zijn. Het heeft geconcludeerd tot vernietiging met verwijzing. 
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Eiseres voert twee middelen aan waarvan het eerste luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 16 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na erop te hebben gewezen dat "de omstandigheid dat de (verweerders) zelf (de) ontei-

gende weg exclusief hebben bestemd voor de doorgang van de aan de doodlopende weg 
palende eigenaars, die de gebouwde percelen hebben gekocht welke (de verweerders) blij-
kens de koopakten, de vergunning van Bruggen en Wegen van 13 augustus 1962 en de 
overeenkomst van 25 april 1964 vóór de onteigening te koop hebben gesteld (...) niet kan 
worden betwist" en na te hebben aangenomen "dat rekening moet worden gehouden met 
de definitieve beperking van de bestemming van de grondinneming die aldus doelbewust 
door de (verweerders) in het leven is geroepen", bevestigt het arrest het bestreden vonnis 
grotendeels, zegt het voor recht dat de aan de verweerders verschuldigde onteigeningsver-
goeding 658.013 BEF bedraagt, waarvan 314.469 BEF voor de privéweg en veroordeelt 
het eiseres in de kosten en uitgaven van hoger beroep op grond dat: 

"de schadeloosstelling wegens onteigening billijk moet zijn, wat impliceert dat zij moet 
overeenkomen met het bedrag dat moet worden betaald om een onroerend goed aan te 
schaffen met dezelfde waarde als het goed waarvan de onteigende wordt ontzet (...); dat 
krachtens het herstelbeginsel bij de raming van het bedrag van de uitkering tot vergoeding 
van de ten gevolge van de onteigening geleden schade (...) rekening moet worden gehou-
den zowel met de waarde van de ingenomen grond, die is vastgesteld op 20 BEF per m², 
als met de door de (verweerders) betaalde kosten voor de uitrusting van de weg, doch met 
uitsluiting van elke aftrek wegens ouderdom (...); dat de door de deskundige gedane ra-
ming van die kosten voor uitrusting, zonder aftrek wegens ouderdom, in aanmerking ge-
nomen moet worden", dat het arrest evenwel die raming dient te beperken tot het bedrag 
van 302.621 BEF, op straffe van ultra petita uitspraak te doen.

Grieven
Hoewel de onteigening ten algemene nutte geen gedwongen verkoop uitmaakt, zodat de 

billijke en voorafgaande schadeloosstelling die de onteigenende overheid aan de onteigen-
de eigenaar verschuldigd is, niet alleen moet overeenkomen met de verkoopwaarde van 
het goed, maar ook alle door de onteigende geleden schade moet omvatten, is het daaren-
tegen voor de billijkheid van die schadeloosstelling vereist maar voldoende dat zij over-
eenstemt met het bedrag dat moet worden betaald om zich een onroerend goed aan te 
schaffen van dezelfde waarde als het goed waarvan de onteigende wordt ontzet.

Een billijke vergoeding van het verlies van eigendom vereist dat bij de raming ervan re-
kening wordt gehouden met de verkoopwaarde van het onteigende goed. En, ook al heeft 
de onteigende, buiten die verkoopwaarde, recht op vergoeding voor alle, uit de onteige-
ning voortvloeiende schade, zoals de bijkomende schade ten gevolge van het verlies van 
het goed of nog, onder bepaalde voorwaarden, de morele schade, en ook al kan de rechter 
die het tijdstip van de uitspraak in aanmerking moet nemen, wanneer hij van oordeel is dat 
de vroeger aan de onteigende toegekende vergoeding niet toereikend was op het ogenblik 
dat zij werd toegekend, daarenboven eventueel rekening houden met de schommelingen 
van de waarde van de munt en van de vastgoedmarkt, toch mag de schadeloosstelling niet 
meer bedragen dan het bedrag dat moet worden betaald om zich een onroerend goed aan 
te schaffen van dezelfde waarde als het goed waarvan de onteigende wordt ontzet, dat is 
de verkoopwaarde van dat goed.

Daaruit volgt dat de rechter, op straffe van aan de onteigende een schadeloosstelling toe 
te  kennen die  meer  bedraagt  dan het  bedrag waarvan de betaling gewaarborgd wordt 
krachtens artikel 16 van de Grondwet, niet de prijs in aanmerking mag nemen die moet 
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worden betaald om een identiek onroerend goed te kopen of te doen bouwen, maar enkel 
de prijs die de onteigende op het ogenblik van de onteigening had kunnen krijgen in geval 
van vrijwillige verkoop van het goed, dat is de verkoopwaarde ervan. Dat sluit uitdrukke-
lijk de toepassing uit van de herstelleer volgens welke niet de verkoopwaarde telt van het 
goed op de dag van het vonnis waarbij de voorlopige schadeloosstelling wordt vastgesteld 
maar wel de waarde van de wederopbouw of de aankoopwaarde van een identiek onroe-
rend goed, die wordt geraamd op het tijdstip waarop de schadeloosstelling wordt vastge-
steld.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, aangezien het aangeeft dat toepassing moet wor-
den gemaakt van het herstelbeginsel en dat bij de raming van het bedrag van de uitkering 
tot vergoeding van de ten gevolge van de onteigening geleden schade rekening moet wor-
den gehouden met de kosten voor uitrusting van de weg, met uitsluiting van elke aftrek 
wegens ouderdom, en aangezien het geen acht slaat op de verkoopwaarde van de litigieu-
ze privéweg die noodzakelijkerwijs is bestemd voor het uitsluitend en voortdurend ge-
bruik van de aanpalende percelen door de eigenaars ervan, en daar het evenmin vaststelt 
dat het in aanmerking genomen bedrag overeenkomt met de werkelijke verkoopwaarde 
van het onteigende goed gelet op de definitieve beperking van de bestemming ervan door 
de verweerders, aan laatstgenoemden een schadeloosstelling toekent die meer bedraagt 
dan de billijke schadeloosstelling en artikel 16 van de Grondwet schendt. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Om billijk te zijn in de zin van artikel 16 van de Grondwet dient de schade-

loosstelling wegens onteigening gelijk te zijn aan maar niet meer te bedragen dan 
het bedrag dat moet worden betaald om zich een onroerend goed aan te schaffen 
van dezelfde waarde als het goed waarvan de onteigende wordt ontzet.

Door te beslissen "dat krachtens het herstelbeginsel bij de raming van het be-
drag van de uitkering tot vergoeding van de ten gevolge van de onteigening gele-
den schade, (...) rekening moet worden gehouden zowel met de waarde van de 
ingenomen grond (...) als met de door de onteigenden betaalde kosten voor de 
uitrusting van de weg, doch met uitsluiting van elke aftrek wegens ouderdom", 
schendt het arrest artikel 16 van de Grondwet.

Het middel is gegrond.
Dictum,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Houdt de  kosten aan en laat  de uitspraak daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

21 september 2006 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaat: mr. T'Kint.
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Nr. 430

1° KAMER - 21 september 2006

1º CASSATIEBEROEP — TUCHTZAKEN — VORMEN - BESLISSING VAN DE RAAD VAN 
BEROEP VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN - CASSATIEBEROEP - VERZOEKSCHRIFT NIET 
ONDERTEKEND DOOR EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE - ONTVANKELIJKHEID

2º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
DISCRIMINATIE - RECHTZOEKENDEN - VERSCHILLENDE BEHANDELINGEN

1º Het cassatieberoep tegen een beslissing van de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren is niet ontvankelijk wanneer het is ingesteld bij een verzoekschrift dat niet  
door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend1.  (Art. 26 K.B. nr.79 van 10 
nov.1967; art.1080 Ger.W.)

2º  Het  Hof  van  Cassatie  is  niet  gehouden  een  prejudiciële  vraag  te  stellen  aan  het  
Arbitragehof wanneer de aangevoerde discriminatie berust op een onderscheid tussen 
personen met verschillende hoedanigheden die krachtens de wet op verschillende wijze  
worden behandeld2. (Art. 26, §1, 3° en §2, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(J.G. T. ORDE VAN GENEESHEREN)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.06.0005.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, die op 10 januari 2006 is ge-

wezen door de Franstalige raad van beroep van de Orde van geneesheren.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over  het  middel  van  niet-ontvankelijkheid,  door  het  openbaar  ministerie 

ambtshalve aangevoerd tegen het cassatieberoep en ter kennis gebracht overeen-
komstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek:

Artikel 26 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende 
de Orde der geneesheren bepaalt dat voor de procedure in cassatie tegen beslis-
singen van de raden van beroep van de Orde van geneesheren dezelfde regelen 
gelden als in burgerlijke zaken, behalve de in dat artikel bepaalde afwijkingen 
die hier niet van toepassing zijn. 

Het verzoekschrift waarbij het cassatieberoep is ingesteld, is niet ondertekend 
door een advocaat bij het Hof van Cassatie, zoals artikel 1080 van het Gerechte-
lijk Wetboek dat vereist.

Uit  de bewoordingen van de door de eiser  opgeworpen prejudiciële  vraag, 
blijkt dat de aangevoerde discriminatie betrekking heeft op van elkaar verschil-
lende situaties, namelijk die van een persoon die tuchtrechtelijk wordt vervolgd 

1 Cass., 10 dec. 1999, AR D.99.0009.F, nr 676.
2 Cass., 23 juni 2005, AR C.03.0389.F, nr 366
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en die van een beklaagde, welke personen krachtens de wet op verschillende wij-
ze worden behandeld. In dit geval bestaat er geen grond tot het stellen van een 
prejudiciële vraag aan het Arbitragehof.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten. 

21 september 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met op-
dracht.

Nr. 431

1° KAMER - 22 september 2006

1º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
VEREFFENING - BEGINSEL VAN GELIJKHEID DER SCHULDEISERS - DRAAGWIJDTE

2º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALGEMEEN - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN 
- VEREFFENING - BEGINSEL VAN GELIJKHEID DER SCHULDEISERS - DRAAGWIJDTE

3º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - VEREFFENING - 
OVERDRACHT VAN EEN GEHEEL VAN GOEDEREN OF EEN HANDELSZAAK - TOEPASSING VAN ARTIKEL 
442BIS, §1, W.I.B. (1992) - DRAAGWIJDTE

4º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALGEMEEN - INKOMSTENBELASTINGEN - 
RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - 
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - VEREFFENING - OVERDRACHT VAN EEN GEHEEL VAN GOEDEREN OF 
EEN HANDELSZAAK - TOEPASSING VAN ARTIKEL 442BIS, §1, W.I.B. (1992) - DRAAGWIJDTE

5º BESLAG — ALGEMEEN - INKOMSTENBELASTINGEN - RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - VEREFFENING - OVERDRACHT 
VAN EEN GEHEEL VAN GOEDEREN OF EEN HANDELSZAAK - TOEPASSING VAN ARTIKEL 442BIS, §1, 
W.I.B. (1992) - BESLAG - DRAAGWIJDTE

1º en 2°  Bij vereffening van een handelsvennootschap staat het in artikel 184 van de Venn.  
W. vervatte beginsel van gelijkheid onder de schuldeisers eraan in de weg dat andere 
schuldeisers dan die waarvan de schuldvordering door een bijzonder voorrecht of een 
zakelijke zekerheid is gewaarborgd, individueel  daden van uitvoering of van bewaring 
stellen waardoor de rechten van de andere schuldeisers kunnen worden geschaad1. (Art. 
184, Vennootschappenwet)

3º, 4° en 5°  Artikel 442bis, §1, van het W.I.B. (1992) is ook toepasselijk indien een in die  
wetsbepaling  bedoeld  geheel  van goederen of  een handelszaak wordt  overgedragen 
door de vereffenaar van de belastingplichtige vennootschap zodat die overdracht tijdelijk  
niet aan de ontvangers van de belastingen kan worden tegengeworpen, en deze laatste  

1 Cass., 23 jan. 1992, AR nr 9044, AC., 1991-92, nr 268.
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ook de overgedragen goederen kunnen in beslag nemen voor de invordering van de door 
de overdrager verschuldigde belastingen. Dit beslag kan er evenwel niet toe leiden dat,  
bij  samenloop, de ontvanger als algemeen bevoorrechte schuldeiser,  op de door een 
vereffenaar overgedragen handelszaak die wat  de ontvanger betreft  nog steeds deel  
uitmaakt  van  het  vermogen  van  de  schuldenaar,  uitsluitende  rechten  zou  kunnen 
uitoefenen op die handelszaak of op haar tegenwaarde. (Art. 184, Vennootschappenwet; 
Art. 442bis, §1, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. V.)

ARREST

(A.R. C.04.0511.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 maart 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten kunnen op grond van het bestreden arrest als volgt worden samenge-

vat.
De NV Veradec Construct is op 25 mei 1999 in vereffening gesteld nadat zij 

een akkoord had aangevraagd en een voorlopige opschorting had verkregen op 
27 januari 1999. Op 11 juni 1999 sloot de NV Veradec Construct met de BVBA 
Bouw, Woon en Werk een overeenkomst tot overdracht van haar handelszaak. 
De overnameprijs bedroeg 19 miljoen BEF (thans 470.997,70 euro) en werd, op 
een klein bedrag na, geheel voldaan door de overname van de financiële schul-
den bij de bank BBL. Aan de eiser werd in toepassing van artikel 442bis van het 
WIB (1992) kennis gegeven van deze overeenkomst. Die kennisgeving gebeurde 
per brief van 25 juni 1999 en werd gedaan door de overnemer van de handels-
zaak.

De verweerder, de vereffenaar van de NV Veradec Construct, heeft op 26 juli 
1999 verzet aangetekend tegen het beslag op roerende goederen dat op 22 juli 
1999 door de eiser werd gelegd. Hij vorderde de nietigverklaring van het beslag 
om reden dat het de gelijkheid van de schuldeisers in de vereffening zou schen-
den. Het beslag gebeurde in uitvoering van een dwangbevel dat op 16 juli 1999 
was uitgevaardigd. Met het dwangbevel werden ten laste van de NV Veradec 
Construct belastingen ingevorderd voor het aanslagjaar 1998 en dit voor een to-
taal bedrag in hoofdsom van 5.867.599 BEF (thans 145.453,98 euro). Het betrof 
ook onder meer bedrijfsvoorheffing verschuldigd voor de periode van 27 januari 
1999 tot 25 mei 1999.

III. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 442bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) (W.I.B. 1992), 

zoals gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, en voor zoveel als nodig de uitvoe-
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ringsmaatregelen van deze tekst, zijnde de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit 
van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
(K.B/W.I.B. 1992), zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 mei 1997;

- de artikelen 1582 en 1583 van het Burgerlijk Wetboek; 
- artikel 184 van de Vennootschapswet opgenomen in Boek 1, titel IX, van het Wet-

boek van Koophandel, zoals van kracht voor het in werking treden van de wet van 7 mei 
1999, en 190, §1, van het door laatst vermelde wet ingevoerd Wetboek der Vennootschap-
pen.

Aangevochten beslissingen
Het arrest:
"Ontvangt het hoger beroep, en willigt het in als volgt:
Hervormt het bestreden vonnis van 28 januari 2000, behoudens waar het verzet wordt 

ontvangen en de kosten worden begroot;
Opnieuw beslissend voor het overige;
Zegt dat het verzet van (de eiser) als volgt gegrond is;
Hervormt het op verzet bestreden vonnis van 28 september 1999, behoudens waar het 

de vordering ontvangt;
Zegt dat het uitvoerend beslag op roerende goederen van 22 juli 1999, rechtsgeldig 

werd gelegd tot beloop van 32.517,14 euro, voorheen 1.311.738 Belgische frank, te ver-
meerderen met uitvoeringskosten en de kosten van de akte.

Verklaart de vordering tot opheffing van het beslag gegrond voor de sommen die het 
bedrag overtreffen waarvoor het beslag geldig werd verklaard; 

Verwerpt de vergoedingseis van (de verweerder);" En verdeelt de kosten.
De motivering van deze uitspraak omvat de volgende overwegingen.
In de beoordeling van het geschil omvat het arrest eerst (nr.10-11-12) een samenvatting 

van de voorafgaande feiten en van de stelling van de eiser. Na aanhaling van de tekst van 
het artikel 442bis W.I.B. (1992), waarop eisers stelling gesteund is, en samenvatting van 
de inhoud van deze regeling (nr. 13-14-15), bespreekt het arrest een stelling van verweer-
ster, volgens welke dit artikel 442bis geen uitwerking zou behoren te krijgen in geval van 
vereffening van een rechtspersoon. Deze stelling wordt verworpen minstens voor het ge-
val, zoals in casu, waarin de vereffenaar niet als gerechtelijke mandataris handelt (nr. 16-
17).

Verder wordt onder nr. 18 van het arrest terecht overwogen:
"Bij toepassing van het vermelde onder de randnummers 13 en 14 werd in het voorlig-

gende geval de overdracht van het handelsfonds door de vereffenaar eerst met ingang van 
1 augustus 1999 tegenwerpbaar aan (de eiser).

Het gevolg hiervan is dat, wat (de eiser) betreft, die algemeenheid van goederen tot het 
vermogen van de vennootschap in vereffening bleef behoren tot en met 31 juli 1999.

ln beginsel kon (de eiser) dan ook beslag laten leggen op de goederen die tot deze alge-
meenheid behoorden".

Nochtans wordt daarna geoordeeld:
"19. Hieruit volgt meteen dat (de eiser) zich niet op de geciteerde wetsbepaling kan be-

roepen om te stellen dat hij beslag liet leggen op goederen die inmiddels niet meer tot de 
vereffening behoorden, ten einde de desbetreffende middelen te ontzenuwen.

Immers, (eiser) kan niet tegelijk voorhouden dat de overdracht hem niet kon worden te-
gengeworpen, om te bekomen dat de algemeenheid van goederen wat hem betreft nog niet 
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tot het vermogen van de overnemer behoort enerzijds, maar dat diezelfde goederen niet 
meer tot het te vereffenen vermogen behoorden anderzijds.

20. Bij toepassing van artikel 442bis WIB (1992) liet (de eiser) zodoende beslag leggen 
op goederen die wat hem betreft nog tot de vereffening behoorden.

Aldus zijn ook wat hem betreft de regels toepasselijk die de samenloop van schuldei-
sers betreffen in het geval een rechtspersoon wordt vereffend.

21. De in dit verband vigerende regels kunnen, voor zover ze in het voorliggende geval 
relevant zijn, als volgt worden geformuleerd.

De rechten van de schuldeisers worden definitief vastgesteld op het ogenblik van het 
vereffeningsbesluit.

De beslissing tot invereffeningstelling brengt met zich dat er samenloop ontstaat tussen 
de schuldeisers, die bij de verdeling van het vermogen gelijk moeten worden behandeld.

De schuldeisers die kunnen bogen op een bijzonder voorrecht of een zakelijke zeker-
heid ontsnappen aan de gelijkheidsregel.

De invereffeningstaat brengt niet per se mee dat een lopende maatregel van tenuitvoer-
legging wordt opgeschort, noch dat een nieuwe individuele maatregel van tenuitvoerleg-
ging onmogelijk wordt ...

Het komt desgevallend een medeschuldeiser of de vereffenaar toe de beslagrechter des-
betreffend te adiëren;

De invereffeningstaat belet individuele maatregelen van tenuitvoerlegging waardoor de 
rechten van de andere schuldeisers worden geschaad ....

22. In het voorliggende geval werd de betwiste beslagmaatregel getroffen nadat de in-
vereffeningstelling werd beslist.

Verder blijkt de vereffening deficitair zodat de niet bevoorrechte schuldeisers in ieder 
geval slechts een dividend zullen ontvangen.

Het lijdt dan ook geen twijfel dat de beslagmaatregel, die beoogt te bewerkstelligen dat 
het beginsel van de gelijkheid wordt doorbroken, de andere schuldeisers schaadt.

23. Zodoende, behoudens indien artikel 442bis, §1, WIB (1992) aldus kan worden be-
schouwd dat het (de eiser) bescherming verleent als een bijzonder bevoorrecht schuldei-
ser, kan de getroffen beslagmaatregel niet worden toegelaten.

De genoemde wetsbepaling creëert geen volgrecht op de overgedragen algemeenheid 
van de goederen, en de toepassing ervan resulteert niet in een in hoofde van de overdrager 
afgescheiden vermogensbestanddeel, waarop enkel de fiscus zich kan verhalen.

Ze bewerkstelligt enkel dat de fiscus gedurende een korte tijdspanne de overgenomen 
algemeenheid van goederen kan uitsluiten uit het onderpand van de schuldeisers van de 
overnemer.

Indien tijdens die periode de goederen worden in beslag genomen en geveild, blijft de 
opbrengst ervan in het vermogen van de overdrager.

24.  De uitwerking van bevoorrechting  kan  enkel  worden toegelaten in  de gevallen 
waarin een voorrecht als zodanig wordt ingesteld...

Bij gemis aan uitdrukkelijke toekenning van een voorrecht aan de fiscus in verband met 
de toepassing van artikel 442bis, §1, WIB (1992), dient te worden besloten dat (de eiser) 
zich ter staving van zijn beslagmaatregel ook niet kan beroepen op enig voorrecht.

Het beslag, dat de gelijkheid van de schuldeisers miskent, kan dan ook niet worden toe-
gelaten".

In de verdere overwegingen (a) wordt in het arrest vastgesteld dat de bestreden beslag-
legging, in toepassing van artikel 44 van de wet op het gerechtelijk akkoord, wel als boe-
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delschuld aan te nemen is voor de bedrijfsvoorheffing verschuldigd sedert de toekenning 
van het stelsel van voorlopige opschorting van betaling (nrs. 25-32); (b) worden andere 
bijkomende aanspraken van verweerder afgewezen. Dit leidt tot een verdeling van de kos-
ten.

Grieven
Naar luid van artikel 442bis, eerste lid, W.I.B. (1992), en voor zover niet voldaan wordt 

aan het derde lid van dat artikel, is de overdracht van een algemeenheid aan de ontvanger 
der belastingen niet tegenstelbaar dan na verloop van de maand die volgt op die waarin 
aan de ontvanger op de voorgeschreven wijze van die overdracht kennis is gegeven.

Dat het terzake gaat om het overdragen van een algemeenheid zoals in de tekst beoogd, 
wordt niet betwist.

De toepassing van die wetsbepaling betekent, en dit is wel hetgeen de wetgever gewild 
heeft, dat de ontvanger tijdens deze periode nog maatregelen moet kunnen treffen om be-
lastingschulden van de overlater in te vorderen door middel van uitvoeringsmaatregelen 
op de overgedragen goederen.

De wet maakt geen onderscheid naargelang de overlater een natuurlijke persoon of een 
vennootschap zou zijn, noch of de vennootschap al dan niet ontbonden en in vereffening 
is. De ratio legis, zoals correct onder nr. 14 van het arrest samengevat, bestaat immers zo-
wel in het ene als in het andere van die gevallen; de poging om de overgedragen goederen 
aan de uitvoeringsmaatregelen van de ontvanger te doen ontsnappen kan zowel in ontbon-
den vennootschappen als in voortgezette exploitaties bestaan.

Terecht wordt derhalve, onder nrs. 16 tot en met 18 van het arrest, geoordeeld dat dit 
stelsel ook tegenstelbaar is aan de vereffenaar van een ontbonden vennootschap, onder 
voorbehoud voor het geval waarin het gaat over een curator of andere gerechtelijk aange-
stelde mandataris, welk geval in casu niet ter sprake komt.

De toepassing van deze wetsbepaling betekent evenwel niet dat de overdracht als onbe-
staande moet gehouden worden tussen de overdrager en de overnemer. De in de wet om-
schreven niet-tegenstelbaarheid mag niet gelijkgesteld worden met een nietigheid. Tussen 
partijen blijft de overdracht bestaan. De wettelijke maatregel treft de overnemer, doordat 
hij in het bezit van de overgedragen goederen gestoord wordt. Wat de overdrager betreft 
zijn de vervreemde goederen definitief uit zijn vermogen verwijderd, en vervangen door 
de bekomen prijs.

Een bepaling van niet-tegenstelbaarheid moet immers gezien worden onder twee op-
zichten. De partij aan wie de wet dit recht verleent kan de betrokken overdracht negeren; 
voor de andere partijen blijft ze bestaan. Door de overdracht behoren de overgedragen 
goederen inderdaad niet meer tot het te vereffenen vermogen. De overdracht blijft be-
staan. Haar niet-tegenstelbaarheid leidt tot een maatregel van invordering door de fiscale 
schuldeiser, die in feite de overnemer treft, maar brengt, op zich, geen wijziging in de 
rechtsverhouding tussen de overnemer en de overlater.

Het is dan ook ten onrechte dat in het arrest, onder nr. 19 na ontleding van de in de wet 
omschreven niet-tegenstelbaarheid, geoordeeld wordt: "Hieruit volgt dat (de eiser) zich 
niet op de geciteerde wetsbepaling kan beroepen om te stellen dat hij beslag liet gelden op 
goederen die inmiddels niet meer tot de vereffening behoorden, ten einde de desbetreffen-
de middelen te ontzenuwen".

De conclusie die onder nr. 20 van het arrest,  uit de onjuiste beoordeling van nr. 19 
wordt afgeleid, is dus onjuist. De goederen waarop de eiser beslag heeft laten leggen be-
horen, wat hem betreft, niet meer tot de vereffening.

Om deze reden kunnen de regels betreffende de gelijke behandeling van de schuldeisers 
die in samenloop komen in een vereffening, bijgevolg niet in aanmerking komen. De ver-
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effenaar heeft deze goederen vervreemd, hij bekomt de overeengekomen tegenprestatie. 
De invordering die tegen de overnemer gevoerd wordt raakt sensu stricto de overlater niet.

Tegen de beoordeling van het arrest zou men integendeel moeten stellen dat de vereffe-
naar niet de activa van het te vereffenen bedrijf aan een overnemer kan afstaan, en tegelijk 
aanspraak maken op deze activa in het te vereffenen vermogen. Het arrest miskent de 
draagwijdte van de door hem gerealiseerde overdracht.

Blijft ten slotte op te merken dat de administratie met de toepassing van artikel 442bis 
geen aanspraak maakt op enig bijzonder voorrecht, zodat de desbetreffende overweging in 
het arrest geen voorwerp heeft. Aanvullend wordt ook opgemerkt dat de problemen van 
het pand en de rechten van de pandhebbende schuldeiser in het arrest niet worden aange-
raakt.

Besluit
Door het uitvoerend beslag op roerende goederen van 22 juli 1999 ongeldig te verkla-

ren voor het bedrag dat 32.517,14 euro, voorheen 1.311.738 BEF overtreft, nietig te ver-
klaren en het daarop door verweerder ingesteld verzet in te willigen, schendt het arrest in 
hoofdorde artikel 442bis, W.I.B. (1992).

Bijkomend schendt deze uitspraak ook de wetsbepaling betreffende de verkoop, ver-
mits het de rechtsgevolgen van de door verweerster gesloten overdracht van het handels-
fonds van de te vereffenen vennootschap miskent (schending van de artikelen 1582 en 
1583 van het Burgerlijk Wetboek) en maakt het een onjuiste toepassing van de wetsbepa-
lingen betreffende de vereffening van vennootschappen (schending van 184 van de Ven-
nootschapswet zoals van kracht voor het invoeren van het Wetboek van Vennootschappen 
door de wet van 7 mei 1999, en voor zoveel als nodig van artikel 190, §1, van laatstver-
meld wetboek).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. De ontbinding van een vennootschap, waardoor deze in vereffening treedt, 

doet een toestand van samenloop onder de schuldeisers ontstaan. Zodra een ven-
nootschap in vereffening wordt gesteld, worden bijgevolg de wederzijdse rechten 
van de schuldeisers wier schuldvordering ontstaan is vóór de vereffening op on-
herroepelijke wijze vastgesteld. Vanaf dat ogenblik staat het in artikel 184 van de 
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen vervatte beginsel van ge-
lijkheid onder de schuldeisers eraan in de weg dat andere schuldeisers dan die 
waarvan de schuldvordering door een bijzonder voorrecht of een zakelijke zeker-
heid is gewaarborgd, individueel daden van uitvoering of van bewaring stellen 
waardoor de rechten van de andere schuldeisers kunnen worden geschaad.

2. Krachtens artikel 442bis, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) is de overdracht in eigendom of in vruchtgebruik van een geheel van goe-
deren, samengesteld uit onder meer elementen die het behoud van de clientèle 
mogelijk maken, die voor de uitoefening van een vrij beroep, ambt of post of een 
industrieel,  handels- of landbouwbedrijf  worden aangewend, evenals de vesti-
ging van een vruchtgebruik op dezelfde goederen, niet tegenstelbaar aan de ont-
vangers van de belastingen dan na verloop van de maand die volgt op die waarin 
een met het origineel eensluidend afschrift van de akte tot overdracht of vesti-
ging ter kennis is gebracht van de ontvanger van de woonplaats of van de maat-
schappelijke zetel van de overdrager.

Artikel 442bis, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) is 



Nr. 431 - 22.9.06 HOF VAN CASSATIE 1797 

ook toepasselijk indien een in die wetsbepaling bedoeld geheel van goederen of 
een handelszaak wordt overgedragen door de vereffenaar van de belastingplichti-
ge vennootschap.

3. Omdat de overdracht tijdelijk niet aan de ontvangers kan worden tegenge-
worpen kunnen deze laatste ook de overgedragen goederen in beslag nemen voor 
de invordering van de door de overdrager verschuldigde belastingen.

4. Dit beslag kan er evenwel niet toe leiden dat, bij samenloop, de ontvanger 
als algemeen bevoorrechte schuldeiser, op de door een vereffenaar overgedragen 
handelszaak die wat de ontvanger betreft nog steeds deel uitmaakt van het ver-
mogen van de schuldenaar, uitsluitende rechten zou kunnen uitoefenen op die 
handelszaak of op haar tegenwaarde.

Er anders over oordelen zou de gelijkheid van de schuldeisers in het gedrang 
brengen.

5. De appelrechters stellen vast dat:
- de vereffening deficitair is en dat de niet bevoorrechte schuldeisers in elk ge-

val slechts een dividend zullen ontvangen;
- de beslagmaatregel, die beoogt te bewerkstelligen dat het beginsel van de ge-

lijkheid wordt doorbroken, de andere schuldeisers, inzonderheid de pandhouden-
de schuldeisers schaadt.

6. Zij oordelen dat het beslag dat de gelijkheid van de schuldeisers miskent, 
niet kan worden toegelaten.

7. De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
8. Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

22 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 432

1° KAMER - 22 september 2006

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - VEROORDELING TOT EEN SCHADEVERGOEDING VAN ÉÉN FRANK TEN 
PROVISIONELE TITEL - DRAAGWIJDTE

2º BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT - 
CORRECTIONEEL VONNIS - VEROORDELING OP BURGERLIJK GEBIED TOT EEN SCHADEVERGOEDING 
VAN ÉÉN FRANK TEN PROVISIONELE TITEL - DRAAGWIJDTE - MISKENNING
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1º en 2° De burgerlijke rechter die het principieel recht van de eiser op schadevergoeding 
ten  laste  van  de  verweerder  ingevolge  een  veroordeling  daartoe  tot  één  frank  ten  
provisionele titel bij een in kracht van gewijsde getreden correctioneel vonnis, uitsluit om  
reden dat de vermelding van "één frank ten provisionele titel" zulks niet toelaat, geeft  
aldus van bedoeld vonnis een uitlegging die met de bewoordingen ervan onverenigbaar  
is. (Artt. 1319, 1320 en 1322, B.W.)

(C. T. PRAYON en V. n.v.)

ARREST

(A.R. C.05.0307.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Het arrest stelt vast dat de eiseres, echtgenote van K. D. C. die is overleden 

ingevolge een arbeidsongeval te Antwerpen op 1 november 1998, zich voor de 
Correctionele Rechtbank te Mechelen burgerlijke partij stelde tegen de verweer-
ster voor: 

- 134.000 BEF als erfgenaam van het slachtoffer; 
- "1 BEF provisioneel" als "gemeenrechtelijke vordering ten belope van het 

meerbedrag (...) uit hoofde van het niet door de Arbeidsongevallenwet gedekte 
gedeelte van de eigen materiële schade na het overlijden van haar echtgenoot";

- 350.000 BEF voor morele schade wegens het verlies van haar echtgenoot; 
- 350.000 BEF schade "ex haerede".
Het voorgelegde correctioneel vonnis van die rechtbank van 9 maart 2000 oor-

deelt dat:
- "de burgerlijke partij C. M.-L. als schadevergoeding van de beklaagde en (de 

verweerster) opvordert de sommen 646.004 BEF ten definitieve titel en 1 BEF 
ten provisionele titel, te vermeerderen met de interesten en de kosten";

- "de door de burgerlijke M. C. en C. Y. (schoonzonen) gevorderde bedragen 
van  telkens  75.000  BEF morele  schade  dienen  herleid  te  worden  tot  telkens 
45.000 BEF in hoofdsom";

- "de overige gevorderde bedragen kunnen worden toegekend zoals gevorderd 
en hierna bepaald wordt".

Vervolgens veroordeelt voormeld vonnis de "beklaagde en verweerster soli-
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dair" tot onder meer betaling aan (...) eiseres "van de som van zeshonderd zesen-
veertig duizend en vier BEF ten definitieve titel en van één BEF ten provisionele 
titel, te vermeerderen met de vergoedende interesten en de kosten".

2. Het arrest oordeelt dat wegens de immuniteit die is bepaald in artikel 46, §1, 
van de Arbeidsongevallenwet de eiseres geen vordering kan stellen tegen de ver-
weerster en verwerpt, na het citeren van de bewoordingen van voormeld correcti-
oneel vonnis, het verweer van de eiseres dat er gezag van gewijsde is van dit 
vonnis dat principieel de schade waarvoor zij 1 BEF ten titel van provisie vorder-
de, toekende met de redenen:

- "uit voorgaande kan niet worden afgeleid dat de strafrechter door deze uit-
spraak het beweerd surplus van de schade van (de eiseres), dat niet in de wet 
werd vergoed, boven deze provisionele frank te recupereren, gegrond achtte";

- de vermelding van 'één frank ten provisionele titel' zulks niet (toe)laat;
- "in casu (...) de motieven 'ontbreken' waarop de burgerlijke vordering door de 

correctionele rechter werd toegekend, alleszins wordt geen melding gemaakt no-
pens enige betwisting inzake immuniteit";

Vervolgens beslist het arrest dat "in casu (...) dan ook (moet) besloten worden 
dat (de eiseres) geen gemeenschappelijke vordering meer kon stellen tegen de 
werkgever van haar overleden echtgenoot en diens aangestelde".

3. Het arrest dat met die redenen het principieel recht van de eiseres op vergoe-
ding van het niet door de Arbeidsongevallenwet gedekte gedeelte van de eigen 
materiële schade na het overlijden van haar echtgenoot uitsluit, geeft aldus met 
de daartoe aangehaalde redenen van voormeld correctioneel vonnis een uitleg-
ging die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is.

4. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar hetn Hof van Beroep te Brussel.

22 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Thijs,  advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. De Gryse, Simont en Nelissen Grade.
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Nr. 433

3° KAMER - 25 september 2006

1º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
VEREFFENING - BOEDELSCHULDEISERS - INDIVIDUELE VERVOLGINGEN - JURIDISCHE REGELING

2º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
VEREFFENING - BOEDELSCHULDEISERS - INDIVIDUELE VERVOLGINGEN - SITUATIE VAN SAMENLOOP - 
GEVOLG

3º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
VEREFFENING - BOEDELSCHULDEISERS - INDIVIDUELE VERVOLGINGEN - SCHULDVORDERING VAN DE 
VENNOOTSCHAP - SCHULDVERGELIJKING - GEEN SCHULDVERGELIJKING - VOORWAARDE

4º SCHULDVERGELIJKING - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - VEREFFENING - 
BOEDELSCHULDEISERS - INDIVIDUELE VERVOLGINGEN - SCHULDVORDERING VAN DE VENNOOTSCHAP 
- SCHULDVERGELIJKING - GEEN SCHULDVERGELIJKING - VOORWAARDE

5º SCHULDVERGELIJKING - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - AANDEELHOUDER - 
SCHULDEISER T.A.V. DE VENNOOTSCHAP - SCHULDENAAR VAN HET SALDO VAN ZIJN PLAATSING IN 
HET KAPITAAL

1º  Geen  enkele  wettelijke  bepaling  onderwerpt  de  boedelschuldeisers  aan  dezelfde 
regeling als de schuldeisers in de boedel en beperkt hun rechten ten aanzien van de  
laatstgenoemden. (Art. 184, Vennootschappenwet)

2º  Alleen  een  situatie  van  samenloop  tussen  de  boedelschuldeisers  of  tussen  die  
schuldeisers en de schuldeisers die houder zijn van een bijzonder voorrecht of van een  
zakelijke zekerheid, kan verhinderen dat de boedelschuldeisers individuele vervolgingen 
tegen die boedel instellen. (Art. 184, Vennootschappenwet)

3º  en  4°   Het  arrest  dat  beslist  dat  de  schuldvergelijking  tussen  de  schuldvordering, 
waarvan het arrest vaststelt dat zij een schuld van de boedel van de vereffening vormt,  
en  de  schuldvordering  van  de  vennootschap  niet  vóór  het  faillissement  van  die  
vennootschap  heeft  kunnen  plaatsvinden,  en  dat  gegrond  is  op  het  risico  van  een  
samenloop tussen de boedelschuldeisers of tussen die schuldeisers en de schuldeisers 
die houder van een bijzonder voorrecht of van een zakelijke zekerheid zijn, maar niet  
vaststelt dat die samenloop heeft plaatsgevonden, verantwoordt zijn beslissing niet naar  
recht.  (Artt. 1234, 1289 tot 1291 en 1298, B.W.; Artt. 7 tot 9 Hypotheekwet; Art. 184, 
Vennootschappenwet)

5º Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt  een aandeelhouder,  die het  saldo van zijn  
plaatsing in het kapitaal van een naamloze vennootschap dient te betalen, die schuld af  
te lossen door schuldvergelijking met een schuldvordering die hij op die vennootschap 
heeft. (Artt. 1234, 1289 tot 1291 en 1298, B.W.; Art. 184, Vennootschappenwet)

(H. T. Mrs.CAVENAILE EN BODEUS, curatoren van het faillissement van EN.GE.BAT n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0487.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 januari 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1168, 1185, 1234, 1289, 1290, 1291, 1°, en 1298 van het Burgerlijk 

Wetboek;
- de artikelen 7 tot 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851;
- de artikelen 29, 29bis en 184 van de wetten op de handsvennootschappen, gecoördi-

neerd bij het koninklijk besluit van 30 november 1935, zoals ze te dezen van toepassing 
waren, thans vervangen door de artikelen 190, 448 en 449 van de vennootschappenwet, 
ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999 alsook, voor zover nodig, die bepalingen;

- artikelen 16 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest veroordeelt, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser om aan 

de verweerders qualitate qua 11.386,79 euro te betalen, vermeerderd met de moratoire in-
terest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 2 december 1998 tot de volledige betaling, en 
daarenboven in de kosten, en verwerpt daartoe de schuldvergelijking van de schuld voor 
het niet volgestorte gedeelte van het door de eiser geplaatste kapitaal en zijn schuldvorde-
ring op de vennootschap, wegens de prestaties die hij geleverd heeft in het kader van de 
voortzetting van de activiteiten, zoals beslist door de vereffenaar.

Die beslissing is gegrond op de eigen redenen van het arrest, die alhier als volledig 
weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid:

"Dat twee perioden te onderscheiden zijn : die van de vereffening, beslist op 13 juli 
1998, en vervolgens die van het faillissement, uitgesproken op 26 januari 1999;

1 - De vereffening.
Dat de vereffenaar, bij brief van 17 juli 1998, (de eiser) verzocht heeft het bedrag van 

914.000 BEF te betalen; dat (de eiser) eind november 1998 454.658 BEF betaald heeft en 
voor het overige ervan uitging dat er sprake was van schuldvergelijking met de hem ver-
schuldigde honoraria en reiskosten,  die geraamd werden op 459.342 BEF, wegens de 
prestaties die hij geleverd had in het kader van de voortzetting van de activiteiten, zoals 
beslist bij de vereffenaar;

Dat (eisers) redenering niet gevolgd kan worden; dat schuldvergelijking alleen mogelijk 
is indien de schulden vervangbaar, vaststaand en opeisbaar zijn;

Dat de schuld (van de eiser) weliswaar sinds 13 juli 1998 opeisbaar was, maar dat de 
schuld die hij ten aanzien van de vennootschap in vereffening had, dat niet was; dat, im-
mers, de vereffenaar niet alleen het beginsel van de schuldvergelijking nooit heeft aan-
vaard, maar de uitbetaling van (eisers) prestaties daarenboven afhankelijk heeft gesteld 
van de voorafgaande volstorting van het saldo van het kapitaal (...); dat de schuldvorde-
ring (van de eiser) op de vereffening tot dan toe niet opeisbaar was;

Dat (de eiser) geen werknemer is, zodat het standpunt van de vereffenaar volkomen 
verantwoord was, aangezien hij het risico liep niet het hoofd te kunnen bieden aan alle 
schulden die gemaakt waren wegens de voortzetting van de activiteiten; dat dit risico bij-
zonder hoog was omdat 'er belangrijke verschillen bleken te bestaan tussen de staat van de 
balans en de analytische boekhouding, zoals deze door de stichters van de vennootschap 
bij het aanvaarden van [de] opdracht aangeprezen werden, en de werkelijkheid, zoals die - 
met soms stomme verbazing - ontdekt werd naarmate dit onnoemelijk complex dossier 
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ontrafeld werd en de op bepaalde vlakken bewust in stand gehouden onduidelijkheid werd 
weggewerkt' (...);

Dat het wat dat betreft weinig terzake doet dat de vereffenaar de verantwoordelijkheid 
heeft genomen om andere schuldeisers van de vereffening onverwijld te betalen; dat de 
vereffenaar zich tegenover (de eiser) nooit ertoe verbonden heeft hem onmiddellijk uit te 
betalen zolang deze het geplaatste kapitaal niet had volgestort, wat nooit zou gebeuren on-
danks de aangegane verbintenissen, waaraan hij zich 'bij nader inzien' op 17 november 
1989 heeft onttrokken;

Dat (de eiser) ten onrechte betoogt dat zijn schuld teniet was gegaan vóór het ontstaan 
van de boedel uit de faillietverklaring van de naamloze vennootschap EN.GE.BAT.

2 - Het faillissement.
Schuldvergelijking kan niet worden toegestaan indien er geen nauwe samenhang be-

staat tussen de verplichting (van de eiser) om het saldo van het geplaatste kapitaal vol te 
storten en de schuld die ontstaan is uit de prestaties die hij geleverd heeft in het kader van 
de voortzetting van de activiteiten tijdens de vereffening die aan het vonnis van failliet-
verklaring vooraf is gegaan",

en op grond van de redenen van de eerste rechter die alhier als volledig weergegeven 
worden beschouwd, en inzonderheid:

"De geldigheid van de door (de eiser) aangevoerde schuldvergelijking moet zowel in 
het licht van het vennootschappenrecht als van het mechanisme zelf van de schuldverge-
lijking onderzocht worden;

3.1. Vennootschappenrecht
(De eiser) gaat ervan uit dat het een bewezen feit is dat een inbreng in geld volgestort 

kan worden door schuldvergelijking met een schuldvordering van de aandeelhouder tegen 
de vennootschap,  aangezien het mechanisme van de schuldvergelijking gelijkstaat  met 
een dubbele betaling;

Dergelijk standpunt kan niet als dusdanig worden gevolgd; immers:
1. Het staat ten eerste vast dat het gedeelte van het kapitaal dat de inschrijver wettelijk 

moet volstorten bij de oprichting van de vennootschap, krachtens de vennootschappenwet 
gestort moet worden op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap 
bij een bankinstelling;

Zoals de toegestane rechtsleer beklemtoont, maakt artikel 29bis, tweede lid, van de ge-
coördineerde wetten op de handelsvennootschappen een einde aan elke mogelijke contro-
verse door te eisen dat elke vol te storten inbreng van geld, vóór de oprichting van de ven-
nootschap, gedeponeerd wordt op een bijzondere rekening, op naam van de vennootschap 
in oprichting geopend. Elke inbreng die noch door storting noch door overschrijving op de 
bijzondere rekening gedeponeerd kan worden, moet beschouwd worden als een inbreng in 
natura en onderworpen worden aan een controleprocedure door een revisor (...);

2. Wat betreft het gedeelte van het kapitaal dat nadien volgestort moet worden, dat is 
een moeilijkere kwestie:

Volgens A. Resteau, die overigens door (de eiser) geciteerd wordt, 'nous ne serions en-
clins à considérer la compensation comme un mode valable de libération pour la partie du 
capital à verser postérieurement à l'acte constitutif ou à un acte modificatif que dans des 
circonstances exceptionnelles, lorsqu'il sera clairement démontré que la créance de l'acti-
onnaire contre la société résulte d'avances consenties avant le vote par l'assemblée généra-
le d'une augmentation de capital ou de versements anticipés autorisés par les statuts. Le 
dépôt de ces sommes sur un compte spécial pourrait constituer un élément de preuve' (...);

(De eiser) beweert zich te kunnen beroepen op professor Van Ommeslaghe, die daaren-



Nr. 433 - 25.9.06 HOF VAN CASSATIE 1803 

tegen stelt dat 'la libération d'un apport en espèces par la voie d'une compensation légale 
avec une créance de l'actionnaire contre la société est licite, puisque celle-ci équivaut à un 
double paiement, sans que l'objet de la souscription s'en trouve par conséquent modifié' 
(...);

Het aangevoerde standpunt is in feite genuanceerder dan dat. Bij de analyse van een 
consultatie die P. Van Ommeslaghe gegeven had aan het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, 
beklemtoont P. Hainaut-Hamende: 'toute la question sera de déterminer dans quels cas il 
s'agit d'un apport de créance et dans quel cas il s'agit d'une libération par compensation 
d'un apport en espèces. Il faut rechercher l'intention des parties' (...);

In het licht van de voorgaande bemerkingen moet er in vennootschappenrecht een on-
derscheid worden gemaakt tussen de schuldvordering die aangevoerd wordt door de aan-
deelhouder die het saldo van het kapitaal nog moet volstorten, en die voortvloeit uit een 
voorschot in geld, in de ruime zin van het woord, dat een daadwerkelijke uitgave aan de 
zijde van die schuldenaar veronderstelt, en de schuldvordering die voortvloeit uit presta-
ties of producten die de aandeelhouder geleverd heeft;

In dat laatste geval, immers, staan de beschermingsmechanismen voor derden, bepaald 
in de vennootschappenwet, met betrekking tot inbrengen in natura eraan in de weg dat de 
schuldvergelijking het indirect mogelijk maakt om een inbreng in geld vol te storten door 
middel van een schuldvordering die niet voortvloeit uit een voorschot in geld;

Aangezien de schuldvordering waarop (de eiser) zich beroept, niet voortvloeit uit een 
of ander voorschot maar de tegenwaarde vormt van prestaties die laatstgenoemde gele-
verd heeft, kan (de eiser) zijn schuld betreffende het saldo van het kapitaal niet aflossen 
door schuldvergelijking met een dergelijke schuldvordering;

3.2. De schuldvergelijking
Het standpunt (van de eiser) met betrekking tot de regels inzake schuldvergelijking kan 

evenmin worden gevolgd; immers:
1. Het mechanisme van de wettelijke schuldvergelijking veronderstelt het bestaan van 

twee wederzijdse (schulden) tussen twee personen die in dezelfde hoedanigheid optreden, 
waarbij die schulden vervangbaar, vaststaand en opeisbaar moeten zijn;

De wettelijke schuldvergelijking veronderstelt geen samenhang tussen de wederzijdse 
schulden (...);

Volgens artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek mag de schuldvergelijking de verkre-
gen rechten van de derden echter niet schaden. Krachtens dit beginsel wordt ervan uitge-
gaan dat de schuldvergelijking geen uitwerking meer kan hebben indien er voor een van 
de partijen bij de schuldvergelijking een situatie van samenloop ontstaat;

De schuldvergelijking blijft ondanks een situatie van samenloop mogelijk indien er tus-
sen de twee wederzijdse schulden een nauwe samenhang bestaat, waarbij die samenhang 
begrepen wordt als een objectief gegeven (...);

2. Te dezen staat het vast dat de voorwaarden voor de wettelijke schuldvergelijking niet 
vervuld waren vóór de dag van de samenloop, d.i. vóór de vereffening van de naamloze 
vennootschap EN.GE.BAT, aangezien (eisers) vermeende schuldvordering van loon ont-
staan zou zijn in de loop van de periode van vereffening, terwijl de schuld van volstorting 
van het saldo van het kapitaal overigens slechts door Mr R. in zijn hoedanigheid van ver-
effenaar is opgevraagd in de brief die hij op 17 juli 1998 (aan de eiser) heeft gezonden; 
geen enkel ander stuk in het dossier vermeldt dat dit saldo eerder dan de vereffening zou 
zijn opgevraagd;

3. (De eiser) meent evenwel dat het verbod op schuldvergelijking na faillissement te de-
zen niet van toepassing is, zodat er zelfs geen rekening gehouden moet worden met de uit-
zondering, met name het bestaan van een samenhang tussen de wederzijdse schulden;



1804 HOF VAN CASSATIE 25.9.06 - Nr. 433 

(De eiser) beweert dit standpunt te kunnen rechtvaardigen door het feit dat hij de hoe-
danigheid van boedelschuldeiser (van de vereffening) verworven heeft, zodat hij vóór alle 
anderen betaald moet worden en er geen sprake kan zijn van benadeling van de andere 
schuldeisers in de boedel (van de vereffening);

Dergelijk standpunt kan niet worden gevolgd. Immers :
- (De eiser) verantwoordt zijn standpunt eerst en vooral niet naar recht, aangezien deze 

de verkregen rechten van de derden beperkt tot de schuldeisers in de boedel;
- Voor het overige betekent het feit dat (de eiser) een boedelschuldeiser is, niet ipso fac-

to dat hij voorrang krijgt boven elke andere schuldeiser en dat hij noodzakelijkerwijs uit-
betaald zal worden: 'Op het ogenblik dat de boedelschuldeisers hun betalingen vorderen, 
lopen zij het risico in conflict te komen met andere schuldeisers van de gefailleerde, die 
een reden van voorrang genieten of zelfs, indien ze talrijk zijn en het actief onbeduidend 
is, om onderling in conflict te komen. In geval van samenloop tussen de boedelschuldei-
sers moet de verdeling van de gelden geschieden voor zover deze voorhanden zijn. Hoe-
wel de boedelschuldeisers vóór de algemene bevoorrechte en gewone schuldeisers uitbe-
taald worden, genieten zij geen voorrang boven de schuldeisers die houder zijn van zake-
lijke zekerheden en bijzondere voorrechten. De betaling van de schulden van de boedel 
kan niet in hun nadeel geschieden, tenzij zij voordeel gehaald hebben uit de betrokken 
verbintenissen' (...);

Indien een boedelschuldeiser schuldvergelijking aanvoert als middel om een vroegere 
schuld te betalen die hij tegenover het faillissement heeft, kan dit dus alleen worden toe-
gestaan onder de strikte voorwaarde van samenhang (...);

4. (De eiser) verantwoordt te dezen het bestaan niet van een objectieve samenhang tus-
sen de schuld van volstorting van het kapitaal  en zijn vermeende schuldvordering die 
voortvloeit uit zijn prestaties en de kosten die hij gemaakt heeft ten behoeve van de ven-
nootschap EN.GE.BAT.; die schulden zijn niet het gevolg van eenzelfde overeenkomst en 
het kan evenmin worden volgehouden dat ze het gevolg zijn van een gezamenlijk akkoord 
of van een algemene economische verrichting;

De vordering [van de verweerders] moet bijgevolg worden aangenomen".
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel  1234 van het  Burgerlijk  Wetboek gaan verbintenissen teniet  door 

schuldvergelijking; volgens artikel 1290 van het Burgerlijk Wetboek heeft de in artikel 
1289 bedoelde schuldvergelijking van rechtswege plaats uit kracht van de wet, zelfs bui-
ten weten van de schuldenaars. Luidens artikel 1291, 1°, van hetzelfde wetboek, heeft 
schuldvergelijking alleen plaats tussen twee schulden die beide een geldsom of een zekere 
hoeveelheid vervangbare zaken van dezelfde soort tot voorwerp hebben en die beide vast-
staande en opeisbaar zijn. Onder opeisbare schulden worden schulden verstaan die niet 
bezwaard zijn door een tijdsbepaling in de zin van artikel 1185 van het Burgerlijk Wet-
boek of door een voorwaarde in de zin van artikel 1168 van hetzelfde wetboek, welke het 
voorwerp moeten uitmaken van een overeenkomst in de zin van artikel 1134 van het Bur-
gerlijk Wetboek.

Het arrest, dat oordeelt dat de schuld van de vennootschap in vereffening ten aanzien 
van de eiser niet opeisbaar is, op grond dat "de vereffenaar niet alleen het beginsel van de 
schuldvergelijking nooit heeft aanvaard, maar de uitbetaling van (eisers) prestaties daar-
enboven afhankelijk heeft gesteld van de voorafgaande volstorting van het saldo van het 
kapitaal", dat de eiser "geen werknemer is, zodat het standpunt van de vereffenaar volko-
men verantwoord was, aangezien hij het risico liep niet het hoofd te kunnen bieden aan 
alle schulden die gemaakt waren wegens de voortzetting van de activiteiten; dat dit risico 
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bijzonder hoog was omdat 'er belangrijke verschillen bleken te bestaan tussen de staat van 
de balans en de analytische boekhouding (...) en de werkelijkheid, zoals die - met soms 
stomme verbazing - ontdekt werd naarmate dit onnoemelijk complex dossier ontrafeld 
werd'" en dat "het wat dat betreft weinig terzake doet dat de vereffenaar de verantwoorde-
lijkheid heeft genomen om andere schuldeisers van de vereffening onverwijld te betalen; 
dat de vereffenaar zich tegenover (de eiser) nooit ertoe verbonden heeft hem onmiddellijk 
uit te betalen zolang deze het geplaatste kapitaal niet had volgestort, wat nooit zou gebeu-
ren ondanks de aangegane verbintenissen, waaraan hij zich 'bij nader inzien' op 17 no-
vember  1989  heeft  onttrokken",  terwijl  die  omstandigheden  niet  gelijkgesteld  kunnen 
worden met een overeengekomen voorwaarde of tijdsbepaling, schendt de artikelen 1134, 
1168, 1185, 1234, 1289, 1290 en 1291 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
In hun appelconclusie betogen de verweerders qualitate qua dat "de volstorting van het 

kapitaal door alle vennoten een voorwaarde sine qua non vormde voor het goede verloop 
van de vereffening" en dat de eiser "dit hoorde te weten"; dat de vereffenaar, die op 13 juli 
1998 is aangesteld, bij brief van 30 november 1998 de schuldvergelijking tussen het door 
de eiser verschuldigde bedrag en het bedrag dat hem verschuldigd was voor zijn prestaties 
en kosten geweigerd heeft, aangezien zij "in strijd zou zijn met het recht van de gezamen-
lijke schuldeisers" en dat de bepalingen van de vennootschappenwet inzake inbreng in na-
tura zich ertegen verzetten dat schuldvergelijking het mogelijk zou maken een inbreng in 
geld vol te storten door een schuldvordering die niet voortvloeit uit bij de statuten toege-
stane voorschotten of voorafbetalingen. Wat de voorwaarden voor schuldvergelijking be-
treft, betogen zij ten slotte dat de eiser, op datum van de vereffening, over geen enkele 
schuldvordering op de vereffening beschikte,  dat  de  schuldvergelijking niet  meer  kon 
plaatsvinden indien er een situatie van samenloop ontstond, dat de vennootschap EN.GE.-
BAT op 26 januari 1999 failliet is verklaard en dat de door een boedelschuldeiser aange-
voerde schuldvergelijking alleen kon worden aanvaard "onder de strikte voorwaarde van 
samenhang", een voorwaarde waaraan te dezen niet was voldaan.

Indien het bestreden arrest zo gelezen moet worden dat het oordeelt dat de schuld die 
de vennootschap in vereffening heeft ten aanzien van de eiser "wegens de prestaties die 
hij geleverd heeft in het kader van de voortzetting van de activiteiten, zoals beslist door de 
vereffenaar", niet opeisbaar was omdat de verplichting tot betaling van die prestaties af-
hing van een overeengekomen voorwaarde of tijdsbepaling, werpt het ambtshalve een 
middel op waarover de partijen geen debat hebben gevoerd en heeft het de eiser niet toe-
gestaan hierover toelichting te verschaffen, en miskent het aldus zijn recht van verdedi-
ging (miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging).

Derde onderdeel
Krachtens de artikelen 7 tot 9 van de Hypotheekwet en 184 van de wetten op de han-

delsvennootschappen,  gecoördineerd bij  het  koninklijk  besluit  van 30 november  1935, 
zijn schulden die niet kunnen leiden tot maatregelen van tenuitvoerlegging waartoe indivi-
dueel overgegaan wordt door de schuldeisers die geen bijzonder voorrecht of zakelijke ze-
kerheid hebben, schulden in de boedel. Schulden die door de vereffenaars na de vereffe-
ning gemaakt worden in het kader van de beslissing tot voortzetting van de activiteiten, 
zijn  schulden  van  de  boedel.  Geen  enkele  wettelijke  bepaling  onderwerpt  de  boedel-
schuldeisers van de vereffening aan dezelfde regeling als de schuldeisers wier schulden 
deel uitmaken van de boedel of beperkt hun rechten ten aanzien van laatstgenoemden. De 
boedelschuldeisers ontsnappen aldus aan de algemene samenloop die uit de vereffening 
ontstaat en behouden een recht op individuele tenuitvoerlegging.

De schuldvergelijking, bedoeld in de artikelen 1289 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek, is een wijze waarop verbintenissen door dubbele betaling teniet kunnen gaan in 
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de zin van artikel 1234 van datzelfde wetboek. Hieruit kan worden afgeleid dat de boedel-
schuldeisers, die een recht op individuele tenuitvoerlegging behouden en hun schuldvor-
dering kunnen uitvoeren op de eigen schuld die zij ten aanzien van de vennootschap heb-
ben, de wettelijke schuldvergelijking kunnen tegenwerpen die vóór het faillissement tus-
sen de wederzijdse schulden is doorgevoerd, ook al zijn deze niet verbonden door een 
nauwe samenhang. Het gemeenschappelijk pand van de schuldeisers van het faillissement, 
in de zin van de artikelen 16 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, bevat 
geen schuldvorderingen van de vennootschap die door schuldvergelijking vóór het vonnis 
van faillietverklaring teniet zijn gegaan.

Er kan weliswaar samenloop bestaan tussen de schuldeisers van de boedel van de veref-
fening, in zoverre zij tegelijkertijd verschillende maatregelen van tenuitvoerlegging tref-
fen ten aanzien van dezelfde goederen of nog, in dezelfde omstandigheden, tussen de boe-
delschuldeisers en bepaalde schuldeisers die houder zijn van zakelijke zekerheden of bij-
zondere voorrechten op dezelfde goederen, maar er dient een reële samenloop te bestaan 
die voortvloeit uit gelijktijdige vorderingen op dezelfde goederen; de omstandigheid al-
leen dat de boedelschuldeisers het risico lopen "onderling in conflict" te geraken of dat er 
een  "samenloop  tussen  boedelschuldeisers"  kan  bestaan,  heeft  niet  tot  gevolg  dat  de 
schuldvergelijking de verkregen rechten van de derden schaadt en slechts toegestaan kan 
worden indien er een nauwe samenhang bestaat tussen de wederzijdse schulden.

Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de schuld die de vennootschap in vereffening ten 
aanzien van de eiser had, voortvloeide uit prestaties die laatstgenoemde geleverd had in 
het kader van de beslissing van de vereffenaar tot voortzetting van de activiteiten, en bij-
gevolg vaststelt dat het een schuld van de boedel betreft maar niet vaststelt dat er een 
daadwerkelijke samenloop bestaat tussen de eiser en andere boedelschuldeisers die houder 
zijn van zakelijke zekerheden of van bijzondere voorrechten op die schuld van de ven-
nootschap, kan niet wettig beslissen dat de schuldvergelijking van de schuld van de eiser 
en zijn schuldvordering op de vennootschap [niet] kon worden toegestaan bij gebrek aan 
een objectieve samenhang tussen de wederzijdse schulden (schending van de artikelen 
1234, 1289, 1290, 1291 en 1298 van het Burgerlijk Wetboek, 7 tot 9 van de Hypotheek-
wet, 184 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, voor zover nodig, 
190  van  de  vennootschappenwet,  16  en  99  van  de  Faillissementswet  van  8  augustus 
1997).

Vierde onderdeel
Voor zover voldaan is aan alle voorwaarden voor de schuldvergelijking, zoals deze ge-

definieerd worden in de artikelen 1289 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, verbiedt 
geen enkele wettelijke bepaling de aandeelhouder, die het saldo van zijn plaatsing in het 
kapitaal van een naamloze vennootschap dient te betalen, die schuld af te lossen door 
schuldvergelijking met een schuldvordering die hij op die vennootschap heeft, althans in-
dien die schuldvordering niet op de lopende rekening geboekt werd.

Het bestreden arrest dat, met overneming van de redenen van de eerste rechters, oor-
deelt dat "er in vennootschappenrecht een onderscheid gemaakt moet worden tussen de 
schuldvordering die aangevoerd wordt door de aandeelhouder die het saldo van het kapi-
taal nog moet volstorten, en die voortvloeit uit een voorschot in geld, in de ruime zin van 
het woord, dat een daadwerkelijke uitgave aan de zijde van die schuldenaar veronderstelt, 
en de schuldvordering die voortvloeit uit prestaties of producten die de aandeelhouder ge-
leverd heeft; (dat), in dat laatste geval, immers, de beschermingsmechanismen voor der-
den, bepaald in de vennootschappenwet, met betrekking tot inbrengen in natura eraan in 
de weg staan dat de schuldvergelijking het indirect mogelijk maakt om een inbreng in 
geld vol te storten door middel van een schuldvordering die niet voortvloeit uit een voor-
schot in geld;  (dat)  aangezien de schuldvordering waarop (de eiser) zich beroept,  niet 
voortvloeit  uit  een  of  ander  voorschot  maar  de  tegenwaarde  vormt van  prestaties  die 
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laatstgenoemde geleverd heeft, (de eiser) zijn schuld betreffende het saldo van het kapi-
taal niet kan aflossen door schuldvergelijking met een dergelijke schuldvordering", ver-
antwoordt zijn beslissing om het middel van schuldvergelijking te verwerpen, niet naar 
recht (schending van de artikelen 1234, 1289, 1290, 1291, 1298 van het Burgerlijk Wet-
boek, 29 en 29bis van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd bij het ko-
ninklijk besluit van 30 november 1935, voor zover nodig, 448 en 449 van de vennoot-
schappenwet vervat in de wet van 7 mei 1999).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1291, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, heeft schuldver-

gelijking alleen plaats tussen twee schulden die beide een geldsom of een zekere 
hoeveelheid vervangbare zaken van dezelfde soort tot voorwerp hebben en die 
beide vaststaande en opeisbaar zijn.

Het arrest beslist dat eisers schuldvordering op de vennootschap EN.GE.BAT 
in vereffening niet opeisbaar was en dat er bijgevolg geen schuldvergelijking tus-
sen  die  schuldvordering  en  eisers  schuld  bij  die  vennootschap  heeft  kunnen 
plaatsvinden, op grond dat "de vereffenaar niet alleen het beginsel van de schuld-
vergelijking  nooit  heeft  aanvaard,  maar  de  uitbetaling  van  [eisers]  prestaties 
daarenboven afhankelijk heeft gesteld van de voorafgaande volstorting van het 
saldo van het kapitaal".

Het  arrest,  dat  steunt op dergelijke gegevens waaruit  geen voorwaarde kan 
worden afgeleid die een invloed heeft op de opeisbaarheid van eisers schuldvor-
dering, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Derde onderdeel
De schuldvorderingen die, met toepassing van artikel 184 van de gecoördi-

neerde wetten op de handelsvennootschappen, niet kunnen leiden tot maatrege-
len van tenuitvoerlegging waartoe individueel wordt overgegaan door de schuld-
eisers die geen bijzonder voorrecht of zakelijke zekerheid hebben, zijn die welke 
ontstaan uit  verbintenissen die vóór de vereffening van de vennootschap zijn 
aangegaan.

Geen enkele wettelijke bepaling onderwerpt de boedelschuldeisers aan dezelf-
de regeling als de schuldeisers in de boedel of beperkt hun rechten ten aanzien 
van de laatstgenoemden.

Alleen een situatie van samenloop tussen de boedelschuldeisers of tussen die 
schuldeisers en de schuldeisers die houder zijn van een bijzonder voorrecht of 
van een zakelijke zekerheid, kan verhinderen dat de boedelschuldeisers individu-
ele vervolgingen tegen die boedel instellen.

Het arrest oordeelt, met overneming van de redenen van het beroepen vonnis, 
dat de boedelschuldeisers het risico lopen met elkaar in conflict te komen indien 
ze talrijk zijn en indien het actief beduidend laag is, of met andere schuldeisers 
die houder zijn van zakelijke zekerheden en van bijzondere voorrechten, en dat 
de verdeling van het geld, in dergelijk geval van samenloop, binnen de mate van 
het mogelijke moet geschieden.
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Het arrest dat beslist dat de schuldvergelijking tussen eisers schuld, die vol-
gens de vaststellingen van het arrest een schuld van de boedel van de vereffening 
vormt, en de schuldvordering van de vennootschap EN.GE.BAT niet vóór het 
faillissement van die vennootschap heeft kunnen plaatsvinden, en dat gegrond is 
op het risico van een dergelijke samenloop maar niet vaststelt dat die samenloop 
heeft plaatsgevonden, schendt alle in dat onderdeel bedoelde wettelijke bepalin-
gen, met uitzondering van de artikelen 16 en 99 van de Faillissementswet van 8 
augustus 1997.

Het arrest leidt uit die beslissing bijgevolg niet wettig af dat de schuldvergelij-
king tussen de schulden, na faillissement, niet kon plaatsvinden bij gebrek aan 
een objectieve samenhang tussen die schulden.

Het onderdeel is gegrond.
Vierde onderdeel
Over de door de verweerders tegen het onderdeel opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid : het onderdeel heeft geen belang :
Wegens de gegrondheid van het eerste en het derde onderdeel zijn de overwe-

gingen van het arrest waartegen het onderdeel opkomt, niet langer overtollig.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het onderdeel
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt een aandeelhouder, die het saldo van 

zijn plaatsing in het kapitaal van een naamloze vennootschap dient te betalen, die 
schuld af te lossen door schuldvergelijking met een schuldvordering die hij op 
die vennootschap heeft.

Het arrest dat, met overneming van de redenen van het bestreden vonnis, oor-
deelt dat de eiser, die het saldo van het kapitaal moet volstorten, een schuld aan-
voert die niet voortvloeit uit een voorschot in geld die voor de eiser een daadwer-
kelijke uitgave meebrengt, maar de tegenwaarde vormt van de door hem gelever-
de prestaties, verantwoordt zijn beslissing dat niet kan worden toegestaan dat de 
eiser zijn schuld aflost door schuldvergelijking met een dergelijke schuldvorde-
ring, niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

25 september 2006 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-ge-
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neraal – Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 434

3° KAMER - 25 september 2006

1º KOOP - ROERENDE GOEDEREN - EIGENDOMSOVERDRACHT - BEDING VAN OPSCHORTING TOT DE 
VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS - FAILLISSEMENT VAN DE KOPER - TERUGVORDERING - 
VOORWAARDE

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS - 
VERKOOP - ROERENDE GOEDEREN - EIGENDOMSOVERDRACHT - BEDING VAN OPSCHORTING TOT DE 
VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS - FAILLISSEMENT VAN DE KOPER - TERUGVORDERING - 
VOORWAARDE

3º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — BIJZONDER VOORRECHT - VERKOOP 
- ROERENDE GOEDEREN - EIGENDOMSOVERDRACHT - BEDING VAN OPSCHORTING TOT DE 
VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS - FAILLISSEMENT VAN DE KOPER - TERUGVORDERING - 
VOORWAARDE

1º,  2°  en  3°  Wanneer,  in  geval  van verkoop van roerende goederen,  in  de  algemene  
verkoopvoorwaarden die op de factuur vermeld staan een beding tot  opschorting van  
eigendomsoverdracht  tot  de volledige betaling van de prijs  opgenomen wordt,  is  niet  
vereist dat dit beding door de schuldenaar schriftelijk aanvaard wordt opdat het na zijn 
faillissement uitwerking kan hebben. (Art. 101, Faillissementswet 1997)

(ATRADIUS n.v. T. Mrs. CAVENAILE EN TANGHE, curatoren van het faillissement van CURVER LAWN COMFORT n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0554.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 19 april 2005 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 101 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals het opgesteld was 

vóór de wijziging bij de wet van 4 september 2002;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt, op grond van de redenen van het beroepen vonnis die het overneemt, 

vast dat de naamloze vennootschap DSM Belgium, tussen juli en september 1999, aan de 
naamloze vennootschap Curver Lawn Comfort, die later failliet zou worden verklaard en 
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waarvan de verweerders de curatoren zijn, polypropyleen heeft geleverd, dat er voor die 
leveringen verschillende facturen zijn opgemaakt die niet zijn betaald, dat de schuldvorde-
ring van DSM Belgium 37.865.305 BEF bedroeg, een bedrag dat niet betwist wordt, dat 
die schuldvordering aan eiseres is overgedragen. Het arrest verwerpt zowel de vordering 
van eiseres tot teruggave van de eigendom van het verkochte polypropyleen dat op het 
ogenblik van het vonnis van faillietverklaring in het bezit van de gefailleerde vennoot-
schap was, als haar vordering tot veroordeling van de verweerders qualitate qua om haar 
de waarde te storten van het gekochte polypropyleen, dat is aangewend voor de voortzet-
ting van de bedrijfsactiviteit na het faillissement, een vordering die eiseres had ingesteld 
op grond van artikel 101 van de wet van 8 augustus 1997 (zoals het was opgemaakt vóór 
de wijziging bij de wet van 4 september 2002) en waarbij zij zich beroept op een beding 
van eigendomsvoorbehoud.

Het arrest beslist dat het beding van eigendomsvoorbehoud, luidens artikel 101 van de 
wet van 8 augustus 1997, slechts uitwerking heeft indien het "schriftelijk is overeengeko-
men, uiterlijk op het ogenblik van de levering" van de teruggevorderde goederen.

Het arrest is gegrond op de volgende redenen van het bestreden vonnis, die het over-
neemt :

"Dat het beding, om aan de curator tegengeworpen te kunnen worden, vóór de levering 
schriftelijk moet zijn overeengekomen;

Dat de door de wetgever aangewende bewoordingen weliswaar dubbelzinnig kunnen 
worden genoemd;

Dat de rechtsleer en de rechtspraak verdeeld zijn over de vraag, zoals in feite gepleit 
wordt, of algemene voorwaarden die voorkomen op niet geprotesteerde facturen en een 
beding van eigendomsvoorbehoud bevatten, door hun stilzwijgende aanvaarding beant-
woorden aan de voorwaarde van de voormelde bepaling;

(...)
Dat het met de tekst van de wet strookt dat van de koper geëist wordt dat hij instemt 

met het beding van eigendomsvoorbehoud door ten laatste op het ogenblik van de leve-
ring van de goederen een geschrift te ondertekenen;

(...)
Dat (de eiseres) geen leveringsbon voorlegt waaruit blijkt dat de gefailleerde vennoot-

schap zou hebben ingestemd met het beding van eigendomsvoorbehoud;
Dat haar vordering niet kan worden aangenomen, aangezien niet is voldaan aan de toe-

passingsvoorwaarden van artikel 101 van de faillissementswet".
Het arrest is tevens gegrond op de volgende redenen :
"Er dient beklemtoond, toegevoegd of gepreciseerd te worden dat:
- het wetsvoorstel en de daaropvolgende wet van 4 september 2002 (...) niet tot doel 

hadden artikel 101 van de wet van 8 augustus 1997 uit te leggen maar te wijzigen, en het 
herstel van de overeenstemming tussen de Nederlandse en de Franse tekst van artikel 101 
volstaat op zich niet om de uitlegging die het hof [van beroep] aan dat artikel geeft, te wij-
zigen. Hoewel de wijziging van de wet tot doel leek te hebben een einde te maken aan de 
interpretatieve verschillen door een soepelere uitlegging voorop te stellen, vormt de ver-
duidelijking betreffende de schriftelijke aanvaarding die de regering maakt in het door 
haar voorgestelde amendement dat later artikel 101 zou worden, niettemin een van de be-
perkingen op de erkenning van de tegenstelbaarheid aan derden van het beding van eigen-
domsvoorbehoud. De vereiste van schriftelijke aanvaarding vertraagt het handelsverkeer 
niet, gezien, met name, de ontwikkeling van de communicatiemiddelen, en lijkt het risico 
op nieuwe betwistingen te hebben bezworen (...);
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- de bevestigingen van verkoop die (de eiseres) voorlegt, geen enkele schriftelijke of 
uitdrukkelijke aanvaarding van het beding van eigendomsvoorbehoud door de koper be-
vatten; ze vermelden op de achterkant van het document hooguit dat 'de verkoopvoor-
waarden van de naamloze vennootschap DSM Belgium van toepassing zijn op onze ver-
kopen';

- de leveringen geen deel uitmaken van een raamovereenkomst waarvan het bestaan 
niet kan voortvloeien uit de stilzwijgende aanvaarding van het beding van eigendoms-
voorbehoud dat deel uitmaakt van de algemene verkoopvoorwaarden op de achterkant van 
de bevestigingen van bestelling en van de facturen, en uit een aanvaarding, ongeacht de 
frequentie en de regelmaat van de handelsbetrekkingen tussen DSM Belgium en Curver 
Lawn Comfort".

Grieven
Luidens artikel 101 van de wet van 8 augustus 1997 kunnen de roerende goederen, ver-

kocht met een beding dat de eigendomsoverdracht opschort tot de volledige betaling van 
de prijs, slechts op grond van dat beding van de schuldenaar worden teruggevorderd, voor 
zover dit schriftelijk is overeengekomen uiterlijk op het ogenblik van de levering van het 
goed.

Eerste onderdeel
De eiseres had tot staving van haar vordering in haar conclusie met name geschreven :
"Zoals (de eiseres) in haar voorgaande geschriften uiteenzette,
a) het beding wel degelijk is overeengekomen;
b) het beding wel degelijk is overeengekomen in een geschrift dat vóór of gelijktijdig 

met de levering is opgemaakt en kan dus aan het faillissement worden tegengeworpen.
(De gefailleerde vennootschap) beweert de bewijswaarde van de 76 bevestigingen van 

bestelling te verwerpen (die het per vergissing als 'bestelbons' omschrijft).
Die documenten zijn weliswaar niet ondertekend voor de gefailleerde vennootschap, 

aangezien het documenten betreft waarin de geplaatste bestellingen bevestigd worden, do-
cumenten die geruime tijd vóór de levering aan de koper verzonden worden en van de 
verkoper uitgaan.

De [gefailleerde vennootschap] heeft ze echter niet betwist en heeft, door de overeen-
komst welbewust te laten uitvoeren, de bedingen ervan stilzwijgend maar noodzakelijker-
wijs aanvaard.

[De verweerders] betogen, met een stoutmoedigheid die aan kwade trouw grenst, dat de 
voorzijde van de bevestigingen van bestelling (omschreven als bestelbons) niet verduide-
lijkt dat de voorwaarden op de ommezijde vermeld staan.

Welnu, de bevestigingen van bestelling zijn gedrukt op papier dat zo dun is dat de tekst 
met de algemene voorwaarden, op de achterkant, ook op de voorzijde zichtbaar is (in de 
veronderstelling dat de aangestelden van [de gefailleerde vennootschap] al niet de reflex 
hebben gehad om de achterkant van die documenten te bekijken, aangezien ze deze maan-
denlang in grote hoeveelheden ontvangen hebben).

(De eiseres) legt in haar stukken een document met briefhoofd voor dat gebruikt werd 
voor het drukken van de bevestigingen van bestelling en de facturen".

De eiseres betoogde in essentie eveneens dat de betwiste verkopen waren voorafgegaan 
door "bevestigingen van bestelling" en dat op de achterkant van die bevestigingen de alge-
mene verkoopvoorwaarden van de verkoopster,  waaronder  ook het  beding van eigen-
domsvoorbehoud, vermeld werden, en dat dit beding dus wel degelijk "schriftelijk was 
overeengekomen" en "noodzakelijkerwijs" vóór de leveringen door de koopster was aan-
vaard.
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Het arrest antwoordt echter noch door de aangevochten redenen noch door enige andere 
reden op dit verweermiddel.

Het is  dus niet  regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet).

Tweede onderdeel
Wanneer  het  beding van eigendomsvoorbehoud voorkomt in  de algemene verkoop-

voorwaarden die vermeld worden op de facturen van levering van de verkochte goederen, 
is niet vereist, opdat het na het faillissement van de koper uitwerking zou hebben en aan 
de vereiste van artikel 101 van de wet van 8 augustus 1997 zou zijn voldaan, dat die factu-
ren door de koper schriftelijk aanvaard zijn. Een stilzwijgende aanvaarding volstaat en 
kan voortvloeien uit de ontvangst van de verkochte goederen en uit de afwezigheid van 
enig protest.

Zulks gold reeds vóór de inwerkingtreding van de wet van 4 september 2002 tot wijzi-
ging van artikel 101 van de wet van 8 augustus 1997.

Het arrest, dat de vorderingen van de eiseres in essentie verwerpt, op grond dat het be-
twiste beding dat vervat is in de algemene voorwaarden van de verkoopster die op haar 
facturen vermeld worden, door de verkoopster niet uiterlijk bij levering van de verkochte 
goederen schriftelijk is aanvaard, is niet naar recht verantwoord (schending van artikel 
101 van de wet van 8 augustus 1997).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel 
Artikel 101, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt 

dat de roerende goederen, verkocht met een beding dat de eigendomsoverdracht 
opschort tot de volledige betaling van de prijs, slechts op grond van dat beding 
van de schuldenaar teruggevorderd kunnen worden, voor zover dit schriftelijk is 
overeengekomen uiterlijk op het ogenblik van de levering van het goed 

Uit die bepaling volgt niet dat het beding, wanneer het, zoals te dezen, deel uit-
maakt van de algemene verkoopvoorwaarden die op de factuur vermeld worden, 
door de schuldenaar schriftelijk aanvaard moet worden opdat het uitwerking kan 
hebben.

Het arrest, dat een dergelijke schriftelijke aanvaarding vereist, schendt artikel 
101, tweede lid, van de faillissementswet.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
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25 september 2006 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 435

2° KAMER - 26 september 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - RECHTSPERSOON - 
VERTEGENWOORDIGING - LASTHEBBER AD HOC - BEVOEGDHEID

2º STRAFVORDERING - AANWENDING VAN RECHTSMIDDELEN - RECHTSPERSOON - 
VERTEGENWOORDIGING - LASTHEBBER AD HOC - BEVOEGDHEID

1º en 2°  Wanneer, ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die  
bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen wordt ingesteld wegens dezelfde  
of samenhangende feiten, door de rechtbank een lasthebber ad hoc is aangewezen om 
de rechtspersoon te vertegenwoordigen, is uitsluitend deze lasthebber ad hoc bevoegd 
om namens deze rechtspersoon, in diens hoedanigheid van beklaagde, rechtsmiddelen,  
met inbegrip van cassatieberoep, aan te wenden tegen de beslissingen over de tegen  
deze rechtspersoon ingestelde strafvordering1. (Art. 2bis, V.T.Sv.)

(V. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Christian VANDEWAL:
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van eiseres sub II als beklaagde
1.  Met  hervorming  van  het  vonnis  van  de  politierechtbank  te  Oudenaarde  van  19 

november 2004,  veroordeelden de appelrechters,  met éénparigheid van stemmen, eiser 
sub I, zijnde een natuurlijk persoon, tot een geldboete van 200 EUR met uitstel gedurende 
3 jaar voor 175 EUR, en eiseres sub II, zijnde een rechtspersoon, tot een geldboete van 
250 EUR met uitstel gedurende 3 jaar voor 200 EUR, uit hoofde van inbreuk op artikel 
67ter alinea 4 van de Wegverkeerswet. 

2. Artikel 2bis van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering bepaalt 
dat ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd is om 
de  rechtspersoon  te  vertegenwoordigen,  wordt  ingesteld  wegens  dezelfde  of 
samenhangende  feiten,  de  rechtbank  die  bevoegd  is  om  kennis  te  nemen  van  de 
strafvordering tegen de rechtspersoon, ambtshalve of op verzoekschrift, een lasthebber ad 
hoc aanwijst om deze te vertegenwoordigen.

3. Deze bepaling, geïnspireerd op het Franse systeem2, werd ingevoerd door artikel 12 
van de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen (B.S. 22 juni 1999) en strekte ertoe een oplossing te bieden voor het geval 
waarin tussen de rechtspersoon en degene die bevoegd is om die te vertegenwoordigen 
een belangenconflict bestaat. 

Door het aanwijzen van een lasthebber ad hoc kunnen dergelijke belangenconflicten 

1 Zie concl. O.M.
2 Art. 706-43 van de Franse Code de Procédure pénale.
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worden vermeden3. Het is immers niet aangewezen de rechtspersoon die vervolgd wordt 
ook  te  laten  vertegenwoordigen  door  een  natuurlijke  persoon  die  eveneens  vervolgd 
wordt. 

4. Van een mogelijk belangenconflict kan sprake zijn zodra de verdedigingsstrategie 
van de rechtspersoon die van de natuurlijke persoon dreigt te doorkruisen4.

5. Aan de orde in deze zaak is de vraag of, wanneer een dergelijke lasthebber ad hoc 
door de rechtbank werd aangewezen, een rechtsmiddel tegen een beslissing over de tegen 
de  rechtspersoon  ingestelde  strafvordering  enkel  kan  worden  aangewend  door  deze 
lasthebber ad hoc dan wel of de rechtspersoon via andere vertegenwoordigers zelf nog 
steeds bevoegd blijft om dit zelfstandig te doen buiten de lasthebber ad hoc om.

6. Ik meen ter zake dat de bevoegdheid van de lasthebber ad hoc om rechtsmiddelen  
aan te wenden exclusief is. Het doel belangenconflicten te vermijden kan slechts blijvend 
worden  gerealiseerd  wanneer  enkel  de  lasthebber  ad  hoc,  die  de  belangen  van  de 
rechtspersoon  behartigt  en  haar  verdedigingsstrategie  bepaalt,  eventueel  tegen  de 
belangen in van de medevervolgde natuurlijke persoon die normaal bevoegd is om de 
rechtspersoon  te  vertegenwoordigen,  als  enige  bevoegd  blijft  om  rechtsmiddelen  – 
waaronder het instellen van cassatieberoep – aan te wenden. Zoniet zou de verdediging 
van de lasthebber ad hoc volledig uitgehold kunnen worden door initiatieven van andere 
vertegenwoordigers5. 

7. Wanneer een lasthebber ad hoc door de rechtbank is aangewezen, wordt hij in het 
strafproces naar mijn oordeel de enige woordvoerder van de rechtspersoon en dus met 
uitsluiting van alle andere personen bevoegd om in de strafrechtelijke procedure in naam 
van de rechtspersoon op te treden en inzonderheid om een rechtsmiddel aan te wenden. 
Hij vertegenwoordigt immers gedurende het ganse proces de rechtspersoon en beslist op 
welke wijze de verdediging zal worden georganiseerd. Zijn mandaat neemt in principe 
slechts een einde op het ogenblik dat de strafvordering tegen de rechtspersoon resulteert 
in een beslissing die kracht van gewijsde verkrijgt. 

8. In deze zaak werd ter terechtzitting van 23 september 2005, op verzoekschrift, door 
de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te  Oudenaarde,  derde  correctionele  kamer,  mr.  P., 
advocaat te G., aangewezen als lasthebber ad hoc om eiseres sub II te vertegenwoordigen.

9.  Zowel  de  natuurlijke  persoon  (eiser  sub  I)  als  de  rechtspersoon  (eiseres  sub  II) 
werden in het bestreden vonnis van 21 oktober 2005 veroordeeld tot betaling van een 
geldboete; ook de natuurlijke persoon (eiser sub I) stelde cassatieberoep in tegen deze 
beslissing.  Ook  in  de  cassatieprocedure  blijft  er  dus  een  mogelijk  belangenconflict 
bestaan.

10. Uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan blijkt dat het bestreden vonnis 
op  tegenspraak werd uitgesproken ten aanzien  van  alle  partijen,  met  inbegrip  van  de 
lasthebber ad hoc.

11.  Ter  zitting  van  23  september  2005,  waarop  de  zaak  in  hoger  beroep  voor  de 
correctionele  rechtbank  te  Oudenaarde  werd  behandeld,  was  de  lasthebber  ad  hoc 
vertegenwoordigd door een advocaat; het staat mijns inziens buiten kijf dat een lasthebber 
ad hoc – hij weze zelf advocaat of niet – voor de verdediging van de rechtspersoon beroep 
kan doen op de bijstand van een door hem aangestelde (andere) advocaat en deze laatste 
proceshandelingen kan laten stellen in zijn naam.

12. Op 7 november 2005 is mr. S., advocaat te O., verschenen ter correctionele griffie 

3 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, nr. 115. 
4 P. HELSEN, “De lasthebber ad hoc in het strafrecht: een eerste verkenning op braakliggend terrein”, 
T. Strafr., 2003, (2) 2.
5 Ibid., 8-9. 
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van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde om cassatieberoep in te stellen namens 
de rechtspersoon en niet namens de lasthebber ad hoc. Dit cassatieberoep werd blijkens 
het uittreksel uit het register der akten van hoger beroep en van voorziening in cassatie 
ingesteld “als beklaagde en in alternatieve orde als burgerlijk aansprakelijke over V.”.

13. Nu ter zake het cassatieberoep niet werd ingesteld door of namens de lasthebber ad 
hoc,  is  dit  cassatieberoep  ingesteld  door  de  rechtspersoon  naar  mijn  oordeel  niet 
ontvankelijk.

Ontvankelijkheid  van  het  cassatieberoep  van  eiseres  sub  II  als  civielrechtelijk 
aansprakelijke partij 

14.  De  appelrechters  hebben  de  eiseres  sub  II  niet  burgerrechtelijk  aansprakelijk 
verklaard voor eiser sub I.

15. Het cassatieberoep van eiseres sub II in zoverre gesteld in haar hoedanigheid van 
civielrechtelijk aansprakelijke partij is naar mijn oordeel bij gebrek aan belang dan ook 
niet ontvankelijk.

Conclusie : verwerping 

ARREST

(A.R. P.05.1663.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 21 oktober 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde.
De beide eisers voeren in een gemeenschappelijke memorie die aan dit arrest 

is gehecht, zes middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1. Het artikel 2bis Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, in-

gevoegd bij de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verant-
woordelijkheid van rechtspersonen, bepaalt: 

"Ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die be-
voegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, wordt ingesteld wegens de-
zelfde of samenhangende feiten, wijst de rechtbank die bevoegd is om kennis te 
nemen van de strafvordering tegen de rechtspersoon, ambtshalve of op verzoek-
schrift, een lasthebber ad hoc aan om deze te vertegenwoordigen."

2. Wanneer een lasthebber ad hoc door de rechtbank is aangewezen om een 
rechtspersoon te vertegenwoordigen, is uitsluitend deze lasthebber ad hoc be-
voegd om namens deze rechtspersoon rechtsmiddelen, met inbegrip van cassatie-
beroep, aan te wenden tegen de beslissingen over de tegen deze rechtspersoon in-
gestelde strafvordering. 

3. Te dezen werd de eiser sub 1, te weten de natuurlijke persoon, gedagvaard 
wegens inbreuk op artikel 67ter,  vierde alinea, Wegverkeerswet (telastlegging 
A). Tevens werd de eiseres sub 2, te weten de rechtspersoon, gedagvaard wegens 
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inbreuk op artikel 67ter, vierde alinea, Wegverkeerswet (telastlegging B) en, in 
alternatieve orde met de telastlegging B, gedagvaard om zich burgerrechtelijk en 
solidair aansprakelijk te horen verklaren met de eiser sub 1, haar aangestelde, 
voor de geldboete en de kosten. Niemand heeft zich in deze procedure burgerlij-
ke partij gesteld.

4. Ter terechtzitting van 23 september 2005 werd, op verzoekschrift, door de 
correctionele rechtbank te  Oudenaarde mr.P.,  advocaat  te  G.,  aangewezen als 
lasthebber ad hoc voor de eiseres sub 2, te weten de rechtspersoon. 

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het bestreden 
vonnis op tegenspraak werd uitgesproken ten aanzien van alle partijen, met inbe-
grip van de lasthebber ad hoc.

6. Op 7 november 2005 is mr. S., advocaat te O., ter correctionele griffie van 
de rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde verschenen om namens bvba Ga-
rage Carrosserie Vanhoonacker, thans bvba DV Services, cassatieberoep in te 
stellen als beklaagde en in alternatieve orde als burgerlijk aansprakelijke.

7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat het cas-
satieberoep voor de eiseres sub 2 werd ingesteld door of namens de lasthebber ad 
hoc. Uit die stukken blijkt evenmin dat mr. P. van haar opdracht van lasthebber 
ad hoc door de correctionele rechtbank is ontheven en bij beslissing van diezelf-
de rechtbank in die opdracht opgevolgd werd door mr. V. 

Het cassatieberoep van de eiseres sub 2 in zoverre gesteld in haar hoedanig-
heid van beklaagde is derhalve niet ontvankelijk. 

8. De appelrechters hebben de eiseres sub 2 niet burgerrechtelijk en solidair 
aansprakelijk verklaard met de eiser sub 1.

Het cassatieberoep van de eiseres sub 2 is in zoverre gesteld in haar hoedanig-
heid van civielrechtelijk aansprakelijke partij bij gebrek aan belang eveneens niet 
ontvankelijk.

Onderzoek van de middelen 
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
18. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

26 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advo-
caat-generaal –  Advocaten: mrs. L. Diependaele, Oudenaarde en P. Van Lierde, Ouden-
aarde.
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Nr. 436

2° KAMER - 26 september 2006

1º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - TERMIJN VAN DAGVAARDING - NIET-
NALEVING VAN DE TERMIJN - VEROORDELING OP TEGENSPRAAK - GELDIGHEID

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - TERMIJN VAN 
DAGVAARDING - NIET-NALEVING VAN DE TERMIJN - VEROORDELING OP TEGENSPRAAK - GELDIGHEID

1º en 2° Wanneer de zaak op tegenspraak is behandeld brengt de niet-naleving van de 
termijn van dagvaarding slechts de nietigheid van de veroordeling mee als het recht van  
verdediging  is  miskend12.  (Artt.  145,  146,  eerste  lid,  174,  tweede  lid  en  182,  Sv.; 
Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(G.)

ARREST

(A.R. P.06.0373.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Brugge van 3 februari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
3. Het middel voert aan dat de eiser laattijdig werd gedagvaard zodat de dag-

vaarding nietig moest worden verklaard.
4.  Artikel  146, eerste lid, Wetboek van Strafvordering dat krachtens artikel 

174, tweede lid, Wetboek van Strafvordering van toepassing is op de rechtsple-
ging in hoger beroep, bepaalt dat een termijn van ten minste tien dagen, die in 

1 Zie Cass., 21 juni 1983, AR 7987, nr 585.
2 Het arrest  is  gewezen op strijdige  conclusie  van het  openbaar  ministerie.  Dit  dient  te  worden 
begrepen zoals hierna uitgelegd. De memorie tot staving van de voorziening, zoals neergelegd voor 
eiser,  was  ondertekend  loco  met  een  onleesbare  handtekening  en  zonder  vermelding  van  de 
hoedanigheid.  Dit  betekent  dat  die  memorie,  op  het  ogenblik  dat  ze  werd  neergelegd,  niet 
ontvankelijk was. Aldus had het openbaar ministerie in zijn conclusie de middelen van eiser niet 
ontmoet. Een door het O.M. opgeworpen ambtshalve middel werd door het Hof niet aanvaard. Eiser 
werd door de feitenrechter veroordeeld tot een geldboete van € 50,00 verhoogd met 45 opdeciemen 
of  een  vervangend rijverbod van 8  dagen,  waarvan de  tenuitvoerlegging  gedurende  3  jaar  werd 
uitgesteld voor een gedeelte van € 25,00 verhoogd met 45 opdeciemen. De appelrechters verzuimden 
echter een vervangend rijverbod op te leggen voor het gedeelte waarvoor uitstel werd verleend. Het 
O.M. was de mening toegedaan dat deze schending van artikel 8, §1, eerste lid, Probatiewet en van 
artikel 69bis, Wegverkeerswet, die tot gevolg had dat het verleende uitstel onwettig was, leidde tot 
een beslissing die eiser kon schaden. Alhoewel niet in debat blijft nog de vraag, in het licht van het 
bepaalde  in  artikel  41,  Wegverkeerswet,  in  welke  mate  de  appelrechters  uitstel  hadden  kunnen 
verlenen.
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voorkomend geval verlengd wordt wegens de afstand, tussen de dagvaarding en 
de verschijning moet gelaten worden, op straffe van nietigheid van de veroorde-
ling die bij verstek tegen de gedaagde mocht worden uitgesproken.

Wanneer, zoals ten deze, de zaak op tegenspraak is behandeld, brengt de niet-
naleving van die termijn van dagvaarding slechts de nietigheid van de veroorde-
ling mee als het recht van verdediging is miskend.

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser zich 
over de grond van de zaak heeft verdedigd zonder een miskenning van zijn recht 
van verdediging aan te voeren. Hij kan zulks niet voor het eerst in cassatie doen.

Het middel is niet ontvankelijk.

(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

26 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Andersluidende conclusie van de h. Timperman, ad-
vocaat-generaal – Advocaat: mr. F. Delporte, Gent.

Nr. 437

2° KAMER - 26 september 2006

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VEROORDELING DOOR DE EERSTE 
RECHTER TOT ÉÉN STRAF VOOR BEPAALDE TENLASTELEGGINGEN - VRIJSPRAAK DOOR DE EERSTE 
RECHTER VOOR EEN TENLASTELEGGING - HERVORMING - VEROORDELING VOOR ALLE 
TENLASTELEGGINGEN - VOORTGEZET MISDRIJF - BEHOUD VAN DE STRAF OPGELEGD DOOR DE 
EERSTE RECHTER - VEREISTE

Eenstemmigheid  is  vereist  wanneer  de  appelrechters  op  het  hoger  beroep  van  het 
openbaar ministerie de beklaagde schuldig achten aan drie tenlasteleggingen A, B en C 
en hem hiervoor slechts één straf opleggen, namelijk dezelfde die de eerste rechter, na  
vrijspraak voor de tenlastelegging C, voor de vermengde tenlasteleggingen A en B had 
opgelegd12.(Art. 211bis, Sv.)

(D.)

1 Cass., 20 mei 1980, AC., 1979-1980, 1166.
2 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr 2537. 
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ARREST

(A.R. P.06.0494.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Tongeren van 15 maart 2006.
De eiser voert in een memorie grieven aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie
1. De memorie werd op 25 september 2006 ontvangen ter griffie van het Hof, 

dit is zowel minder dan acht dagen voor de terechtzitting als na verloop van meer 
dan twee maanden sedert de dag waarop de zaak op de algemene rol is inge-
schreven.

2. De memorie is krachtens artikel 420bis, eerste en tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering niet ontvankelijk.

Ambtshalve middel
3. Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 211bis Wetboek van Strafvordering.
4. De eiser werd vervolgd wegens onopzettelijke slagen en verwondingen (te-

lastlegging A) en voor twee verkeersrechtelijke inbreuken (telastleggingen B en 
C).

De eerste rechter verklaarde hem schuldig aan de telastleggingen A en B en 
veroordeelde hem uit dien hoofde tot één straf. Hij sprak hem evenwel vrij voor 
de telastlegging C.

Op het hoger beroep van het openbaar ministerie verklaren de appelrechters de 
eiser schuldig aan de drie telastleggingen A, B en C en leggen de eiser hiervoor 
slechts één straf op, namelijk dezelfde straf als de eerste rechter voor de ver-
mengde telastleggingen A en B had opgelegd. Zij doen deze uitspraak zonder 
eenstemmigheid.

Aldus schendt het bestreden vonnis de vermelde wetsbepaling.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Hasselt, zetelende in hoger 

beroep. 
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26 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. P. Geukens, Tongeren.

Nr. 438

2° KAMER - 26 september 2006

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 62 - PROCES-VERBAAL VAN VASTSTELLING - TOEZENDING AAN DE OVERTREDER - 
TERMIJN - NIET-NALEVING TERMIJN VAN TOEZENDING - GEVOLG

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 67 — ARTIKEL 67TER - MOTORVOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN 
RECHTSPERSOON - PROCES-VERBAAL VAN VASTSTELLING - AFSCHRIFT - TOEZENDING AAN DE 
OVERTREDER - NIET-NALEVING VAN DE TERMIJN - GEVOLG

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 67 — ARTIKEL 67TER - MOTORVOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN EEN 
RECHTSPERSOON - PROCES-VERBAAL VAN VASTSTELLING - AFSCHRIFT - TOEZENDING AAN DE 
OVERTREDER - NIET-NALEVING TERMIJN VAN TOEZENDING - VRAAG OM INLICHTINGEN - TERMIJN 
VAN MEDEDELING - AANVANG

1º De niet-naleving van de termijn, bepaald door artikel 62, achtste lid, Wegverkeerswet,  
brengt geen nietigheid mee van het proces-verbaal van vaststelling van de overtreding 
maar enkel dat dit proces-verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verliest en slechts geldt 
als inlichting1. (Art. 62, achtste lid, Wegverkeerswet)

2º Artikel 67ter, tweede lid, Wegverkeerswet, voorziet geen sanctie in geval het proces-
verbaal van vaststelling buiten de termijn van artikel 62, achtste lid, Wegverkeerswet,  
werd verstuurd. (Artt. 62, achtste lid, en 67ter, tweede lid, Wegverkeerswet)

3º Wanneer het proces-verbaal van vaststelling buiten de termijn van artikel 62, achtste lid,  
Wegverkeerswet, werd verstuurd en de vraag om inlichtingen hetzij aldus niet gevoegd  
werd bij een tijdig verstuurd proces-verbaal van vaststelling, hetzij mondeling is geschied,  
neemt de termijn van 15 dagen binnen dewelke de mededeling van artikel 67ter, tweede 
en derde lid,  Wegverkeerswet  moet  gebeuren,  slechts  een aanvang vanaf  de  datum 
waarop  ook  de  vraag  om  inlichtingen  wordt  verstuurd  of  de  vraag  om  inlichtingen  
mondeling  wordt  gesteld2.  (Artt.  62,  achtste  lid,  en  67ter,  tweede  en  derde  lid, 
Wegverkeerswet)

(L. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0572.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Cor-

rectionele Rechtbank te Gent van 2 maart 2006.

1 Cass., 22 okt. 1985, AR 9748, nr 116; Cass., 25 mei 1999, AR P.97.1008.N, nr 305.
2 Zie Cass., 29 nov. 2005, AR P.05.0995.N, nr 635
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De beide eiseressen stellen in één verzoekschrift drie middelen voor. Dit ver-
zoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
Eerste onderdeel
3. De niet-naleving van de termijn bepaald door artikel 62, achtste lid, Weg-

verkeerswet, brengt geen nietighied mee van het proces-verbaal van vaststelling 
van overtreding maar enkel dat dit proces-verbaal zijn bijzondere bewijswaarde 
verliest en geldt als inlichting waarvan de rechter onaantastbaar de bewijswaarde 
beoordeelt.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
4. Artikel 67ter, tweede lid, Wegverkeerswet voorziet niet in sanctie in geval 

het proces-verbaal van vaststelling buiten de termijn van artikel 62, achtste lid, 
Wegverkeerswet, werd verstuurd en de vraag om inlichtingen hetzij aldus niet 
gevoegd  werd  bij  een  tijdig  verstuurd  proces-verbaal  van  vaststelling,  hetzij 
mondeling is geschied.

In zulk geval neemt evenwel de termijn van 15 dagen binnen dewelke de me-
dedeling van artikel 67ter, tweede en derde lid, Wegverkeerswet moet gebeuren, 
slechts een aanvang vanaf de datum waarop ook de vraag om inlichtingen wordt 
verstuurd of de vraag om inlichtingen mondeling wordt gesteld.

Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
5.  Voor het  overige oordelen de appelrechters dat  de eiseressen, indien zij 

maatregelen hadden genomen om te registreren welke chauffeur op welk ogen-
blik met welk voertuig reed, "zonder enig probleem, zelfs meer dan 2 maanden 
na de vaststellingen, de identiteit van de chauffeur kunnen nagaan en kenbaar 
maken". 

Aldus beantwoorden zij het verweer van eiseres II dat "door de laattijdigheid 
van de kennisgeving van het proces-verbaal de mogelijkheid is ontnomen aan te 
tonen wie werkelijk met het voertuig reed op het ogenblik van de overtreding" en 
verantwoorden zij hun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoep.

26 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. S. Gobert, Gent en W. Dobbelaere, Gent.

Nr. 439

2° KAMER - 26 september 2006

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEMISDRIJVEN - SLUIKINVOER - MOREEL BESTANDDEEL - 
AARD - MEDEDADERSCHAP - VEREISTE

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - 
DOUANEMISDRIJVEN - SLUIKINVOER - MOREEL BESTANDDEEL - AARD - MEDEDADERSCHAP - 
VEREISTE

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING

4º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - 
STRAFVORDERING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - REDELIJKE TERMIJN - VONNISGERECHT - 
BEOORDELING - MARGINALE TOETSING

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - VONNISGERECHT - BEOORDELING - 
TOEZICHT VAN HET HOF

6º STRAFVORDERING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - REDELIJKE TERMIJN - 
VONNISGERECHT - BEOORDELING - TOEZICHT VAN HET HOF

1º en 2° Bij het misdrijf van sluikinvoer, dat geen onachtzaamheidmisdrijf of onopzettelijk  
misdrijf is, moet bewezen worden dat de beklaagde wetens en willens de goederen heeft  
ingevoerd waarvan geen aangifte werd gedaan; wat de mededader betreft is tenminste  
vereist en volstaat het dat bewezen wordt dat hij wetens en willens enige door de wet  
bepaalde vorm van medewerking aan het misdrijf heeft verleend. (Artt. 66 en 67 Sw,  en 
220, Algemene Wet Douane en Accijnzen)

3º De redelijke termijn tussen de beschuldiging en het vonnis wordt in de regel beoordeeld 
naar de loop van het ganse proces en niet enkel naar de verstreken tijd tussen bepaalde 
onderzoeksdaden  onderling  of  tussen  het  afsluiten  van  het  vooronderzoek  en  de  
aanhangigmaking van de zaak bij de rechter1. (Art. 6.1, E.V.R.M.)

4º, 5° en 6°  Het staat de rechter in het licht van de omstandigheden van de zaak en met 
inachtneming  van  de  complexiteit  ervan,  het  gedrag  van  de  beklaagde  en  van  de  
gerechtelijke  overheden,  in  feite  te  oordelen  of  de  redelijke  termijn  tussen  de  
beschuldiging en het vonnis is overschreden; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de  
vaststellingen  die  hij  verricht  geen  gevolgtrekking  afleidt  die  deze  niet  kunnen 
verantwoorden23. (Art. 6.1, E.V.R.M.)

1 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr 1384 e.v.
2 Ibid.
3 Cass.,  5  mei 1987,  AR 1059, nr 517;  Cass.,  12 april  2000,  AR P.00.0136.F,  nr  247;  Cass.,  8 
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(D. T. BELGISCHE STAAT, Federale Overheidsdienst Financiën)

ARREST

(A.R. P.06.0604.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 15 maart 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het bestreden arrest veroordeelt de eiseres om zich als mededaderes "schul-

dig gemaakt [te] hebben aan de sluikinvoer van sigaretten van het merk Regal, 
niet voorzien van Belgische fiscale kentekens [...]".

2. Het onderdeel voert aan dat het bestreden arrest de schuld van de eiseres af-
leidt uit de loutere vaststelling dat zij niet geloofwaardig maakt het slachtoffer te 
zijn geworden van een schulduitsluitingsgrond, terwijl het haar ten laste gelegde 
misdrijf vereist dat het misdrijf "wetens en willens" moet zijn gepleegd.

3.  Sluikinvoer  is  inderdaad  geen  onachtzaamheidsmisdrijf  of  onopzettelijk 
misdrijf.  Bij  dit  misdrijf  moet integendeel  bewezen worden dat  de beklaagde 
"wetens en willens" de goederen heeft ingevoerd waarvan geen aangifte werd ge-
daan. Wat de mededader betreft is ten minste vereist en volstaat het dat bewezen 
wordt dat hij wetens en willens enige door de wet bepaalde vorm van medewer-
king aan het misdrijf heeft verleend.

De door de eiseres bekritiseerde algemene overwegingen van het bestreden ar-
rest betreffende het bewijs inzake douanemisdrijven van de schuld door de wets-
overtreding zijn hier dan ook onjuist.

4. Het blijkt evenwel uit de overige redenen van het bestreden arrest, die het 
onderdeel  niet  bekritiseert,  dat  het  in  werkelijkheid de eiseres  als mededader 
schuldig acht op grond van de feitelijke gegevens die het bespreekt. 

Het arrest overweegt in dit verband: "Dat uit het geheel van voormelde gege-
vens en vaststellingen buiten elke redelijke twijfel vaststaat dat [de eiseres] haar 
rechtstreekse en onontbeerlijke medewerking heeft verleend aan het plegen van 
de haar ten laste gelegde feiten van sluikinvoer; dat zij op het tijdstip waarop zij 
haar deelnemingshandelingen stelde, wist, minstens redelijkerwijze had moeten 
weten dat haar handelen kaderde in een fraudegebeuren".

Deze overwegingen verantwoorden op zich wettig de schuldigverklaring van 
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de eiseres.
Het onderdeel dat niet tot cassatie kan leiden is niet ontvankelijk.
(...)
Tweede middel
6. Het bestreden arrest oordeelt dat de redelijke termijn voor de afdoening van 

het tegen de eiseres ingestelde strafproces niet is overschreden. Het overweegt in 
dit verband: "Dat, gelet op wat voorafgaat, niet blijkt dat het dossier gedurende 
een onverantwoord lange periode onaangeroerd is gebleven; dat de procedure, 
zowel in haar geheel als naar de afzonderlijke fasen binnen de procedure, alle 
omstandigheden in acht genomen, regelmatig en relatief snel is verlopen; dat de 
bewijslevering in essentie niet werd aangetast door de duur van de procedure en 
de rechten van de verdediging niet werden geschonden". 

7. Het middel voert aan dat het arrest geen verantwoording geeft, in het licht 
van de omstandigheden van de zaak en met inachtneming van de complexiteit er-
van, het gedrag van de beklaagde en van de gerechtelijke overheden, voor het 
verstrijken van lange periodes tussen de verschillende onderzoeksdaden en de 
vaststelling voor het vonnisgerecht. Het middel stelt vervolgens in essentie dat 
uit de vaststellingen van het bestreden arrest integendeel blijkt dat de redelijke 
termijn wel is overschreden. 

8. De redelijke termijn tussen de beschuldiging en het vonnis wordt in de regel 
beoordeeld naar de loop van het hele proces en niet naar de enkel verstreken tijd 
tussen bepaalde onderzoeksdaden onderling of tussen het afsluiten van het voor-
onderzoek en de aanhangigmaking van de zaak bij de rechter. 

Het staat de rechter in het licht van de omstandigheden van de zaak en met in-
achtneming van de complexiteit ervan, het gedrag van de beklaagde en van de 
gerechtelijke overheden, in feite te oordelen of de redelijke termijn tussen de be-
schuldiging en het vonnis is overschreden. Het Hof gaat enkel na of de rechter 
uit de vaststellingen die hij verricht, geen gevolgtrekking afleidt die deze niet 
kunnen verantwoorden.

9. Het bestreden arrest leidt uit zijn vaststellingen geen gevolgtrekking af die 
deze niet kunnen verantwoorden. 

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

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

26 september 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
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slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. De Gryse, H. Van Bavel, Brussel en De Bruyn.
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2° KAMER - 27 september 2006

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWOON UITSTEL - TOEPASSINGSGEBIED - SOCIALE ZEKERHEID 
- WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - WERKGEVER - AMBTSHALVE 
VEROORDELING

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
- WERKGEVER - AMBTSHALVE VEROORDELING - UITSTEL - TOEPASSING

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - SOCIALE 
ZEKERHEID - WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - WERKGEVER - 
AMBTSHALVE VEROORDELING - UITSTEL - TOEPASSING

1º, 2° en 3°  De rechter kan uitstel gelasten voor de ambtshalve veroordeling die bij artikel  
35,  laatste  lid,  W.  27  juni  1969  tot  herziening  van  de  besluitwet  van  28  dec.  1944  
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, is bepaald (impliciet)1.  (Art. 8, 
§1, eerste lid, W. 29 juni 1964)

'(PROCUREUR- GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. Y.)

Conclusie van dhr. advocaat-generaal Damien Vandermeersch.
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 februari 2006 gewezen door het Hof 

van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
A. Voorafgaande rechtspleging
De verweerder wordt vervolgd om, zonder voorafgaande toestemming, vreemdelingen 

te  hebben  tewerkgesteld  die  langer  dan  drie  maanden  in  België  mochten  verblijven 
(telastlegging  A),  een  werknemer  niet  in  het  personeelsregister  te  hebben  vermeld 
(telastlegging B)  en een werknemer niet  bij  de  Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid te 
hebben aangegeven (telastlegging C).

Bij  vonnis  van  19  oktober  2004  heeft  de  Correctionele  Rechtbank  te  Doornik  de 
misdrijven die verweerder ten laste worden gelegd, bewezen verklaard en hem voor alle 
telastleggingen samen tot een enkele gevangenisstraf van vier maanden veroordeeld, met 
uitstel  gedurende een  proeftermijn  van  drie  jaar.  Bovendien  veroordeelt  de  rechtbank 
verweerder ambtshalve tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van een 
bedrag van 1.006,05 euro aan bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten en zegt dat 
er geen grond is voor de ambtshalve veroordeling die bij artikel 35, vierde lid, van de Wet 
van 27 juni 1969 is bedoeld.

Het openbaar ministerie heeft op 29 oktober 2004 hoger beroep tegen die beslissing 
ingesteld.

Bij arrest van 8 februari 2006 bevestigt het Hof van Beroep te Bergen de beroepen 
beslissing  met  de  volgende  wijzigingen,  waarbij  de  tweede  wijziging  eenparig  werd 
beslist:

1 Zie concl. O.M. in AC., 2006, nr.440.
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-  de gevangenisstraf wordt uitgesproken als aanvullende straf op de sanctie die door de 
Correctionele Rechtbank te Bergen op 29 april 2003 is beslist;

-  de  verweerder  wordt  ambtshalve  veroordeeld  om  de  Rijksdienst  voor  Sociale 
Zekerheid het bedrag van 3.825 euro te betalen, op grond van artikel 35, vierde lid, van de 
Wet van 27 juni 1969;

- de tenuitvoerlegging van de helft van die ambtshalve veroordeling wordt drie jaar 
uitgesteld vanaf het arrest;

- de verweerder wordt veroordeeld om het bedrag van 25 euro te betalen, gebracht op 
137.50 euro, als bijdrage bepaald bij artikel 29, van de Wet van 1 augustus 1985.

Bij verklaring van 17 februari 2006, op de griffie van het Hof van Beroep te Bergen, 
stelt  de  eiser  een  cassatieberoep  tegen  dit  arrest  in.  Het  cassatieberoep  werd  aan  de 
verweerder betekend.

B. Onderzoek van het cassatieberoep
1. De ontvankelijkheid van het verzoekschrift
Bij verklaring op de griffie van het Hof van Beroep te Bergen van 9 maart 2006, heeft 

de eiser een verzoekschrift neergelegd met een middel waarin de schending van artikel 65 
van het Strafwetboek en van artikel 35 van de Wet van 27 juni 1969 wordt aangevoerd.

Het Hof slaat in strafzaken geen acht op het verzoekschrift dat op de griffie van het 
gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen is neergelegd na het verstrijken van de 
termijn van vijftien dagen, bepaald bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering; de 
omstandigheid dat de akte op de griffie van het Hof is ontvangen binnen de bij artikel 
420bis, van het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn, doet hieraan niets af2.

Die regel is eveneens van toepassing op het openbaar ministerie, eiser in cassatie3.
Het verzoekschrift dat door de eiser buiten de voorgeschreven termijn is neergelegd, 

lijkt mij bijgevolg niet ontvankelijk.
2.  In  zoverre het cassatieberoep gericht  is  tegen de beslissing op de tegen de eiser 

ingestelde strafvordering met uitzondering van de beslissing waarbij de eiser tot betaling 
van vergoedingen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt veroordeeld:

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen lijken mij in 
acht te zijn genomen en de beslissing lijkt mij overeenkomstig de wet te zijn gewezen.

3.  In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  de  beslissing  waarbij  de  eiser  tot 
betaling van vergoedingen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt veroordeeld:

3.1 Aangezien het verzoekschrift van de eiser niet-ontvankelijk lijkt te moeten worden 
verklaard, moet nagegaan worden, vooraleer dit cassatieberoep nader te onderzoeken, of 
het Hof bevoegd is om ambtshalve een middel op te werpen, in zoverre het cassatieberoep 
gericht  is  tegen  de  beslissing  die  de  eiser  tot  betaling  van  een  vergoeding  aan  de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid veroordeelt.

R. DECLERCQ beantwoordt die vraag negatief4. Die auteur verwijst naar een arrest waarin 
het Hof de formule "overwegende dat de eiser geen middel aanvoert" heeft gebruikt bij 
het onderzoek van een cassatieberoep, in zoverre dit gericht is tegen de beslissing waarbij 
de eiser tot betaling van een vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt 
veroordeeld5.

Ik ben niet zeker dat uit de in dit arrest gebruikte formulering een algemene regel kan 

2 Cass., 5 febr. 2002, AR P.00.1118.F, nr. 87.
3 Cass.,  4  jan.  1994,  AR  6388,  nr.  1;  R.  DECLERCQ,  Cassation  en  matière  répressive,  Brussel, 
Bruylant, 2006, p. 275.
4 R. DECLERCQ, op.cit., 2006, p. 250.
5 Cass., 10 febr. 1998, AR P.96.0785.N, nr. 79.
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worden afgeleid die impliceert dat uw Hof niet de opdracht zou hebben om ambtshalve de 
regelmatigheid van de beslissing dienaangaande te toetsen.

In beginsel, in zoverre de beslissing die door het cassatieberoep wordt bestreden de 
strafvordering  betreft,  onderzoekt  het  Hof  ambtshalve,  ook  als  de  eiser  geen  middel 
aanvoert of als zijn verzoekschrift of memorie niet ontvankelijk is,  of de beslissing in 
overeenstemming is met de wet en of de gevolgde procedure regelmatig was6.

Aldus wordt aangenomen dat het Hof, als daartoe grond bestaat, een ambtshalve middel 
opwerpt  tegen  de  beslissing  die  inzake  stedenbouw,  het  herstel  van  de  plaats  in  de 
oorspronkelijke toestand beveelt7. Het Hof oordeelt immers dat de vordering tot herstel 
van de plaats in de oorspronkelijke toestand die door de gemachtigde ambtenaar in het 
algemeen  belang  is  ingesteld,  tot  de  strafvordering  behoort,  zelfs  al  heeft  zij  een 
burgerrechtelijk karakter8.

Zelfs al oordeelt uw Hof, zoals we verder zullen zien, dat de ambtshalve veroordeling 
tot betaling van het bedrag en de vergoeding die bij artikel 35, tweede en vierde lid,9 van 
de  Wet  tot  herziening  van  de  besluitwet  van  28  december  1944  betreffende  de 
maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders,  geen straf  is  maar  een vergoeding,  d.i.  een 
maatregel met een burgerrechtelijk karakter, die in het algemeen belang is uitgevaardigd, 
valt  een  dergelijke  veroordeling  volgens  mij  eveneens  onder  de  uitoefening  van  de 
strafvordering zodat het Hof daarop ambtshalve toezicht moet kunnen uitoefenen10.

3.2 In het kader van die ambtshalve toetsing moet volgens mij een specifieke vraag 
worden onderzocht: konden de appelrechters wettig de bij artikel 35, vierde lid (oud)11, 
van  de  Wet  tot  herziening  van  de  besluitwet  van  28  december  1944  betreffende  de 
maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders,  bepaalde  ambtshalve  veroordeling  tot  de 
vergoeding, met een (i.c. gedeeltelijk) uitstel uitspreken? In de versie die van toepassing 
was  op  het  ogenblik  van  de  feiten,  bepaalde  dat  artikel,  in  het  geval  van  niet-
onderwerping van één of meer personen aan de toepassing van de voormelde wet van 27 
juni 1969, dat de werkgever ambtshalve wordt veroordeeld tot betaling aan de Rijksdienst 
van  Sociale  Zekerheid  van  een  vergoeding  gelijk  aan  het  drievoud  van  de  ontdoken 
bedragen, zonder dat dit bedrag minder dan 1.275 euro12 per tewerkgestelde persoon en dit 
per maand of fractie ervan, mag bedragen.

3.3 Om die vraag te beantwoorden moet in de eerste plaats het toepassingsgebied van 
het uitstel onderzocht worden, zoals dit bij artikel 8, §1, van de Wet van 29 juni 1964 
betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, is bepaald.

Naar luid van die bepaling, kunnen de vonnisgerechten, wanneer zij tot een werkstraf 
of tot één of meer straffen van niet meer dan vijf jaar veroordelen, bij een met redenen 
omklede beslissing gelasten dat de tenuitvoerlegging hetzij van het vonnis of het arrest, 

6 R. DECLERCQ, op.cit., 2006, p. 243.
7 R. DECLERCQ, op.cit., 2006, p. 246 en de talrijke verwijzingen daarin.
8 Cass., 14 nov. 2001, AR P.01.0393.F, nr. 615; Cass., 13 ei 2003, AR P.02.1621.N, nr. 291.
9 Het huidige derde en vijfde lid van §1, van artikel 35 (cfr. infra).
10 Zie, in die zin, de noot onder Cass., 22 okt. 2003, R.D.P.C., 2004, p. 403 en G.-F. RANERI, "Les 
condamnations d'office", noot onder corr. Luik, 10 mei 2002, R.D.P.C., 2003, p. 561.
11 Bij artikel 121 van de Programmawet van 9 juli 2004, in werking getreden op 1 oktober 2004 (art. 
122), werd met een nieuw tweede lid een nieuwe aantijging ingevoegd in artikel 35 van de Wet van 
27 juni 1969. De teksten van de ambtshalve veroordelingen werden niet gewijzigd, maar zijn het 
derde,  vierde en vijfde lid  geworden.  Vervolgens heeft  artikel  84 van de Programmawet van 27 
december 2005 het voormelde artikel 35 vervangen maar de ambtshalve veroordelingen zijn daarin 
nog steeds onder het derde tot vijfde lid van §1 opgenomen (een onderverdeling in paragrafen werd 
ingevoerd).
12 Artikel 84 van de Programmawet van 27 december 2005, in werking getreden op 9 januari 2006, 
heeft dit bedrag naar 2.500 euro opgetrokken.
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hetzij van de hoofdstraffen of vervangende straffen dan wel van een gedeelte ervan, wordt 
uitgesteld, indien de veroordeelde nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf 
of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden.

In België werd het uitstel ingevoerd door de Wet Lejeune van 31 mei 1888, "wet tot 
invoering  van  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  in  het  strafstelsel".  Die  wet  werd 
gewijzigd bij een wet van 14 november 1947. Zij werd vervolgens vervangen door de 
huidige Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, die 
herhaaldelijk werd gewijzigd. De huidige tekst stemt grotendeels, met uitbreidingen en 
versoepelingen, overeen met de tekst van 188813.

Door de invoering van het uitstel, heeft de wetgever (van 1888, van 1947 en 1964), 
voornamelijk bij de delinquent die voor het eerst in de fout gaat, de "reeks vernederende 
gevolgen"  van  de  straf  willen  vermijden  (in  essentie,  voornamelijk  van  de  korte 
gevangenisstraf)14  door  hem  op  de  proef  te  stellen,  teneinde  "zijn  verbetering"15 te 
bevorderen, waarbij de dreiging van de tenuitvoerlegging op zichzelf voldoende repressief 
kon werken en voldoende boetedoening kon zijn om de recidive te voorkomen16. Op die 
manier wil de wetgever ook de straf meer individualiseren17. 

Het uitstel is geen straf doch een maatregel die de tenuitvoerlegging van de straf raakt18.
Zoals uit het opschrift zelf van de wet blijkt ("IV. Uitstel van de tenuitvoerlegging van 

de straffen"), kan het uitstel alleen worden uitgesproken ten aanzien van een veroordeling 
tot een straf. Zonder exhaustief te zijn, vermeldt artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 de 
geldstraffen,  de  werkstraffen  en  de  gevangenisstraffen.  Ofschoon  artikel  8  alleen  de 
hoofdstraffen en vervangende straffen vermeldt, wordt toch aangenomen dat het uitstel 
zowel op de hoofdstraffen als op de vervangende of bijkomende straffen toepasselijk is19.

Het uitstel is daarentegen alleen toepasselijk op de straffen20. Er kan dus geen uitstel 

13 Memorie van toelichting, Parl.St., Kamer, zitting 1956-1957, nr. 598/1, p. 10; Verslag namens de 
Commissie voor de Justitie, Parl.St., Kamer, zitting 1961-1962, nr. 401/2, p. 4; zie ook Advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State, Parl.St., Kamer, 1956-1957, nr. 598/1, p. 26.
14 Zie Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl.St., Kamer, zitting 1961-1962, nr. 401/2, 
p. 4; zie ook Hand., Senaat, zitting van 27 november 1963, p. 103; J. CONSTANT, Traité élémentaire de 
droit  pénal,  dl.  II,  1965,  nr.  950;  L.  DUPONT en  R.  VERSTRAETEN,  Handboek  Belgisch  Strafrecht, 
Leuven, Acco, 1989, nr. 934.
15 Zie Hand. Senaat, zitting van 15 oktober 1946, p. 759.
16 Zie ook "Discussion des articles", Pasin., 1888, p. 264; Verslag namens de Commissie voor de 
Justitie, Parl.St., Kamer, zitting 1961-1962, nr. 401/2, p. 4; Hand. Senaat, zitting van 27 november 
1963, p. 103.
17 In 1947 oordeelt de verslaggever dat de geplande hervorming van het uitstel bijdraagt tot "une 
individualisation de plus en plus grande de la  peine et  (...)  une adaptation plus subjective de la 
sanction à la personnalité du délinquant" (Hand. Kamer, zitting van 19 nov. 1946, p. 18). Met de Wet 
van 1964 heeft de wetgever de strafrechters willen uitrusten met "een ruime waaier van mogelijkhe-
den zodat hij voor elk geval een passende maatregel kan nemen, ten einde de verdachte van het pad 
der misdaad af te houden en hun wederopneming in de maatschappij te bevorderen", d.i. de opschor-
ting, het uitstel en de probatie (Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl.St., Senaat, zit-
ting 1962-1963, nr. 355, p. 2), waarbij eerstgenoemde vroeger niet bestond tenzij onder pretoriaanse 
vorm (zie eveneens de Memorie van toelichting, Parl.St., Kamer, zitting 1956-1957, nr. 598/1, p. 5).
18 Cass., 12 dec. 1990, AR 8477, nr. 195.
19 Wetsontwerp waarbij in het  strafstelsel  de opschorting van de uitspraak der veroordeling, het 
uitstel van de tenuitvoerlegging der straffen en de opdeproefstelling worden ingevoerd, Memorie van 
toelichting, Parl.St., Kamer, zitting 1956-1957, nr. 598/1, p. 10: "(...) De tekst van de wet van 1947 
spreekt ongetwijfeld van "hoofd- of vervangende straffen", maar zoals zulks onder meer blijkt uit het 
verslag van de Commissie voor Justitie van de Senaat van 20 april 1937 (Hand. Senaat, zitting 1936-
1937, nr 163, blz. 10), moet men de uitdrukking "vervangende straf" in de betekenis van bijkomende 
straf verstaan."
20 R.P.D.B., v° "suspension, sursis et probation", 1972, nr. 176 tot 181; in dezelfde zin L. DUPONT en 
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worden  verleend  voor  beveiligingsmaatregelen,  interneringsmaatregelen, 
jeugdbeschermingsmaatregelen, veroordelingen in de kosten en tot teruggave21.

Ten slotte belet niets de wetgever om bepaalde straffen expliciet van de toepassing van 
het uitstel uit te sluiten.

Aldus bepaalt artikel 20, §2, eerste lid, van de Wet van 29 juni 1964 zelf bepaalde 
uitzonderingen op het toepassingsgebied van de wet: "De veroordeling met uitstel is van 
toepassing  op  al  de  straffen  die  vóór  de  inwerkingtreding  van  deze  wet,  krachtens 
bijzondere wetten niet met uitstel mochten worden uitgesproken, ter uitzondering van de 
straffen bedoeld in de artikelen 143 van de wet van 15 april 1896, 27 van de wet van 12 
december  1912,  16 van de wet  van 29 augustus 1919,  gewijzigd bij  artikel 5  van de 
besluitwet van 14 november 1939, en 41 van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van 
gegiste dranken, gecoördineerd op 3 april 195322."

Bijzondere wetten sluiten eveneens uitdrukkelijk het uitstel uit voor de straffen die zij 
bepalen.

Aldus, naar luid van artikel 147, derde lid, van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de 
elektronische communicatie, "is artikel 8, §1, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting,  het  uitstel  en de probatie,  niet  van  toepassing op de verbeurdverklaring, 
uitgesproken  op  grond  van  dit  artikel",  te  weten  "de  verbeurdverklaring  van  de 
wederrechtelijk  verkregen opnamen van gesprekken,  berichten of  gegevens en van de 
voorwerpen, die hebben gediend tot het overtreden van de artikelen 35 en 145, §3", van 
die wet van 13 juni 2005 alsook "de verbeurdverklaring van zendtoestellen, van zend-
ontvangsttoestellen of van ontvangst voor radiocommunicatie alsook van enig toebehoren 
dat speciaal voor de werking ervan bestemd is, die hebben gediend tot het overtreden van 
de artikelen 39, §1 en 41, en van de ter uitvoering van artikel 16 genomen besluiten"23.

Artikel 41 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 
sluit de uitspraak uit van een volledig (maar niet van een gedeeltelijk) uitstel van de duur 
van het als straf uitgesproken verval van het recht tot sturen. Zo ook sluit artikel 210 van 
het  Kieswetboek  de  toepassing  uit  van  het  uitstel  op  de  tenuitvoerlegging  van  de 
straffen24.

Ten  slotte,  volgens  artikel  30  van  de  wet  van  28  december  1983  betreffende  de 
vergunning voor het verstrekken van sterke drank, "zijn de veroordeling met uitstel en de 

R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1989, nr. 978; J. CONSTANT, Traité élé-
mentaire de Droit pénal, dl. II, 1965, nr. 992; P.-L. BODSON, Manuel de droit pénal, 1986, p. 502.
21 R.P.D.B., v° "suspension, sursis et probation", 1972, nr. 176 tot 181; L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, 
Handboek Belgisch Strafrecht,  Leuven,  Acco,  1989,  nr.  978;  J.  CONSTANT,  Traité élémentaire  de 
Droit pénal, Principes généraux du droit pénal positif belge, dl. II, 1965, p. 1007, nr. 992; P.-L. 
BODSON, Manuel de droit pénal, 1986, p. 502; C. HENNAU en J. VERHAEGEN, Droit pénal général, 3de 
uitg., Brussel, Bruylant, 2003, nr. 529.
22 Dit  artikel  41 van het  koninklijk besluit  tot  samenordening van de wetsbepalingen inzake de 
slijterijen van gegiste dranken werd gewijzigd bij artikel 28 van de Wet van 6 juli 1967. Het bepaalt 
sindsdien dat "De veroordeling met uitstel en de opschorting van de veroordeling, ingevoerd bij de 
wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, niet van toepassing zijn 
op  de  in  deze  gecoördineerde  wetten  bepaalde  straffen,  met  uitzondering  van  de 
hoofdgevangenisstraf."  (zie  Cass.,  26  sept.  2001,  P.01.0814.F,  nr.  497;  Arbitragehof,  arrest  nr. 
41/2000 van 6 april 2000, punt B.2).
23 Die wet van 13 juni 2005 (artikel 156) heeft onder andere de wet van 30 juli 1979 opgeheven 
betreffende de radioberichtgeving, waarvan artikel 15 bepaalde dat "artikel 8, §1, van de Wet van 29 
juni  1964  betreffende  de  opschorting,  het  uitstel  en  de  probatie  niet  van  toepassing  is  op  (de) 
verbeurdverklaring"  van  toestellen  voor  radioverbinding.  Het  Arbitragehof  dat  over  de 
grondwettelijkheid van die laatste bepaling werd ondervraagd, heeft geoordeeld dat die bepaling de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schond (arrest nr. 8/2006 van 18 januari 2006).
24 Cass., 10 mei 1983, AR 7970, AC., 1982-1083, nr. 503.
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opschorting van de uitspraak van de veroordeling, ingevoerd bij de wet van 29 juni 1964 
betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, slechts van toepassing op de in deze 
wet bepaalde straffen die geen enkel fiscaal karakter hebben."

Een laatste punt betreffende het toepassingsgebied van het uitstel moet hier worden 
aangesneden. Artikel 8, §1, van de wet van 29 juni 1964 staat de vonnisgerechten toe om 
het uitstel met name te gelasten voor de tenuitvoerlegging van hetzij het vonnis of het 
arrest.  Wat  is  de  draagwijdte  van  die  bewoordingen:  staat  het  uitstel  van  de 
tenuitvoerlegging van het vonnis of van het arrest toe om alleen uitstel te verlenen van de 
straffen of van alle maatregelen die tot de strafvordering behoren?

Het Hof blijkt steeds geoordeeld te hebben dat het uitstel van de tenuitvoerlegging van 
het vonnis of het arrest niet geldt voor de maatregelen die geen eigenlijke straffen zijn25. 
Hier dient eraan te worden herinnerd dat artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 onder 
hoofdstuk "IV. Uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen" is opgenomen.

3.4 Het onderzoek van het toepassingsgebied van artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 
doet bij mij vragen rijzen over de aard van de bij artikel 35, vierde lid (thans artikel 35, 
§1, vijfde lid), van de wet van 27 juni 1969 uitgesproken veroordeling: gaat het om een 
straf  in  de  zin  van  dit  artikel  8  die  in  het  toepassingsgebied  van  het  "uitstel  van  de 
tenuitvoerlegging van de straffen" kan vallen?

Wat  dat  betreft  lijken  de  houding  die,  enerzijds,  het  Hof,  en,  anderzijds,  het 
Arbitragehof, aannemen, tegenovergesteld te zijn.

Het Hof oordeelt  dat  de ambtshalve veroordeling tot  betaling van het bedrag en de 
vergoeding, bepaald bij artikel 35, tweede en vierde lid (het huidige artikel 35, §1, derde 
en vijfde lid),  van de wet van 27 juni 1969,  tot  herziening van de besluitwet van 28 
december  1944 betreffende de maatschappelijke  zekerheid der  arbeiders,  geen straf  is 
maar een vergoeding, d.i. een maatregel van burgerlijke aard26, die in het algemeen belang 
opgelegd wordt27.

Die  opvatting  is  conform  de  rechtspraak  van  het  Hof  inzake  ambtshalve 
veroordelingen28. Het Hof beschouwt de ambtshalve veroordelingen niet als straffen in de 
zin van het Strafwetboek maar als burgerrechtelijke sancties of, voor sommige daarvan, 
als maatregelen met "een eigen karakter" of "sui generis". De ambtshalve veroordelingen 
worden aldus als een burgerrechtelijke sanctie beschouwd die met de straf gepaard gaat. 
Ofschoon zij van burgerrechtelijke aard zijn, vermits zij niet gericht zijn op de toepassing 
van  een  straf  in  de  strikte  betekenis  van  het  woord,  blijft  dat  de  ambtshalve 
veroordelingen geen privé-belang doch een algemeen belang beogen nl. een einde stellen 
aan de schadelijke gevolgen van het misdrijf voor de gemeenschap29.

In strijd daarmee heeft het Arbitragehof, bij de uitspraak over prejudiciële vragen, in 
drie  arresten geoordeeld dat  "de in het  vierde lid  van artikel 35 bedoelde sanctie een 
overwegend repressief karakter heeft;  zij  heeft  tot  doel de inbreuken begaan door alle 
werkgevers,  zonder  enig  onderscheid,  die  de  regels  van  onderwerping  aan  de  sociale 
zekerheid niet naleven, te voorkomen en te bestraffen; de werkgever, die vooraf de sanctie 
kent  die  hij  riskeert  op te  lopen,  zal  ertoe  worden aangezet  zijn  verplichtingen na te 
komen;  de  maatregel  is  ondergebracht  in  afdeling  4,  die  aan  de  "strafbepalingen"  is 

25 Cass., 3 febr. 1890, Pas., I, p. 72, met concl. adv.-gen. BOSCH; Cass., 13 juli 1936, Pas., I, p. 351; 
Cass., 8 dec. 1958, Arr.Verbr., 1959, p. 298.
26 Cass., 30 mei 2000, AR P.98.0405.N, nr. 329.
27 Cass., 6 nov. 2002, AR P.01.1773.F, nr. 585.
28 Deze kunnen worden gedefiniëerd als "des mesures dont la prononciation est imposée par la loi au 
juge dès l'instant  où celui-ci  constate l'existence d'une infraction à la loi pénale,  et  ce à titre  de 
complément de la peine" (G.-F. RANERI, op.cit., 2003, p. 549).
29 Zie hierover, G.-F. RANERI, op.cit., 2003, p. 550 e.v. alsook de talrijke verwijzingen die door die 
auteur zijn vermeld.
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gewijd:  die  sanctie  wordt  toegevoegd  aan  een  straf  die  door  een  strafrechter  is 
uitgesproken;  zij  vergoedt  niet  de  schade  die  de  betrokkene  heeft  berokkend  aan  de 
benadeelde partij, die met de toepassing van artikel 35, tweede lid, reeds is vergoed"30.

Aanvankelijk31, heeft het Arbitragehof hieruit geconcludeerd dat artikel 35, vierde lid, 
van de wet van 27 juni 1969 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre 
het t.a.v. de maatregel die het bepaalt, de toepassing van de artikelen 1, 3, 6 en 8 van de 
wet van 29 juni 1964 uitsluit.

Vervolgens32,  heeft  het  Arbitragehof  zijn  standpunt  bevestigd,  waarbij  het  een 
alternatieve interpretatie van de bepaling in kwestie voorstelt: aangezien volgens het Hof, 
die ambtshalve veroordeling een strafmaatregel is en bovendien de aanvulling vormt op 
een gevangenisstraf of boete, verbiedt geen enkele bepaling de rechter om, in de huidige 
stand van de wetgeving, op de beklaagde de wet van 29 juni 1964 toe te passen. Volgens 
het  grondwettelijk  rechtscollege  onthullen  noch  de  tekst  van  de  wet,  noch  de 
parlementaire  voorbereiding  ervan,  dat  de  wetgever  geoordeeld  zou  hebben  dat  die 
toepassing onverenigbaar met de doelstellingen van de wet van 27 juni 1969 zou zijn.

Zoals wij kunnen vaststellen, spitst de vraag zich toe op het begrip "straf". Dit begrip, 
dat  op  het  eerste  zicht  eenvoudig  lijkt,  heeft  in  werkelijkheid  onduidelijke  en 
veranderlijke  omtrekken  die  aanzienlijke  moeilijkheden  voor  de  definiëring  ervan 
meebrengen33 .

Het onderzoek van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
toont  aan  dat  ofschoon  de  Lidstaten  soeverein  de  juridische  aard  van  de  sancties 
vastleggen  die  in  hun  nationale  wetgeving  zijn  bepaald,  het  Hof  op  die  kwalificatie 
toezicht uitoefent, om te beletten dat de ruimte die terzake aan de Staten wordt gelaten 
gevolgen  zou  hebben  die  onverenigbaar  zijn  met  het  voorwerp  en  het  doel  van  het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden34.

Het Europees Hof heeft aldus moeten vaststellen dat bepaalde sancties, die volgens het 
intern  recht  geen  straffen  waren,  toch  als  strafzaken  in  de  zin  van  artikel  6  van  het 
Verdrag35dienden  te  worden  beschouwd:  zo  onder  meer  administratieve  sancties  of 
geldboeten36, fiscale boeten37en disciplinaire boeten38.

De  criteria  die  door  het  Europees  Hof  in  zijn  rechtspraak  in  aanmerking  worden 
genomen om te bepalen of een maatregel al dan niet een "straf" is, zijn niet gelijkvormig. 
De criteria die het vaakst in aanmerking worden genomen zijn: de aard van het misdrijf, 
de aard en de gestrengheid van de sanctie, de analogie met de strafrechtelijke sancties wat 
betreft het type gedrag dat wordt bestraft, wat betreft de regels van de rechtspleging en de 
rol  van de maatregel,  het  ontradende en bestraffende oogmerk ervan en het algemene 
karakter  van  de  bepaling  die  "alle  burgers  aangaat".  F.  TULKENS  en  M.  van  de 

30 Arbitragehof, arrest nr. 98/99 van 15 september 1999; arrest nr. 92/2000 van 13 juli 2000; arrest 
nr. 80/2001 van 13 juni 2001.
31 Arbitragehof, arrest nr. 98/99 van 15 september 1999.
32 Arbitragehof, arrest nr. 92/2000 van 13 juli 2000; arrest nr. 80/2001 van 13 juni 2001.
33 F. TULKENS en M. van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Brussel, Kluwer, 2005, p. 449.
34 Zie met name EHRM, 21 febr. 1984, arrest ÖZTURK t/ Bondsrepubliek Duitsland, §49.
35 Voor een overzicht van die rechtspraak, zie F. TULKENS en M. van de KERCHOVE, op.cit., 2005, p. 
450 tot 452.
36 EHRM, 21 febr. 1984, arrest Özturk t/ Bondsrepubliek Duitsland; EHRM, 25 aug. 1987, arrest LUTZ t/ 
Bondsrepubliek Duitsland; EHRM, 24 sept. 1997, arrest GARYFALLOU AEBE t/ Griekenland; EHRM, 2 sept. 
1998, arrest KADUBEC t/ Slovakije; EHRM, 23 sept. 1998, arrest MALIGE t/ Frankrijk; EHRM, 1 febr. 2005, 
arrest ZILIBERBERG t/ Moldavië.
37 EHRM, 24  febr.  1994,  arrest  BENDENOUN t/  Frankrijk;  EHRM, 23  juli  2002,  arrest  JANOSEVIC t/ 
Zweden; EHRM, 3 mei 2001, arrest J.B. t/ Zwitserland.
38 Zie met name EHRM,  8 juni 1976, ENGEL t/  Nederland en EHRM, 22 mei 1990, arrest WEBER t/ 
Zwitserland.
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KERCHOVE onderstrepen dat het Hof telkens criteria van gedeeltelijk uiteenlopende aard 
lijkt te hebben bekrachtigd (omschrijving die officieel en in feite, momenteel en vroeger, 
van die maatregel is gegeven; aard van de bestrafte handeling; functie en gestrengheid van 
de straf, met name in termen van vrijheidsberoving), waarvan de wisselende combinatie 
en afweging alleen toestaan om te spreken van een zekere "degré d'appartenance" van een 
maatregel  tot  de  categorie  van  de  straffen,  en  zelfs  van  een  "prédominance"  van  de 
strafrechtelijke aspecten, zonder dat het deze kwestie volgens een strikt binaire logica van 
al dan niet behoren tot, beslecht39.

Bij het onderzoek naar de aard van de ambtshalve veroordelingen tot betaling van het 
bedrag en de vergoeding bepaald bij artikel 35, tweede en vierde lid (thans artikel 35, §1, 
derde  en  vijfde  lid),  van  de  wet  van  27  juni  1969,  lijkt  het  mij  noodzakelijk  een 
onderscheid in te voeren dat vooralsnog niet door het Hof werd gemaakt, te weten het 
onderscheid dat de rechtsleer maakt tussen de "ambtshalve forfaitaire veroordelingen", 
eveneens  "ambtshalve  veroordelingen-sanctie"  geheten  en  de  "ambtshalve 
veroordelingen-teruggave" (teruggave in de zin van artikel 44 van het Strafwetboek)40.

Binnen dit kader moet de ambtshalve veroordeling van de werkgever tot betaling aan 
de  Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid  van  het  bedrag  van  de  bijdragen,  de 
bijdrageopslagen  en  de  verwijlinteresten  die  niet  aan  de  Rijksdienst  werden  gestort, 
bepaald bij artikel 35, tweede lid (huidig artikel 35, §1, derde lid), van de wet van 27 juni 
1969, worden beschouwd als "een bijzondere wijze van vergoeding of herstel bestemd 
om, in het belang van de financiering van de sociale zekerheid, een einde te maken aan 
een  situatie  die  strijditg  is  met  de  wet".  Het  is  geen  straf  maar  een  maatregel  van 
burgerlijke aard, zoals dit eveneens het geval is wanneer inzake stedenbouw het herstel 
van  de  plaats  in  de  oorspronkelijke  toestand  wordt  bevolen.  Op  dit  punt  delen  het 
Arbitragehof en uw Hof dezelfde mening41.

Daarentegen liggen de zaken volgens mij anders voor de ambtshalve veroordeling die 
in het vierde lid van artikel 35 (thans artikel 35, §1, vijfde lid) wordt bedoeld. Volgens mij 
kan niet verhuld worden dat die veroordeling, in sommige opzichten, het karakter van een 
straf heeft, vermits de bepaling voorziet in de ambtshalve veroordeling tot het drievoud 
van  de  ontdoken  bedragen,  zonder  dat  dit  bedrag  minder  dan  1.275  euro  per 
tewerkgestelde persoon en dit per maand of fractie ervan, mag bedragen. Hier is geen 
sprake meer van vergoeding of herstel van de concrete schade die door het misdrijf is 
veroorzaakt, aangezien de schadeloosstelling reeds bepaald is bij artikel 35, tweede lid 
(thans artikel 35, §1, derde lid) van de wet van 27 juni 1969.

Ofschoon uw Hof heeft geoordeeld dat die veroordeling "een teruggave is die in het 
algemeen belang wordt bevolen, teneinde de door het misdrijf verstoorde wettelijke orde 
te herstellen"42, blijft dat zij niet het herstel beoogt van de schade die de Rijksdienst voor 
Sociale  zekerheid  door  het  misdrijf  werkelijk  heeft  geleden.  Anders  gezegd,  de 
veroordeelde moet een vergoeding "betalen" voor alle fraudeurs die aan een veroordeling 
door  het  gerecht  zijn  ontsnapt  of  voor  andere  eventuele  fraudes  waarvoor  hij  niet 
veroordeeld werd. Voor hem is die veroordeling veeleer een straf en geen vergoeding van 
de concrete schade die is veroorzaakt door de feiten waaraan hij schuldig werd verklaard.

In zoverre lijkt de veroordeling mij eerder een repressief en afschrikwekkend karakter 
te hebben. Het onderzoek van de parlementaire voorbereiding pleit in die zin43.

39 F. TULKENS en M. van de KERCHOVE, op.cit., 2005, p. 452.
40 Zie met name F. KEFER, "La querelle judiciaire au sujet de l'indemnité forfaitaire en faveur de 
l'ONSS", noot onder Arbitragehof, 15 september 1999, J.T.T., 2000, p. 19 e.v.
41 Cass., 6 nov. 2002, AR P.01.1773.F, nr. 585; Arbitragehof, arrest nr. 92/2000 van 13 juli 2000.
42 Cass., 24 juni 1998, P.98.0227.F, A.C., 1998, nr. 335.
43 Het doel van de wetgever was de activiteiten van de koppelbazen tegen te gaan door sancties te 
bepalen (Parl.St., Kamer, 1988-1989, nr. 833/1, p. 10; Parl.St., Kamer 1988-1989, nr. 833/2, p. 4). 
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Overigens kan men de daadwerkelijke impact van die veroordeling niet  ontkennen: 
voor de werkgever is zij vaak de sanctie die het zwaarste aankomt, althans financieel. Ter 
zake zijn de uitgesproken effectieve straffen van vrijheidsberoving niet zeer talrijk en de 
wet die op het ogenblik van de feiten van toepassing was voorzag in een geldboete van 26 
tot 500 euro44. Welnu, volgens de rechtspraak van het Europees Hof moet de gestrengheid 
van de sanctie eveneens in aanmerking worden genomen om te bepalen of zij al dan niet 
een strafrechtelijk karakter heeft.

Moet  men  in  die  omstandigheden  bijgevolg  niet  oordelen  dat  de  ambtshalve 
veroordeling  een  maatregel  sui  generis  is,  die  onder  de  strafvordering  valt  en  een 
strafrechtelijke sanctie is in de zin van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 
de  Mens  en  de  Fundamentele  Vrijheden,  wat  niet  uitsluit  dat  zij,  onder  bepaalde 
invalshoeken,  het  karakter  van  een  vergoeding  heeft  aangezien  het  bedrag  van  de 
veroordeling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is verschuldigd en volgens het 
Arbitragehof45, artikel 65 van het Strafwetboek niet erop van toepassing is.

3.5 Als men aan de veroordeling die bij artikel 35, vierde lid, van de wet van 27 juni 
1969 is bepaald, het karakter van een maatregel sui generis toekent, die echter tot het 
strafrecht behoort  in de zin van het Verdrag tot  Bescherming van de Rechten van de 
Mens, blijft nog de vraag van de gevolgen van die omschrijving op de toepassing van het 
strafrecht op die veroordeling. Meer in het bijzonder betreft het hier de vaststelling of, in 
dat geval, artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en 
de probatie, op een dergelijke veroordeling van toepassing is.

De rechtspraak van het Arbitragehof toont aan dat er terzake een beoordelingsmarge 
bestaat: het  is  niet  omdat de veroordeling als strafmaatregel omschreven wordt dat de 
volledige strafrechtelijke regelgeving erop van toepassing is. Het grondwettelijk gerecht 
heeft aldus voor recht gezegd dat artikel 65 van het Strafwetboek niet toepasselijk was 
inzake ambtshalve veroordelingen46.

Hier  dient  opgeworpen  dat  te  dezen  de  appelrechters,  die  consequent  zijn  in  hun 
analyse, het algemeen rechtsbeginsel hebben toegepast van de niet-terugwerkende kracht 
van de strafrechtelijke bepaling, door de verweerder tot het bedrag van de vergoeding te 
veroordelen, zoals die op het ogenblik van het plegen van het misdrijf was bepaald47.

Volgens een lid van de Commissie voor de Sociale Zaken moest tegen de koppelbaaspraktijken 
streng worden opgetreden omdat gans de bouwsector hierdoor in diskrediet wordt gebracht (Parl.St., 
Kamer, 1988-1989, nr. 833/2, p. 4).
44 Ook al houdt men rekening met de opdeciemen, dan nog is het maximumbedrag van de geldboete 
(2.500 euro per arbeider) in de regel lager dan het bedrag van de minimale vergoeding (1.275 euro 
vermenigvuldigd met het aantal arbeiders en per maand of gedeelte van de maand).
45 Arbitragehof, 13 juni 2001, arrest nr. 80/2001.
46 Zie met name, Arbitragehof, arrest nr. 98/99 van 15 september 1999; arrest nr. 80/2001 van 13 
juni 2001; arrest nr. 77/2001 van 7 juni 2001.
47 Als  het  Hof  zijn  vroegere  rechtspraak  handhaaft  door  te  oordelen  dat  de  ambtshalve 
veroordelingen  een  burgerlijk  karakter  hebben,  dan  zou  dit  betekenen  dat  het  algemeen 
rechtsbeginsel van de niet-retroactiviteit van de strafsanctie te dezen niet toepasselijk is (Cass., 22 
maart 1994, AR P.93.0413.N, nr. 137 - G.-F. RANERI, "Les condamnations d'office", noot onder Corr. 
Luik, 10 mei 2002, Rev.dr.pén.crim., 2003, p. 556). Zou dit niet inhouden dat een ambtshalve middel 
hier eveneens zou moeten worden opgeworpen en dat de vernietiging met verwijzing moet gebeuren? 
Immers, artikel 84 van de Programmawet van 27 december 2005 dat artikel 35 van de Wet van 27 
juni 1969 heeft vervangen en dat op 9 januari 2006 in werking is getreden, heeft het minimumbedrag 
van de vergoeding gewijzigd door ze voortaan vast te stellen op 2.500 euro (vermenigvuldigd met 
drie?): als het beginsel van de niet-retroactiviteit van de strafsanctie niet toepasselijk is, hadden de 
appelrechters bijgevolg die nieuwe bepaling dienen toe te passen. In een recent arrest evenwel (Cass., 
14 maart 2005, AR S.03.0061.F), heeft het Hof geoordeeld dat het algemeen rechtsbeginsel van de 
toepassing van de mildere nieuwe wet van toepassing was op de administratieve sancties inzake 
werkloosheid, met de precisering evenwel dat die sancties geen straffen waren in de zin van artikel 2, 
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Wat de toepassing van het uitstel op de ambtshalve veroordelingen betreft die t.a.v. het 
Verdrag van de Rechten van de Mens omschreven worden als strafmaatregelen, betreft dit 
niet zoals het Arbitragehof lijkt aan te geven, een kwestie van interpretatie van artikel 35, 
vierde lid, van de wet van 29 juni 1964 maar wel degelijk de interpretatie van het begrip 
straf in de zin van artikel 8 van de wet van 29 juni 1964. Die kwestie kan niet worden 
opgelost louter t.a.v. het Europees Verdrag maar is eveneens verbonden met de nationale 
wetgeving.

Indien men oordeelt zoals het Arbitragehof voor de ambtshalve veroordelingen die bij 
de  artikelen  11bis,  12bis en  15ter van  het  Koninklijk  besluit  nr.  5  betreffende  het 
bijhouden  van  sociale  documenten48,  strafbaar  zijn  gesteld,  dat  de  ambtshalve 
veroordelingen aanvullende straffen zijn49, dan moet men oordelen dat artikel 8 van de 
wet van 29 juni 1964 op die veroordelingen van toepassing is.

In dat geval lijkt de bestreden beslissing overeenkomstig de wet te zijn gewezen.
Een dergelijke oplossing biedt het voordeel dat het  de  bodemrechter  een juridische 

zekerheid biedt in de vorm van een eenvormige rechtspraak van het Hof van Cassatie en 
van het Arbitragehof. Zoniet dringt een tussenkomst van de wetgever zich op50.

Ik stel het Hof dus voor om het cassatieberoep te verwerpen.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0393.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 8 februari  2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een verzoekschrift dat op 9 maart 2006 op de 

griffie van het Hof van Beroep te Bergen is neergelegd.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 27 september 2006 heeft raadsheer Jean de Codt ver-

slag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconclu-
deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Het Hof vermag geen acht te slaan op het verzoekschrift dat door de eiser op 

donderdag 9 maart 2006 is neergelegd, d.i. buiten de termijn van vijftien dagen 
die bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering is bepaald, vermits het 
cassatieberoep op vrijdag 17 februari 2006 was ingediend. 

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

Dictum

tweede lid, van het Strafwetboek.
48 Arbitragehof,  arrest  nr.  77/2001  van  7  juni  2001.  Die  bepalingen  stelden  ambtshalve 
veroordelingen in tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van een vergoeding die 
gelijk is aan het drievoud van de bijdragen (eventueel verdubbeld) vermenigvuldigd met het aantal 
werknemers.
49 Zie in die zin, F.KEFER, "La querelle judiciaire au sujet de l'indemnité forfaitaire en faveur de 
l'ONSS", noot onder Arbitragehof, 15 september 1999, J.T.T., 2000, p. 21.
50 De wetgever  kan  het  uitstel  voor  bepaalde  straffen  uitsluiten,  met  name  door  uitdrukkelijke 
bepalingen in bijzondere wetten (cfr. supra).
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat. 

27 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal.

Nr. 441

2° KAMER - 27 september 2006

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - RECHTSTREEKS 
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDEEL - RAMING - ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - 
BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - RECHTSTREEKS UIT HET MISDRIJF VERKREGEN 
VERMOGENSVOORDEEL - RAMING - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
TOETSING DOOR HET HOF

3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - RECHTSTREEKS UIT HET MISDRIJF VERKREGEN 
VERMOGENSVOORDEEL - RAMING - TOETSING DOOR HET HOF

4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - RECHTSTREEKS 
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDEEL - BEGRIP

1º, 2° en 3°  De rechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bijzondere 
verbeurdverklaring wordt toegepast, rechtstreeks uit een misdrijf werd verkregen en het  
staat aan hem om dit voordeel te ramen; het Hof onderzoekt of de rechter op grond van 
zijn  onaantastbare  beoordeling  het  wettelijk  begrip  vermogensvoordeel  niet  heeft  
miskend1. (Art. 42, 3°, Sw.)

4º Het vermogensvoordeel waarvan sprake in artikel 42, 3°, Sw., heeft betrekking op elk  
voordeel dat door het plegen van een misdrijf is verkregen; om dit voordeel te ramen is  
de rechter niet verplicht het nettobedrag ervan vast te leggen2. 

(PROCUREUR GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. F. e.a.)

Conclusie van dhr. Advocaat-generaal Damien Vandermeersch:
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 maart 2006 gewezen door het Hof 

van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
A. Voorafgaande rechtspleging
De verweerders worden vervolgd wegens het invoeren, uitvoeren, in het bezit hebben 

en  verkopen  van  verdovende  middelen,  te  dezen  onbepaalde  hoeveelheden  cocaïne, 
ecstasy en cannabis met inzonderheid als verzwarende omstandigheid dat het misdrijf een 
daad van deelneming is aan de hoofd- of nevenactiviteit van een vereniging.

1 Zie concl. O.M. in AC., 2006, nr .441.
2 Ibid. 
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Bij  vonnis  van  29  november  2005  heeft  de  Correctionele  Rechtbank  te  Bergen  de 
telastleggingen tegen de verweerders bewezen verklaard. Het heeft de eerste verweerder 
tot een gevangenisstraf van 6 jaar en de tweede verweerder tot een gevangenisstraf van 4 
jaar veroordeeld. De rechtbank heeft de derde verweerder, met toepassing van artikel 65, 
tweede lid, van het Strafwetboek, in aanvulling op de straf die reeds door de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt is uitgesproken, tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Daarnaast 
heeft het de verbeurdverklaring bevolen van een BMW-voertuig en van het bedrag van 
92.50 euro, evenals de verbeurdverklaring bij equivalent van een bedrag van 35.000 euro 
ten laste van de eerste verweerder, van 5.000 euro ten laste van de tweede verweerder en 
van 25.000 euro ten laste van de derde verweerder.

De  drie  verweerders  en  het  openbaar  ministerie  hebben  tegen  die  beslissing  hoger 
beroep ingesteld.

Bij arrest van 30 maart 2006 bevestigt de correctionele kamer van het Hof van Beroep 
te Bergen het beroepen vonnis, met enige wijzigingen. Het vermindert met name de straf 
van 4 jaar gevangenisstraf die aan de tweede verweerder is opgelegd tot 30 maanden en 
beveelt de verbeurdverklaring van de in beslag genomen verdovende middelen en van een 
GSM.

Met een verklaring van 13 april 2006 op de griffie van het Hof van Beroep te Bergen, 
heeft de eiser tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld. Het cassatieberoep werd aan de 
drie verweerders betekend.

De eiser heeft op 26 april 2006 op de griffie van het Hof van Beroep te Bergen een 
verzoekschrift ingediend met één middel.

B. Onderzoek van het Cassatieberoep
Het middel voert de schending van de artikelen 42, 3° en 43bis, van het Strafwetboek 

aan.
De  eiser  verwijt  de  appelrechters  dat  zij  als  enig  ramingsbeginsel  van  de 

vermogensvoordelen  uit  het  misdrijf  handel  in  verdovende  middelen,  de  winst  in 
aanmerking hebben genomen die overeenstemt met het verschil tussen de aankoopprijs 
van de goederen en de verkoopprijs ervan.

Naar  luid  van  artikel  42,  3°,  van  het  Strafwetboek,  wordt  de  bijzondere 
verbeurdverklaring toegepast op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf 
zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de 
inkomsten uit de belegde voordelen. In dat geval is de verbeurdverklaring facultatief3. Dit 
facultatief karakter wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om de mogelijke nadelige 
gevolgen te voorkomen van de automatische toepassing van verbeurdverklaring in een 
aantal bijzondere gevallen4.

Bovendien bepaalt artikel 43bis, tweede lid, van het Strafwetboek, dat bij Wet van 17 
juli 1990 is ingevoerd, dat indien de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf 
zijn  verkregen,  de  goederen  en  waarden  die  in  de  plaats  ervan  zijn  gesteld  en  de 
inkomsten uit de belegde voordelen, niet kunnen worden gevonden in het vermogen van 
de  veroordeelde,  de  rechter  de  geldwaarde  ervan  raamt  en  de  verbeurdverklaring 
betrekking  heeft  op  een  daarmee  overeenstemmend  bedrag.  Evenals  de 
verbeurdverklaring van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, van het Strafwetboek, heeft de 
verbeurdverklaring bij equivalent eveneens een facultatief karakter.

Te dezen had het openbaar ministerie schriftelijk de verbeurdverklaring gevorderd bij 
equivalent van het bedrag van 274.900 euro, wat overeenkomt met de raming van het 

3 Art.  43bis,  eerste  lid,  Sw.;  H.-D.  BOSLY en  D.VANDERMEERSCH,  Droit  de  la  procédure  pénale, 
Brussel, Die Keure, 2005, p. 442.
4 Parl.St., Kamer, gewone zitting, 1989-1990, nr. 987/1, p. 2.
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vermogensvoordeel dat uit het misdrijf is verkregen (stuk 30, SF Stukken betreffende het 
onderzoek ter terechtzitting).

Met overneming van de redenen van de eerste rechter bevestigt de bestreden beslissing 
het  beroepen  vonnis  in  zoverre  het  tegen  de  drie  verweerders  de  bijzondere 
verbeurdverklaring bij equivalent beveelt van respectievelijk 35.000 euro, 5.000 euro en 
25.000 euro.

De  eerste  rechter  had  de  bijzondere  verbeurdverklaring  bij  equivalent  die  tegen de 
verweerders is uitgesproken, als volgt gemotiveerd:

“overwegende dat het openbaar ministerie tegen de beklaagden de verbeurdverklaring 
bij equivalent vordert van 274.900 euro; volgens zijn raming stemt dit bedrag overeen met 
het voordeel dat uit de drughandel is verkregen.

Dat het verweer van de (tweede en derde verweerder) verkeerdelijk aanvoert dat “om 
de  verbeurdverklaring  van  een  goed  te  bevelen,  dit  goed  daadwerkelijk  in  het 
patrimonium van de verweerders moet worden gevonden” (bladzijde 3 van de conclusie).

Overwegende  dat  artikel  43bis van  het  Strafwetboek  bepaalt  dat  indien  de 
vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn verkregen niet kunnen worden gevonden in 
het  vermogen  van  de  veroordeelde,  de  rechter  de  geldwaarde  ervan  raamt  en  de 
verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee overeenstemmend bedrag (Droit de 
procédure pénale – blz. 403).

Dat dit hier het geval is, aangezien de beklaagden de quasi-totaliteit van de winst die zij 
uit hun handel hebben gehaald, hebben uitgegeven of opnieuw hebben geïnvesteerd (stuk 
130 SD 1 – karton II).

Overwegende dat het  bedrag van 274.900 euro waarvan het  openbaar  ministerie de 
verbeurdverklaring bij equivalent vordert, overeenkomt met de raming van de brutowinst 
die A. F. uit de drughandel heeft verkregen (stuk 1 – SD 5 karton II).

Dat die raming niet in aanmerking kan worden genomen.
Dat immers het vermogensvoordeel dat uit  de verkoop van verdovende middelen is 

verkregen  niet  gelijk  staat  aan  het  bedrag  van  de  inkomsten  eruit:  dat  de  winst 
overeenkomt met het verschil tussen de aankoopprijs (onbekend) van de goederen en de 
verkoopprijs ervan.

Overwegende dat aangezien het vermogensvoordeel onweerlegbaar is en de rechtbank 
zich in de onmogelijkheid bevindt om het met zekerheid te berekenen, het  ex aequo et 
bono moet worden geraamd (Cass., 14 dec. 1994, J.T., 1995, p. 315, R.D.P., 1995, p. 650, 
R.Cass., 1995, p. 99 – arrest Hof van Beroep te Brussel 22 oktober 2004).

Overwegende dat te dezen, rekening gehouden met de gegevens die in de loop van het 
onderzoek  zijn  vergaard,  met  name  de  verklaringen  van  de  beklaagden  over  de 
incriminatieperiode,  de  hoeveelheden  en  de  aard  van  de  verkochte  drugs,  hun 
verkoopprijs,  de vermogensvoordelen die uit de misdrijven zijn verkregen in totaal  op 
100.000 euro kunnen worden geraamd.

Overwegende  dat  artikel  43bis van  het  Strafwetboek  de  rechter  de  bevoegdheid 
verleent  om op  onaantastbare  wijze  te  beoordelen  of  de  verbeurdverklaring  van  een 
daarmee overeenstemmend bedrag al dan niet moet worden uitgesproken.

Dat het inopportuun lijkt een dergelijke verbeurdverklaring tegen de beklaagden T.I., 
G. M., J. M. en P. S. uit te spreken die slechts een erg klein geldelijk voordeel uit de 
handel hebben verkregen.

Overwegende dat ieder van de beklaagden A.F, G.F., A.F., G.T. en S.T. moeten bestraft 
worden in de mate van de voordelen die  zij  uit  hun deelname aan de handel  hebben 
verkregen.
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Dat in het licht van de verkregen inlichtingen, de voordelen die uit de misdrijven zijn 
verkregen ex aequo et bono dienen vastgesteld te worden op: 

 - …
 - 35.000 euro ten laste (van de eerste verweerder);
 - 5.000 euro ten laste (van de tweede verweerder);
 - 25.000 euro ten laste (van de derde verweerder).
Dat er bijgevolg grond is om tegen die beklaagden de verbeurdverklaring bij equivalent 

te bevelen ten bedrage van die respectieve bedragen”.
Het Hof oordeelt  dat de strafrechter op onaantastbare wijze in feite oordeelt of een 

vermogensvoordeel  waarop de bijzondere  verbeurdverklaring  wordt  toegepast,  uit  een 
misdrijf  is  verkregen5.  Het  neemt  aan  dat  bij  ontstentenis  van  nauwkeurige 
beoordelingsgegevens, de rechter ex aequo et bono het geldelijk bedrag kan ramen dat 
overeenkomt met de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen6.

In  de  regel  ontsnapt  die  feitelijke  beoordeling  aan  het  toezicht  van  het  Hof7. 
Desalniettemin onderzoekt het Hof, met eerbiediging van de onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter, of de feiten die op onaantastbare wijze zijn vastgesteld het gevolg 
rechtvaardigen dat de rechter naar rechte eruit afleidt8: te dezen lijkt mij dat het Hof dit 
marginaal  toezicht  moet  uitoefenen,  door  te  verifiëren  of  de  appelrechters,  bij  de 
uitoefening van hun onaantastbare beoordeling het wetsbegrip vermogensvoordeel, in de 
zin van artikel 42, 3°, van het Strafwetboek, niet hebben miskend.

Algemeen heeft dit begrip betrekking op elk voordeel dat uit een misdrijf is verkregen9. 
Met de uitdrukking “vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen” 
bedoelt de wetgever alle goederen of waarden die de dader van het misdrijf bij het plegen 
ervan heeft verkregen, zoals de prijs van de misdaad, de tegenwaarde van de transactie, 
onrechtmatige winsten … 10.

Als  voorbeelden  van  dit  type  voordelen  kan  men  het  loon  van  een  huurdoder 
vermelden,  het  product  (in  de  gebruikelijke  betekenis  van het  woord)  van wapen-  of 
drughandel,  de prijs  van de corruptie,  losgeld dat voor een ontvoering wordt  betaald, 
winsten uit  de onrechtmatige exploitatie van een activiteit  die aan een administratieve 
toelating is onderworpen, inkomsten uit een loterij of slijterij zonder vergunning, of nog, 
huurgelden ontvangen ten gevolge van een milieumisdrijf …11.

De vraag die hier rijst is of het vermogensvoordeel, als bedoeld in artikel 42, 3°, van 
het Strafwetboek, moet begrepen worden als de bruto "winst" die door het misdrijf  is 
voortgebracht (het zakencijfer) of als het netto “voordeel” na aftrek van de kosten. De 
vraag heeft een dubbel aspect: kan de rechter wanneer hij de straf van verbeurdverklaring 
uitspreekt,  enerzijds,  het  brutobedrag  als  grond  nemen  voor  de  raming  van  het 

5 Cass., 13 april 1999, AR P.98.0898.N, nr. 204; Cass., 22 okt. 2003, AR P.03.0084.F, nr. 516.
6 Cass., 14 dec. 1994, AR P.94.1033.F, nr. 555.
7 A. VANDEPLAS, “De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen”, in  Liber Amicorum M. Châtel, 
Antwerpen, Kluwer, 1991, p. 390 en 405. B. DEJEMEPPE, “La confiscation – L’état du droit en 2004”, 
in Saisie et confiscation du produit du crime, Antwerpen, Maklu, 2004, p. 118.
8 R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Brussel, Bruylant, 2006, p. 379-381.
9 G.  JAKHIAN,  “L’infraction  de  blanchiment  et  la  peine  de  confiscation  en  droit  belge”, 
Rev.dr.pén.crim., 1991, p. 774.
10 C.MEUNIER,  "Du  neuf  dans  les  pouvoirs  de  saisie  pénale  du  juge  d’instruction  et  dans  les 
possibilités de confiscation spéciale",  J.L.M.B.,  1997, p.  1452; J.  SPREUTELS,  F. ROGGEN,  E. ROGER 
France, Droit pénal des affaires, Brussel, Bruylant, 2005, p. 137.
11 Zie O. KLEES en D. VANDERMEERSCH, “Evolutions récentes de la jurisprudence en matière pénale – 
Le référé pénal», Tendances de la jurisprudence en matière pénale, Union belgo-luxembourgeoise de 
droit pénal, Gent, Mys & Breesch, 2000, p. 178-179; B. DEJEMEPPE, op.cit., p. 115.
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vermogensvoordeel zonder aftrek van de kosten, en, anderzijds, is hij daartoe verplicht?
Het  tweede  aspect  van  de  vraag  is  het  meest  eenvoudige:  wegens  het  facultatieve 

karakter  van  zowel  de  verbeurdverklaring  die  op  grond  van  artikel  42,  3°  wordt 
uitgesproken als die welke bij equivalent wordt uitgesproken, beschikt de rechter over de 
volledige beoordelingsbevoegdheid om het  bedrag van het  vermogensvoordeel  vast  te 
stellen, dat hij in aanmerking wenst te nemen om de verbeurdverklaring uit te spreken12. 
Hieruit volgt dat hij nooit verplicht is de verbeurdverklaring van het brutobedrag van het 
vermogensvoordeel uit te spreken.

Mag hij dat overigens doen?
Uw Hof lijkt mij positief op die vraag te hebben geantwoord: het oordeelt dat wanneer 

de  rechter  met  toepassing  van  artikel  42,  3°,  van  het  Strafwetboek,  de 
vermogensvoordelen begroot die uit het misdrijf zijn verkregen, hij geen aftrek dient te 
doen van de kosten die verbonden zijn aan de realisatie van het misdrijf13.

Dit is eveneens de oplossing die naar voren komt uit de parlementaire voorbereiding 
van de wet van 17 juli 1990: de memorie van toelichting preciseert dat “de rechter de 
brutowinst in aanmerking neemt en geen rekening moet houden met de kosten die het 
misdrijf voor de dader heeft meegebracht”14.

Door voorafgaand aan de feitelijke raming van het vermogensvoordeel te oordelen dat 
“het vermogensvoordeel dat uit de verkoop van verdovende middelen is verkregen niet 
gelijk staat  aan het bedrag van de inkomsten eruit: dat  de winst  overeenkomt met het 
verschil  tussen  de  kostprijs  (onbekend)  van  de  goederen  en  de  verkoopprijs  ervan”, 
hebben  de  appelrechters  als  grondbeginsel  voor  hun  raming  de  regel  gesteld  volgens 
welke  alleen  het  nettobedrag  van  de  verkoop,  na  aftrek  van  de  aankoopprijs,  in 
aanmerking kon worden genomen.

Door  die  overwegingen  miskennen  de  appelrechters,  volgens  mij,  het  wetsbegrip 
vermogensvoordelen in de zin van artikel 42, 3°, van het Strafwetboek.

Het middel lijkt mij bijgevolg gegrond.
Aangezien  de  verbeurdverklaring  geen  bestanddeel  van  de  hoofdstraf  is,  tast  de 

onwettigheid ervan alleen die beslissing zelf aan15.
Geen enkel  ander  middel  lijkt  mij  ambtshalve te  moeten worden aangevoerd en ik 

besluit  bijgevolg tot  de  vernietiging  van  de  bestreden beslissing alleen in  zoverre  zij 
straffen van verbeurdverklaring tegen de drie verweerders uitspreekt. 

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0739.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een verzoekschrift waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 27 september 2006 heeft raadsheer Paul Mathieu ver-

12 A. DE JONCKHEERE, “Le blanchiment du produit des infractions”,  Les dossiers du J.T., Brussel, 
Larcier, 1995, p. 62.
13 Cass., 18 feb. 1997, AR P.96.0295.N, nr. 93; Cass., 29 mei 2001, AR P.00.1434.N, nr. 316.
14 Parl.St., Kamer, 1989-1990, nr. 987/1, p. 5.
15 Cass., 5 maart 2002, AR P.01.1431.N, nr. 158.
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slag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconclu-
deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
Het middel verwijt de appelrechters dat zij "als enig ramingsbeginsel van de 

vermogensvoordelen uit het misdrijf handel in verdovende middelen de winst in 
aanmerking hebben genomen die overeenstemt met het verschil tussen de aan-
koopprijs van de goederen en de verkoopprijs ervan".

Naar luid van artikel 42, 3°, van het Strafwetboek, wordt de bijzondere ver-
beurdverklaring  toegepast  op  de  vermogensvoordelen  die  rechtstreeks  uit  het 
misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn 
gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen. Krachtens artikel 43bis, 
eerste lid, van dit wetboek is de verbeurdverklaring in dat geval facultatief.

Het tweede lid van dat artikel 43bis bepaalt dat indien de zaken niet kunnen 
worden gevonden in het vermogen van de veroordeelde, de rechter de geldwaar-
de ervan raamt en de verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee over-
eenstemmend bedrag. Die verbeurdverklaring bij equivalent heeft eveneens een 
facultatief karakter.

De rechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bijzondere ver-
beurdverklaring van toepassing is, rechtstreeks uit een misdrijf werd verkregen 
en het staat aan hem om dit voordeel te ramen.

Het Hof onderzoekt evenwel of de rechter op grond van zijn onaantastbare be-
oordeling het wettelijk begrip vermogensvoordeel niet heeft miskend.

Artikel 42, 3°, van het Strafwetboek heeft betrekking op elk voordeel dat door 
het plegen van het misdrijf is verkregen. Om dit voordeel te ramen is de rechter 
niet verplicht het nettobedrag ervan vast te leggen.

Met overneming van de redenen van de eerste rechter, vermeldt het bestreden 
arrest dat "het bedrag [...] waarvan het openbaar ministerie de verbeurdverklaring 
bij equivalent vordert, overeenkomt met de raming van het bruto voordeel dat 
[de eerste verweerder] eruit heeft verkregen; die raming kan niet in aanmerking 
worden genomen; dat immers het vermogensvoordeel dat uit de verkoop van de 
verdovende middelen is verkregen niet gelijk staat aan het bedrag van de inkom-
sten die daardoor worden gegenereerd; dat de winst overeenkomt met het ver-
schil tussen de aankoopprijs (onbekend) van de goederen en de verkoopprijs er-
van".

Door deze vermeldingen stellen de appelrechters als grondbeginsel, vóór de 
feitelijke raming van het vermogensvoordeel, de regel volgens welke alleen het 
nettobedrag van de verkoop van verdovende middelen, na aftrek van de aan-
koopprijs, in aanmerking kon worden genomen.

Aldus miskennen zij het wettelijk begrip vermogensvoordeel zoals bedoeld in 
artikel 42, 3°, van het Strafwetboek.

Het middel is gegrond.
Ambtshalve toezicht
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Voor het overige werden de substantiële of op straffe van nietigheid voorge-
schreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de 
wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de drie verweerders straffen van 

verbeurdverklaring bij equivalent oplegt.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

27 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal. 

Nr. 442

2° KAMER - 27 september 2006

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTINGEN - HOF VAN ASSISEN - GESLOTEN DEUREN - TENUITVOERLEGGING - OMVANG - 
VOORRECHT VAN DE VOORZITTER

2º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTINGEN - GESLOTEN DEUREN - TENUITVOERLEGGING - OMVANG - VOORRECHT VAN DE 
VOORZITTER

3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTINGEN - BESLISSING DE DEUREN TE SLUITEN - NIET-TENUITVOERLEGGING - GEVOLG

4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTINGEN - BESLISSING DE DEUREN TE SLUITEN - NIET-TENUITVOERLEGGING - GEVOLG

5º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTINGEN - GESLOTEN DEUREN - AANWEZIGHEID VAN EEN DERDE - GEVOLG

6º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTINGEN - GESLOTEN DEUREN - AANWEZIGHEID VAN EEN DERDE - GEVOLG

1º en 2° Het staat aan de voorzitter van het hof van assisen, die krachtens artikel 267,  
tweede lid, Sv., belast is met de handhaving van de orde ter terechtzitting, om het arrest  
ten uitvoer te doen leggen dat de behandeling met gesloten deuren beveelt. 
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3º en 4°  De behandeling met gesloten deuren waarom de beschuldigde zelf niet heeft  
verzocht, vermindert alleen maar de waarborgen die de openbaarheid van het debat hem 
biedt;  uit  de  niet  ten uitvoerlegging  van die  uitzonderlijke  maatregel,  vloeit  dus geen  
enkele nietigheid voort waarop die beschuldigde zich zou kunnen beroepen. 

5º  en  6°  Wanneer  de  voorzitter  daarvoor  de  toestemming  heeft  gegeven  en  de 
beschuldigde daartegen geen enkel bezwaar heeft geuit, kan de toelating of handhaving,  
in de gerechtszaal, van een persoon, ook al heeft die geen uitstaans met het onderzoek 
van de zaak of de dienst van het hof, de verdediging geen nadeel berokkenen1. 

(M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0857.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest op tussengeschil, op 26 april 

2006 gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Luik en tegen het ar-
rest, door dat hof op 28 april 2006 onder repertoriumnummer 363 gewezen, dat 
uitspraak doet over de strafvordering.

De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Op de terechtzitting van 25 april 2006 heeft het hof van assisen drie getuigen 

verhoord achter gesloten deuren nadat het die maatregel heeft bevolen bij arres-
ten op vordering van het openbaar ministerie. De overige partijen hadden ver-
klaard zich desbetreffend naar de wijsheid van het Hof te gedragen.

De eiser heeft op de terechtzitting van 26 april 2006 een conclusie neergelegd 
waarin hij het hof van assisen verzoekt hem akte te verlenen van de aanwezig-
heid, bij de verhoren met gesloten deuren, van iemand waarvan noch de hoeda-
nigheid noch het ambt rechtvaardigden dat hij daarbij aanwezig was.

Het arrest van 26 april 2006 verleent akte aan de eiser van de aanwezigheid 
van die persoon bij het debat achter gesloten deuren. Het arrest vermeldt dat het 
"een stagiair betrof bij de gerechtelijke dienst van het arrondissement Verviers, 
die zijn opleiding wenste te vervolmaken door een zitting van het hof van assisen 
bij te wonen en wiens aanwezigheid door de voorzitter van het Hof krachtens 
diens politiebevoegdheid was toegestaan, zonder dat één van de partijen zich 
daartegen heeft verzet".

Het arrest van 28 april 2006 veroordeelt de eiser tot een straf van levenslange 
opsluiting wegens de misdaden waarvoor de jury hem schuldig heeft verklaard.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
De eiser voert aan dat de politie van de terechtzitting die aan de voorzitter van 

1Zie Cass., 23 sept. 1986, AR 690, n° 43. 
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het hof van assisen is toegewezen niet kan rechtvaardigen dat hij, zelfs maar ge-
deeltelijk, afwijkt van de behandeling met gesloten deuren die door het Hof is 
bevolen.

Het staat aan de voorzitter van het hof van assisen, die krachtens artikel 267, 
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, belast is met de handhaving van 
de orde van de terechtzitting, om het arrest ten uitvoer te doen leggen dat de be-
handeling met gesloten deuren beveelt. Die magistraat is bevoegd om de omvang 
ervan te bepalen. Wanneer de voorzitter daarvoor de toestemming heeft gegeven 
en de beschuldigde daartegen geen enkel bezwaar heeft geuit, kan de toelating of 
handhaving, in de gerechtszaal, van een persoon, ook al heeft die geen uitstaans 
met het onderzoek van de zaak of de dienst van het hof, de verdediging geen na-
deel berokkenen.

Immers, de behandeling met gesloten deuren waarom de beschuldigde zelf niet 
heeft verzocht, vermindert alleen maar de waarborgen die de openbaarheid van 
het debat hem biedt. Uit de niet-tenuitvoerlegging van die uitzonderlijke maatre-
gel, vloeit dus geen enkele nietigheid voort waarop die beschuldigde zich zou 
kunnen beroepen.

Het middel is bijgevolg niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. A. Dandenne, Verviers. 

Nr. 443

2° KAMER - 27 september 2006

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - BEGRIP - VERDRAAIING VAN DE 
WAARHEID - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - PROCES-VERBAAL 
VAN DE TERECHTZITTING - VERMELDINGEN - GEGEVENS VERGAARD IN DE LOOP VAN HET 
ONDERZOEK TER TERECHTZITTING - VERWERPING VAN EEN VORDERING VAN EEN PARTIJ - GEVOLG

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - PROCES-VERBAAL 
VAN DE TERECHTZITTING - BEWIJSWAARDE - BEWIJS TOT INSCHRIJVING WEGENS VALSHEID - 
DRAAGWIJDTE
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4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - PROCES-VERBAAL 
VAN DE TERECHTZITTING - VERMELDINGEN - GEGEVENS VERGAARD IN DE LOOP VAN HET 
ONDERZOEK TER TERECHTZITTING - BEOORDELING DOOR DE GRIFFIER ONDER TOEZICHT VAN DE 
VOORZITTER

1º en 2°  Valsheid houdt een verdraaiing in van de waarheid; de loutere verwerping van  
een vordering van een partij om in het proces-verbaal van de terechtzitting gegevens te 
vermelden die in de loop van het onderzoek van de zaak zijn vergaard kan niet leiden tot  
valsheid  van  het  proces-verbaal  omdat  dit  aldus  geen  feit  voor  waar  aanneemt  dat  
onwaar is en evenmin een feit ontkent dat het had moeten vaststellen. 

3º In de regel, geldt het proces-verbaal van de terechtzitting als bewijs, tot inschrijving van 
valsheid,  van  de  wettelijke  bepalingen  met  betrekking  tot  de  vormvereisten  van  het 
onderzoek ter terechtzitting, waarvan het de inachtneming vaststelt. 

4º De griffier beoordeelt, onder het toezicht van de voorzitter, wat in het proces-verbaal van  
de terechtzitting moet worden opgetekend; geen enkele wettelijke bepaling verplicht een  
strafgerecht dat in laatste aanleg uitspraak doet om in dit stuk de gegevens te vermelden  
die het in de loop van het onderzoek heeft vergaard. 

(PROCUREUR- GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE  T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1262.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De procureur-generaal bij het Hof heeft een vordering neergelegd die luidt als 

volgt :
"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureur-generaal  heeft de eer uiteen te  zetten dat,  bij 

schrijven LO/LB/JPJ/db/2006/2680/72868 van 25 juli 2006, Mevrouw de minis-
ter van Justitie hem in toepassing van artikel 486 van het Wetboek van Strafvor-
dering een aangifte heeft toegezonden van de Heer D. F., wegens de misdaad die 
bij de artikelen 194, 195 en 196 van het Strafwetboek is bepaald, gericht tegen 
'de griffier, lid van het hof van beroep, of enig ander persoon met de hoedanighe-
den die bij artikel 485 van het Wetboek van Strafvordering zijn bepaald'.

1. De Heer D.F. verklaart dat hij het voorwerp uitmaakte van strafrechtelijke 
vervolgingen voor de 11de kamer van het Hof van Beroep te Brussel, dat op 18 
april 2006 een veroordelend arrest heeft gewezen.

Hij voert aan dat op de terechtzitting waarop het debat werd gesloten, de voor-
zitter hem heeft verzocht om zijn eventuele opmerkingen te geven. De klager, 
die het woord nam en zijn opmerkingen uiteenzette, heeft op een bepaald ogen-
blik gezegd: 'vanaf nu eis ik dat alles wat ik ga zeggen op het zittingsblad wordt 
genoteerd'.

De klager schrijft dat hij het openbaar ministerie toen verweten heeft dat het 
een partij die niet in zaak was, noch in de hoedanigheid van beklaagde noch in 
de hoedanigheid van burgerlijke partij, inzage heeft verleend van het dossier.

Hij beweert dat de voorzitter van de 11de kamer zich tot de griffier, Mevrouw 
Mathieu, heeft gewend, opdat deze zijn verklaringen zou noteren.
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Hij voert aan dat het op 18 april 2006 gewezen arrest de opmerkingen niet be-
antwoordt waarvan hij gevraagd had dat zij op het zittingsblad zouden worden 
genoteerd. Hij voegt daaraan toe dat hij, in tegenstelling tot wat hij uitdrukkelijk 
aan het hof van beroep en aan de griffier had gevraagd, heeft vastgesteld dat het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 7 maart 2006 zijn verklaringen niet ver-
meldt.

2. De 11de kamer van het Hof van Beroep te Brussel die, zitting houdende in 
correctionele zaken, het arrest van 18 april 2006 in zake van de klager heeft ge-
wezen, was samengesteld uit de Heer Maes, dienstdoend voorzitter, de Heer Laf-
fineur, raadsheer, en Mevrouw De Saedeleer, raadsheer. Zij werden bijgestaan 
door Mevrouw Mathieu, griffier.

Het voornoemde proces-verbaal van de terechtzitting van 7 maart 2006 ver-
meldt dat de beklaagden op het laatst werden gehoord.

3. Het proces-verbaal van de terechtzitting moet alle formaliteiten vaststellen 
die noodzakelijk moeten vervuld zijn wil de rechtspleging regelmatig zijn.

In correctionele en politiezaken is het opstellen van een proces-verbaal van de 
terechtzitting evenwel niet op straffe van nietigheid voorgeschreven als de be-
slissing zelf de vermeldingen bevat die noodzakelijk zijn om de regelmatigheid 
van de rechtspleging vast te stellen.

In de regel geeft het proces-verbaal van de terechtzitting het verloop weer van 
de terechtzitting, met vermelding van de leden van het rechtscollege en van de 
aanwezige partijen, of het debat al dan niet openbaar is, de neerlegging van stuk-
ken of conclusies, de personen die het woord nemen op de terechtzitting.

In correctionele en politiezaken verplicht geen enkele wettelijke bepaling de 
griffier om nota te nemen van de pleidooien of van de verklaringen die door een 
in het geding zijnde partij worden gehouden.

De rechter moet overigens niet antwoorden op beweringen die tijdens het on-
derzoek ter terechtzitting zijn gemaakt en die geen voorwerp uitmaken van een 
daadwerkelijke conclusie, of op gewone overwegingen.

Om die redenen,
vordert de ondergetekende procureur-generaal,
met toepassing van de artikelen 485, 486, 487, 491, 492 en 501 van het Wet-

boek van Strafvordering en van de artikelen 11 tot 40 van de Wet van 15 juni 
1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, 

dat het aan het Hof, uitspraak doende in raadkamer, moge behagen, de aangifte 
af te wijzen.

Brussel, 14 september 2006,
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get.) R. Loop". 
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
1. De aangever beweert dat het proces-verbaal van de terechtzitting van het 

Hof van Beroep te Brussel van 7 maart 2006 een valsheid in geschriften is. Hij 
verwijt dit stuk dat het de uitlatingen niet vermeldt die hij op het einde van het 
debat heeft gedaan, ofschoon hij had gevraagd dat de griffier nota ervan zou ne-
men en ofschoon de voorzitter zich daartoe, volgens de aangifte, "tot de griffier" 
had gewend.

2. Het aangeklaagde stuk vermeldt dat "de beklaagden op het laatst worden ge-
hoord" maar geeft de inhoud van hun verklaringen niet weer.

3. In de regel geldt het proces-verbaal van de terechtzitting als bewijs, tot in-
schrijving  van  valsheid,  van  de  wettelijke  bepalingen  met  betrekking  tot  de 
vormvereisten van het onderzoek ter terechtzitting, waarvan het de inachtneming 
vaststelt.

De griffier beoordeelt, onder het toezicht van de voorzitter, wat in het proces-
verbaal moet worden opgetekend. Geen enkele wettelijke bepaling verplicht een 
strafgerecht dat in laatste aanleg uitspraak doet, om in dit stuk de gegevens te 
vermelden die het in de loop van het onderzoek heeft vergaard. De loutere ver-
werping van een dienaangaande door een partij ingestelde vordering kan niet lei-
den tot valsheid van het proces-verbaal omdat dit aldus geen feit voor waar aan-
neemt dat onwaar is en evenmin een feit ontkent dat het had moeten vaststellen.

4. Aangezien de feitelijke omstandigheden die door de aangever worden aan-
gevoerd geen verdraaiing inhouden van de waarheid, wat het essentieel bestand-
deel van valsheid uitmaakt, houden zij geen verband met de misdaad die hij bij 
het Hof aanhangig wilde maken.

Dictum
Het Hof,
Gelet op de artikelen 486, 491 en 492 van het Wetboek van Strafvordering,
Rechtdoende in raadkamer,
Verwerpt de aangifte.

27 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal.

Nr. 444

2° KAMER - 27 september 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - NIET-CORRECTIONALISEERBARE 
MISDADEN - BESCHIKKING DIE DRIE MAANDEN GELDIG IS - VERZOEKSCHRIFT TOT INVRIJHEIDSTELLING 
- TERMIJN OM HET VERZOEKSCHRIFT IN TE DIENEN

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - HOGER BEROEP - NIET-
CORRECTIONALISEERBARE MISDADEN - ARREST DAT DRIE MAANDEN GELDIG IS - VERZOEKSCHRIFT 
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TOT INVRIJHEIDSTELLING - TERMIJN OM HET VERZOEKSCHRIFT IN TE DIENEN - AANVANG

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - HANDHAVING - NIET-
CORRECTIONALISEERBARE MISDADEN - ARREST DAT DRIE MAANDEN GELDIG IS - VERZOEKSCHRIFT 
TOT INVRIJHEIDSTELLING - TERMIJN OM HET VERZOEKSCHRIFT IN TE DIENEN - AANVANG

1º  Krachtens  artikel  22bis,  Wet  Voorlopige  Hechtenis,  kan  de  inverdenkinggestelde, 
wanneer de beschikking drie maanden geldig is, een verzoekschrift tot invrijheidstelling  
indienen dat, op straffe van niet-ontvankelijkheid, binnen vijf dagen vóór het verstrijken 
van de termijn van één maand, moet worden ingediend, te rekenen van de beschikking 
tot handhaving; een verzoekschrift tot invrijheidstelling kan ook binnen de termijn van vijf  
dagen vóór het verstrijken van de termijn van twee maanden worden ingediend. 

2º en 3°  Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een arrest heeft gewezen dat de 
voorlopige  hechtenis  voor  drie  maanden  handhaaft,  moet  het  verzoekschrift  tot  
invrijheidstelling  binnen  de  termijn  van  vijf  dagen  vóór  de  termijn  van  één  of  twee  
maanden te rekenen van die beschikking, worden ingediend. (Art. 22bis, tweede lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990)

(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1269.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 september 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert geldt in de strafrechtspleging geen 

"algemeen beginsel van strikte toepassing van de strafwet en verbod op interpre-
tatie bij wijze van analogie".

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over het hoger 
beroep tegen een beschikking van de raadkamer, gewezen in de gevallen bedoeld 
in artikel 22 van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, le-
vert haar arrest, met toepassing van artikel 30, §4, van de voormelde wet, een ti-
tel van vrijheidsbeneming op voor drie maanden te rekenen van het voormelde 
arrest, indien het hoger beroep wordt ingesteld tegen een bij het voormelde arti-
kel 22, tweede lid, bedoelde beschikking.

Krachtens artikel 22bis van dezelfde wet, kan de inverdenkinggestelde, wan-
neer de beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis drie maanden 
geldig is, een verzoekschrift tot invrijheidstelling indienen dat, op straffe van 
niet-ontvankelijkheid, moet worden ingediend binnen vijf dagen vóór het ver-
strijken van de termijn van één maand, te rekenen van de beslissing tot handha-
ving. Een verzoekschrift tot invrijheidstelling kan ook binnen de termijn van vijf 
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dagen vóór het verstrijken van de termijn van twee maanden worden ingediend.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een arrest heeft gewezen dat de 

voorlopige hechtenis voor drie maanden handhaaft, moet het verzoekschrift tot 
invrijheidstelling, worden ingediend binnen de termijn van vijf dagen vóór de 
termijn van één of twee maanden te rekenen van die beslissing.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 september 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. C. Druard, Bergen en S. Lambert, Brussel.

Nr. 445

1° KAMER - 28 september 2006

1º MACHTEN — WETGEVENDE MACHT - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - 
RECHTERLIJKE MACHT - SCHEIDING DER MACHTEN

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - WETGEVENDE MACHT - AANSPRAKELIJKHEID 
BUITEN OVEREENKOMST - SCHEIDING DER MACHTEN

3º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - WETGEVENDE MACHT - 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - RECHTERLIJKE MACHT

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - SCHEIDING DER MACHTEN - WETGEVENDE 
MACHT - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - RECHTERLIJKE MACHT

5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - WETGEVENDE MACHT - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - 
RECHTERLIJKE MACHT - SCHEIDING DER MACHTEN

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALGEMEEN - OVEREENSTEMMING - MACHTEN - WETGEVENDE MACHT - AANSPRAKELIJKHEID 
BUITEN OVEREENKOMST - RECHTERLIJKE MACHT - SCHEIDING DER MACHTEN

7º INTERNATIONALE VERDRAGEN - OVEREENSTEMMING - MACHTEN - WETGEVENDE 
MACHT - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - RECHTERLIJKE MACHT - SCHEIDING DER 
MACHTEN

8º EUROPESE UNIE — ALGEMEEN - GEMEENSCHAPSRECHT - OVEREENSTEMMING - 
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MACHTEN - WETGEVENDE MACHT - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - RECHTERLIJKE 
MACHT - SCHEIDING DER MACHTEN

9º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
STAAT - WETGEVENDE MACHT - RECHTERLIJKE MACHT - SCHEIDING DER MACHTEN

1º, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° en 9° Het beginsel van de scheiding der machten, dat een  
evenwicht beoogt tussen de verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in  
het algemeen ontheven zou zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de  
uitoefening van de wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een  
derde is toegebracht; een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen  
van een vordering tot herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van  
een recht dat is vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in  
casu art. 6.1. E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende  
of  toereikende  wijze  zijn  wetgevende  opdracht  heeft  uitgevoerd  zodat  de  Staat  die 
verplichting kan nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht  
om te beoordelen welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te  
verzekeren1. (Algemeen rechtsbeginsel  van de scheiding  der  machten;  Artt.  1382 en 
1383, B.W.)

(BELGISCHE STAAT – Min.v.Justitie  T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0570.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 juli 2002 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955.

Aangevochten beslissingen
Eerst wijst het arrest op het volgende:
"De vertraging in de vaststelling voor de rechtbank is te wijten aan het ontoereikend 

1 Zie in Pas. 2006 grotendeels gelijkluidende concl. O.M. (neergelegd ter griffie van het Hof op 27 
feb. 2006). Het arrest en de concl. O.M. werden gepubliceerd in J.T. 2006, p. 594 e.v. Zie ook Cass., 
1 juni 2006, voltallige terechtzitting, AR C.05.0494.N, nr.306, met concl. proc.-gen. De SWAEF; R.W. 
2006-07,  p.  213  e.v,  met  concl.  proc.-gen.  De  SWAEF,  en  de  noot  A.  VAN OEVELEN,  "De 
aansprakelijkheid  van  de  Staat  voor  fouten  van  het  parlement:  wel  in  de  uitoefening  van  de 
wetgevende  activiteit,  maar  niet  voor  de  werkzaamheden  van  een  parlementaire 
onderzoekscommissie"; J.T. 2006, p. 461 e.v., en de opmerkingen van S. VAN DROOGHENBROECK
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aantal Franstalige magistraten in de zetel van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
De Staat betwist het bestaan van die toestand, die al vele jaren aansleept, niet en erkent 

aldus, bij wijze van voorbeeld, dat er in december 1999, op een wettelijke personeelsfor-
matie van 101 rechters, 30 plaatsen nog te begeven waren en in september 2000, op een 
wettelijke personeelsformatie van 105 rechters, 23 plaatsen (waarvan 22 Franstalige) niet 
waren ingevuld; (...) in maart 2001, 25 plaatsen (waarvan 23 Franstalige) vacant waren 
(zie het uittreksel uit het verslag van de Commissie Gerechtelijke Achterstand Brussel van 
7 december 1999, alsook de cijfers die vermeld zijn in de parlementaire vraag van 22 
maart 2001, Senaat, 2-103);

De Staat wijt die toestand aan het gebrek aan Franstalige kandidaten die voldoen aan de 
tweetaligheidvereisten vermeld in artikel 43, §5, van de wet op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, welke bepaling voorschrijft dat 2/3 van de magistraten van eerste aanleg te 
Brussel wettelijk tweetalig moeten zijn (d.w.z. geslaagd zijn voor het examen ingericht bij 
het koninklijk besluit van 1 april 1970 gewijzigd bij dat van 11 september 1974) - terwijl 
sommigen van oordeel zijn dat genoemd vereiste strijdig is met:

- enerzijds, de wanverhouding tussen de Franstalige en Nederlandstalige zaken voor die 
rechtbank (zie in dat verband, de statistieken van eerste aanleg en het verslag betreffende 
de toestand van de Correctionele Rechtbank te Brussel voor het jaar 1996, en het volgen-
de uittreksel uit de algemene conclusie van de studie i.v.m. de gerechtelijke achterstand 
die gepubliceerd is het speciaal nummer van J.T. van 1 maart 1997 (p. 137 e.v.): 'les quo-
tas de magistrats unilingues doivent être fixés non pas de manière arbitraire mais en fonc-
tion du nombre des procédures civiles et pénales introduites dans chaque langue, ces quo-
tas devant pouvoir être modifiés à l'avenir selon l'évolution linguistique révélée par les 
statistiques annuelles des affaires à juger' (nr. 22);

- anderzijds, het verbod dat door de wet van 11 juli 1994 aan de magistraten is opge-
legd om in een andere taal dan die van hun diploma zitting te houden, welke tegenstrijdig-
heid onder meer door B. Dejemeppe is gelaakt in het artikel 'Les frontières du bilinguisme 
dans la magistrature', J.T., 1984, p. 327 e.v. en door X. Baeselen en N. Lagasse in hun ar-
tikel  'La situation des  tribunaux bruxellois:  le  pessimisme d'un constat...',  Journal  des 
procès nr. 341, januari 1998, p. 14);

De conclusie van de commissie die werd opgericht om de oorzaken te bepalen van de 
gerechtelijke achterstand te Brussel (voornoemd verslag van 7 december 1999) bevestigt 
die analyse met name wanneer zij stelt: 'In de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en 
in het parket van eerste aanleg is hét belangrijkste pijnpunt niet een onvoldoende kader, 
maar een onvolledig, niet opgevuld kader, dat de voornaamste, zo niet de enige oorzaak is 
van de achterstand ...' (de commissie vermeldt cijfers en vervolgt) : 'Deze toestand heeft 
zodanig dramatische gevolgen voor de goede werking van deze instellingen en voor de 
kwaliteit van de openbare dienstverlening, dat het weinig zin heeft en ook weinig oppor-
tuun is naar andere, noodzakelijkerwijs futielere oorzaken en oplossingen voor de achter-
stand te zoeken, zolang er geen oplossing is, die zeer snel deze instellingen toelaat met 
een normale personeelsbezetting te functioneren. Die toestand heeft een uit de hand lo-
pende werkdruk tot gevolg voor de magistraten, die toch trachten de dienstverlening zo 
goed mogelijk op peil te houden'; (zie Franse tekst in J.T., 2000, p. 252)

De Staat wijst er echter op dat hij geprobeerd heeft die toestand op verschillende wijzen 
te verhelpen:

- door kandidaten te benoemen die niet aan de taalvereisten voldoen, zonder succes 
evenwel, aangezien verschillende van die benoemingen die duidelijk in strijd waren met 
de bepalingen van openbare orde van de wet van 15 juni 1935, door de Raad van State 
werden vernietigd (arresten van 9 oktober 1996,  J.T.,  1997,  p.  45 en 26 maart  1997, 
Koot/Belgische Staat, niet gepubliceerd, nr. 65.647);
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- door, bij de wet van 10 februari 1998, het ambt van toegevoegde rechters in te voeren 
die ontsnappen aan de taalwetvereisten in zoverre zij niet behoren tot de wettelijke perso-
neelsformatie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en bijgevolg het voornoemd 
taalexamen niet hoeven af te leggen (zie Joëlle Matray, 'Les juges de complément, Com-
mentaire de la loi du 10 février 1998', J.T., 1998, p. 330);

- door voornoemd taalexamen minder zwaar te maken en door cursussen Nederlands in 
te richten zodat meer Franstalige kandidaten voor dat examen kunnen slagen;

Hij voegt eraan toe dat hij onmogelijk de wet van 15 juni 1935 kan wijzigen, aangezien 
daarover geen politiek akkoord bestaat. Aldus alludeert hij ook op het communautaire as-
pect van de toestand".

Het arrest verwerpt dan eisers hoger beroep omdat het niet gegrond is, wijst het af en 
veroordeelt hem tot de provisionele betaling van één euro. Het baseert die beslissing op de 
volgende gronden: 

"Om ten minste vier redenen zijn die middelen niet ter zake dienend:
- enerzijds, hoewel kan worden aangenomen dat de minister van Justitie, tijdens de laat-

ste jaren, geprobeerd heeft een oplossing te zoeken voor het tekort aan rechters bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, is het net zo duidelijk dat hij daarin niet is ge-
slaagd, aangezien het probleem ook nu nog aansleept - en daarmee gepaard gaand, het 
probleem van de gerechtelijke achterstand voor dat gerecht; (...)  bijgevolg volstaan de 
voorlopige oplossingen of pogingen tot oplossingen niet om dat aanslepende probleem 
een passende oplossing te geven (zo dateert het voornoemde verslag van de Commissie 
Gerechtelijke Achterstand Brussel dat de geleidelijke verstrikking van de toestand vast-
stelt, van geruime tijd na de benoeming van de plaatsvervangende rechters in 1998);

- anderzijds mag niet uit het oog worden verloren dat, ook al kan in de desbetreffende 
handelwijze van de uitvoerende macht geen fout worden vastgesteld, de aansprakelijkheid 
van de Staat ook zijn activiteit (of inactiviteit) als wetgever betreft (dat aspect wordt hier-
onder behandeld);

- voorts kan de Staat niet zijn eigen onmacht (of veeleer het gebrek aan politieke eens-
gezindheid tussen de gemeenschappen) aanvoeren als rechtvaardiging voor zijn falen in 
de efficiënte organisatie van de dienst van de Justitie te Brussel, waartoe hij verplicht is, 
niet alleen in het licht van het algemeen criterium van omzichtigheid en goed bestuur dat 
als leidraad dient bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de Staat in de context 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, maar ook in het licht van arti-
kel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden; (...) die onmacht zou enkel gerechtvaardigd kunnen worden door het bewijs 
van een geval van overmacht dat hier noch aangevoerd noch a fortiori bewezen wordt;

- tot slot lijkt de Staat uit het oog te verliezen dat de ontoereikende personeelsformatie 
in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel deel uitmaakt van een veel omvangrijker 
probleem, namelijk dat van de gerechtelijke achterstand van de Franstalige Brusselse ge-
rechten, dat niet alleen een belemmering vormt voor de normale werking van de recht-
bank, maar ook van het Hof van Beroep te Brussel (zie lager); (...) (verweersters) geval - 
of veeleer de vertragingen in haar proces - kan dus niet worden losgekoppeld van de alge-
mene context waarin het zich bevindt; (...) in dit ruimer perspectief dient de aansprakelijk-
heid van de Staat in zijn wetgevende functie in aanmerking te worden genomen".

Grieven
Om de quasi-delictuele aansprakelijkheid van de uitvoerende macht, op grond van de 

artikelen 1382 of 1383 van het Burgerlijk Wetboek in het gedrang te brengen, moet het 
bestaan van een fout, een schade, en een oorzakelijk verband tussen fout en schade bewe-
zen zijn.
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Het bestaan van schade geleden door verweerster is een noodzakelijke maar onvoldoen-
de voorwaarde om het mechanisme van de burgerlijke aansprakelijkheid en de toepassing 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek in gang te zetten, aangezien de 
bewuste schade uit een bewezen fout ontstaan moet zijn.

In deze zaak past het arrest de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek toe. 
Het stelt vast dat de problemen betreffende het tekort aan rechters in de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel thans blijven bestaan ondanks de voorlopige oplossingen om de 
toestand te verhelpen of pogingen tot oplossingen, en beslist dat de uitvoerende macht, in 
de persoon van eiser, op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek, aansprakelijk is, althans ten dele, voor die toestand, m.a.w. dat hij een fout heeft be-
gaan die de schade van de verwerende partij heeft veroorzaakt.

Het arrest legt de uitvoerende macht echter geen enkele precieze fout of tekortkoming 
ten laste, wel integendeel, aangezien het uitdrukkelijk vermeldt dat "in het desbetreffende 
gedrag van de uitvoerende macht  geen enkele  precieze fout  kan worden vastgesteld". 
Overigens impliceert de loutere overschrijding van de redelijke termijn bedoeld in artikel 
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden niet noodzakelijkerwijs, en op zich, het bestaan van een fout, in de zin van de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Daaruit volgt dat het arrest zijn beslissing om de aansprakelijkheid van de uitvoerende 
macht op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek in aanmerking 
te nemen, niet naar recht verantwoordt, aangezien de loutere overschrijding van de redelij-
ke termijn en het bestaan van een door verweerster ondergane schade niet voldoende zijn 
om, zonder meer, te stellen dat er aan de zijde van eiser sprake is van een foutieve handel-
wijze in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek (schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek alsook, bijgevolg, van artikel 6.1 
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 
1955). Het arrest is op zijn minst dubbelzinnig en schendt bijgevolg artikel 149 van de 
Grondwet, in zoverre het, enerzijds, beslist dat er in de handelwijze van de uitvoerende 
macht geen precieze fout kan worden vastgesteld en, anderzijds, toch diens aansprakelijk-
heid in aanmerking neemt voor de problemen ontstaan uit het tekort aan rechters binnen 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, waaronder het probleem van de ongewone 
behandeling van de zaak van verweerster, wat precies impliceert dat de uitvoerende macht 
een fout heeft begaan (schending van artikel 149 van de Grondwet).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33, 36 en 42 van de Grondwet;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955;

- algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Om eisers hoger beroep niet-gegrond te verklaren en het af te wijzen, de nieuwe vorde-

ring van verweerster gegrond te verklaren en, bijgevolg eiser provisioneel te veroordelen 
tot betaling van één euro, beslist het arrest dat de vertraging in de vaststelling van de zaak 
voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel te wijten is aan het ontoereikend aantal 
Franstalige magistraten van de zetel van de rechtbank en dat de abnormale procedurele 
toestand van verweersters zaak voor het Hof van Beroep te Brussel te wijten is aan een 
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schrijnend, en niet betwist, gebrek aan personeel binnen dat gerecht.
Het arrest zegt:
"(Verweerster) brengt terecht de aansprakelijkheid van de Belgische wetgever in het 

gedrang wegens de abnormaal aanzienlijke vertraging in de behandeling van haar zaak 
door de Brusselse gerechten en zij verwijt hem dat hij niet de gepaste maatregelen heeft 
genomen (uitbreiding van de personeelsformatie en van het budget, eventuele wijziging 
van de wet van 15 juni 1935) zodat de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Hof van Be-
roep te Brussel,  in het algemeen, hun openbaredienstopdracht passend zouden kunnen 
volbrengen en, in het bijzonder (verweersters) zaak op efficiënte wijze en binnen de nor-
male termijnen, voorgeschreven bij artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, hadden kunnen behandelen;

(Eisers) bezwaren dienaangaande zijn irrelevant; (...) ze worden beantwoord in de hier-
boven reeds vermelde volgorde voor zover ze nog niet waren beantwoord;

Eerst dient het middel te worden afgewezen dat berust op het beginsel van de scheiding 
der machten dat eraan in de weg zou staan dat de uitvoerende macht - die volgens (eiser) 
de enige in het geding is - aansprakelijk wordt gesteld voor de fouten van de wetgevende 
macht;

Niet de minister van Justitie, noch louter de uitvoerende macht, zoals (eiser) staande 
houdt, maar de Belgische Staat in zijn geheel, die een enkele rechtspersoon vormt, is aan-
sprakelijk voor de fouten die zijn organen hadden kunnen begaan, ongeacht of ze behoren 
tot  de uitvoerende,  wetgevende of rechterlijke sfeer;  (...)  ook al  zijn die verschillende 
machten onderscheiden, ze hebben als zodanig geen rechtspersoonlijkheid en kunnen ze 
dus niet als zodanig voor een rechtbank worden gedaagd;

(Verweerster) heeft dus terecht (eiser) gedagvaard wegens de fouten die zij zowel aan 
de uitvoerende als aan de wetgevende macht verwijt; haar rechtsvordering is ingesteld te-
gen de publieke collectiviteit van wie de litigieuze handeling ( of de onthouding ervan) 
uitgaat (M. Mahieu en S. van Drooghenbroeck, 'Responsabilité de l'Etat législateur', J.T., 
1998, p. 820 e.v., inzonderheid nr. 189, p. 834); (...) de Belgische Staat is rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de minister die bevoegd is voor de aangelegenheid waarop het 
proces betrekking heeft (Brussel, 7 december 2000, J.T., 2001, p. 385; Brussel, 5 januari 
2000, R.W., 2001-2002, p. 1003; Rb. Brussel, 9 februari 1990, niet gepubliceerd, vermeld 
door M. Dony, Le droit belge, p. 172; zie ook conclusie proc.-gen. J. Velu onder Cass., 19 
december 1991, J.T., 1992, p. 142 e.v., inzonderheid nr. 44 en de daar vermelde verwij-
zingen);

Overigens (...) is het onderscheid, enerzijds, tussen de Staat (uitvoerende en rechterlijke 
macht), die aansprakelijk kan worden gesteld en wiens fouten door de hoven en rechtban-
ken van de rechterlijke macht gestraft kunnen worden, en anderzijds, de Natie (de wetge-
vende macht) die in beginsel onaantastbaar zou zijn als houder van de soevereiniteit en 
emanatie van het volk, verbazingwekkend en heeft het geen grondwettelijke, wettelijke, 
jurisprudentiële of doctrinale grondslag;

De Belgische Staat, die rechtspersoonlijkheid heeft, omvat drie machten die, in de uit-
oefening van hun respectieve bevoegdheden, fouten kunnen begaan die individuele rech-
ten kunnen schaden, van die daden en onthoudingen moet de Staat als dusdanig, met toe-
passing van artikel 92 [lees: 144] van de Grondwet voor de rechtbanken van de rechterlij-
ke orde rekenschap afleggen;

De wetgevende macht heeft in principe geen enkele immuniteit en geen enkele tekst 
staat deze toe;

De aansprakelijkheid van de Staat en zijn verplichting om jegens privépersonen, voor 
de hoven en de rechtbanken, rekenschap af te leggen voor de door zijn organen begane 
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fouten, werden door de rechtsleer sinds het Flandria-arrest van het Hof van Cassatie van 5 
november 1920 geleidelijk erkend (Pas., 1920, I, p. 193, met conclusie proc.-gen. P. Lec-
lercq); (...) die opmerkelijke ontwikkeling, die voortspruit uit de rechtspraak van het Hof 
van Cassatie, werd gevolgd - en soms voorafgegaan - door die van de bodemrechters die 
aanvaardde dat de aansprakelijkheid van de openbare macht in het gedrang kwam - waar-
bij die aansprakelijkheid aanvankelijk beperkt bleef tot de handelingen van de uitvoerende 
macht in zijn besturende en reglementerende functie (arresten van het Hof van Cassatie 
van 7 maart 1963, Pas., I, 744; van 26 april 1963, Pas., I, 905 en van 23 april 1971, A.C., 
1971, 786) - en naderhand uitgebreid naar handelingen binnen de rechtsprekende functie 
(voornoemd arrest van 19 december 1991) (voor een uitvoeriger omschrijving van die 
ontwikkeling, zie voornoemd artikel van M. Mahieu en S. van Drooghenbroeck);

(Eiser) houdt ten onrechte staande dat de ontwikkeling daar moet stoppen en dat er 
geen sprake van kan zijn de wetgevende Staat aansprakelijk te stellen (welke ontwikke-
ling, inderdaad, nog niet door het Hof van Cassatie is bekrachtigd, al is zij reeds aanvaard 
door verscheidene gerechten, zijnde in chronologische volgorde: Rb. Brussel, 9 februari 
1990, niet gepubliceerd, vermeld door M. Leroy in 'La responsabilité de l'Etat législateur', 
J.T., 1978, p. 328; Rb. Brussel, 17 september 1982, T. Aann., 1987, 128; Luik, 9 februari 
1984, J.T., 1985, p. 320 en opmerkingen Jadot; Rb. Brussel, 9 februari 1990, voornoemd; 
Luik, 25 januari 1994, Pas., 1993, II, p. 50; Brussel, 24 april 1994, niet gepubliceerd, RG 
73/90 en 155/90; Arbeidshof Luik, 6 april 1995, C.D.S., 1995, p. 337; Rb. Brussel, 17 
maart 1997, R.W., 1997, p. 257; Luik, 12 februari 1998, J.L.M.B., 1998, p. 502 en Brus-
sel, 7 december 2000, J.T., 2001, p. 385);

Het hof [van beroep] deelt om de volgende redenen (eisers) zienswijze niet:
De principiële immuniteit die de wetgevende Staat zou genieten, kan op geen enkele lo-

gische grond worden gerechtvaardigd; (...) zoals de hierboven vermelde auteurs schrijven: 
'(...) ce mouvement (de mise en cause de la responsabilité de l'Etat) a dès à présent abouti 
à admettre la responsabilité de la puissance publique du fait de deux de ses fonctions : ad-
ministrer ou réglementer et juger. S'expliquerait-on que la troisième fonction - légiférer - 
demeure un bastion d'immunité, sans pour autant heurter, outre une logique de cohérence, 
une certaine idée d'égalité entre les victimes de l'activité de la puissance publique?' (M. 
Mahieu en S. van Drooghenbroeck, op. cit., nr. 86);

Zoals eerder gezegd, onttrekt geen enkele grondwettelijke of wettelijke tekst de wetge-
vende Staat aan het toezicht van de hoven en rechtbanken wanneer een fout die de wette-
lijke beschermde subjectieve rechten aantast, in de uitoefening van die activiteit werd be-
gaan (Rb. Brussel, 17 maart 1997 en opmerkingen; Brussel, 7 december 2000, vorenver-
meld en L. Cornélis, Principes du droit belge de la responsabilité extra-contractuelle, nr. 
124);

Aan die op een redenering a contrario gebaseerde motivering kan nog een ander argu-
ment, gebaseerd op een redenering naar analogie, worden toegevoegd;

Thans wordt niet meer betwist dat de administratie aansprakelijk is voor de fouten die 
zij in de uitoefening van haar reglementerende activiteit maakt; trouwens, wat is regle-
menteren anders dan een beslissingsbevoegdheid uitoefenen door het uitvaardigen van 
teksten met een algemene draagwijdte die bedoeld zijn om te worden toegepast op alle 
concrete situaties die voldoen aan bepaalde welomschreven criteria? (..) die activiteit is 
vergelijkbaar met die van de wetgever die, door het uitvaardigen van teksten met een al-
gemene draagwijdte individuele situaties wil regelen; (...) die analogie wordt met name 
benadrukt door professor Delperée: 'la fonction de réglementer s'apparente ainsi à la fonc-
tion de légiférer; elle se différencie, par contre, de la fonction d'administrer. Réglementer 
et légiférer vont de pair. Pour celui qui entend faire abstraction un instant du cadre consti-
tutionnel dans lequel le problème se pose, le règlement passe, en effet, pour être une loi " 
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matérielle " ou " secondaire " qui n'a peut-être pas le même degré d'efficacité que la loi 
mais qui est de la même nature qu'elle. L'objectif assigné à ces deux règles juridiques est 
identique; leurs caractéristiques sont semblables (...) Ce qui permet à M. Masquelin d'écri-
re que " la fonction réglementaire tend au même but que la fonction législative dont elle 
n'est qu'un démembrement et emploie les mêmes méthodes"' (Fr. Delperée, L'obligation 
de réglementer, noot onder Cass., 23 april 1971, R.C.J.B., 1975, p. 9 e.v., inzonderheid p. 
20 en de in noot 38 vermelde referenties);

Het hof [van beroep] ziet niet in op welk logische of wettelijke gronden die activiteit 
van wetgevende aard aan het toezicht van de gerechten van de rechterlijke orde kan wor-
den onderworpen als zij door de administratie wordt uitgeoefend, en niet als zij door de 
wetgevende Staat wordt uitgeoefend;

In deze zaak gaat het helemaal niet om het toetsen van de wet aan de Grondwet; die 
toetsing is, zoals (eiser) terecht erop wijst, aan de rechterlijke macht onttrokken aangezien 
ze bij artikel 142 van de Grondwet aan het Arbitragehof is toegewezen.

De hier aan de wetgever verweten fout bestaat er niet in dat hij wettelijke teksten heeft 
uitgevaardigd die  strijdig  zijn  met  grondwettelijke  bepalingen,  maar  dat  hij  nagelaten 
heeft wetten uit te vaardigen die de rechterlijke macht in staat moeten stellen de openbare 
dienst van de Justitie op doeltreffende wijze te vervullen, met inachtneming, meer be-
paald, van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden; (...) die bepaling legt de verdragsluitende Staten met name de 
verplichting op de hoven en rechtbanken van hun rechterlijke orde derwijze te organiseren 
dat de voorgelegde zaken binnen redelijke termijnen worden berecht;

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft herhaaldelijk de aanspra-
kelijkheid aanvaard van een Lidstaat die, door niet de noodzakelijke maatregelen te tref-
fen om het doel te bereiken dat voorgeschreven is door een gemeenschapsnorm met direc-
te werking in zijn interne orde, de rechten van particulieren schaadde mits ze identificeer-
baar waren en het oorzakelijk verband bewezen was tussen de miskenning van de ver-
plichtingen en de door de benadeelde personen geleden schade (zie met name arrest Fran-
covitch van 19 november 1991, Jur.H.v.J., I, 5357); (...) de Lidstaten van de Europese Ge-
meenschap zijn immers verplicht alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen wel-
ke geschikt zijn om de nakoming van de uit het Verdrag van Rome of uit de met toepas-
sing daarvan uitgevaardigde richtlijnen voortvloeiende verplichtingen te verzekeren (arti-
kel 5, eerste lid, en 189, derde lid, van dat Verdrag); (...) dit geldt ook voor internationale 
overeenkomsten, zoals het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden die  door  België  zijn  geratificeerd en aldus in  de interne orde 
kracht van wet hebben verkregen;

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft duidelijk bevestigd dat de 
Lidstaat aansprakelijk is voor elke schending, ongeacht of zij uitgaat van de uitvoerende, 
wetgevende of rechterlijke macht (arrest Factortame en Brasserie du Pêcheur van 5 maart 
1996, Jur.H.v.J., 1996, I-1029); (...) Het Hof zegt onder meer: 'de Staat, wanneer hij aan-
sprakelijk is wegens de schending van een internationale verplichting, wordt eveneens in 
zijn geheel beschouwd, ongeacht of de schending die tot de schade heeft geleid, aan de 
wetgevende, de rechterlijke of de uitvoerende macht is toe te rekenen. ... Alle organen van 
de Staat, de wetgevende macht daaronder begrepen, dienen bij de vervulling van hun op-
drachten de regels te eerbiedigen die door het gemeenschapsrecht zijn opgelegd en die 
rechtstreeks gevolgen kunnen hebben voor de situatie van de particulieren' (...) 'Het begin-
sel dat de Lidstaten gehouden zijn tot vergoeding van de schade aan particulieren veroor-
zaakt door schendingen van het gemeenschapsrecht die hun zijn toe te rekenen, geldt wan-
neer de verweten schending door de nationale wetgever is begaan';

De Staat kan in een dergelijk geval aansprakelijk worden verklaard jegens zijn burgers 
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wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: de geschonden norm moet rechten aan 
particulieren toekennen, de schending moet voldoende gekarakteriseerd zijn en er moet 
een oorzakelijk verband bestaan tussen de schending van de norm en de door de benadeel-
de persoon geleden schade (H.v.J., vorenvermeld arrest Francovich, §39 tot 41);

In een zaak tussen de Portugese Staat en een van zijn burgers wegens de uitzonderlijk 
lange duur van een gerechtelijke procedure diende het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens uitspraak te doen over de schending door die Lidstaat van artikel 6.1 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en 
besliste het dat de Portugese Staat aansprakelijk was ook al hield deze staande dat hij als 
wetgevende macht niet aansprakelijk kon worden gesteld; (...) het Hof stelde eerst vast dat 
de procedure abnormaal veel vertraging had opgelopen (en dus strijdig was met artikel 6.1 
van het E.V.R.M.), was vervolgens van oordeel dat zij te wijten was aan de structurele 
toestand van het gerechtelijk apparaat, die de Staat niet op doeltreffende wijze had verhol-
pen, (...) en zegt dan dat het standpunt van de Staat 'se heurte à la jurisprudence constante 
de la Cour. En ratifiant la Convention, l'Etat portugais a contracté l'obligation de l'obser-
ver et il doit, en particulier, en assurer le respect par ses différentes autorités...'; (...) het 
stelt vast dat zulks met name niet het geval was voor het Instituut voor gerechtelijke ge-
neeskunde te Lissabon waarvan het gebrek aan middelen aan de oorsprong lag van de be-
wuste schadeveroorzakende vertraging en zegt vervolgens: 'Dès lors, il incombe à l'Etat 
portugais de les doter (les instituts) de moyens appropriés adaptés aux objectifs recher-
chés, de manière à leur permettre de remplir les exigences de l'article 6.1' (arrest Martins 
Morreira van 26 oktober 1988, série A, nr. 143);

Uit die redenen volgt dat de Belgische Staat een fout begaat waardoor zijn aansprake-
lijkheid jegens zijn burgers in het gedrang komt wanneer hij nalaat de wetgevende maat-
regelen te nemen om de naleving te kunnen verzekeren van het bepaalde in artikel 6.1 van 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 
inzonderheid wanneer de rechterlijke orde - en in deze zaak, de Brusselse gerechten - door 
dat falen niet de toereikende middelen krijgt (krijgen) om haar (hen) in staat te stellen de 
zaken die haar (hun) worden voorgelegd binnen die hierboven omschreven redelijke ter-
mijn (6 à 8 maanden) te behandelen;

Dat falen van de Staat is een ernstige en gekarakteriseerde schending van artikel 6.1 
van het E.V.R.M. dat de particulieren een subjectief recht toekent dat hun zaak wordt ge-
hoord onder de voorwaarden die het vermeldt; (...) op grond van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek kan de miskenning daarvan voor de gerechten van de 
rechterlijke orde worden gestraft;

Uit het onderzoek van de bovenstaande redenen blijkt dat dit wel degelijk de toestand is 
die (verweerster) ondergaat".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 33 van de Grondwet, gaan alle machten uit van de Natie en worden ze 

uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald. De federale wetgevende macht wordt 
gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de 
Senaat (artikel 36 van de Grondwet), de leden van de beide kamers vertegenwoordigen de 
Natie, en niet enkel degenen die hen hebben verkozen (artikel 42 van de Grondwet).

Het staat de rechterlijke rechter niet toezicht te houden op de wetgevende macht en uit-
spraak te doen over het gedrag van de wetgever die voorzichtig of onvoorzichtig, onacht-
zaam of zorgzaam zou zijn geweest, aangezien het Parlement zijn wetgevend werk slechts 
voor het kiezerskorps moet verantwoorden.

Een andere beslissing hierover zou strijdig zijn met het beginsel van de scheiding der 
machten en zou uiteindelijk erop neerkomen dat de rechterlijke macht zich mag inlaten 
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met het politieke proces van de totstandkoming van de wetten.
Hieruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat de Belgische Staat, in de persoon van 

de wetgever, een quasi-delictuele fout heeft begaan waarvoor hij verweerster op grond 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek herstel verschuldigd is, door-
dat hij de Brusselse gerechten niet de noodzakelijk bevonden middelen heeft geboden om 
de rechtzoekenden een proces binnen de redelijke termijn die is voorgeschreven bij artikel 
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden te kunnen verzekeren, de artikelen 33, 36 en 42 van de Grondwet schendt en tevens 
het beginsel van de scheiding der machten miskent, welke bepalingen en welk beginsel 
verbieden dat de rechterlijke rechter uitspraak doet over de handelwijze van de wetgever, 
en bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt door de wet-
gever op grond van die twee bepalingen aansprakelijk te verklaren.

Tweede onderdeel
Zelfs als de wetgever onderworpen zou worden aan de regels inzake het herstel van 

schade ten gevolge van de foutieve aantasting van de subjectieve rechten en de gewettigde 
belangen van personen, kan hij op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, enkel aansprakelijk worden gesteld als het bestaan van een fout, een schade, en 
een oorzakelijk verband tussen fout en schade bewezen zijn.

De eventuele fout van de wetgever, waarvan het herstel voor de rechtbanken kan wor-
den gevorderd, kan echter slechts bestaan in de schending van de rechtsregels die de wet-
gever  moet  naleven,  zoals  de  Grondwet,  de  internationale  verdragen  en  het  gemeen-
schapsrecht, met andere woorden wanneer hij wetten uitvaardigt of behoudt, of een juri-
disch vacuüm in stand houdt, die strijdig zijn met de hogere normen die de wetgever moet 
naleven.

Op het gevaar af dat de rechterlijke rechter zich, met miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel van de scheiding der machten en met schending van de artikelen 33, 36 en 
42 van de Grondwet, inlaat met de wetgevende functie en het politiek proces van de tot-
standkoming van de wetten, mag hij, wanneer hij de fout onderzoekt, geen oordeel vellen 
over de efficiëntie van de door de wetgever uitgevaardigde normen, en evenmin de maat-
regelen uitvaardigen die deze, naar zijn oordeel, had moeten nemen om een bepaalde toe-
stand te verhelpen. Met andere woorden, de rechterlijke rechter mag bij zijn onderzoek 
van de eventuele fout van de wetgever, geen opportuniteitsoordeel over diens werk vellen.

In deze zaak bestaat de aan de wetgever verweten fout er niet in, zoals het arrest zelf 
zegt "dat hij wettelijke teksten heeft gemaakt die strijdig zijn met grondwettelijke bepalin-
gen", wat betekent dat het arrest de wetgever helemaal niet verwijt dat hij wettelijke bepa-
lingen heeft uitgevaardigd of behouden die strijdig zijn met hogere rechtsnormen.

Integendeel, het arrest verwijt de wetgever dat hij heeft nagelaten wetten uit te vaardi-
gen en, bijgevolg, "dat hij niet de gepaste maatregelen [heeft] genomen (uitbreiding van 
de personeelsformatie, hoger budget, eventuele wijziging van de wet van 15 juni 1935)" 
teneinde de rechterlijke macht de noodzakelijke middelen te bieden om doeltreffend de 
openbare dienst van de Justitie te verzekeren, met inachtneming, meer bepaald, van artikel 
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden, aangezien verweersters zaak juist om die reden, niet kon worden berecht binnen de 
door die bepaling voorgeschreven redelijke termijn.

Hieruit volgt dus dat het arrest dat, louter op grond van de vaststelling dat de Belgische 
Staat nagelaten zou hebben de wetgevende maatregelen te treffen om de naleving van de 
voorschriften van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden in verweersters zaak mogelijk te maken, beslist dat de wet-
gever een quasi-delictuele fout heeft begaan die verweersters schade heeft veroorzaakt, de 
artikelen 33, 36 en 42 van de Grondwet schendt, het algemeen beginsel van de scheiding 
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der machten miskent en, bijgevolg, ook de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek schendt, aangezien het onrechtmatig handelen, in de zin van de twee laatstgenoemde 
bepalingen, waarop de quasi-delictuele aansprakelijkheid van de wetgever kan worden ge-
grond, niet kan bestaan in het feit dat hij nagelaten heeft normen of maatregelen te treffen 
die de rechterlijke rechter geschikt acht om een bepaalde toestand te verhelpen, aangezien 
een dergelijk verzuim of onthouden in deze zaak slechts de politieke verantwoordelijkheid 
van de wetgever jegens de Natie in het gedrang kan brengen.

Derde onderdeel
Zelfs als er abstractie moet worden gemaakt van de specificiteit van de functie van de 

wetgever en van het Parlement, wiens leden politiek verantwoordelijk zijn voor de Natie, 
om de omstandigheden te beoordelen waarin de quasi-delictuele aansprakelijkheid van de 
wetgever in het gedrang kan worden gebracht voor de hoven en rechtbanken, dan nog 
moet die aansprakelijkheid de voorwaarden van de artikelen 1382 en 1383 van het Bur-
gerlijk Wetboek vervullen.

Zij veronderstelt dus het bestaan van een bewezen fout, van een schade en van een oor-
zakelijk verband tussen fout en schade.

Het bestaan van schade voor verweerster is, op zich, ontoereikend om het mechanisme 
van de burgerlijke aansprakelijkheid en de toepassing van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek in gang te zetten, aangezien de bewuste schade bovendien uit een 
bewezen fout van de wetgever ontstaan moet zijn.

In deze zaak past het arrest de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek toe 
en is het van oordeel dat de Belgische Staat, in de persoon van de wetgever, aansprakelijk 
is omdat hij niet de geschikt geachte maatregelen heeft genomen om de dienst van de jus-
titie te Brussel doeltreffend te organiseren.

Het arrest legt echter geen enkele precieze fout of tekortkoming ten laste van de wetge-
vende macht, en het verwijst enkel naar een "uitbreiding van de personeelsformatie en een 
hoger budget", alsook naar een " eventuele wijziging van de wet van 15 juni 1935", en 
komt uiteindelijk tot de slotsom dat eiser een quasi-delectuele fout heeft begaan, zulks 
louter [op grond] van de vaststelling dat er een gerechtelijke achterstand is en dat ver-
weersters zaak abnormaal veel vertraging heeft opgelopen, terwijl de overschrijding van 
de redelijke termijn bedoeld in artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden echter niet noodzakelijkerwijs, en op zich, im-
pliceert dat de wetgever een fout heeft begaan, in de zin van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek.

Daaruit volgt dat het arrest, dat eiser geen enkele precieze tekortkoming ten laste legt, 
zijn beslissing om de aansprakelijkheid van de wetgevende macht op grond van de artike-
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek in aanmerking te nemen, niet naar recht 
verantwoordt, aangezien de overschrijding van de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6.1 
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den, op zich, niet voldoende is om te besluiten dat die overschrijding en de schade die 
daardoor voor verweerster ontstond, hun oorzaak vinden in een fout van eiser (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek alsook, bijgevolg, van artikel 
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 
1955).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Eerste middel
Het arrest legt de fout die het tegen de Staat in aanmerking neemt, niet ten las-
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te van de uitvoerende maar wel van de wetgevende macht.
Het middel mist feitelijke grondslag.
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Door de kennisneming van geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting 

aan de hoven en rechtbanken toe te kennen, stelt artikel 144 van de Grondwet 
alle burgerlijke rechten onder de bescherming van de rechterlijke macht.

Ter verwezenlijking van die bescherming heeft de grondwetgever geen reke-
ning gehouden met de hoedanigheid van de gedingvoerende partijen en evenmin 
met de aard van de handelingen waardoor een recht wordt geschonden, maar wel 
en uitsluitend met de aard van het recht waarover het geschil loopt.

Zoals de burgers is de Staat onderworpen aan rechtsregels, waaronder die wel-
ke betrekking hebben op de vergoeding van schade ten gevolge van fouten die de 
subjectieve rechten en de wettige belangen van personen aantasten.

De schadeverwekkende fout van een orgaan van de Staat stelt deze, in de re-
gel, rechtstreeks aansprakelijk op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, wanneer het orgaan binnen de grenzen van zijn wettelijke 
bevoegdheden heeft gehandeld of voor ieder redelijk en voorzichtig mens binnen 
die grenzen heeft gehandeld.

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen 
de verschillende machten van de Staat, houdt niet in dat zij in het algemeen zou 
zijn ontheven van de verplichting om de schade te vergoeden die in de uitoefe-
ning van de wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een 
derde is veroorzaakt.

Noch dat beginsel, noch de artikelen 33, 36 en 42 van de Grondwet staan eraan 
in de weg dat een rechtbank van de rechterlijke orde een dergelijke fout vaststelt 
en de Staat veroordeelt tot herstel van de schadelijke gevolgen ervan.

Door het beoordelen van het foutieve karakter van een schadeveroorzakende 
handelwijze van de wetgevende macht, mengt die rechtbank zich niet in de wet-
gevende functie en in het politiek proces van de totstandkoming van de wetten, 
maar conformeert zij zich aan de opdracht van de rechterlijke macht om de bur-
gerlijke rechten te beschermen.

Het onderdeel faalt naar recht.
2.2. Tweede onderdeel
Een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vor-

dering tot herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een 
recht dat is vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting op-
legt, is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toerei-
kende wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die ver-
plichting kan nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de 
macht om te beoordelen welke middelen moeten worden aangewend om de nale-
ving ervan te verzekeren.

Het arrest miskent het in het onderdeel aangewezen algemeen rechtsbeginsel 
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niet en schendt evenmin enige daarin aangewezen bepaling, door eiser jegens 
verweerster aansprakelijk te verklaren wegens de fout die erin bestaat "dat hij na-
gelaten heeft wetten uit te vaardigen teneinde de rechterlijke macht in staat te 
stellen de openbare dienst van de Justitie op doeltreffende wijze te verzekeren, 
met inachtneming, meer bepaald, van artikel 6.1 van het (...) Verdrag tot  be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden".

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
2.3. Derde onderdeel
Op grond van een feitelijke beoordeling oordeelt het arrest dat eiser een fout 

heeft begaan die het omschrijft in de bewoordingen die weergegeven zijn in het 
antwoord op het tweede onderdeel van het middel.

Het arrest verantwoordt dus naar recht zijn beslissing dat eisers aansprakelijk-
heid jegens verweerster in het gedrang is gebracht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt eiser in de kosten.

28 september 2006 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Fettweis – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en Heenen.

Nr. 446

1° KAMER - 28 september 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
RECHTER - GEWETTIGDE VERDENKING - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDE - HOEDANIGHEID

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
RECHTER - GEWETTIGDE VERDENKING - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDE - VERZOEKENDE 
COMMISSIE - TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID - GOEDKEURING

3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
RECHTER - GEWETTIGDE VERDENKING - HOF VAN CASSATIE - TOEPASSELIJKHEID

4º CASSATIE — ALLERLEI - VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - 
GEWETTIGDE VERDENKING - TOEPASBAARHEID

5º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
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RECHTER - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEKENDE COMMISSIE - LID VAN HET HOF VAN 
CASSATIE - WEERSLAG

6º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
RECHTER  - GEWETTIGDE VERDENKING - VOORZITTER VAN DE RECHTBANK - VERKLARING - 
OVERIGE LEDEN VAN DE RECHTBANK - OVERLEG - GRENZEN

7º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
RECHTER - MAGISTRAAT VAN DEZELFDE RECHTBANK - GEWETTIGDE VERDENKING - BEGRIP

1º Degene die een vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter instelt, dient geen 
andere hoedanigheid te hebben dan die van partij  in  de zaak waarvan de verwijzing  
wordt gevorderd. (Art. 650, Ger.W.)

2º  Aangezien de zaak waarvan de verwijzing  wordt  gevorderd hangende is,  vereist  de  
ontvankelijkheid van de vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter niet dat de 
beslissing  van  de  verzoekende  commissie  wordt  goedgekeurd  door  haar 
toezichthoudende overheid. 

3º  en  4°  De  rechtspleging  tot  verwijzing  wegens  gewettigde  verdenking  is  niet  van  
toepassing op het Hof van Cassatie1. (Art. 658, Ger.W.)

5º  De  omstandigheid  dat  een  lid  van  de  verzoekende  commissie,  die  zou  hebben 
beraadslaagd over de opportuniteit om de vordering tot onttrekking in te stellen, lid is van  
het Hof, belet het Hof niet om van die vordering kennis te nemen2. 

6º De bepaling volgens welke de verklaring van de voorzitter van de rechtbank waartegen 
de onttrekking wordt gevorderd, gesteld wordt in overleg met de leden van dat gerecht  
die met naam worden vermeld, vereist niet dat alle leden van voornoemd gerecht die  
verklaring moeten stellen. (Art. 656, vierde lid, 1°, b, Ger.W.)

7º Gelet op de nauwe banden, zowel privé als officieel, tussen een magistraat die partij is in  
de zaak en zijn ambtgenoten van hetzelfde gerecht, kan die omstandigheid bij de partijen  
en bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid 
van de rechters die uitspraak moeten doen3. 

(COMMISSIE VOOR SUDIEBEURZENSTICHTINGEN VAN BRABANT T. V.E..e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0422.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omkleed en door Meesters Xavier Leurquin en Michel 

Kaiser, advocaten bij de balie van Brussel, ondertekend verzoekschrift dat op 16 
augustus 2006 ter griffie van het Hof is neergelegd, vraagt de verzoekster dat 
haar zaak, ingeschreven op de algemene rol van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brussel onder nummer 06/4978/A, tegen J.-C. V.E., M.-J. B en de Fondation 
Jeanne M. Bar, wegens gewettigde verdenking aan dat gerecht wordt onttrokken.

Bij arrest van 23 augustus 2006 heeft het Hof beslist dat het verzoek niet ken-

1 Cass., 23 maart 1988, AR 6617, nr 464.
2 Zie Cass., 5 feb. 2003, AR P.03.0125.F, nr 84. 
3 Zie Cass., 5 aug. 2003, AR P.03.0841.N, nr 396 (strafzaken). 
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nelijk niet-ontvankelijk is.
De voorzitter en drie leden van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 

hebben op 4 september 2006 de bij artikel 656, vierde lid, 1°, b), van het Gerech-
telijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld.

De niet-verzoekende partijen hebben op 13 september 2006 ter griffie van het 
Hof een conclusie neergelegd.

Op 22 september 2006 heeft de verzoekende partij aldaar een conclusie neer-
gelegd.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Luidens artikel 650 van het Gerechtelijk Wetboek kan iedere partij op grond 

van gewettigde verdenking vorderen dat de zaak aan de rechter wordt onttrok-
ken.

Die bepaling vereist van degene die de vordering tot onttrekking van de zaak 
aan de rechter instelt slechts dat hij partij is in de zaak waarvan de onttrekking 
wordt gevorderd.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat verzoekster par-
tij is in de zaak voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel waarin zij de 
niet-verzoekende partijen als tegenstrever heeft.

Aangezien die zaak hangende is, vereist de ontvankelijkheid van de vordering 
niet nodig dat de beslissing van de verzoekende commissie wordt goedgekeurd 
door haar toezichthoudende overheid.

De middelen van de niet-verzoekende partijen volgens welke de verzoekende 
commissie niet zou bestaan, zij onmogelijk nog "zou kunnen beweren op te tre-
den ter uitvoering van de wet van 19 december 1864 [betreffende de stichtingen 
ten voordele van het openbaar onderwijs of ten bate van bursalen] en derhalve in 
de rechtszaak betrokken zou kunnen worden als rechtspersoon" en volgens welke 
haar vermeende samenstelling, haar beslissing om in rechte op te treden en de 
goedkeuring  van  het  verenigd  college  van  de  gemeenschappelijke  gemeen-
schapscommissie onregelmatig zouden zijn, houden geen verband met de ont-
vankelijkheid van de vordering tot onttrekking.

De door de niet-verzoekende partijen voorgestelde prejudiciële vraag betref-
fende artikel 26, eerste lid, van de wet van 19 december 1864 dient bijgevolg 
niet aan het Arbitragehof te worden gesteld. 

De omstandigheid dat een lid van de verzoekende commissie zou hebben be-
raadslaagd over de opportuniteit om de vordering tot onttrekking in te stellen, lid 
is van het Hof, belet niet dat het Hof, waarop de rechtspleging tot verwijzing we-
gens gewettigde verdenking niet  van toepassing is,  van die vordering kennis-
neemt. 

Artikel 656, vierde lid, 1°, b), van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
verklaring waarin het voorziet, gesteld wordt door de voorzitter van de rechtbank 
waartegen wie de onttrekking wordt gevorderd in overleg met de leden van het 
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gerecht die met naam worden vermeld en die verklaring mede onderteken.
Die bepaling vereist niet dat alle leden van voornoemd gerecht die verklaring 

moeten stellen.
De verzoekende partij zet uiteen dat een van de geschilpartijen ondervoorzitter 

en onderzoeksrechter is in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Gelet op de nauwe banden, zowel privé als officieel, tussen een magistraat en 

zijn ambtgenoten van hetzelfde gerecht, kan die omstandigheid bij de partijen en 
bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdig-
heid van de rechters die uitspraak moeten doen.

De bekommernis om die verdenking te voorkomen, rechtvaardigt dat de zaak 
wordt onttrokken aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

De door de niet-verzoekende partijen voorgestelde prejudiciële vraag over de 
overeenstemming van artikel 648, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek met de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet hoeft niet aan het Arbitragehof te worden ge-
steld, aangezien die bepaling, waarvan het Hof geen toepassing maakt, geen ver-
band houdt met de verwijzing wegens gewettigde verdenking.

Het verzoek is gegrond.
Door de omstandigheden van de zaak is het opportuun ze te verwijzen naar een 

rechtbank van eerste aanleg die zal worden gezocht buiten het rechtsgebied van 
het Hof van Beroep te Brussel.

Dictum
Het Hof,
Beveelt dat de zaak nummer 06/4978/A, ingeschreven op de algemene rol van 

de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, aan die rechtbank wordt onttrokken.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.

28 september 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck,  waarne-
mend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. X. Leurquin, Brussel, M. Kaiser, Brussel en J. Bourtembourg, Brussel.

Nr. 447

1° KAMER - 29 september 2006

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - CONTRACTANT DIE ZICH LAAT VERVANGEN DOOR ZIJN WERKNEMER - 
FOUT VAN DE UITVOERDER - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE CONTRACTANT

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SAMENLOOP VAN 
AANSPRAKELIJKHEID — AANSPRAKELIJKHEID UIT EN BUITEN 
OVEREENKOMST - FOUT VAN EEN CONTRACTPARTIJ BIJ DE UITVOERING VAN DE 
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - VOORWAARDEN
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1º De contractant die zich door zijn werknemer laat vervangen voor de uitvoering van een  
contractuele  verplichting  is  zelf  contractueel  aansprakelijk  voor  de  schade  die  de  
uitvoerder veroorzaakt12.

2º De contractant kan slechts quasi-delictueel aansprakelijk worden gesteld indien de hem 
ten  laste  gelegde  fout  een  tekortkoming  uitmaakt  niet  alleen  aan  de  contractuele  
verbintenis maar ook aan de algemene zorgvuldigheidsplicht die op hem rust en indien  
deze fout andere dan aan de slechte uitvoering te wijten schade heeft veroorzaakt3. (Artt. 
1382, 1383 en 1384, derde lid, B.W.)

(TIERCE FRANCO BELGE n.v.. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0502.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 december 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift vijf middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
1. De contractant die zich door zijn werknemer laat vervangen voor de uitvoe-

ring van een contractuele verplichting is zelf contractueel aansprakelijk voor de 
schade die de uitvoerder veroorzaakt. Hij kan slechts quasi-delictueel aansprake-
lijk worden gesteld indien de hem ten laste gelegde fout een tekortkoming uit-
maakt  niet  alleen aan de  contractuele verbintenis  maar ook aan de  algemene 
zorgvuldigheidsplicht die op hem rust en indien deze fout andere dan aan de 
slechte uitvoering te wijten schade heeft veroorzaakt.

2. De appelrechters oordelen dat er een contractuele verhouding bestond tussen 
de filiaalhoudster werknemer van de eiseres en de verweerder, dat tussen de eise-
res en de verweerder het contract niet kon worden gehonoreerd door de fout be-
gaan door de verweerster in de uitvoering van de overeenkomst. Zij geven aldus 
te kennen dat tussen de eiseres en de verweerder een contractuele band bestond 

1 Zie Cass., 27 feb. 2003, AR C.01.0457.F, nr 138.
2 Het  O.M.  concludeerde  tot  verwerping  van  dit  middel  op  grond  van  de  overweging  dat  de 
appelrechters weliswaar hebben vastgesteld dat de tweede verweerster een werkneemster was van 
eiseres,  maar  ook  hebben  geoordeeld  dat  tussen  eerste  verweerder  en  tweede  verweerster  een 
rechtstreekse  contractuele  band  bestond  en  dat  tweede  verweerster  een  persoonlijke 
resultaatsverbintenis tegenover eerste verweerder had aangegaan. Daardoor hadden zij volgens het 
O.M. het  verweer omtrent het  bestaan van een rechtstreekse contractuele band tussen eiseres en 
eerste verweerder ontmoet en verworpen, zodat het O.M. van oordeel was dat het middel berustte op 
een verkeerde lezing van het bestreden arrest en derhalve feitelijke grondslag miste. 
3 Zie Cass., 21 juni 2002, AR C.00.0093.F, nr 375.
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en kennen de vordering van de eiseres toe op quasi-delictuele grond zonder de 
gevolgen van een mogelijke samenloop te onderzoeken.

3. Zij schenden aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen, met uit-
zondering van de motiveringsplicht.

4. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

29 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Strijdige conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Wouters en Houtekier.

Nr. 448

1° KAMER - 29 september 2006

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - VERVOERDER - 
AANSPRAKELIJKHEID - VORDERINGSGERECHTIGDEN

2º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - VERVOERDER - 
AANSPRAKELIJKHEID - VORDERINGSRECHT VAN DE AFZENDER - VOORWAARDEN

1º  Uit  het  systeem van  het  C.M.R.-Verdrag  vloeit  voort  dat  zowel  de  afzender  als  de 
geadresseerde  gerechtigd  zijn  om  op  grond  van  artikel  17  een 
aansprakelijkheidsvordering  in  te  stellen  tegen  de  vervoerder.  (Artt.  12,  13,  en  17, 
C.M.R.-Verdrag)

2º De afzender, die op grond van de overeenkomst vorderingsgerechtigd is voor het verlies  
of de beschadiging van de lading of voor vertraging in de aflevering, dient hiertoe niet het  
bestaan  van  de  schade  in  het  eigen  vermogen  te  bewijzen,  behoudens  ingeval  de  
vervoerder door zowel de afzender als de geadresseerde wordt aangesproken. (Art. 17, 
C.M.R.-Verdrag)

(G.M. DE ROOY & ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF BELGIË n.v. T. PHILIPS INNOVATIVE 
APPLICATIONS n.v.)

ARREST

(A.R. C.04.0203.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 september 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12, 13 en 17 van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internatio-

naal vervoer van goederen over de weg (hierna "C.M.R.-Verdrag"), goedgekeurd bij wet 
van 4 september 1962;

- de artikelen 1119, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153 en 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
De appelrechters veroordelen de eiseres, grotendeels met bevestiging van het vonnis a 

quo, tot betaling aan de verweerster van een bedrag van 6.555,72 euro, te vermeerderen 
met een rente van 5 pct. vanaf 12 november 1997 tot de dag der volledige betaling en van 
twee derden van de kosten in eerste aanleg en de kosten in hoger beroep. Daarbij verwer-
pen de appelrechters onder meer het verweer van eiseres dat erin bestond aan te voeren 
dat de vordering van de verweerster als ongegrond diende te worden afgewezen, om reden 
dat de verweerster slechts aanspraak kan maken op enige schadevergoeding voor zover ze 
aantoonde werkelijk schade te hebben geleden en zij in casu niet aantoonde effectief scha-
de te hebben geleden, op grond van onder meer de volgende motieven:

"Dat (de eiseres) evenwel beweert dat de vordering van (de verweerster) (afzender) als 
ongegrond dient te worden afgewezen, om reden dat de geïntimeerde slechts aanspraak 
kan maken op enige schadevergoeding voor zover zij aantoont daadwerkelijk schade te 
hebben geleden en zij in casu niet aantoont effectief schade te hebben geleden;

dat  zij  beweert  dat  de  werkelijke  schadelijder  de  vennootschap  naar  vreemd  recht 
GmbH Österreichische Philips & Horny Industries is en niet de geïntimeerde (de verweer-
ster), aanvoerende:

- dat uit de voorgelegde Abtretungsverklarung onomstotelijk blijkt dat de vennootschap 
naar vreemd recht GmbH Österreichische Philips & Horny Industries als werkelijk gelae-
deerde partij al haar rechten (ten aanzien van de vervoerder) had overgedragen aan de 
vennootschap naar vreemd recht A.I.G. Europe S.A. Direktion für sterreich, Rengasse 6 - 
8 te 1010 Wenen;

- dat evenwel noch de vennootschap naar vreemd recht GmbH Österreichische Philips 
& Horny Industries, noch de vennootschap naar vreemd recht A.I.G. Europe S.A. in de 
procedure voor de eerste rechter betrokken waren;

-  dat  (de  verweerster)  niet  betwist  dat  in  casu  niet  zij  doch  de  vennootschap  naar 
vreemd recht Österreichische Philips & Horny Industries (partij die overigens niet in de 
procedure aanwezig was) de werkelijke schadelijder is;

Dat (de verweerster) ten stelligste betwist dat zij geen schade heeft geleden; dat zij met 
name beweert dat zij wel degelijk schade heeft geleden om redenen

- dat zij, in het kader van de verkoop, door toedoen van de vervoerder, niet aan haar le-
veringsplicht heeft kunnen voldoen;

- dat ingevolge de diefstal, te weinig toestellen bij de bestemmeling konden worden af-
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geleverd;
- dat zij voor dit tekort aan goederen, door de bestemmeling niet betaald is geworden of 

slechts betaald is geworden, nadat zij op eigen kosten een nazending diende te organise-
ren;

Dat in casu de vraag aan de orde is of degene die formeel gelegitimeerd is ter uitoefe-
ning van zijn claimrecht verplicht is aan te tonen dat hij de schade in eigen vermogen 
heeft geleden; dient hij met andere woorden eveneens materieel gelegitimeerd te zijn ?; 
dienen recht en belang parallel te lopen ?;

Dat van zodra men deze eis stelt men genoodzaakt is het bestaan van een dergelijk be-
lang uit de onderliggende overeenkomst, derhalve buiten de vervoerovereenkomst, te dis-
tilleren;

Dat het stellen van het belangvereiste als een algemene voorwaarde voor de uitoefening 
van het claimrecht dient te worden afgewezen;

Dat de uitoefening van uit de vervoerovereenkomst voortspruitende rechten niet van 
buiten die overeenkomst gelegen factoren afhankelijk dient te zijn; dat op deze wijze im-
mers de uitoefening van een uit de vervoerovereenkomst voortvloeiend recht van de on-
derliggende rechtsverhouding tussen afzender en geadresseerde, waaraan de vervoerder 
vreemd is, afhankelijk wordt gemaakt;

Dat abstractie dient te worden gemaakt van de onderliggende rechtsverhouding; dat 
zulks met zich meebrengt dat de vervoerder zonder risico aan degene, die gerechtigd is de 
vordering tegen hem in te stellen, kan betalen; dat hij zich niet behoeft te verdiepen in de 
aan de hem vreemd zijnde rechtsverhouding tussen afzender en geadresseerde;

Dat de aanvaarding van deze mogelijkheid dat degene die een vordering instelt zonder 
zelfs schade in eigen vermogen te hebben geleden derhalve de behoefte aan het belang - 
of risico - criterium uitsluit; dat de C.M.R.-rechtspraak in verschillende landen, waaronder 
België, deze stelling aankleeft; dat in België de hoogste rechter onomwonden heeft geko-
zen voor een abstractie van de onderliggende overeenkomst, en ondermeer werd beslist 
dat b.v. de geadresseerde na aflevering der goederen van de vervoerder schadevergoeding 
kan vorderen, zonder dat hij daartoe hoefde aan te tonen dat hij zelf schade had geleden 
(Zie Hof van Cassatie van 13/06/1980, EVR 1980, blz. 851 en Hof van Beroep Brussel 
van 30/10/1975, EVR 1976, blz. 238);

Dat het evenmin terzake is of de afzender al dan niet schade in eigen vermogen heeft 
geleden (s' Gravenhage 08/11/1994 S. &S. 1995, nr. 88, en O.G.H. Wien, 28/06/1988, 
TranspR, 1989, blz. 222);

Dat, hoewel kan worden gesteld dat de uitoefening van het vorderingsrecht in beginsel 
niet van externe factoren afhankelijk dient te worden gesteld, er evenwel situaties denk-
baar zijn waarin men, voor de vraag gesteld wie het claimrecht kan uitoefenen, wordt ge-
noodzaakt bij de onderliggende rechtsverhouding te rade te gaan;

Dat dit  het  geval is  wanneer de partijen tegelijkertijd op grond van hun onderlinge 
rechtsverhouding menen hun claimrecht te kunnen realiseren en derhalve de vervoerder 
van weerszijden aanspreken; dat men in dit geval aangewezen is op het belang - criterium;

Dat de vordering tot schadevergoeding, zoals hierboven reeds gezegd, in principe niet 
gebonden is aan de vraag naar de eigendom en het risico van de goederen; dat het alleen is 
wanneer de vervoerder door de afzender en de bestemmeling samen aansprakelijk worden 
gesteld, dat de eis slechts gegrond is voor degene die aan de hand van de contractuele ver-
houdingen schade lijdt;

Dat derhalve, gelet op het feit dat in casu alleen (de verweerster) (afzender) de vorde-
ring stelt het belangcriterium niet speelt en de omstandigheid of (de verweerster) de daad-
werkelijke schadelijder is in casu niet relevant is".
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Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 17.1 van het C.M.R.-Verdrag en onder de voorwaarden bepaald in ar-

tikel 17 en volgende van het C.M.R.-Verdrag, is de vervoerder aansprakelijk voor geheel 
of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de goederen, welke ontstaan tussen het 
ogenblik van de inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van de aflevering, 
alsmede voor de vertraging in de aflevering.

Krachtens artikel 12.1 van het C.M.R.-Verdrag heeft de afzender het recht over de goe-
deren te beschikken, in het bijzonder door van de vervoerder te vorderen dat hij het ver-
voer ophoudt, de plaats bestemd voor de aflevering der goederen wijzigt of de goederen 
aflevert aan een andere geadresseerde dan in de vrachtbrief is aangegeven.

Krachtens artikel 12.2. vervalt dit recht wanneer het tweede exemplaar van de vracht-
brief aan de geadresseerde is overhandigd of wanneer deze gebruik maakt van het recht 
bedoeld in artikel 13, eerste lid van het verdrag, terwijl krachtens artikel 12.3 van het 
C.M.R.-Verdrag het beschikkingsrecht reeds vanaf het opmaken van de vrachtbrief aan de 
geadresseerde toekomt wanneer een vermelding in die zin door de afzender op de vracht-
brief is gesteld.

Krachtens artikel 13.1 van het C.M.R.-Verdrag heeft na aankomst van de goederen op 
de plaats bestemd voor de aflevering, de geadresseerde het recht van de vervoerder te vor-
deren dat het tweede exemplaar van de vrachtbrief aan hem wordt overhandigd en de goe-
deren aan hem worden afgeleverd, een en ander tegen ontvangstbewijs. Wanneer verlies 
van de goederen is vastgesteld of de goederen aan het einde van de termijn bedoeld in ar-
tikel 19, niet zijn aangekomen, is de geadresseerde gerechtigd om op eigen naam tegen-
over  de vervoerder gebruik te maken van de rechten,  die  uit  de vervoerovereenkomst 
voortspruiten.

Uit deze noch enige andere bepalingen van het C.M.R.-Verdrag volgt dat wanneer de 
afzender na de aflevering van de goederen een vordering instelt tegen de vervoerder op 
grond van artikel 17 van het C.M.R.-Verdrag, diens vordering, indien alleen hij de vorde-
ring instelt en niet de geadresseerde samen met hem, gegrond kan worden verklaard zon-
der dat moet worden vastgesteld dat de afzender de schade heeft geleden waarvan hij de 
vergoeding vordert op grond van de vervoersovereenkomst;  in geen van de geciteerde 
noch enige andere bepalingen van het C.M.R.-Verdrag wordt bepaald dat de rechthebben-
de die tegen de vervoerder de vordering instelt bedoeld in artikel 17 van het verdrag, niet 
moet aantonen dat hij schade heeft geleden en dus de werkelijke schadelijder is; de afzen-
der moet aantonen schade te hebben geleden, opdat zijn vordering op grond van artikel 17 
van het verdrag gegrond zou kunnen worden verklaard en dit, ongeacht of de vervoerder 
al dan niet tegelijk door de afzender en de geadresseerde aansprakelijk wordt gesteld.

Door te beslissen dat het alleen is wanneer de vervoerder door de afzender en de gea-
dresseerde samen aansprakelijk wordt gesteld, dat de eis gegrond is in hoofde van degene 
die aan de hand van de contractuele verhoudingen schade lijdt en dat, gelet op het feit dat 
in casu alleen de verweerster (afzender) de vordering stelt, de omstandigheid of verweer-
ster de daadwerkelijke schadelijder in casu niet relevant is, hebben de appelrechters de ar-
tikelen 12, 13 en 17 van het C.M.R.-Verdrag geschonden.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 17, lid 1, van het C.M.R.-Verdrag, is de vervoerder aanspra-
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kelijk voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de goederen, 
welke ontstaan tussen het ogenblik van de inontvangstneming van de goederen 
en het ogenblik van de aflevering, alsmede voor de vertraging in de aflevering.

Uit het systeem van het C.M.R.-Verdrag vloeit voort dat zowel de afzender als 
de geadresseerde gerechtigd zijn om op grond van artikel 17 een aansprakelijk-
heidsvordering in te stellen tegen de vervoerder.

De afzender is op grond van de overeenkomst vorderingsgerechtigd voor het 
verlies of de beschadiging van de lading of voor vertraging in de aflevering. Hij 
dient hiertoe niet het bestaan van de schade in het eigen vermogen te bewijzen, 
behoudens ingeval de vervoerder door zowel de afzender als de geadresseerde 
wordt aangesproken.

2. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de afzender in elk geval enkel vorde-
ringsgerechtigd is op voorwaarde dat hij het bewijs levert van persoonlijke scha-
de, faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

29 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Gérard en Kirkpatrick.

Nr. 449

1° KAMER - 29 september 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEOORDELING

1º Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,  
indien zij  een abnormaal  kenmerk vertoont waardoor zij  in bepaalde omstandigheden  
schade kan veroorzaken1. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

1 Cass., 28 jan. 2005, AR C.02.0272.N, nr 55; zie Cass., 25 april 2005, AR C.03.0400.N, nr 239.
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2º Het abnormale kenmerk moet geen intrinsiek kenmerk betreffen of een blijvend element  
dat inherent is aan de zaak en zich voordoet buiten ieder toedoen van een derde2.  (Art. 
1384, eerste lid, B.W.)

3º Het is niet voldoende om een zaak als gebrekkig te beschouwen dat aan de zaak iets 
werd toegevoegd waardoor schade ontstaat; vereist is dat de zaak in haar geheel een 
abnormaal kenmerk vertoont3. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

4º De feitenrechter oordeelt onaantastbaar in feite of de zaak een gebrek vertoont en of  
hetgeen toegevoegd wordt, deel uitmaakt van dit geheel. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

(VLAAMS GEWEST T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0427.N – C.05.0192.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 23 oktober 2003 in ho-

ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In de zaak C.04.0427.N
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond, veroordeelt 

hem met bevestiging van het vonnis a quo, tot betaling van 1.021,52 euro, meer intresten, 
aan de eerste verweerster en van 26.604 euro, meer intresten, aan de derde verweerster, 
verwijst de eiser in de kosten van eerste aanleg aan de zijde van de eerste en de derde ver-
weersters en de vierde verweerder, en in de kosten in hoger beroep van alle de verweer-
ders ten belope van 2/3, en dit op volgende gronden:

"1. Feitelijke gegevens en voorgaanden:
De auto VW Polo van (de eerste verweerster) - verzekerd bij (de derde verweerster) - 

werd op 16 februari 1997 overdag op de N49 te Assenede beschadigd door een stuk gietij-
zer dat zich op die weg bevond en dat werd opgeworpen door het links inhalende voertuig 
bestuurd door (de tweede verweerder). Het stuk gietijzer kwam in de voorruit van de VW 
Polo terecht waardoor de inzittende van die auto, B.R., ernstig gewond werd.

De bestuurder R. verklaarde o.a.: '(...) Ik reed op de rechtse rijstrook en er was tamelijk 
druk verkeer. Ik werd ingehaald door verscheidene wagens. Op zeker ogenblik werd ik in-
gehaald door een stationwagen, deze raakte met de rechtse wielen een groot voorwerp dat 
op de linkse rijstrook lag. Dit voorwerp werd in de richting van mijn wagen gekatapul-
teerd, ging dwars door de voorruit en trof mijn vader vlak in het gezicht, meer bepaald op 
het voorhoofd.(...) Ik wens te verklaren dat op het ogenblik van het ongeval voor mij op 

2 Zie Cass., 28 jan. 2005, AR C.02.0272.N, nr 55, alsook Cass., 2 maart 1995, AR C.94.0313.F, nr 
130;  Cass.,  18  okt.  2001,  AR  C.98.0551.N  en  17  jan.  2003,  AR  C.02.0012.N,  met  noot  S. 
MOSSELMANS, "Het gebrek van de 'samengestelde' zaak", T.B.B.R., 2004, 84-90. 
3 Cass., 17 jan. 2003, AR C.02.0012.N, met noot S. MOSSELMANS, l.c.
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de rechtse rijstrook geen verkeer was. Ik werd door twee voertuigen links ingehaald, deze 
hadden een tussenafstand van ongeveer 15 meter. Ik heb het voorwerp gezien tussen het 
eerste en tweede voertuig, ik heb niet gezien of dit voorwerp van het eerste voertuig is 
losgekomen, of dat het eerste voertuig er gewoon is overgereden of ernaast heeft gereden. 
Het tweede voertuig heeft het voorwerp geraakt met het rechtervoorwiel, waarna het voor-
werp in mijn ruit werd gekatapulteerd. Ik meen achteraf bezien, dat het tweede voertuig 
volgens mij het voorwerp had kunnen ontwijken, de bestuurder heeft na het ongeval wel 
tegen mij gezegd dat hij dacht dat het aarde was welke op de rijbaan lag'.

(De tweede verweerder) verklaarde o.a.: '(...) Er was tamelijk druk verkeer, ik reed op 
de linkse rijstrook te samen met nog een paar wagens voor en achter mij. Ik reed ongeveer 
100 km/u Op een 20-tal meter voor mij reed een wagen. Op zeker moment zag ik vanon-
der de wagen voor mij een voorwerp op de linkse rijstrook te voorschijn komen. Ik kon 
echter niet de minste reactie uitvoeren en raakte het voorwerp met het rechtse voorwiel. Ik 
zag dan in mijn spiegel dat het voorwerp werd weg gekatapulteerd in de richting van een 
wagen op de rechtse rijstrook die ik zopas had ingehaald. Onmiddellijk begaf ik me naar 
de rechtse rijstrook wegens lekke band. Gezien ik het voorwerp pas opmerkte toen mijn 
voorrijder dit gepasseerd was had ik helemaal niet meer de tijd om dit voorwerp te ontwij-
ken'.

Uit de geseponeerde strafbundel en de erbij gevoegde schets blijkt wat volgt: 
- de rijbaan op de N49 is op de plaats van het ongeval verdeeld in 2 x 2 rijstroken, van 

elkaar gescheiden door een middenberm en voorzien van een betonnen stootband;
- rechts van de rijbaan is er een gelijkgrondse asfaltberm;
- betrof het een roestig, ruw, gietijzeren voorwerp in de vorm van een piramide met af-

geplatte top;
- dat voorwerp was 8 cm hoog en had een basis van ongeveer 17 op 14 cm.; 
- het voertuig van (de eerste verweerster) werd vooraan beschadigd (voorruit vernield 

en in het midden doorboord).
De door het Parket aangestelde deskundige R. D. kwam in zijn deskundig verslag o. a. 

tot volgende besluiten: '(...) (de tweede verweerder) reed op de linker rijstrook aan een 
snelheid van 100 km/u, in een file met vlot verkeer. De buitenkant van de rechter voor-
band van de Mondeo (de tweede verweerder) reed over een blok gietijzer (6 kg). Deze 
blok werd schuin naar rechts achter en iets naar boven gericht geprojecteerd naar de rech-
tere rijstrook. De bestuurder R. reed op de rechtere rijstrook, iets achter de links voorrij-
dende Mondeo (de tweede verweerder). Het geprojecteerde gietijzeren blok kwam in de 
voorruit van de Polo/R. terecht. De voorruit werd doorboord en het blok gietijzer kwam 
terecht op het hoofd van de rechts vooraanzittende passagier R. B., welke hierbij zwaar 
gekwetst werd. Bestuurder (de tweede verweerder) en bestuurder R. konden het ongeval 
niet vermijden. Gezien de filevorming met wel vlot verkeer, kon bestuurder (de tweede 
verweerder) onmogelijk vooraf het blok gietijzer liggend op zijn rijstrook waarnemen. Het 
blok schroot gietijzer moet afgevallen zijn van een vrachtwagen welke schroot vervoerde, 
mogelijk van of naar het bedrijf Sidmar, dichtbij gelegen. De vrachtwagen bleef onbe-
kend.'

(...)
3. Verdere procedure de grieven: (...)
(De eiser) roept de volgende grieven in:
De loutere aanwezigheid van een stuk gietijzer op het wegdek is geen kenmerk ervan, 

dit terwijl een gebrek veronderstelt dat het kenmerkende, het karakteristieke van een be-
paalde zaak wordt geraakt. Het stuk gietijzer maakte geen deel uit van de weg en tastte 
deze dan ook niet aan in de structuur. De beide voorwerpen zijn altijd afzonderlijke enti-
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teiten geweest zonder ooit één structuur te vormen. Het vereiste dat een gebrek een ken-
merk moet zijn van een zaak, doet geen afbreuk aan de cassatierechtspraak dat een gebrek 
niet noodzakelijk inherent of intrinsiek moet zijn omdat het Hof van Cassatie daarmee al-
leen duidelijk maakt dat een gebrek ook een externe oorzaak kan hebben. Het vereiste 
van, het bewijs van een kenmerk is onverkort blijven bestaan.

(...)
4. Beoordeling:
C..)
4.3. Beoordeling van de grieven:
4.3.1. M.b.t. het principaal hoger beroep:
4.3.1.1.
De aansprakelijkheid van (de eiser) op grond van artikel 1384, eerste lid B.W. impli-

ceert dat moet vaststaan dat het wegdek behept was door een gebrek waardoor (de eerste 
verweerster) een schade heeft geleden. Een zaak is gebrekkig indien zij een abnormaal 
kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken.

4.3.1.2.
(De eiser) werpt terecht op dat de eerste rechter ter beoordeling van het abnormaal zijn 

van het gevaar verkeerdelijk als referentiecriterium verwijst naar de normaal voorzichtige 
en redelijke overheid in dezelfde omstandigheden geplaatst. De vraag stelt zich concreet 
of de aanwezigheid van het stuk gietijzer op het wegdek een abnormale gesteldheid van 
dat wegdek impliceerde, waardoor het niet meer beantwoordde aan het bepaalde model 
waaraan het is te toetsen.

Met (zijn) stelling dat de loutere aanwezigheid van een stuk gietijzer op het wegdek 
geen kenmerk ervan is dit terwijl ook volgens de meest recente cassatierechtspraak het 
vereiste van het bewijs van een kenmerk onverkort is blijven bestaan, begeeft (de eiser) 
zich in een spel van woorden. Met het 'kenmerk' wordt immers net die eigenschap of dat 
element  bedoeld  waardoor  een  zaak  zich onderscheidt  van  gelijke  zaken.  Met  andere 
woorden wordt daarmee gedoeld op het gebrek zelf. Met het woord 'kenmerk' wordt hele-
maal niet vereist dat - in deze concrete zaak - het stuk gietijzer deel zou moeten uitmaken 
van de weg en daardoor het kenmerkende, het karakteristieke van de weg zou raken. Een 
door een gebrek aangetaste zaak kan een samengesteld geheel zijn, zonder dat het afwij-
kende kenmerk een intrinsiek kenmerk van die zaak moet zijn.

Concreet: het kenmerk of de eigenschap waardoor het wegdek niet meer beantwoordde 
aan het model waaraan het is te toetsen, was de aanwezigheid van een groot stuk gietijzer. 
Een modaal wegdek is immers vrij van dergelijke grote stukken gietijzer. Dit stuk gietij-
zer (zoals omschreven in het feitenrelaas) was immers in die mate groot dat het wegdek 
een abnormaal kenmerk vertoonde waardoor uiteraard schade kon worden veroorzaakt.

De rechtbank besluit dat het wegdek door de aanwezigheid van een stuk gietijzer zoals 
hoger omschreven, behept was door een gebrek in de zin van artikel 1384,  eerste lid 
B.W." (vonnis pp. 2-4, sub 1, p. 8, sub 3, tweede alinea, pp. 12-13, sub 4.3.1.).

Grieven
Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wet-

boek, indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandighe-
den schade kan veroorzaken.

De omstandigheid dat het abnormale kenmerk geen intrinsiek kenmerk moet betreffen 
of een blijvend element dat inherent is aan de zaak en zich voordoet buiten ieder toedoen 
van een derde, belet niet dat de structuur van de zaak moet zijn aangetast waardoor de 
zaak een abnormaal kenmerk vertoont.
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Het is niet voldoende om een zaak als gebrekkig te beschouwen, dat aan een zaak iets 
wordt toegevoegd waardoor schade ontstaat: de zaak in haar geheel dient een abnormaal 
kenmerk te vertonen.

De bodemrechter moet in feite oordelen of de zaak een gebrek vertoont en of hetgeen 
toegevoegd wordt deel uitmaakt van dit geheel.

Te dezen blijkt uit de vaststellingen en overwegingen van het bestreden vonnis dat de 
appelrechters het stuk gietijzer beschouwen als een abnormaal kenmerk, en dus een ge-
brek, van "het wegdek" waarop het zich bevond, zonder te vereisen "(dat) het stuk gietij-
zer deel zou moeten uitmaken van de weg en daardoor het kenmerkende, het karakteristie-
ke van de weg zou raken".

Het bestreden vonnis weerhoudt aldus louter de aanwezigheid van het stuk gietijzer op 
het wegdek als een (abnormaal) kenmerk, en dus een gebrek, van het wegdek "waardoor 
uiteraard schade kon worden veroorzaakt".

Nu een vreemd voorwerp - zoals te dezen het stuk gietijzer - evenwel geen "kenmerk" 
vormt van de zaak - te dezen het wegdek - waarop het zich bevindt, en door zijn enkele 
aanwezigheid "de structuur" van die zaak niet aantast, kon het bestreden vonnis, teneinde 
een gebrek van "het wegdek" te weerhouden, niet wettig, op grond van de enkele vaststel-
ling dat het stuk gietijzer zich op het wegdek bevond, en zonder in feite, rekening houden-
de met de concrete omstandigheden van de zaak, aan te nemen dat het stuk gietijzer deel 
uitmaakte van het wegdek en de structuur ervan aantastte, oordelen:

- dat het gietijzeren voorwerp en het wegdek "een samengesteld geheel" vormden;
- dat het gietijzeren voorwerp een "kenmerk of eigenschap" was van "het wegdek";
- en dat "het wegdek" aangetast was door een gebrek "door de aanwezigheid van een 

stuk gietijzer" (schending van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).
Het bestreden vonnis kon evenmin wettig de aanwezigheid van het gietijzeren voor-

werp op het wegdek als een "abnormaal kenmerk" van "het wegdek" beschouwen "waar-
door uiteraard schade kon worden veroorzaakt", op grond van de overwegingen dat "een 
modaal wegdek vrij is van dergelijke grote stukken gietijzer" en dat "dit stuk gietijzer (...) 
in die mate groot (was) dat het wegdek een abnormaal kenmerk vertoonde", nu alleszins 
de enkele omstandigheid dat iets,  het gietijzeren voorwerp, wordt toegevoegd aan een 
zaak, het wegdek, waardoor schade kan ontstaan, of de enkele vaststelling dat de aanwe-
zigheid van het gietijzeren voorwerp abnormaal is, niet inhoudt dat de gesteldheid van de 
zaak, het wegdek, abnormaal is noch dat de zaak, het wegdek, schade kon veroorzaken 
(schending van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Voeging
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde vonnis. De zaken worden ge-

voegd.
2. Middel inzake C.04.0427.N
1. Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burger-

lijk Wetboek indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaal-
de omstandigheden schade kan veroorzaken.

Eensdeels moet het abnormale kenmerk geen intrinsiek kenmerk betreffen of 
een blijvend element dat inherent is aan de zaak en zich voordoet buiten ieder 
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toedoen van een derde.
Anderdeels is het niet voldoende om een zaak als gebrekkig te beschouwen dat 

aan de zaak iets wordt toegevoegd waardoor schade ontstaat. Vereist is dat de 
zaak in haar geheel een abnormaal kenmerk vertoont. 

2. De feitenrechter oordeelt onaantastbaar in feite of de zaak een gebrek ver-
toont en of hetgeen toegevoegd wordt, deel uitmaakt van dit geheel.

3. De appelrechters stellen vast dat:
- het voertuig van de eerste verweerster werd beschadigd door een stuk gietij-

zer dat zich op de weg bevond en dat werd opgeworpen door het inhalende voer-
tuig, bestuurd door de tweede verweerder;

- het stuk gietijzer aldus in de voorruit van het voertuig van de eerste verweer-
ster terechtkwam, waardoor de inzittende passagier ernstig verwond werd.

De appelrechters oordelen dat:
- de aansprakelijkheid van de eiser op grond van artikel 1384, eerste lid, van 

het Burgerlijk Wetboek impliceert dat moet vaststaan dat het wegdek behept was 
met een gebrek, dit is een abnormaal kenmerk dat de schade veroorzaakte;

- met het woord "kenmerk" helemaal niet wordt vereist dat, in deze concrete 
zaak, het stuk gietijzer deel zou moeten uitmaken van de weg en daardoor het 
kenmerkende, karakteristieke van de weg zou raken;

- een door een gebrek aangetaste zaak een samengesteld geheel kan zijn, zon-
der dat het afwijkende kenmerk een intrinsiek kenmerk van die zaak moet zijn;

- het kenmerk waardoor het wegdek niet meer beantwoordde aan het model 
waaraan het is te toetsen, de aanwezigheid was van een groot stuk gietijzer;

- dit stuk gietijzer immers in die mate groot was dat het wegdek een abnormaal 
kenmerk vertoonde waardoor uiteraard schade kon worden veroorzaakt.

4. Zodoende oordelen de appelrechters op feitelijke gronden dat het wegdek en 
het stuk gietijzer een geheel uitmaakte dat gebrekkig was.

5. Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
6. Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.04.0427.N en C.05.0195.N.
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser inzake C.04.0427.N in de kosten van die zaak.
Veroordeelt de eiseres inzake C.05.0192.N in de kosten van die zaak.

29 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, ad-
vocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger, De Gryse en Nelissen Grade.
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Nr. 450

1° KAMER - 29 september 2006

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — RIVIER- EN ZEEVERVOER - 
ZEEVERVOER - TIJDSTIP VAN DE AFLEVERING - BEGRIP

2º VERVOER — GOEDERENVERVOER — RIVIER- EN ZEEVERVOER - 
ZEEVERVOER - TIJDSTIP VAN DE AFLEVERING - CONVENTIONELE BEPALING - GELDIGHEID

1º Het tijdstip van de aflevering in de zin van artikel 91, Zeewet, dient te worden begrepen  
als het tijdstip van de feitelijke aflevering van de goederen. (Art. 91, Zeewet)

2º De dwingende bepaling van artikel 91, A, §3, 6°, eerste lid, Zeewet, staat er niet aan in  
de weg dat het tijdstip van de aflevering conventioneel wordt bepaald op het tijdstip van 
de overhandiging van de goederen aan de douane, in zoverre de mogelijkheid voor de  
rechthebbende om protest te formuleren op het ogenblik van het conventioneel bepaalde  
tijdstip niet wordt uitgesloten1. (Art. 91, A, §3, 6°, eerste lid, Zeewet)

(ZURICH INSURANCE COMPANY, vennootschap naar Zwitsers recht e.a. T. DSR/STINNES WEST INDIES SERVICES 
GmbH, vennootschap naar Duits recht, e.a. )

ARREST

(A.R. C.04.0518.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 91, A, §3, 6°, eerste en tweede lid, en 8° van de gecoördineerde wetten op de 

Zee- en Binnenvaart, die titel II van boek II van het Wetboek van koophandel vormen 
(wet van 28 november 1928, artikel 1);

- de artikelen 6, 1131, 1133 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vordering van de tweede eiseres ongegrond op basis 

van volgende overwegingen:
"De feiten en retroacten die aan de grondslag liggen van de vorderingen kunnen als 

volgt bondig samengevat worden:
- Op 9 mei 1998 werd te Antwerpen een cognossement nr. NVCOSOL 17 AA 13300 

uitgeschreven nopens het vervoer van 159 platen gewalst staal. (De tweede eiseres) en de 
Inc. Fabrique de Fer Charleroi (USA) stellen houders van het cognossement te zijn.

1 Over de "takelclausule" zie W. FRANSEN, "Discharge and Delivery Clause", in  Liber Amicorum 
Robert Wijffels, Antwerpen, 2001, p. 63-77; B. INSEL, "Commentaar op recente transportrechtelijke 
uitspraken", R.H.A., 1996, (105) 114-116
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- De lading werd met het zeeschip Ms Olmeca van Antwerpen naar San Juan vervoerd 
waar ze op 26 mei 1998 werd ontscheept. De goederen werden gelost, door de douane 
ontvangen en door de douane vrijgegeven op of omstreeks 26 mei 1998.

- Het cognossement vermeldt (de tweede eiseres) als geadreseerde.
- Op 2 juni 1998 werden de goederen opgehaald door (de tweede eiseres). Op deze da-

tum werden volgbriefjes opgesteld, waarin voorbehoud gemaakt werd voor beschadiging 
van de platen.

- Op 4 juni 1998 verstuurde Ewig International Marine Corp. aan scheepsagent Interna-
tional Shipping Agency een protest, waarbij de rederij op een expertise uitgenodigd werd, 
zonder dat plaats en tijdstip van deze expertise werden vermeld. De rederij was echter niet 
aanwezig op de expertise die op 5 juni 1998 plaatsvond.

- In het expertiseverslag wordt schade aan 22 platen vastgesteld. De platen waren ver-
vormd waardoor zij ongeschikt waren voor hun initieel gebruik.

- Als gevolg hiervan werden de 22 platen als averijgoed verkocht, waardoor er verlies 
geleden werd ten bedrage van 40.537,45 USD, met name 39.301, 80 USD voor goederen-
verlies en 1.235, 65 USD aan expertisekosten.

- De appellanten (waaronder de tweede eiseres) gingen over tot dagvaarding van (de 
verweerster) op 10 mei 1999 strekkende tot vergoeding van het hoger vernoemde verlies. 
(De verweersters) werden contractueel aangesproken als scheepseigenaar en/of bevrachter 
en/of cognossementuitgever en/of zeevervoerder en/of scheepsbeheerder q. q.  op basis 
van het voorliggend cognossement.

(...)
1. Het cognossement nr. NVCOSOL 17M 13300 bevat in artikel 19 van de cognosse-

mentsvoorwaarden een zgn. 'notification and delivery' clausule (clausule van kennisge-
ving en aflevering).

Partijen refereren vaak aan clausule nr. 19 van het desbetreffend cognossement zonder 
evenwel deze clausule of de relevante passages ervan te citeren. De relevante passages uit 
deze clausule meent het hof als volgt te kunnen lezen:

'19. Notification and Delivery
(2) The carrier without giving notice either of arrival or discharge may discharge the 

goods whether perishable or whatever their nature,... continuously Sundays and holidays 
included, at all such hours by day or by night as to the carrier to determine no matter what 
the state of the weather or custom of the port may be.

... the responsibility of the carrier in any capacity shall all together cease and the goods 
shall be considered to be delivered ... when taken into custody of the customs or other au-
thorities. The carrier shall not be required to give any notification of disposition of the 
goods."

Het hof meent deze relevante passages van de desbetreffende clausule als volgt te kun-
nen begrijpen, bij gebrek aan vertaling:

'19. Kennisgeving en Aflevering
(2) De vervoerder mag zonder kennisgeving, zowel met betrekking tot de aankomst dan 

wel met betrekking tot de lossing, de goederen lossen, zondag of feestdagen inbegrepen, 
op elk uur van dag en nacht, te bepalen door de vervoerder, ongeacht in welke de staat 
van het weer is of het gebruik van de haven...

... de verantwoordelijkheid van de vervoerder zal in alle gevallen ophouden en de goe-
deren zullen geacht worden te zijn afgeleverd ... wanneer zij door de douane of andere au-
toriteiten worden in bezit genomen. De vervoerder dient geen kennisgeving van ter be-
schikkingstelling van de goederen te verstrekken.'
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Volgens clausule 19 houdt de verantwoordelijkheid van de zeevervoerder op van zodra 
de goederen overgedragen worden aan de douane of andere autoriteiten.

(De tweede eiseres) (is) van oordeel dat de 'notification and delivery' clausule ongeldig 
is, aangezien de rederij middels deze clausule tracht te bekomen dat de ladingbelangheb-
benden zouden  protesteren  vooraleer  zij  de  goederen hebben  ontvangen.  Volgens (de 
tweede eiseres) heeft artikel 19 van de cognossement-voorwaarden geen invloed op het 
ogenblik waarop door de ontvanger dient te worden geprotesteerd. (De tweede eiseres) 
(meent) dat het protest - conform artikel 91 van de Zeewet - slechts dient geformuleerd te 
worden op het ogenblik waarop de goederen worden overhandigd aan de persoon die, 
krachtens de vervoerovereenkomst, recht heeft op aflevering, dit is de ladingbelangheb-
benden, omdat deze vanaf dat ogenblik de 'werkelijke mogelijkheid' heeft om zijn goede-
ren te controleren.

2. Ingeval van uiterlijk zichtbaar verlies of schade dient het protest krachtens artikel 91, 
A, §3, 6°, eerste lid, van de Zeewet geformuleerd te worden voor of op het ogenblik van 
het weghalen van de goederen en van hun overgifte aan de krachtens de vervoerovereen-
komst op de aflevering recht hebbende persoon (m.a.w. vanaf de materiële weghaling 
door de rechthebbende). In geval van niet-uiterlijk zichtbaar verlies of schade moet het 
protest krachtens artikel 91, A, §3, 6°, tweede lid, van de Zeewet geformuleerd worden 
binnen drie dagen na de aflevering.

Er kan van de regel, die stelt dat de juridische aflevering van de goederen in principe 
samenvalt  met  de  feitelijke  aflevering aan  de bestemmeling,  rechtsgeldig  contractueel 
worden afgeweken door in het cognossement te bepalen dat het tijdstip van de juridische 
aflevering van de goederen samenvalt met het tijdstip van de inbezitname ervan in handen 
van een douane of andere autoriteit.

Artikel 19 van de cognossementvoorwaarden bepaalt dat de goederen geacht worden te 
zijn afgeleverd op het ogenblik van hun in bezit name in handen van de douane of andere 
autoriteit en dat de zeevervoerder geen aansprakelijkheid draagt voor verlies of schade 
voor de belading en na lossing (zie cognossementsclausule nr. 5.4).

De draagwijdte van de 'notification and delivery' clausule bestaat erin dat de juridische 
aflevering van de goederen in casu samenvalt met de materiële inontvangstneming door 
de douane of een ander staatsmonopoliebedrijf.

De 'notification and delivery' clausule is bijgevolg niet in strijd met artikel 91 van de 
Zeewet en is een rechtsgeldige clausule. Het staat de zeevervoerder vrij het ogenblik van 
de juridische overgave der goederen te doen samenvallen met de materiële overhandiging 
aan de douane. Zonder nadere specificatie kan het begrip aflevering in de zin van artikel 
91 van de Zeewet begrepen worden als het tijdstip van de feitelijke aflevering. Niets ver-
hindert de zeevervoerder het begrip aflevering conventioneel nader te bepalen als zijnde 
het tijdstip van de overhandiging van de goederen aan de douane.

De cognossementclausule waarop (de verweerders) zich beroepen is bijgevolg rechts-
geldig.

3. Uit het door (de tweede eiseres) bijgebrachte deskundigenverslag Ewig blijkt dat de 
goederen niet alleen gelost werden op of omstreeks 26 mei 1998 maar ook op of om-
streeks 26 mei 1998 door de douane ontvangen en door de douane vrijgegeven (eigen on-
derlijning) (zie rapport Ewig onder 3.2, 3.3 en 3.4 - (...)).

(De tweede eiseres) (toont) niet aan dat zij in de onmogelijkheid (was) om alsdan de 
goederen weg te halen bij de douane, ergo vrij (kon) beschikken over de goederen, zodat 
mag worden aangenomen:

(1) dat de aflevering door de zeevervoerder ten aanzien van de diegenen die recht heb-
ben op de afgifte van de goederen gebeurde op of omstreeks 26 mei 1998.
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(2) dat diegene die recht hebben op de afgifte van de goederen uiterlijk bij de vrijgave 
van de goederen door de douane, respectievelijk het ter beschikking stellen van de goede-
ren protest hadden dienen uit te brengen voor zichtbare schade aan de goederen.

(De tweede eiseres) (houdt) dan ook ten onrechte voor dat de aflevering slechts plaats-
vond op 2 juni 1998 en zij alsdan nog rechtsgeldig zouden protest (heeft) uitgebracht.

(De tweede eiseres) (heeft) slechts op 2 juni 1998, een week na de vrijgave van de goe-
deren door de douane, de goederen afgehaald, waarna zij volgbriefjes met reserves (op-
stelde). Protest volgde op 4 juni 1998 en per 5 juni 1998 greep een (eenzijdige) expertise 
plaats.

Het protest van 4 juni 1998 is bijgevolg laattijdig gebeurd.
4. Gelet op de afwezigheid van een tijdig protest en het ontbreken van een tegenspreke-

lijke vaststelling van de schade bij de aflevering geldt een vermoeden overeenkomstig ar-
tikel 91, A, §3, 6e, van de Zeewet dat de goederen door de vervoerder werden afgeleverd 
zoals zij in het cognossement zijn omschreven. Dit betreft evenwel een weerlegbaar ver-
moeden. De ontvanger mag weliswaar het tegenbewijs met alle middelen van recht leve-
ren.  Het  hof  dient  derhalve te  onderzoeken of  (de  tweede eiseres)  in  het  tegenbewijs 
(slaagt).

Besluitend is het hof bijgevolg van oordeel dat (de tweede eiseres) geen objectief be-
wijs (aanbrengt) dat de beweerde schade zou ontstaan zijn tijdens het vervoer of op een 
ogenblik dat de goederen zich nog onder de hoede van de zeevervoerder bevonden en ten 
gevolge van een oorzaak die aan de zeevervoerder toerekenbaar is.

De oorspronkelijke vordering van (de tweede eiseres) dient derhalve ongegrond ver-
klaard te worden. Het hoger beroep van (de tweede eiseres) mist dan ook doel en is onge-
grond."

Grieven
Artikel 91, A, §3, 6°, eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Zee- en 

Binnenvaart bepaalt het volgende:
"Tenzij aan de vervoerder of zijn vertegenwoordiger in de loshaven, voor of op het 

ogenblik van het weghalen van de goederen en van hun overgifte aan de krachtens de ver-
voerovereenkomst op de aflevering rechthebbende persoon, schriftelijk kennis is gegeven 
van het verlies of de schade en van de algemene aard van dat verlies of die beschadiging, 
geldt bedoelde weghaling, tot bewijs van het tegendeel, als vermoeden dat de goederen 
door de vervoerder werden afgeleverd zoals zij in het cognossement zijn omschreven.

Is het verlies of de beschadiging niet uiterlijk zichtbaar, dan moet de kennisgeving bin-
nen drie dagen na de aflevering geschieden."

Die bepalingen zijn van openbare orde, minstens van dwingend recht.
Ingevolge de artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek, kan derhalve aan 

die bepalingen door een overeenkomst geen afbreuk worden gedaan.
Bovendien volgt uit artikel 91, A, §3, 8°, dat iedere bepaling of beding in een vervoer-

overeenkomst waardoor de aansprakelijkheid van de vervoerder of het schip mocht wor-
den verminderd op andere wijze dan in art. 91 is voorgeschreven, nietig, van onwaarde en 
zonder gevolg is. Bijgevolg is een bepaling in het cognossement waarbij afbreuk wordt 
gedaan aan art. 91, A, §3, 6°, eerste en tweede lid, nietig, van onwaarde en zonder gevolg. 
Een dergelijke bepaling, omdat het onwettig is, kan ingevolge artikel 1134, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek geen bindende kracht hebben.

Het bestreden arrest houdt in dat ingevolge artikel 19 van het cognossement (of van de 
cognossementsvoorwaarden) de aflevering samenvalt met het in bezit nemen van de goe-
deren door de douane of andere autoriteiten en dat bijgevolg, behoudens onmogelijkheid 
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om de goederen weg te halen bij de douane, de tweede eiseres de plicht had om bij vrijga-
ve van de goederen door de douane (of het ter beschikking stellen van die goederen door 
de douane) schriftelijke kennisgeving te doen voor de zichtbare schade of binnen drie da-
gen na die vrijgave schriftelijke kennisgeving te doen voor niet uiterlijk zichtbare schade 
en dat gezien dit toen niet gebeurde, er een weerlegbaar vermoeden is dat de zeevervoer-
der niet aansprakelijk is voor de schade.

Dit oordeel impliceert dat artikel 19 van het cognossement afbreuk doet aan de hierbo-
ven aangehaalde bepalingen van artikel 91, waaruit volgt dat er pas een weerlegbaar ver-
moeden van niet-aansprakelijkheid van de zeevervoerder ontstaat door de weghaling in-
dien voor of op het ogenblik van het weghalen van de goederen en van hun overgifte aan 
de  krachtens  de  vervoerovereenkomst  op  de  aflevering  rechthebbende  persoon,  geen 
schriftelijke kennisgeving is gebeurd van de zichtbare schade of drie dagen na de afleve-
ring een schriftelijke kennisgeving is gebeurd van niet uiterlijk zichtbare schade.

Dergelijke contractuele afbreuk aan bepalingen die van openbare orde, minstens van 
dwingend recht zijn, is ongeldig (artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek en 
artikel 91, A, §3, 8°, van de gecoördineerde wetten op de Zee-en Binnenvaart) en kan, 
omwille van zijn onwettigheid, geen bindende kracht hebben (artikel 1134, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek).

Het bestreden arrest mocht derhalve geen rekening houden met, en geen gevolg geven 
aan artikel 19 van het cognossement in zoverre dit artikel een afbreuk doet aan artikel 91, 
A, §3, 6°, eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Zee- en Binnenvaart. 
Door dit toch te doen schendt het de artikelen 6, 1131, 1133 en 1134, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek alsmede artikel 91, A, §3, 6°, eerste en tweede lid, en 8° van de geco-
ördineerde wetten op de Zee- en Binnenvaart.

Het bestreden arrest diende artikel 91, A, §3, 6°, eerste en tweede lid, van de gecoördi-
neerde wetten op de Zee- en Binnenvaart toe te passen en bijgevolg te beslissen tot het 
niet-bestaan van een weerlegbaar vermoeden van niet-aansprakelijkheid van de zeever-
voerder gelet op de reserves die de eiseres op 2 juni 1998, bij de afhaling van de goede-
ren, op de volgbriefjes formuleerde voor beschadiging van de platen en het protest van 4 
juni 1998. Door dit niet te doen schendt het bestreden arrest artikel 91, A, §3, 6°, eerste en 
tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Zee- en Binnenvaart.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede middel
1. Krachtens artikel 91, A, §3, 6°, eerste lid, van de Zeewet, tenzij aan de ver-

voerder of zijn vertegenwoordiger in de loshaven, voor of op het ogenblik van 
het weghalen van de goederen en van hun overgifte aan de krachtens de vervoer-
overeenkomst op de aflevering rechthebbende persoon, schriftelijk kennis is ge-
geven van het verlies of de schade en van de algemene aard van dat verlies of de 
schade, geldt bedoelde weghaling als vermoeden dat de goederen door de ver-
voerder werden afgeleverd zoals zij in het cognossement zijn omschreven tot be-
wijs van het tegendeel.

Het begrip tijdstip van de aflevering in de zin van voormeld artikel 91, moet 
worden begrepen als het tijdstip van de feitelijke aflevering van de goederen.

Deze dwingende bepaling staat er niet aan in de weg dat de aflevering conven-
tioneel wordt bepaald op het tijdstip van de overhandiging van de goederen aan 
de douane, in zoverre de mogelijkheid voor de rechthebbende om protest te for-
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muleren op het ogenblik van de conventioneel bepaalde tijdstip niet wordt uitge-
sloten.

2. De appelrechters stellen vast dat:
- op 9 mei 1998 een cognossement nr. NVCOSOL 17AA 13300 werd overhan-

digd door de verweerster aan de tweede eiseres;
- de lading per zeeschip OLMECA van Antwerpen naar San Juan werd ver-

voerd waar ze op 26 mei 1998 werd ontscheept;
- het cognossement in artikel 19 bepaalt dat de goederen zullen worden geacht 

te zijn afgeleverd wanneer zij door de douane of andere autoriteiten worden in 
bezit genomen;

- de goederen werden gelost en door de douane ontvangen op of omstreeks 26 
mei 1998;

- de goederen op dezelfde dag door de douane werden vrijgegeven;
- de tweede eiseres de goederen ophaalde op 2 juni 1998;
- op 4 juni 1998 protest werd gedaan.
3. De appelrechters oordelen dat gelet op de afwezigheid van een tijdig protest 

en het ontbreken van een tegensprekelijke vaststelling van de schade bij de afle-
vering, overeenkomstig artikel 91, A, §3, 6°, van de Zeewet een vermoeden geldt 
dat de goederen door de vervoerder werden afgeleverd zoals zij in het cognosse-
ment zijn omschreven en dat, bij gebrek aan tegenbewijs, de oorspronkelijke vor-
dering van de tweede eiseres ongegrond dient verklaard te worden.

4. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters de in het middel aangewe-
zen wetsbepalingen niet.

5. Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

29 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. van Ommeslaghe en Verbist.

Nr. 451

1° KAMER - 29 september 2006

1º SCHIP. SCHEEPVAART - AVERIJREGELING - AARD - HYPOTHECAIRE SCHULDEISER - 
RECHTEN

2º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — HYPOTHEKEN - SCHIP - 
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AVERIJREGELING - AARD - HYPOTHECAIRE SCHULDEISER - RECHTEN

1º  en 2°  Artikel  34,  tweede lid,  van de Zeewet  raakt  de openbare orde niet,  zodat  de  
hypothecaire schuldeiser kan bedingen dat de verzekeringsvergoeding hem rechtstreeks  
dient te worden uitgekeerd. 

(SCHEEPVAART- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF n.v. T. FORTIS BANK n.v.)

ARREST

(A.R. C.05.0043.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 februari 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Artikel 9 van het modelkohier der algemene kredietvoorwaarden bepaalt dat 

"het voordeel der verzekering (...) op (de eerste verweerster) (zal) worden over-
gedragen" en dat "alleen (de eerste verweerster) het recht (zal) hebben de verze-
keringsvergoedingen betreffende de te haren voordele verhypothekeerde goede-
ren te ontvangen. De aldus betaalde vergoedingen alsmede de voorschotten die 
door de verzekeraars zouden toegestaan worden, zullen in mindering worden ge-
bracht van het ontleende kapitaal, ten ware ze gebruikt zouden worden tot het 
herstellen van de door de verhypothekeerde goederen opgelopen averijen".

2. Door te oordelen dat hieruit volgt dat "het voordeel (van de verzekering) aan 
(de eerste verweerster) dient te worden toegewezen" en dat de eerste verweerster 
die bedragen "in mindering (zal) brengen op het uitstaande kapitaal, ten ware zij 
beslist die penningen aan te wenden tot het herstel van het schip", geven de ap-
pelrechters van artikel 9 van het modelkohier een uitlegging die met de bewoor-
dingen ervan niet onverenigbaar is en miskennen zij niet de bindende kracht er-
van.

3. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
4. Krachtens artikel 34, tweede lid, van de Zeewet, kan in geval van averijre-

geling de hypothecaire schuldeiser tussenkomen tot bewaring van zijn rechten en 
kan hij deze slechts uitoefenen wanneer de gehele vergoeding, of een deel ervan, 
niet is of wordt aangewend tot herstelling van het schip.

5. Deze bepaling raakt de openbare orde niet, zodat de hypothecaire schuldei-
ser kan bedingen dat de verzekeringsvergoeding hem rechtstreeks dient te wor-
den uitgekeerd.
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6. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat artikel 34 van de Zeewet voor wat be-
treft de aanwending van de verzekeringsvergoeding geen conventionele afwij-
king toelaat, berust op een onjuiste rechtsopvatting.

7. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.

Eerste onderdeel

8. Gelet op het antwoord op het tweede onderdeel vertoont het onderdeel geen 
belang en is het mitsdien niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

29 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. van Ommeslaghe en Geinger.

Nr. 452

1° KAMER - 29 september 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - BEGRIP

2º WRAKING - STRAFZAKEN - VORDERING TOT WRAKING VAN EEN STRAFRECHTER - AUTONOOM 
KARAKTER VAN DE PROCEDURE - GEVOLG

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN 
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER EEN VORDERING TOT WRAKING VAN 
EEN STRAFRECHTER - ONTVANKELIJKHEID

4º WRAKING - REDEN - HOGE GRAAD VAN VIJANDSCHAP - TUSSEN RECHTER EN PARTIJ - BEGRIP

5º WRAKING - REDEN - HOGE GRAAD VAN VIJANDSCHAP - TUSSEN RECHTER EN ADVOCAAT - 
WRAKING VAN EEN RECHTER IN EEN BEPAALDE ZAAK - ANDERE ZAAK - DEZELFDE ADVOCAAT - 
GEVOLG

1º  Artikel  416,  Sv.  is  van  toepassing  op  alle  beslissingen die  de  rechtsmacht  van  de 
strafrechter  hetzij  over  de  strafvordering,  hetzij  over  de  burgerlijke  vordering  niet  
uitputten1. 

1 Zie procureur-generaal DE SWAEF "Cassatieberoep van nu en straks: enkele denkrichtingen voor de 
toekomst", Openingsrede, Jaarverslag van het Hof van Cassatie, 2005, nr 24. 
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2º  en  3°  Gelet  op  het  autonoom karakter  van de wrakingsprocedure  is  een beslissing  
inzake wraking van een rechter in een strafzaak geen voorbereidende beslissing of een 
beslissing van onderzoek in de zin van artikel 416, Sv.; het cassatieberoep tegen zulke  
beslissing kan vóór de eindbeslissing over de strafvordering worden ingesteld2 . (Art. 416, 
eerste lid, Sv.)

4º  Een  hoge  graad  van  vijandschap  kan  worden  afgeleid  uit  een  geheel  van  
omstandigheden waaruit blijkt dat een strafrechter door zijn houding jegens één van de 
partijen of jegens de advocaat die haar vertegenwoordigt of haar bijstaat, de sereniteit  
van de behandeling van de zaak in gevaar heeft  gebracht of  brengt3.  (Art.  828, 12°, 
Ger.W.)

5º  Een  beslissing  waarbij  het  hof  van beroep oordeelt  dat  in  een  bepaalde  zaak  een  
welbepaalde  rechter,  ten  opzichte  van  de  advocaten  die  de  verzoeker  tot  wraking 
vertegenwoordigen of bijstaan, een houding heeft aangenomen die doet vrezen voor een  
serene behandeling van deze zaak,  heeft  niet  tot  gevolg dat dit  oordeel  kan worden 
doorgetrokken naar andere zaken en een wraking van die rechter van zodra hij dient te  
oordelen in een zaak waarin diezelfde advocaten optreden. (Art. 828, 12°, Ger.W.)

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

Advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis heeft in substantie gezegd:
   1. Procedure 

Het verzoek tot wraking werd ingediend in het kader van correctionele vervolgingen 
tegen D. J.-M. die bijgestaan werd door advocaten M. en V.S. De zaak was door de 19de 

kamer  van  de  rechtbank  van  1ste  aanleg  te  Gent  vastgesteld,  samengesteld  uit 
ondervoorzitter V.d.B. en rechters L. en V.W.

Op de zitting van 5 december  2005 werd de zaak op 2 januari  2006 uitgesteld  op 
verzoek van Mr. M., gelet op het feit dat het hof van beroep te Gent nog geen uitspraak 
had gedaan op een verzoek tot wraking van ondervoorzitter V.d.B. in een andere zaak, 
waar een andere verdachte door dezelfde advocaten M. en V.S. werd verdedigd.

Op 15 december 2005 velde het hof van beroep zijn arrest in de eerste wrakingszaak. 
Ondervoorzitter V.d.B. was gewraakt op grond van een ernstige animositeit tussen hem en 
beide advocaten. 

Op de zitting van 2 januari 2006 in onderhavige zaak verzocht Mr. M. een nieuw uitstel 
om haar toe te laten een verzoekschrift tot wraking tegen de drie leden van de zetel neer te 
leggen. 

Het verzoek werd op 3 februari 2006 neergelegd en steunt op het bestaan van een ge-
voel van vijandigheid tussen de rechters en de raadsman van verdachte, nl. Mr. C.M. 

De akte van wraking werd aan de rechters medegedeeld, die weigerden zich van de 
zaak te onthouden en hun verklaring aflegden, zoals voorgeschreven bij art. 836 Ger. W. 
De procureur-generaal concludeerde tot de ongegrondheid van het verzoek. 

Het  bestreden  arrest  verklaarde  de  vordering  gegrond,  t.a.v.  ondervoorzitter  V.d.B. 
Rechter L. was ondertussen tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel benoemd, zodat 
de  vordering,  wat  hem betreft,  zonder  voorwerp  werd  verklaard.  De  vordering  tegen 
rechter V.W. werd ongegrond verklaard. 

2. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Gelet op de rechtspraak van Uw Hof, stelt zich de vraag van de ontvankelijkheid van 

het cassatieberoep.

2 Zie concl. O.M.
3 Cass., 23 dec. 2002, AR C.02.0615.F, nr 687.
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Het is bij Uw arrest van 18 november 19974, dat Uw Hof zich op de meest omstandige 
manier heeft uitgesproken over de wraking van een strafrechter. U oordeelde toen dat de 
artikelen 828 tot 847 van het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk zijn in strafzaken in de 
mate dat de toepassing ervan niet onverenigbaar is met wetsbepalingen of rechtsbeginse-
len die het strafprocesrecht beheersen. Dit is het gevolg van de ontstentenis van enige re-
geling van de wrakingsprocedure in strafzaken.

Hoewel de procedure een strafrechtelijk karakter heeft, dienen de regels inzake vormen 
en termijnen van het Ger. W. in het stadium van het strafgeding van toepassing te zijn.

Wat het cassatieberoep betreft, dienen, omwille van het strafrechtelijk karakter van de 
procedure, de bestaande regels van het Wetboek van Strafvordering, nl. de artikelen 416 
en 417 toegepast te worden.

Dit heeft tot gevolg dat het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een 
verzoek  tot  wraking  eerst  kan  worden  ingesteld  na  de  eindbeslissing  over  de 
strafvordering, en dat het instellen van een cassatieberoep dient te geschieden in de vorm 
bepaald  bij  art.  417 W.  Sv.,  ook wanneer  het  arrest  omtrent  de  wraking  is  door  een 
burgerlijke kamer van het hof van beroep gewezen.

Dit arrest van 18 november 1997 is conform met de vaste rechtspraak van Uw Hof, die 
blijkt uit talrijke gepubliceerde arresten, en trouwens recentelijk bevestigd door Uw arres-
ten van 8 december 19985, 27 februari 20026, 18 september 20027, en 19 mei 20048. 

Het huidige stelsel werd door adv.-gen. Bresseleers in zijn conclusie voor voormelde 
arrest van 18 november 1997 gekwalificeerd als een "hybride constructie die, ik citeer, 
eenvoud mist om aantrekkelijk te zijn maar noodzakelijk voorvloeit uit de consequentie 
toepassing van de geldende wetsbepalingen en algemene beginselen."

Adv.-gen. Bresseleers spreekt van een  autonome karakter van de wrakingsprocedure. 
“Aangezien cassatieberoep tegen een beslissing over de wraking slechts mogelijk is na de 
eindbeslissing op de strafvordering, valt alsdan het autonoom karakter weg, en vereist een 
doelmatig procesverloop dat het cassatieberoep dan aan de regels van het strafprocesrecht 
onderworpen is.”

Het arrest van Uw Hof gaat verder dan het openbaar ministerie en zegt dat het vonnis 
van  wraking  een  autonome beslissing is,  zolang er  geen  uitspraak  is  gedaan over  de 
strafvordering. Deze autonomie gaat echter voor het Hof niet zover dat de beslissing als 
een eindvonnis beschouwd zou moeten zijn, in de zin van artikel 416, eerste lid W. Sv. 
Het  arrest  blijft  trouw  aan  de  vroegere  rechtspraak  van  het  Hof  volgens  welke  het 
cassatieberoep enkel  na  de eindbeslissing  over  de  strafvordering  ontvankelijk  is,  mits 
tegen deze eindbeslissing ook cassatieberoep werd ingesteld.

Bij de procedures van wraking in burgerlijke zaken zijn de beslissingen onmiddellijk 
voor  cassatie  vatbaar:  het  gaat  inderdaad  om  beslissingen  die  voor  het  eindvonnis 
definitief uitspraak doen over een tussengeschil.

Het openbaar ministerie bij Uw Hof heeft reeds het verschil tussen de burgerlijke en 
strafrechtelijke  procedures  en  de  complexiteit  van  de  regels  beklemtoond.  Adv.-gen. 
Dubrulle schreef in zijn conclusie voor Uw arrest van 8 december 1998:

"Il est pourtant permis de s’interroger sur la finalité et sur la sécurité juridique d’une 
telle dualité de solutions et également sur la dualité admise par la Cour, au sein d’une 
même matière pénale, la procédure civile devant les juges de la récusation se transformant 

4 Cass.,18 november 1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485 met concl adv.-gen.BRESELEERS.
5 Cass., 8 december 1998, A.R.P.98.1312.F, nr. 512 met concl.adv.-gen.DUBRULLE.
6 Cass., 27 februari 2002, A.R. P.01.1775.F, nr.141.
7 Cass., 18 september 2002, A.R. P.02.0874.F, nr. 459.
8 Cass., 19 mei 2004, A.R. P.04.0548.F, nr. 268.
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en procédure pénale à partir du pourvoi en cassation."
Men kan zich ook afvragen of zulk verschil nog verantwoord is, in het licht van de 

evolutie van de wetgeving en van de rechtspraak gedurende de laatste jaren die tot een 
toenadering strekt tussen de burgerlijke en de strafrechtelijke procedure en waarvan men 
een voorbeeld in Uw arrest van 22 juni ll. inzake de verwijzing van een rechtbank naar 
een andere kan vinden.

Kan  men  beschouwen  dat  de  burgerlijke  en  de  strafrechtelijke  procedures  zo 
verschillend van aard zijn dat men in strafzaken het hele verloop van de rechtspleging 
moet afwachten vooraleer men een definitief antwoord krijgt op een geschil omtrent de 
onpartijdigheid van de rechter.

Ingeval dit geschil zich bij het begin van de procedure voordoet, kan men het risico nog 
nemen het strafgeding verder te laten verlopen, op het gevaar af het eventueel te zien 
vernietigen, soms met moeilijk herstelbare gevolgen?

Is uiteindelijk de onpartijdigheid van de rechter geen voorwaarde die zo inherent aan 
het rechterlijke ambt is dat een geschil ter zake onmiddellijk volledig onderzocht moet 
worden, en dat dit geschil een afzonderlijk geheel vormt, tot in de laatste instantie?

Dit  is  de  vraag  die  ik  aan  het  Hof  stel,  dat  een stap  verder  in  de richting van  de 
autonomie van de wrakingsprocedure zou kunnen doen. Zulke autonomie zou met zich 
meebrengen dat een beslissing, die uitspraak doet op een wraking van een strafrechter een 
eindbeslissing is in de zin van art. 416, eerste lid W. Sv. 

Gelet op de schorsende kracht van het cassatieberoep in strafzaken zou de wetgever, 
ingeval van een nieuwe rechtspraak van Uw Hof, regels moeten voorzien om een snelle 
behandeling van de cassatieprocedure te verzekeren.

Om op dit punt te besluiten, conc1udeer ik dat het cassatieberoep van de procureur-
generaal te Gent regelmatig naar de vorm en ontvankelijk is. 

             3. Beoordeling van de middelen 
Wat het onderzoek van de middelen betreft, meen ik dat het derde onderdeel van het 

tweede  middel  gegrond  is.  Men  kan  inderdaad  niet  afleiden  uit  een  beslissing  van 
wraking, volgens welke het gedrag of de houding van een bepaalde rechter ten aanzien 
van een bepaalde advocaat doet vrezen voor een serene behandeling van een zaak dat dit 
het geval za1 zijn in andere zaken, met dezelfde rechter en dezelfde advocaat. Andere 
elementen,  eigen  aan  elke  zaak  moeten  in  aanmerking  om  een  nieuwe  wraking  te 
verantwoorden. 

De redengeving van het hof van beroep lijkt me hier onvoldoende. Het arrest verwijst 
naar de  vroegere  beslissing van wraking en naar  een hevige,  scherpe discussie  tussen 
ondervoorzitter V.d.B. en advocaat M., zonder dat verzoeker een bewijs brengt van dit 
element. Zodoende werd de beslissing van het arrest niet wettig verantwoord. 

Ik concludeer tot cassatie met verwijzing.

ARREST

(A.R. P.06.0843.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 mei 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Gent.
Op 8 juni 2006, heeft de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, krachtens 

artikel 133, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, de verwijzing bevolen van hui-
dig cassatieberoep naar de eerste kamer van het Hof, Nederlandse afdeling.
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Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 764, zevende lid, 837, eerste lid, en 838, tweede lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De behandeling van het verzoek tot wraking door het Hof van Beroep te Gent, 1ste ka-

mer, werd vastgesteld op de zitting van 2 maart 2006. Op die zitting werd, buiten de aan-
wezigheid van het openbaar ministerie en met akkoord van meester M., zonder enige re-
den, de zaak uitgesteld naar de zitting van 9 maart 2006.

Op 9 maart 2006 werd de zaak behandeld en in beraad genomen en voor arrest gesteld 
op 23 maart 2006.

De procureur-generaal verzocht op 13 maart 2006, de heropening van het debat.
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 838, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek stelt:
"over de wraking wordt binnen acht dagen in laatste aanleg uitspraak gedaan door het 

Hof van Beroep, op de conclusie van het openbaar ministerie, nadat de partijen behoorlijk 
zijn opgeroepen om hun opmerkingen te horen".

De termijn van acht dagen binnen dewelke uitspraak moet worden gedaan over de wra-
king neemt een aanvang vanaf de datum van de terechtzitting waarop de zaak voor behan-
deling is gesteld, nadat de partijen behoorlijk zijn opgeroepen. (Cass. 17 september 2002, 
AR P.02.386.N en P.02.602.N en P.02.0066.N Pas. 2002, nr. 454, met conclusie advo-
caat-generaal P. Duinslaeger)

Ten aanzien van een verzoek tot wraking van een rechter in strafzaken, is de regeling 
van de termijn binnen dewelke over de wraking uitspraak moet worden gedaan van open-
bare orde en substantieel. (Cass. 18 november 1997, met de conclusie van advocaat-gene-
raal G. Bresseleers, R.W. 1998-99, 82)

In casu werd de zaak voor behandeling gesteld op de zitting van 2 maart 2006 en zon-
der aanwijsbare reden, buiten aanwezigheid van het openbaar ministerie en met toestem-
ming van verzoeker tot wraking, uitgesteld naar de zitting van 9 maart 2006 en vervolgens 
voor uitspraak gesteld op 23 maart 2006.

Op het ogenblik dat de procureur-generaal om heropening van de debatten verzocht, nl. 
13 maart 2006, was de termijn van 8 dagen opgenomen in artikel 838, tweede lid, reeds 
ruimschoots overschreden.

Uiteindelijk werd over het wrakingsverzoek na heropening der debatten bij tussenarrest 
van 6 april 2006, pas uitspraak gedaan bij arrest van 4 mei 2006.

Het arrest van 4 mei 2006 is dan ook nietig. 
Tweede onderdeel
Artikel 764, 7°, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat de vorderingen tot wraking op straf-

fe van nietigheid aan het openbaar ministerie worden meegedeeld.
Nu op de zitting van 2 maart 2006 de zaak buiten aanwezigheid van het openbaar mi-
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nisterie werd uitgesteld, werd niet voldaan aan het voorschrift van artikel 764, 7°, Gerech-
telijk Wetboek, en is het gewezen arrest nietig.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, 5, 6, 780, 3°, 828, 12°, 831, 835 en 839, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 258 van het Strafwetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van verbod uitspraak te doen over niet gevorderde zaken; 
- het algemeen rechtsbeginsel van de motiveringsplicht van de rechter.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest wordt het verzoek tot wraking van J.V.D.B. gegrond verklaard 

op grond van de overweging dat logischerwijze mocht worden verwacht dat ondervoorzit-
ter J.V.D.B.zich op de zitting van 2 januari 2006 zou onthouden, gelet op het tussengeko-
men arrest en het uitstellen van de zaak in afwachting van het tussen te komen arrest, wat 
evenwel niet gebeurde wat een scherpe discussie tot gevolg had tussen ondervoorzitter 
J.V.D.B.en advocaat C. M..

Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 835 Gerechtelijk Wetboek wordt op straffe van nietigheid de 

vordering tot wraking die de middelen bevat, ingeleid bij een ter griffie neergelegde akte.
In het verzoekschrift tot wraking op basis van artikel 828, 12°, Gerechtelijk Wetboek, 

worden geen incidenten op de zitting van 2 januari 2006, vermeld waaruit een hoge graad 
van vijandschap zou moeten blijken.

In het bestreden arrest wordt de vordering tot wraking dan ook gegrond verklaard op 
basis van een middel dat niet werd vermeld in het verzoekschrift tot wraking en waarop 
de rechters wiens wraking wordt gevorderd niet konden antwoorden.

Bovendien werden op het proces-verbaal van de zitting van 2 januari 2006, dat bij het 
verzoekschrift tot wraking was gevoegd tot staving ervan, geen incidenten geakteerd tus-
sen meester M., die op die zitting in de plaats van meester V.S. optrad, en ondervoorzitter 
J.V.D.B. .

Uit al het hogervermelde dient te worden besloten dat de volledige rechtspleging nietig 
is.

Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 839 Gerechtelijk Wetboek, kan de rechtbank de wraking ver-

werpen op eenvoudige verklaring van de rechter dan wel een getuigenbewijs bevelen, in-
dien de wrakende partij geen bewijs door geschrifte of geen begin van bewijs levert van 
de wrakingsgronden.

De wrakende partij leverde het in artikel 839 Gerechtelijk Wetboek genoemde bewijs 
niet en de gewraakte magistraten stellen in hun verklaring van 8 februari 2006 duidelijk 
dat er in hunnen hoofde geen enkele vorm van vijandigheid of animositeit ten aanzien van 
partij D., noch ten aanzien zijn raadsman bestaat.

Het hof diende bijgevolg de wraking op gewone verklaring van de betrokken magistra-
ten te verwerpen of ten minste te motiveren, om welke reden de verklaring van de ge-
wraakte magistraten niet geloofwaardig is.

Derde onderdeel
Artikel 831 Gerechtelijk Wetboek verplicht iedere rechter die weet dat er tegen hem 

een wrakingsgrond bestaat, zich van de zaak te onthouden.
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De gewraakte magistraten waren van mening op de zitting van 2 januari 2006 dat er te-
gen hen geen wrakingsgrond bestond en hebben zich dan ook terecht niet verschoond, zo-
niet zouden zij zich schuldig maken aan rechtsweigering.

Door in het bestreden arrest de gegrondheid van de vordering tot wraking te motiveren 
met: "logischerwijze mocht worden verwacht dat ondervoorzitter J.V.D.B. zich op de zit-
ting van 2 januari 2006 zou onthouden ..." stelt het arrest eigenlijk, dat het feit dat de ge-
wraakte rechters van oordeel waren dat er tegen hen geen wrakingsgrond bestond en de 
vaststelling dat meester M. met die zienswijze niet akkoord kon gaan, het bewijs vormt 
van een hoge graad van vijandigheid in de zin van artikel 828, 12°, Ger. W.

De door de wet vereiste "hoge vijandigheid" kan niet afgeleid worden uit het feit dat 
rechters het standpunt van verzoeker met betrekking tot de aanwezigheid van een wra-
kingsgrond niet zijn bijgevallen.

De rechter beslist zelf in eer en geweten, en op onaantastbare wijze of er in zijnen hoof-
de een reden tot wraking aanwezig is.

Het bestreden arrest omkleedt dan ook niet regelmatig met redenen, noch verantwoordt 
het naar recht waarom uit deze twee gegevens een hoge graad van vijandschap moet wor-
den afgeleid.

Vierde onderdeel
Artikel 6 Gerechtelijk Wetboek verbiedt de rechters in zaken die aan hun oordeel zijn 

onderworpen, uitspraak te doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking.
Dat door in het bestreden arrest te stellen dat logischerwijze mocht worden verwacht 

dat ondervoorzitter J.V.D.B. zich op 2 januari 2006 zou onthouden, gelet op het pas tus-
sengekomen arrest, het hof zijn arrest vrijwel uitsluitend motiveert op zijn arrest van 15 
december 2005, zijn uitspraak zelf niet motiveert, noch zegt waarom met het arrest van 2 
januari 2006 rekening moet worden gehouden en tevens aan de gewraakte rechters het 
recht ontneemt in eer en geweten te oordelen of zij zich overeenkomstig artikel 831 Ge-
rechtelijk Wetboek, vrijwillig dienen te onderhouden.

Het hof omkleedt zijn arrest niet regelmatig met redenen en verantwoordt het niet re-
gelmatig naar recht en verleent aan het arrest van 15 december 2005 het karakter van een 
algemene en als regel geldende beschikking.

Derde middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 780, 3°, en 772 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de motiveringsplicht van de rechter.
Bij tussenarrest van 27 april 2006 werden de debatten heropend op verzoek van het 

openbaar ministerie.
Dit tussenarrest betekent dat het hof, het door het openbaar ministerie neergelegd nieuw 

stuk nl. de mail van 20 december 2005, van overwegend belang vindt en dat dit stuk dus 
van wezenlijke, fundamentele, beslissende aard is voor de oplossing van het betrokken ge-
schil. 

In  het  eindarrest  wordt niet  gemotiveerd waarom met  dit  stuk totaal  geen rekening 
wordt gehouden - het wordt zelfs niet vermeld - alhoewel uit dit stuk blijkt dat de wra-
kingsprocedure werd misbruikt ten einde ondervoorzitter J.V.D.B. te weren in een zeer 
belangrijk dossier, dat in de loop van 2006 door de correctionele rechtbank zal worden be-
handeld.

Het bestreden arrest komt dan ook tekort aan zijn verplichting tot motivering.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Krachtens artikel 416, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering staat 

een beroep in cassatie tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek 
of tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort eerst open na het 
eindarrest of het eindvonnis.

Vermeld artikel 416 is van toepassing op alle beslissingen die de rechtsmacht 
van de strafrechter hetzij over de strafvordering, hetzij over de burgerlijke vorde-
ring niet uitputten.

2. De wrakingsprocedure heeft een autonoom karakter. De beslissing inzake 
wraking is geen verbereidende beslissing of een beslissing van onderzoek in de 
zin van artikel 416.

Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een verzoek van 
wraking van een rechter in een strafzaak kan derhalve worden ingesteld v??r de 
eindbeslissing over de strafvordering.

3. Het cassatieberoep dat is gericht tegen de beslissing tot wraking van het Hof 
van Beroep te Gent van 4 mei 2006 en is ingesteld voor de eindbeslissing over de 
strafvordering, is ontvankelijk.

Tweede middel
Derde onderdeel
4. Artikel 828, 12°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere rechter 

kan worden gewraakt indien er tussen hem en een van de partijen een hoge graad 
van vijandschap bestaat.

Deze bepaling is krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek ook van 
toepassing in strafzaken in de mate dat de toepassing ervan niet onverenigbaar is 
met wetsbepalingen of rechtsbeginselen die het strafprocesrecht beheersen.

5. Een hoge graad van vijandschap kan worden afgeleid uit een geheel van 
omstandigheden waaruit blijkt dat de rechter door zijn houding jegens één van de 
partijen of jegens de advocaat die haar vertegenwoordigt of haar bijstaat, de sere-
niteit van de behandeling van de zaak in gevaar heeft gebracht of brengt.

6. Een beslissing van het hof van beroep dat in een bepaalde zaak oordeelt dat 
een welbepaalde rechter, ten opzichte van de advocaten die de verzoeker tot wra-
king vertegenwoordigen of bijstaan, een houding heeft aangenomen die doet vre-
zen voor een serene behandeling van deze zaak, heeft niet tot gevolg dat dit oor-
deel kan worden doorgetrokken naar andere zaken en een wraking van die rech-
ter van zodra hij dient te oordelen in een zaak waarin diezelfde advocaten optre-
den.

7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt:
- in huidige zaak werd de wraking gevraagd onder meer van ondervoorzitter 

J.V.D.B. wegens het bestaan van of het gevoel van het bestaan van een hoge 
graad van vijandigheid tussen hem en de advocaat van verzoeker, Mr. C. M.;

- de gewraakte magistraten stellen in hun verklaring overeenkomstig artikel 
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836, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, dat er in hunnen hoofde geen enkele 
vorm van vijandigheid of animositeit bestaat ten aanzien van verzoeker, noch ten 
aanzien van zijn raadsman;

- het Hof van Beroep te Gent, in de zaak nr. 2005/AR/2807, bij arrest van 15 
december 2005, oordeelde dat ondervoorzitter J. V.d.B. ten opzichte van de ad-
vocaten W. V.S. en C. M., een houding heeft aangenomen die doet vrezen voor 
een serene behandeling van de zaak J.B. Dit arrest baseert zijn oordeel op de re-
den van het vonnis van 4 oktober 2004 waarin J. V. d. B. deelnam, dat "de recht-
bank zich niet van de indruk (kan) ontdoen dat de wendingen die het dossier lou-
ter krijgt (in de vorm van gewijzigde verklaringen of intrekking van verklarin-
gen) geïnspireerd zijn door het overleg tussen bepaalde beklaagden en hun raads-
lieden (...). De initiële verklaring komt derhalve als de betrouwbaarste voor";

- het bestreden arrest oordeelt dat, gelet op het arrest van het hof van beroep 
van 15 december 2005, er kon worden verwacht "dat ondervoorzitter V. d. B. 
zich op 2 januari 2006 in de zaak van verzoeker zou onthouden, gelet op dit pas 
tussengekomen arrest (...) en het uitstellen van de zaak in afwachting van het tus-
sen te komen arrest";

- het bestreden arrest oordeelt verder dat dit evenwel niet gebeurde, wat een 
hevige, scherpe discussie tot gevolg had tussen ondervoorzitter J.V.D.B.en advo-
caat C. M., deels in openbare zitting, deels in raadkamer;

- de verzoeker tot wraking voerde geen enkel schriftelijk bewijs of begin van 
bewijs aan om dit feit te staven.

8. Het hof van beroep kon uit de door de aangenomen omstandigheden van het 
pre-processueel verloop die vreemd zijn aan de zaak van de verweerder niet af-
leiden dat dit pre-processueel verloop van aard was om de serene behandeling 
van de zaak van verzoeker door ondervoorzitter J. V.d.B. mogelijks in het ge-
drang te brengen en het recht van de verdediging te schaden.

9. Het onderdeel is gegrond.
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

29 september 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht.
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Nr. 536

1° KAMER - 3 november 2006

MERKEN — BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET - 
VERWARRINGSGEVAAR - BEOORDELINGSELEMENTEN - NIET-GEDEPONEERDE ELEMENTEN

Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar tussen het inbreukmakend teken en  
het merk mogen niet-gedeponeerde elementen, die in of  bij  het merk een rol spelen,  
zoals de kwaliteit van het product waarop het teken of het merk is aangebracht en die op  
zichzelf genomen geen onderscheidende kracht hebben, in acht genomen worden1. (Art. 
13, A, 1, c, Benelux Merkenwet)

(ADIDAS SALOMON A.G. e.a. T. BRIFFEUIL R. ET FILS n.v. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0423.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 19, 28, 807, 1042, 1051 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, het be-

schikkingsbeginsel, ook wel beginsel van de autonomie der partijen bij het burgerlijk ge-
ding genoemd, en artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;

- artikel 13, A, 1, c, van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (als bijlage gevoegd 
bij het Beneluxverdrag van 19 maart 1962 op de warenmerken, goedgekeurd bij wet van 
30 juni 1969), zoals laatst gewijzigd bij Protocol van 2 december 1992 houdende wijzi-
ging van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, goedgekeurd bij  wet van 11 mei 
1995 en vooraleer het artikel werd vervangen door het protocol van 11 december 2001, 
goedgekeurd bij wet van 24 december 2002.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep beslist dat de verweersters geen inbreuk maken op het "driestrepen-

merk" van de eerste eiseres in de zin van artikel 13, A, 1, c, van de BMW, dat de verweer-
sters geen daad hebben gesteld strijdig met de eerlijke handelspraktijken in de zin van ar-
tikel 93 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting 
en bescherming van de consument en dat de vordering tot staken vanwege de eiseressen 
bijgevolg ongegrond is, dit alles op grond van volgende motieven:

1 Zie H.v.J., 22 juni 1999, C.342/97, Jur. H.v.J., 1999, I-3819; 23 okt. 2003, C-408/01, Jur. H.v.J.,  
2003, I-12537; 12 jan. 2006, C.61/04, nog niet gepubl., zie  www.curia.europa.eu; Benelux Hof, 20 
mei 1983, A 82/5, Benelux Jur., 1983, 36, met concl. A.-G. KRINGS, hoofd van het parket; 16 dec. 
1994, A 93/7, Benelux Jur., 119, met concl. A.-G. ten Kate.
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"De merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c, BMW.
15.
Vijf voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn opdat (de eiseressen) zouden kunnen 

genieten van de bescherming van artikel 13, A, 1, c, BMW voor soortgelijke waren.
1. het ingeroepen merk moet bekend zijn;
2. er moet een overeenstemmend teken gebruikt worden;
3. er moet associatiegevaar zijn;
4. er moet een ongerechtvaardigd voordeel uit het gebruik voortvloeien voor geïnti-

meerde of er moet afbreuk gedaan worden aan het onderscheidend vermogen van het 
merk van appellanten of aan de reputatie van haar merken;

5. er mag geen gegronde reden zijn om de betwiste verpakking te gebruiken.
Is er overeenstemming tussen de kledij die neergelegd werd door beide partijen en de 

kledij met het drie strepenbeeldmerk van appellanten?
De globale beoordeling.
16.
Om te oordelen of een teken overeenstemt met een merk moet een globale beoordeling 

gebeuren, waarbij  zowel visuele, auditieve als begripsmatige overeenstemming in aan-
merking  komen (Benelux  Gerechtshof,  20  mei  1983,  Julien/Verschuere,  A 82/5,  Ing. 
Cons., 1983, 191; Cass. 21 januari 1988, Ferrero S.P.A./N.V. Côte d'Or, www.cass.be (sa-
menvatting); R.W., 1988-'89, 120, met noot).

Die globale beoordeling moet berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt 
opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en domine-
rende bestanddelen (H.v.J., C 251/95, 11 november 1997, Puma /Sabel, www.europa.eu-
.int/).

In het arrest Adidas/Fitnessworld (HvJEG, 9 oktober 2003, C-408-01, www.europa.eu-
.int,  r.o. 31) heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat overeenstemming niet 
vooropstelt dat tussen het bekende merk en het betwiste teken een zodanige mate van 
overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring 
tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken 
zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het te-
ken en het merk legt.

Om de vraag te beantwoorden welk verband het betrokken publiek tussen het merk en 
het teken dient te leggen, of beter nog, in welke gevallen een dergelijk verband aanwezig 
geacht kan worden, moet uitgegaan worden van de functie van een merk.

De essentiële functie van een merk is de identificatie van een onderneming (H.v.J., 4 
mei 1999, Windsurfing Chiemsee/Huber, LR. DI., 2000, 233, randnummer 46). Het merk 
moet de herkomst van de waar of de dienst aangeven zodat de consument die de door het 
merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door het merk aangeduide dienst is 
verleend, bij een latere aankoop of opdracht, in geval van een positieve ervaring, die keu-
ze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken (Ge-
recht van Eerste Aanleg E.G., 25 september 2002, Viking-Umwelttechnik t/BHIM, rand-
nummer 25, geciteerd in: GOTZEN, E, en CARLY, M., 'Overzicht van rechtspraak mer-
kenrecht 1990-2002', T.P.R., 2002, nr. 40).

Anderzijds verleent een merk de merkhouder bescherming van de goodwill en heeft het 
merk een publiciteitsfunctie (VAN INNIS, T, Les signes distinctifs, De Boeck en Larcier, 
Brussel, 1997, nrs. 519 en 519).

Volgens sommige auteurs heeft een merk ook een communicatiefunctie (JASPERS, F 
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en  THEUWS,  G.,  'Ik  mis  een  streep.  HvJEG,  23  oktober  2003,  zaak  C-408/01, 
Adidas/Fitness World', Ars Aequi, AA 52, 2003, 909-910). Door middel van een merk 
probeert een onderneming een bepaalde boodschap bij het publiek over te brengen: stoer-
heid en avontuur bij een bepaald merk van bier of van sigaretten, stijl bij een merk van 
uurwerken, sportief bij bepaalde merken van kledij enzovoort.

Dit (hof van beroep) is van oordeel dat deze communicatiefunctie in het beste geval te-
ruggebracht moet worden tot de publiciteitsfunctie. De boodschap dient om het merk te 
promoten en om beter te verkopen. Het merk als zodanig brengt geen boodschap. Dit laat-
ste is bijvoorbeeld wel het geval bij bepaalde labels, zoals een eco-label of een label voor 
producten die niet vervaardigd zijn door kinderarbeid.

Dit (hof van beroep) wenst bij de globale beoordeling ook nog het volgende te bena-
drukken. Het is niet voldoende het driestrepenmerk in abstracto te vergelijken met het be-
twiste teken van vier parallelle, verticale, contrasterende strepen. De beoordeling moet in 
concreto gebeuren, met name zoals het merk en het betwiste teken zijn aangebracht op de 
sportkledij en zoals neergelegd door de verschillende partijen. De drager van het merk en 
het teken moeten in elk geval in de voorliggende zaak bij de globale beoordeling betrok-
ken worden.

Omwille van het belang in concreto moeten de eigenlijke kledingstukken in concreto in 
aanmerking genomen worden en niet enkel de foto's van de betwiste en de oorspronkelij-
ke kledingstukken.

Dit is des te meer het geval, nu in graad van beroep geen betwisting meer bestaat over 
publiciteitsfolders.

De foto's zijn een hulpmiddel, maar kunnen gemanipuleerd worden, zodat ze niet of 
niet voldoende met de winkelsituatie overeenstemmen. Het relevante publiek koopt bo-
vendien geen sportkledij in abstracto, maar wel in een concrete situatie. Dit is in het me-
rendeel van de gevallen nog steeds in een sportwinkel of warenhuis en niet via het internet 
of op catalogus.

Tenslotte is het van belang te herhalen dat de gemiddeld aandachtige consument de re-
ferentie is bij de beoordeling, in tegenstelling tot wat (de eiseressen) op p. 34 van hun syn-
theseconclusie in hoger beroep na pleidooien schrijven. Ook al is het Adidas driestrepen-
merk een sterk merk, het is onvoldoende de toeschouwer op een sporttribune als referentie 
te nemen.

De beoordeling van de 'Zidane' shirts.
17.
De shirts met de vermelding 'Zidane' zijn niet overeenstemmend met het drie strepen-

merk van (de eiseressen). Eén van de neergelegde stukken draagt duidelijk het opschrift 
'Teko', dat het hele shirt en het globale beeld van het shirt domineert. De andere shirts met 
'Zidane' hebben vijf parallelle strepen. Een gemiddeld aandachtig consument zal de ver-
binding niet maken tussen de betwiste shirts en het driestrepenmerk of kledij met het drie-
strepenmerk van (de eiseressen). Daarvoor zijn de visuele verschillen te groot.

De beoordeling van de overige kledij.
18.
Adidas brengt geen enkel (begin van) bewijs bij op grond waarvan besloten zou kunnen 

worden dat de gemiddeld aandachtige koper van sportpakken het betwiste teken associeert 
met Adidas en dat dergelijke koper het betwiste teken op de joggings aan Adidas als her-
komst van de pakken doet denken.

Het volstaat niet de overeenstemming als vanzelfsprekend te doen voorkomen; een naar 
genoegen van recht voldoende bewijs is vereist opdat tot het bestaan van overeenstem-
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ming besloten kan worden.
Het loutere feit dat de betwiste joggings, die tweede (verweerster) invoerde, ook over 

verticale, parallelle strepen in een contrasterende kleur beschikte, op de voorzijde van de 
vest en op de zijde van de broekspijpen is onvoldoende om te besluiten dat de associatie 
in hoofde van de gemiddeld aandachtige koper van sportkledij bewezen is.

Ook het feit dat het Adidas driestrepenmerk een sterk merk is, is onvoldoende om zon-
der meer te besluiten dat het gebruik van vier vertikale parallelle strepen een inbreuk 
vormt.

Geen enkel stuk laat toe af te leiden dat een gemiddeld zorgvuldige koper daadwerke-
lijk de joggings met het betwiste teken gekocht heeft in de veronderstelling een Adidas 
pak te kopen en pas achteraf tot de vaststelling is gekomen dat hij of zij zich vergist heeft.

De verschillen, hoewel niet erg groot, worden voldoende geacht. Minstens is niet bewe-
zen dat de verschillen tussen merk en teken niet voldoende zijn.

De volgende elementen zijn eveneens van belang bij de beoordeling van deze zaak.
19.
In de eerste plaats situeert de betwisting zich op de markt van de kledij, meer bepaald 

van de sportkledij. Anders dan in de zaak Proximus/Proximusic, (LR.D.L, 2004, nr. 1, 80 
e.v.), waarnaar (de eiseressen) verwijzen en waarin het om een relatief gespecialiseerde 
markt ging (zeker in het geval van Proximusic), gaat het in deze zaak om een markt voor 
het brede publiek.

De markt voor sportkledij is relatief groot en is gekenmerkt door aanzienlijke verschil-
len in kwaliteit. Binnen de markt van de sportkledij zijn submarkten te onderscheiden, 
gaande van sportkledij bestemd voor (semi-) professionele sporters, echte sportkledij voor 
amateurs, sportkledij als vrijetijdskledij en sportkledij als dagelijkse kledij. Sportkledij is 
niet langer enkel bestemd voor professionele en amateursporters, maar wordt ook gekocht 
als vrijetijdskledij en wordt zelfs nogal door wat scholieren en jonge kinderen gedragen. 
Tot deze laatste groepen behoren personen die helemaal niet sporten, maar wel de kledij 
zoals tweede geïntimeerde die invoerde, dragen.

(De eiseressen) tonen niet aan dat de groep mensen die de kledij kopen, die tweede (de 
verweerster)  invoert,  de  vier  verticale,  evenwijdige,  contrasterende strepen in  verband 
brengt met Adidas.

Een gemiddeld aandachtig consument ziet ten andere het verschil tussen drie en vier 
strepen.

20.
Ten tweede moet bij de globale beoordeling van de producten waarop het betwiste te-

ken is aangebracht, zoals neergelegd door de verschillende partijen, het verschil in kwali-
teit tussen de kledij van (de eiseressen) en deze van (de verweerster) in aanmerking geno-
men worden. Dit verschil in kwaliteit is in de voorliggende zaak een zeer relevant gege-
ven.

Met betrekking tot de kledingmarkt weet de gemiddeld aandachtige consument dat er 
verschillende kwaliteiten in de handel zijn en dat enige aandacht vereist is vooraleer een 
kledingstuk te kopen. De gemiddeld aandachtige consument weet ook dat er trends en 
zelfs imitaties bestaan in de modewereld. Minstens moet hij of zij dit alles weten. De ge-
middeld aandachtige consument, die een Adidas jogging wenst aan te schaffen, weet dat 
bij de aankoop van een jogging van (de eiseressen) enige aandacht vereist is, zeker indien 
de aankoop gebeurt in een warenhuis en niet in een kwaliteitssportwinkel. Dit is niet enkel 
zo bij de aanschaf van sportkledij van het merk van (de eiseressen), dit is ook zo voor 
sportkledij van andere merken en dit is het geval voor merkkleding in het algemeen.
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De consument mag niet  misleid worden. Dit neemt niet  weg dat de consument van 
(sport)kledij steeds nog enige verantwoordelijkheid draagt en zelf een zekere aandacht en 
zorgvuldigheid aan de dag moet leggen bij het winkelen.

In deze zaak is het verschil in kwaliteit tussen het shirt van (de eiseressen) en de sport-
pakken van tweede (verweerster) ruimschoots voldoende om niet aan de aandacht van een 
gemiddeld aandachtig consument te ontsnappen.

21.
Ten derde kan het ook niet dat Adidas een monopolie verwerft op het gebruik van pa-

rallelle, verticale, evenwijdige strepen in een contrasterende kleur. Dit is des te meer het 
geval nu Adidas haar driestrepenmerk ook al op de voorzijde van kledij aanbrengt, zoals 
uit haar stukken blijkt.

Op grond van artikel 7 van het Decreet d'Allarde van 2/17 maart 1791 geldt de vrijheid 
van beroep en bedrijf. Dit impliceert de vrijheid van mededinging. De vrijheid van de me-
dedinging vindt een concrete toepassing in de vrijheid van kopie (cfr. ook GOTZEN, F., 
'De eerlijke gebruiken en de rechten van intellectuele eigendom', in STUYCK, J. en WY-
TINCK, P., De nieuwe wet handelspraktijken, Kluwer, 261-263).

Intellectuele eigendomsrechten vormen een uitzondering op de vrijheid van handel en 
meer bepaald op de vrijheid van kopie. Intellectuele eigendomsrechten in het algemeen 
kennen een monopolie toe en dat voorrecht moet niet toegekend worden aan elke prestatie 
of elk werk enkel en alleen omdat het de vrucht is van intellectuele en commerciële in-
spanningen. Een uitzondering op een vrijheid moet ten andere steeds beperkend geïnter-
preteerd worden.

Verder is het zo dat er steeds tendensen bestaan in de vormgeving van de sportkledij, 
zowel wat de materialen, als wat de bedrukking en de modellen betreft. Adidas kan niet 
voorkomen dat fabrikanten van sportkledij ook gebruik maken van parallelle, verticale, 
contrasterende strepen, zolang het niet om het driestrepenmerk van appellanten gaat en 
zolang er geen associatie gebeurt door een gemiddeld aandachtig consument. Het is niet 
aangetoond dat deze associatie in de voorliggende zaak gebeurt.

22.
Uit het geheel van de voorgaande overwegingen volgt dat zelfs niet is aangetoond dat 

er een gevaar voor associatie, laat staan een gevaar voor verwarring bestaat.
Het verwateringsgevaar.
23.
Dit (hof van beroep) is van oordeel dat er in de voorliggende zaak geen sprake is van 

op onrechtmatige wijze aanhaken, parasiteren en profiteren van de merkbekendheid van 
het driestrepenmerk, noch dat afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen en 
de reputatie van het driestrepenmerk.

Het onderscheid tussen het betwiste teken en het merk blijft duidelijk bestaan. Het is 
niet  omdat  tweede  (verweerster)  sportkledij  van  een  mindere  kwaliteit  dan  (de 
eiseressen)e invoert, dat het merk van (de eiseressen) minder sterk wordt.

Het is evenmin bewezen dat (de eiseressen) meer sportkledij zouden verkopen indien 
tweede (verweerster) de kledij met het betwiste teken niet zou op de markt brengen.

(De eiseressen) tonen ook niet aan dat zij minder verkopen omdat er een goedkopere 
markt bestaat met sportkledij, die zich geïnspireerd heeft op de producten van (de eiseres-
sen), zonder evenwel hetzelfde te zijn of zonder een associatie te creëren. Er is niet vol-
doende aangetoond dat kopers van merkkledij omwille van het merk niet langer Adidas 
kopen, omdat er ook goedkopere kledij te verkrijgen is met in casu vier strepen op de zij-
de van mouwen en benen en op de voorzijde van het shirt.
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Het driestrepenmerk zou pas gebanaliseerd worden indien het zou voorkomen op pro-
ducten van een mindere kwaliteit dan appellanten tot nu toe te bieden hebben.

De verwijzing naar namaak door (de eiseressen) (p. 38 e.v. van hun syntheseconclusie 
in hoger beroep na pleidooien, met het voorbeeld van Rolex uurwerken) is niet dienstig. 
In de voorliggende zaak gaat het immers niet om namaak.

24.
Uit al het voorgaande wordt besloten dat er in deze zaak voldoende verschillen zijn bij 

een globale beoordeling van de sportpakken, zodat een gemiddeld aandachtige consument 
geen verband zal leggen tussen het betwiste teken en het merk van appellanten.

25.
De vijf voorwaarden voor de toepassing van artikel 5, lid 2, EMRL zijn cumulatief. Nu 

één der voorwaarden niet is voldaan, dienen de overige niet verder onderzocht te worden.
Dit onderdeel van de vordering wordt afgewezen.
De merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, b, BMW juncto, artikel 93 WHPC.
26.
Hiervoor werd geoordeeld dat er geen gevaar is voor associatie van de vier strepen met 

het driestrepenmerk van appellanten.
A fortiori is de gemiddeld aandachtige consument niet in verwarring gebracht over de 

herkomst van de joggings van (de verweerster), nu het betwiste teken voldoende verschilt 
van het merk van (de eiseressen). Er wordt dan ook naar het voorgaande verwezen.

Hiervoor werd reeds geoordeeld dat de foto's onvoldoende zijn in deze zaak om een 
oordeel te vellen, onder meer omdat het niet om internet- of postorderverkoop gaat, maar 
om de verkoop in warenhuizen en winkels, waar de consument met alle zintuigen de ver-
schillende kledij kan waarnemen.

De verwijzing door (de eiseressen) naar een rechtsvordering tegen schoenen met vier 
strepen is niet dienstig, nu in deze zaak over andere stukken geoordeeld dient te worden.

27.
Uit het voorgaande volgt dat de tweede (verweerster) ook geen daad gesteld heeft, die 

strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken, waardoor de beroepsbelangen geschaad is of 
kon geschaad worden.

Dit  onderdeel  van de vordering wordt  afgewezen"  (bestreden arrest,  p.  8  onderaan 
t.e.m. p. 16 bovenaan). 

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 13, A, 1, c, van de BMW zoals van kracht op het ogenblik van 

de feiten kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk 
gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Benelux-
gebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet 
soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik onge-
rechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het 
onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Artikel 13, A, 1, c, van de BMW dient aldus te worden uitgelegd dat het de titularis van 
een bekend merk tevens toelaat op te komen tegen het gebruik van het bekende merk of 
een overeenstemmend teken voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die 
waarvoor het bekende merk is ingeschreven.

Het is een fundamenteel principe in het merkenrecht dat de beoordeling van het bestaan 
van een merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c, van de BMW dient te gebeuren door 
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vergelijking van het ter bescherming ingeroepen merk "zoals het gedeponeerd is" met het 
beweerd inbreukmakend teken "zoals het gebruikt wordt".

Te dezen stellen de appelrechters eerst - terecht - dat de globale beoordeling moet be-
rusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, daarbij onder meer 
rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (bestreden ar-
rest, p. 9, randnummer 16).

Verderop in het bestreden arrest (p. 10) stellen de appelrechters evenwel uitdrukkelijk 
dat het niet voldoende is het "driestrepenmerk" in abstracto te vergelijken met het betwiste 
teken van vier parallelle, verticale strepen; dat de beoordeling in concreto moet gebeuren, 
met name zoals het merk en het betwiste teken zijn aangebracht op de sportkledij en zoals 
neergelegd door de partijen; dat de drager van het merk en het teken in elk geval bij de 
globale beoordeling betrokken moeten worden en, tenslotte, dat de eigenlijke kledingstuk-
ken in concreto in aanmerking moeten genomen worden.

Vervolgens gaan de appelrechters over tot een vergelijking van de door de verweersters 
verkochte sportkledij met de door eiseressen verkochte sportkledij, waarbij onder meer de 
kwaliteit van de respectieve kledingstukken uitgebreid mee in overweging wordt genomen 
(zie bestreden arrest, p. 12 en 13, randnummer 20).

De appelrechters besluiten tenslotte dat er in deze zaak voldoende verschillen zijn bij 
een globale beoordeling van de sportpakken, zodat een gemiddeld aandachtige consument 
geen verband zal leggen tussen het betwiste teken en het merk van de eiseressen.

Door bij het beoordelen van de merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c, van de 
BMW uit te gaan van een vergelijking in concreto van de waren waarop merk en teken 
zijn aangebracht in plaats van een vergelijking tussen het merk "zoals het gedeponeerd is" 
met het beweerd inbreukmakend teken "zoals het gebruikt wordt" schenden de appelrech-
ters artikel 13, A, 1, c, van de BMW.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 13, A, 1, c, Eenvormige Beneluxwet op de merken, 

zoals toepasselijk, kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitende recht 
verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer 
van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken 
wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is 
ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden 
getrokken uit of afbreuk gedaan worden aan het onderscheidend vermogen of de 
reputatie van het merk.

Dit artikel moet overeenkomstig het arrest C.408/01 van het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen van 23 oktober 2003, aldus worden uitgelegd 
dat het de titularis van een bekend merk tevens toelaat op te komen tegen het ge-
bruik van het bekende merk of een overeenstemmend teken voor waren of dien-
sten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekend merk is ingeschre-
ven.

2. Geen enkele vordering gegrond op een merk kan worden ingesteld indien 
het merk niet is gedeponeerd.

Bij de beoordeling van de overeenstemming met een inbreukmakend teken, 
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zal, omdat het recht wordt verkregen door depot, het merk zoals gedeponeerd als 
uitgangspunt worden genomen.

3. Bij de vraag of inbreuk is gemaakt op een merk, moet worden vooropgesteld 
dat een beeldmerk bij het depot niet op een bepaald product is aangebracht en in 
een welbepaalde uitvoering, maar dat de merkhouder het merk veelal zo gebruikt 
dat het publiek daarmee wordt geconfronteerd in een of meer door de merkhou-
der bepaalde wijzen van vormgeving van het beeld.

4. In beginsel is er dan, zoals geoordeeld in het arrest van het Beneluxgerechts-
hof van 16 december 1994, nog steeds sprake van gebruik van een beeldmerk 
ook indien de vormgeving waarin het als merk ingeschreven beeld op zichzelf 
onderscheidend vermogen bezit, omdat ook dan de vorm niet los valt te denken 
van het beeld dat het merk zijn onderscheidend vermogen geeft. Dit is slechts an-
ders in geval die vormgeving een zo overheersende rol speelt dat het publiek in 
het in feite gebruikte teken niet meer het merk zal onderkennen maar het geheel 
als een nieuw beeldmerk zal zien.

5. Krachtens de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen C.342/97 van 22 juni 1999 en C.361/04 van 12 januari 2006 en krach-
tens het arrest van het Beneluxgerechtshof van 20 mei 1983 moet, om de mate 
van overeenstemming van de betrokken merken te beoordelen, de mate van visu-
ele,  auditieve  en  begripsmatige  gelijkenis  ervan  worden  bepaald,  alsmede  in 
voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, met 
inaanmerkingneming van de categorie van de betrokken waren of diensten en 
van de omstandigheden waaronder zij  in het  economisch verkeer worden ge-
bracht. Dienaangaande heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen reeds geoordeeld in voornoemde arresten dat voor de globale beoordeling 
van het verwarringsgevaar er met name rekening kan gehouden worden met de 
objectieve eigenschappen van de waar.

Het verwarringsgevaar moet aldus globaal worden beoordeeld, met inachtne-
ming van alle relevante omstandigheden van het geval, zoals de aard van de wa-
ren, de prijs en andere objectieve eigenschappen van de waar.

6. Hieruit volgt dat niet-gedeponeerde elementen die in of bij het merk een rol 
spelen, zoals de kwaliteit van het product waarop het teken of het merk is aange-
bracht, en die op zichzelf genomen geen onderscheidende kracht hebben, hierbij 
in acht mogen worden genomen.

7. Het onderdeel gaat ervan uit dat de feitenrechter helemaal geen rekening 
mag houden, bij het beoordelen van de overeenstemming tussen het merk zoals 
het effectief wordt gebruikt en het teken, met de relevante omstandigheden van 
het geval en aldus met de concrete omstandigheden waarin het gedeponeerde 
merk en het teken worden gebruikt.

8. Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

3 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gedeeltelijk andersluidende conclusie  van de h. Dubrulle.  advocaat-generaal2 – 
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger. 

Nr. 537

1° KAMER - 3 november 2006

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERING VAN EEN WONING - 
ONDERVERZEKERING - TOEPASSING VAN DE EVENREDIGHEIDSREGEL - VOORWAARDE - VOORSTEL 
VAN EEN STELSEL DAT DE AFSCHAFFING VAN DE EVENREDIGHEIDSREGEL TOT GEVOLG HEEFT - 
BEWIJSLAST - BEWIJSMIDDELEN

Bij  de  verzekering  van  een  woning,  kan  de  verzekeraar  zich  slechts  beroepen  op 
onderverzekering en vermag hij de evenredigheidsregel toe te passen, wanneer hij het  
bewijs  levert  dat  hij  aan  de  verzekeringnemer  een  stelsel  heeft  voorgesteld  dat  de  
afschaffing  van de evenredigheidsregel  tot  gevolg  heeft  en  dat  de  verzekeringnemer 
zulks  heeft  geweigerd;  hij  kan  dit  bewijs  leveren  met  alle  middelen  van  recht, 
vermoedens inbegrepen.  (Art. 44, §1 en 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst; Art. 3, 
§2, eerste en derde lid, K.B. 24 dec. 1992 tot uitvoering van de Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst)

(D.G. en. c. T. KBC VERZEKERINGEN  n.v.)

ARREST

(A.R. C.05.0519.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, respectievelijk op 18 november 

2004 en 8 november 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 3 en 44, §§1 en 2, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekerings-

overeenkomst;
artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de be-

palingen van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst;
artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 1315, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen

2 Het O.M. was van mening dat ook het eerste onderdeel feitelijke grondslag miste. 
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Bij het bestreden arrest van 18 november 2004 beslist het Hof van Beroep te Gent het 
hoger beroep van de verweerster ontvankelijk te verklaren na onder meer met betrekking 
tot de toepasselijkheid van de evenredigheidsregel op de "blokpolis woning" te hebben 
overwogen:

2.1 (De verweerster) is van oordeel dat toepassing dient gemaakt te worden van de 
evenredigheidsregel ingevolge onderverzekering.

Artikel 6 van de gemeenschappelijke bepalingen van de algemene voorwaarden van de 
"blokpolis woning" nr. 70.223.185-03 bepaalt dat de evenredigheidsregel wordt toegepast 
indien bij een schadegeval blijkt dat het verzekerde bedrag voor de gebouwen of voor de 
inhoud onvoldoende is. De vergoedbare schade wordt alsdan verminderd volgens de ver-
houding die bestaat tussen de bedragen die verzekerd werden en de bedragen die verze-
kerd moesten zijn.

Hetzelfde artikel 6 voorziet in een aantal uitzonderingen waarin de evenredigheidsregel 
niet wordt toegepast. Dit is het geval voor de gebouwen wanneer het evaluatiesysteem van 
de verzekeraar correct werd nageleefd. Dit vereist dat een bedrag werd verzekerd dat met 
de verzekeraar werd overeengekomen of de verzekeraar niet kan bewijzen dat hij een sys-
teem heeft  voorgesteld om de afschaffing te bekomen van het evenredigheidsbeginsel, 
hetgeen een toepassing vormt van artikel 3, §2, van het K.B. van 24 december 1992. Ook 
voor de inboedel is de mogelijkheid voorzien om de toepassing van de evenredigheidsre-
gel buiten werking te stellen indien minstens het door de verzekeraar voorgestelde bedrag 
werd verzekerd.

De door (de eisers) ondertekende bijzondere voorwaarden van de "blokpolis woning" 
bepalen:  "U  hebt  ons  systeem  niet  aangewend  om  de  waarde  van  de  gebouwen  te 
bepalen". Uit deze uitdrukkelijke bepaling van de bijzondere voorwaarden blijkt dat (de 
eisers) een evaluatiesysteem werd voorgesteld doch dit door hen werd geweigerd. Deze 
vermelding is voor geen andere interpretatie vatbaar en kan niet beschouwd worden als 
een standaardformule.

Gelet op deze vermelding kunnen (de eisers) niet gevolgd worden waar zij voorhouden 
niet op de hoogte geweest te zijn van de mogelijkheid om de evenredigheidsregel uit te 
schakelen door het aanvaarden van het evaluatiesysteem van de verzekeraar. Voormeld 
artikel 6 bepaalt in duidelijke bewoordingen deze mogelijkheid terwijl de verklaring in de 
bijzondere voorwaarden de uitdrukkelijke wil van (de eisers) weergeeft om hier geen ge-
bruik van te maken. Onder artikel 7 werd trouwens uitgelegd wat werd bedoeld met het 
evaluatiesysteem.

Dat niet blijkt hoe de berekening bij toepassing van het evaluatiesysteem zou gebeuren 
is niet ter zake dienend. Vast staat dat de mogelijkheid om het evenredigheidsbeginsel te 
ontwijken werd voorgesteld door (de verweerster) en (de eisers) hier niet zijn op inge-
gaan", waarna het bij het eindarrest van 30 juni 2005 verklaart dat er enkel nog een bedrag 
van 195,86 euro, meer de gerechtelijke intresten vanaf 5 mei 2005, verschuldigd blijft, het 
meer of anders gevorderde afwijst als ongegrond en de eisers veroordeelt tot de kosten 
van hoger beroep.

Grieven
Luidens artikel 44, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereen-

komst is de verzekeraar, indien de waarde van het verzekerbaar belang bepaalbaar is en 
indien het verzekerd bedrag lager is dan die waarde, slechts tot prestatie gehouden naar de 
verhouding van dat bedrag tot die waarde, tenzij anders is bedongen.

In paragraaf 2 van voornoemd artikel wordt weliswaar bepaald dat de Koning voor be-
paalde risico's de onderverzekering en de toepassing van het evenredigheidsbeginsel kan 
beperken of verbieden.
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In uitvoering van voornoemde wetsbepaling stelt artikel 3, §2, van het koninklijk be-
sluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst dat "bij verzekering van een woning door de eigenaar of de huurder de 
verzekeraar ertoe gehouden (is) aan de verzekeringnemer een stelsel voor te stellen dat, 
wanneer het juist toegepast wordt en de verzekerde bedragen geïndexeerd zijn of er geen 
verzekerde bedragen zijn, de afschaffing van de evenredigheidsregel voor het aangeduide 
gebouw tot gevolg heeft.

Het door de verzekeraar voorgestelde stelsel mag voor de verzekeringnemer geen bij-
komende kosten meebrengen bij het sluiten van de overeenkomst, voor de verzekering 
van een normale woning".

Luidens het laatste lid van voornoemd artikel 3, §2, moet de verzekeraar het bewijs le-
veren van de naleving van de bepalingen van het eerste lid; bij ontstentenis daarvan mag 
de evenredigheidsregel niet worden toegepast.

De verzekeraar zal zich zodoende niet kunnen beroepen op de toepassing van de even-
redigheidsregel met betrekking tot de verzekering van een woning tegen brand door de ei-
genaar, tenzij hij bewijst dat hij aan de verzekeringnemer daadwerkelijk een concreet stel-
sel tot bepaling van de waarde van het gebouw, voorafgaand aan de totstandkoming van 
de polis, heeft voorgesteld. Slechts in die hypothese zal de verzekeringnemer immers met 
kennis van zaken kunnen beslissen afstand te doen van de door de Koning in zijn voordeel 
ingestelde bescherming tegen onderverzekering.

Dergelijk bewijs blijkt niet uit de gedane vaststellingen van het bestreden tussenarrest, 
gewezen op 18 november 2004.

Indien het hof van beroep vaststelt dat de door de eisers ondertekende bijzondere voor-
waarden van de 'blokpolis woning' bepaalden "U hebt ons systeem niet aangewend om de 
waarde van de gebouwen te bepalen", zoals vastgesteld door het bestreden tussenarrest, 
houdt deze vaststelling immers geenszins in dat er vóór de ondertekening van de verzeke-
ringsovereenkomst  ook  daadwerkelijk  een  (concreet)  evaluatiesysteem,  zoals  bedoeld 
door artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 24 december 1992, door de verzekeraar 
aan de kandidaat-verzekeringnemers werd voorgesteld en door hen werd geweigerd. Er 
wordt hierin immers enkel vastgesteld dat het evaluatiesysteem van de verweerster "niet 
werd aangewend".

Dergelijk bewijs volgt evenmin uit artikel 6 van de gemeenschappelijke bepalingen van 
de algemene voorwaarden van de "blokpolis woning", die wellicht, zoals vastgesteld door 
het hof van beroep, de mogelijkheid van uitschakelen van het evaluatiesysteem van de 
verzekeraar bepaalde, doch geen concrete informatie aangaande dat systeem bevatte.

Voornoemd artikel 6, dat het evenredigheidsbeginsel betreft, luidt inderdaad als volgt:
"Indien bij schadegeval blijkt dat het verzekerde bedrag voor de gebouwen of voor de 

inhoud onvoldoende is (zie hiervoor de criteria onder 'verzekerde bedragen'), dan passen 
wij  het evenredigheidsbeginsel toe, d.w.z. dat wij  de vergoedbare schade verminderen 
volgens de verhouding die bestaat tussen de bedragen die verzekerd werden en de bedra-
gen die verzekerd moesten zijn.

Wij milderen echter de toepassing van dit beginsel door eerst na te gaan of u een van 
beide bedragen niet te hoog hebt vastgelegd.

Is dat het geval, dan verhogen wij het te laag verzekerde bedrag door gebruik te maken 
van het premieoverschot dat voortvloeit uit het te hoog verzekerde bedrag. De verhoging 
wordt dan berekend volgens het tarief dat van toepassing is voor het te laag verzekerde 
bedrag.

Wij passen het evenredigheidsbeginsel niet toe:
- voor de gebouwen indien u ons evaluatiesysteem correct hebt nageleefd (zie ook hier-
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na onder 'evaluatiesysteem'), indien u een bedrag hebt laten verzekeren dat met ons werd 
overeengekomen of indien wij niet kunnen bewijzen dat wij u een systeem hebben voor-
gesteld om de afschaffing te bekomen van het evenredigheidsbeginsel ...".

Tenslotte blijkt bij de lezing van artikel 7 van diezelfde bepalingen, waarnaar het hof 
van beroep in het bestreden arrest verwijst en dat luidt als volgt: "Indien u ons evaluatie-
systeem correct heeft nageleefd, dan vergoeden wij de beschadiging van de gebouwen, 
zonder rekening te houden met het bedrag dat u op basis van dit evaluatiesysteem hier-
voor hebt laten verzekeren. Dit betekent derhalve dat wij niet alleen afstand doen van de 
toepassing van het evenredigheidsbeginsel, maar ook dat wij de schade vergoeden die het 
verzekerde bedrag overschrijdt", dat hierin alleen de gevolgen van de correcte toepassing 
van het evaluatiesysteem werden gepreciseerd; er wordt in dat artikel nergens uitgelegd 
waarin dat systeem precies bestond.

Besluit
Op grond van de gedane vaststellingen, inzonderheid de hierboven aangehaalde bepa-

ling uit de bijzondere voorwaarden van de "blokpolis woning", naar luid waarvan "u ons 
systeem niet (hebt) aangewend om de waarde van de gebouwen te bepalen", zonder ver-
melding dat een systeem, zoals bedoeld in artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 24 
december 1992, ook daadwerkelijk door de verweerster aan de eisers vóór de onderteke-
ning van de verzekeringsovereenkomst werd voorgesteld en door hen werd geweigerd, en 
de artikelen 6 en 7 van de gemeenschappelijke bepalingen van de algemene voorwaarden 
van voornoemde polis,  die geen enkele precisering bevatten aangaande enig (concreet) 
evaluatiesysteem dat door verweerster zou zijn voorgesteld geworden aan de eisers, kon 
het hof van beroep niet wettig in het bestreden tussenarrest besluiten, zonder de regels in-
zake de bewijslast te miskennen, dat door de verzekeraar het bewijs was geleverd dat aan 
de eisers een evaluatiesysteem tot bepaling van de waarde van hun woning was voorge-
steld (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechte-
lijk Wetboek, 44, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst 
en 3, §2, laatste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de 
bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst). Bijgevolg 
kon het hof van beroep ook niet wettig besluiten dat er toepassing kon worden gemaakt 
van de evenredigheidsregel (schending van de artikelen 3, 44, §§1 en 2, van de wet van 25 
juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst en 3, §2, van het koninklijk besluit van 
24 december 1992 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de 
Landverzekeringsovereenkomst). Waar het hof van beroep in het bestreden tussenarrest 
oordeelt dat de door de eisers ondertekende bijzondere voorwaarde van de "blokpolis wo-
ning", gesloten op 12 juli 1995, luidende als volgt: "U hebt ons systeem niet aangewend 
om de waarde van de gebouwen te bepalen", voor geen andere interpretatie vatbaar is dan 
als een weigering door de eisers van het door de verzekeraar voorgestelde evaluatiesys-
teem, daar waar deze bijzondere voorwaarde geenszins stelt dat een dergelijk evaluatie-
systeem aan de eisers werd voorgesteld vóór de ondertekening van de verzekeringsover-
eenkomst, doch zich ertoe beperkt te stellen dat de eisers het evaluatiesysteem van de ver-
weerster "niet hebben aangewend", miskent het de bewijskracht, gehecht aan voornoemde 
bijzondere voorwaarden, inzonderheid bladzijde 2, door hieraan een uitlegging te geven 
die met de bewoordingen onverenigbaar is (schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek). Zo ook miskent het de bewijskracht, gehecht aan arti-
kel 7 van de gemeenschappelijke bepalingen van de algemene voorwaarden van voor-
noemde "blokpolis woning" (bladzijde 3), waar het stelt dat "onder artikel 7 trouwens 
(werd) uitgelegd wat werd bedoeld met het evaluatiesysteem", daar waar dit artikel enkel 
de gevolgen van de toepassing van dit systeem uiteenzet, zonder precisering aangaande de 
inhoud ervan, aldus aan deze bepaling een uitlegging gevende die met de bewoordingen 
ervan onverenigbaar is (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
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Wetboek). Bijgevolg kon het hof van beroep in het bestreden tussenarrest op grond van 
voornoemde vaststellingen niet wettig beslissen dat de verweerster had voldaan aan de op 
haar rustende bewijslast (schending van de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 
1315 van het Burgerlijk Wetboek) en dat er toepassing kon worden gemaakt van de even-
redigheidsregel (schending van de artikelen 3, 44, §§1 en 2, van de wet van 25 juni 1992 
op de Landverzekeringsovereenkomst en 3, §2, van het koninklijk besluit van 24 decem-
ber 1992 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de Landverze-
keringsovereenkomst). Tenslotte is het bestreden arrest van 18 november 2004 niet naar 
recht verantwoord in zoverre het aldus zou moeten worden gelezen dat de toepassing van 
de evenredigheidsregel in voornoemde hypothese geenszins vergt dat het bewijs geleverd 
wordt dat aan de kandidaat-verzekeringnemer vóór de ondertekening van de polis een 
concreet evaluatiesysteem werd voorgesteld door de verzekeraar en dat een vage aanbie-
ding van een dergelijk systeem zou volstaan (schending van de artikelen 3, 44, §2 van de 
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en 3, §2 van het koninklijk be-
sluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 
op de landverzekeringsovereenkomst) en kon het hof van beroep bijgevolg bij het eindar-
rest van 30 juni 2005 niet wettig beslissen het meer gevorderde af te wijzen (schending 
van diezelfde bepalingen).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 1134, 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 44, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst;
artikel 20, eerste lid, van de Verzekeringswet van 11 juni 1874.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 18 november 2004 beslist het Hof van Beroep te Gent het 

hoger beroep van de verweerster ontvankelijk te verklaren na onder meer met betrekking 
tot de toepasselijkheid van de evenredigheidsregel op de "blokpolis bedrijven" te hebben 
overwogen:

"2.2 De 'polis bedrijven' nr. 70.500.773-0200 bevat eveneens dezelfde clausule onder 
artikel 6 van de gemeenschappelijke bepalingen van de algemene voorwaarden. Ook in 
deze polis is bedongen dat de evenredigheidsregel niet van toepassing is voor de gebou-
wen indien het verzekerd bedrag met de verzekeraar werd overeengekomen of de verzeke-
raar niet kan bewijzen dat een evaluatiesysteem werd voorgesteld, ook al is dit wettelijk 
niet verplicht.

In het verzekeringsvoorstel van 14 september 1992 voor de 'blokpolis bedrijven' werd 
het luik 'waardebepaling van de woning', waarin verwezen werd naar een met de verzeke-
raar overeen te komen verzekerd bedrag, niet ingevuld en zelfs geschrapt. Hieruit blijkt 
dat (de eisers) bij het afsluiten van de polis op de hoogte waren van de mogelijkheid een 
uitzondering op de toepassing van het evenredigheidsbeginsel te bedingen, doch zij hier-
van geen gebruik hebben willen maken. De schrapping wijst er geenszins op dat (de ei-
sers) hieraan geen aandacht hebben besteed, doch bevestigt integendeel hun bewuste wil 
om het van het systeem geen gebruik te maken.

Dat de makelaar van (de eisers) of een bediende van het makelaarskantoor dit voorstel 
zou ondertekend hebben, doet hieraan geen afbreuk. De ondertekening gebeurde in voor-
komend geval in naam en voor rekening van (de eisers) aan wie de inhoud van het voor-
stel dat aan (de verweerster) werd medegedeeld, toe te rekenen is. De bewering van (de 
eisers) dat het voorstel werd ondertekend door een gemandateerde van (de verweerster) 
kan niet gevolgd worden, nu het voorstel uitgaat van het verzekeringskantoor Maenhout 
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en werd opgesteld op naam van (de eisers). Dat de handtekening zou afkomstig zijn van 
een deskundige van (de verweerster) wordt niet alleen niet bewezen maar zelfs niet ge-
loofwaardig gemaakt. Gelet op de specificaties omtrent het te verzekeren gebouw, kan het 
voorstel trouwens slechts opgemaakt zijn op aangeven van (de eisers).

Tevens dient nog opgemerkt te worden dat de vervanging van de oorspronkelijke polis 
door polis van 29 december 1997 niet ter zake dienend is, nu niet blijkt dat (de eisers) in 
1997 een nieuw verzekeringsvoorstel hebben ingediend bij (de verweerster) en zij zich 
wilden verzekeren aan andere voorwaarden wat betreft de toepassing van het evenredig-
heidsbeginsel.

(De eisers) betwisten verder niet dat zij jarenlang premies hebben betaald op basis van 
de door hen verzekerde bedragen en niet voor grotere bedragen die bij buitenwerkingstel-
ling van het evenredigheidsbeginsel konden verschuldigd zijn.

Het  evenredigheidsbeginsel  zoals  voorzien  in  de  beide  verzekeringsovereenkomsten 
dient aldus toepassing te vinden", waarna het bij het eindarrest van 30 juni 2005 verklaart 
dat er enkel nog een bedrag van 195,86 euro, meer de gerechtelijke intresten vanaf 5 mei 
2005 verschuldigd blijft, het meer of anders gevorderde afwijst als ongegrond en de eisers 
veroordeelt tot de kosten van hoger beroep.

Grieven
Eerste onderdeel
Blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest van 18 november 2004 werd in de 

"polis bedrijven" nr. 70.500.773-0200 bedongen dat de evenredigheidsregel niet van toe-
passing is voor de gebouwen indien het verzekerd bedrag met de verzekeraar werd over-
eengekomen of de verzekeraar niet kan bewijzen dat een evaluatiesysteem werd voorge-
steld.

Het kwam zodoende aan de verzekeraar toe om aan te tonen dat hij aan de eisers vóór 
de ondertekening van de polis dergelijk evaluatiesysteem had voorgesteld.

Waar het bestaan van vermoedens, die niet bij de wet zijn ingesteld, in beginsel wordt 
overgelaten aan het oordeel en het beleid van de rechter, die geen andere dan gewichtige, 
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens zal aannemen, vermag hij welis-
waar uit de door hem weerhouden feiten geen gevolgtrekkingen af te leiden die daarmee 
geen enkel verband houden of hierdoor onmogelijk kunnen worden gerechtvaardigd.

Te dezen oordeelt het hof van beroep dat uit de omstandigheid dat in het verzekerings-
voorstel van 14 september 1992 voor de "blokpolis bedrijven" het luik "waardebepaling 
van de woning", waarin verwezen werd naar een met de verzekeraar overeen te komen 
verzekerd bedrag, niet ingevuld en zelfs geschrapt werd, de bewuste wil van eisers blijkt 
dat zij van het systeem geen gebruik wensten te maken.

Het hof van beroep leidt aldus weliswaar uit een gekend feit, met name de omstandig-
heid dat het luik "waardebepaling van de woning" in het verzekeringsvoorstel voor de 
"blokpolis bedrijven" niet was ingevuld en zelfs was geschrapt, luik dat als dusdanig vol-
komen vreemd was aan het voorwerp van de voorgenomen verzekering, met name de ver-
zekering tegen brand van het "bedrijf" van de eisers, een gevolg af, met name de bewuste 
wil van de eisers om met betrekking tot dat bedrijf geen gebruik te maken van de moge-
lijkheid om een uitzondering op de evenredigheidsregel te bekomen, dat hierdoor onmo-
gelijk kon worden gerechtvaardigd.

Besluit
Waar te dezen het verzekeringsvoorstel van 14 september 1992 uitsluitend strekte tot 

het sluiten van een polis met betrekking tot het bedrijf van de eisers, met uitsluiting van 
de "woning", welke volgens de eigen vaststellingen van het bestreden arrest het voorwerp 
zou uitmaken van een afzonderlijke polis, kon het hof van beroep uit de schrapping van 
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het luik "waardebepaling van de woning" in voornoemd verzekeringsvoorstel onmogelijk 
afleiden dat de eisers niet alleen op de hoogte waren van de mogelijkheid een uitzonde-
ring op de toepassing van het evenredigheidsbeginsel te bekomen, doch bovendien bewust 
hiervan geen toepassing te hebben willen maken, aldus het rechtsbegrip "vermoeden" mis-
kennende door uit de gedane vaststellingen gevolgen af te leiden die hierdoor onmogelijk 
kunnen worden gerechtvaardigd (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Bur-
gerlijk Wetboek). Bovendien miskent het hof van beroep de verbindende kracht van de 
overeenkomst waar het, na te hebben vastgesteld dat in de gemeenschappelijke bepalingen 
van de algemene voorwaarden van de "polis bedrijven" nr. 70.500.773-0200 een clausule 
voorkwam volgens dewelke de evenredigheidsregel niet van toepassing was als de verze-
keraar niet kan bewijzen dat een evaluatiesysteem werd voorgesteld, besluit tot de toepas-
selijkheid van de evenredigheidsregel zonder te hebben vastgesteld dat de verweerster had 
aangetoond een dergelijk systeem te hebben voorgesteld (schending van artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek). Tenslotte doet het aldus uitspraak in miskenning van de op de 
verweerster als verzekeraar rustende bewijslast (schending van de artikelen 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Luidens artikel 44, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereen-

komst is de verzekeraar, indien de waarde van het verzekerbaar belang bepaalbaar is en 
indien het verzekerd bedrag lager is dan die waarde, slechts tot prestatie gehouden naar de 
verhouding van dat bedrag tot die waarde, tenzij anders is bedongen.

Een gelijkaardige bepaling was vervat in artikel 20, eerste lid, van de Verzekeringswet 
van 11 juni 1874.

In afwijking van voornoemde bepalingen, die van aanvullend recht zijn, kunnen partij-
en bepalen dat de evenredigheidsregel niet zal worden toegepast, hetgeen impliceert dat, 
ondanks de vaststelling op datum van het schadegeval dat de verzekeringnemer onderver-
zekerd is, er geen herleiding van de prestatie in bovenvernoemde mate zal plaatsvinden.

Te dezen blijkt uit de door het hof van beroep gedane vaststellingen in het bestreden 
tussenarrest dat in artikel 6 van de gemeenschappelijke bepalingen van de algemene voor-
waarden werd overeengekomen dat de evenredigheidsregel niet van toepassing is voor de 
gebouwen indien het verzekerde bedrag met de verzekeraar werd overeengekomen of de 
verzekeraar niet kan bewijzen dat een evaluatiesysteem werd voorgesteld.

Voor de toepasselijkheid van die bepaling is geen andere vaststelling vereist dan dat de 
verzekeraar niet slaagt in bovenvermelde bewijslast, en dit ongeacht de hoegrootheid van 
de premies die intussentijd werden betaald.

Onderverzekering zal doorgaans trouwens slechts blijken op het tijdstip van het schade-
geval, tijdstip waarop de verzekeraar tot prestatie is gehouden.

Besluit
Waar het hof van beroep de toepasselijkheid van de evenredigheidsregel mede steunt 

op de vaststelling dat de eisers "niet (betwisten) dat zij jarenlang premies hebben betaald 
op basis van de door hen verzekerde bedragen en niet voor grotere bedragen die bij bui-
tenwerkingstelling van het  evenredigheidsbeginsel  konden verschuldigd zijn" en aldus 
suggereert dat de bedongen niet-toepasselijkheid van de evenredigheidsregel afhing van 
de betaling van een hogere premie, anders gezegd van de betaling van een premie bere-
kend in functie van grotere bedragen, miskent het hof van beroep de verbindende kracht 
van de "polis bedrijven", inzonderheid de gemeenschappelijke bepalingen van de algeme-
ne voorwaarden (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek). Derhalve kon 
het niet wettig beslissen dat er terzake toepassing diende te worden gemaakt van de even-
redigheidsregel (schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 44, §1, van 
de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst en 20, eerste lid, van de 
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Verzekeringswet van 11 juni 1874).
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1017, 1042, 1050 en 1057, eerste lid, 4° en 7°, van het Gerechtelijk Wet-

boek;
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden eindarrest van 30 juni 2005 bevestigt het hof van beroep het bestreden 

vonnis nopens de gerechtskosten, waarbij de verweerster tot de gerechtskosten werd ver-
oordeeld, doch verwijst de eisers tot de gerechtskosten met betrekking tot de instantie in 
hoger beroep, begroot op 709,07 euro, met dien verstande dat de verweerster geen aan-
spraak kan maken op een aanvullende rechtsplegingsvergoeding heropening der debatten, 
die tussen partijen wordt gecompenseerd, na te hebben vastgesteld dat de verweerster aan 
de eisers nog een bedrag van 195,86 euro, meer de gerechtelijke intresten vanaf 5 mei 
2005, verschuldigd bleef en tot betaling hiervan veroordeeld werd. Deze beslissing is op 
volgende overwegingen gestoeld :

"Partijen zijn het er thans over eens dat (de verweerster) nog 195,86 euro, meer de ge-
rechtelijke intrest vanaf 05.05.2005 verschuldigd is aan (de eisers). Rest dus nog enkel de 
betwisting over de gerechtskosten.

De eerste rechter heeft correct beslist nopens de gerechtskosten eerste aanleg.
(De eisers) zijn genoodzaakt geweest in rechte te gaan om de hen toekomende vergoe-

dingen te bekomen.
Het hoger beroep van (de verweerster) betrof hoofdzakelijk de onderverzekering, meer 

bepaald het principe dat het evenredigheidsbeginsel, zoals voorzien in beide verzekerings-
overeenkomsten, toepassing dient te vinden.

Het hof heeft haar hierin gevolgd (zie arrest van 18 november 2004).
Het is derhalve logisch dat de kosten van deze instantie ten laste vallen van (de eisers), 

met dien verstande dat (de verweerster) geen aanspraak kan maken op een aanvullende 
rechtsplegingsvergoeding wegens  de heropening der  debatten,  nu deze heropening  als 
voorwerp had partijen toe te laten een nieuwe afrekening op te stellen, rekening houdend 
met hetgeen in het arrest van 18 november 2004 gezegd en weerhouden werd.

Aldus komt aan (de verweerster) toe, rekening houdend met haar opgave:
- rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 466,05 euro
- uitgave vergoeding beroepsakte: 57,02 euro
- rolrecht hoger beroep: 186,00 euro

709,07 euro".
Grieven
Overeenkomstig artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder 

eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd 
de overeenkomst tussen partijen die het eventueel bekrachtigt, tenzij bijzondere wetten 
anders bepalen.

Blijkens het derde lid kunnen de kosten worden omgeslagen, zoals de rechter het raad-
zaam oordeelt wanneer de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het on-
gelijk zijn gesteld.

Te dezen blijkt dat de eerste rechter bij vonnis van 23 juni 2003 eisers' vordering ge-
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grond verklaarde ten bedrage van 74.257,60 euro in hoofdsom, meer de gerechtelijke ren-
te aan de wettelijke rentevoet vanaf 30 januari 2003, tot de datum van volledige betaling, 
nadat de eerste rechter de verweerster op volgende punten in het ongelijk stelde:

- de bewering dat de eisers zich akkoord hadden verklaard met een vergoeding van 
216.245,23 euro (8.723.311 BEF), 

- de toepasselijkheid van de evenredigheidsregel,
- de BTW betreffende de schade aan de woning en de inhoud ervan, die volgens ver-

weerster slechts op voorlegging van de herstelfacturen verschuldigd was,
- de vergoeding wegens bedrijfsschade die volgens de verweerster op 24.789,35 euro 

diende te worden bepaald in plaats van op 50.598,98 euro, de door de eisers teruggevor-
derde premietegoeden.

Bij verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie op 2 september 2003, liet de 
verweerster als beroepsgrieven gelden:

1. de eerste rechter heeft ten onrechte gesteld dat de akkoordverklaring dd. 02.06.1999 
niet bindend is voor de eisers;

2. eveneens ten onrechte heeft de eerste rechter geoordeeld dat de verweerster de even-
redigheidsregel ingevolge de vastgestelde onderverzekering niet kan toepassen;

3. vervolgens heeft de rechter de betaling van 11.399,09 euro als vergoeding van btw in 
de blokpolis "woningen" ten onrechte toegerekend op de rente;

4. de eerste rechter heeft ook ten onrechte de vergoeding van de bedrijfsschade bere-
kend op een bedrag van 50.958,98 euro,

5. tot slot werd ten onrechte de vordering met betrekking tot de premietegoeden toege-
kend.

Uit voornoemde beroepsakte blijkt aldus dat de verweerster de punten waarop zij voor 
de eerste rechter in het ongelijk werd gesteld hernam in beroep.

Bij het tussenarrest 18 november 2004 verwierp het hof van beroep de eerste, derde, 
vierde en vijfde grief en ging enkel in op de tweede grief, derwijze dat de verweerster op 
vier van de vijf punten waarom zij in hoger beroep ging, in het ongelijk werd gesteld.

In haar conclusie na tussenarrest erkende zij bovendien dat zij volgens haar eigen afre-
kening per 31 december 2004 nog steeds een bedrag van 42.989,05 euro verschuldigd 
was. Na uitkering van dat bedrag bleek uiteindelijk op datum van het eindarrest nog een 
saldo van 195,86 euro, meer de gerechtelijke rente vanaf 5 mei 2005, verschuldigd te zijn.

Een en ander toont aan dat de verweerster tot op datum van het tussenarrest het volledi-
ge bedrag, zoals dat door de eerste rechter werd toegekend, betwistte.

Besluit
Waar het hof van beroep in het bestreden eindarrest stelt dat het hoger beroep van ver-

weerster hoofdzakelijk het principe van het evenredigheidsbeginsel, zoals voorzien in bei-
de verzekeringsovereenkomsten, betrof, daar waar blijkens haar beroepsakte de verweer-
ster het bestreden vonnis op vijf punten, waaronder het evenredigheidsbeginsel, aanvocht, 
geeft het aan de verweersters beroepsakte een uitlegging die met de bewoordingen ervan 
onverenigbaar is en miskent het zodoende de bewijskracht van deze akte (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek). Het kon bovendien tot dat 
besluit niet wettig komen zonder het voorwerp van de verweersters hoger beroep te mis-
kennen (schending van de artikelen 1050 en 1057, eerste lid, 4° en 7°, van het Gerechte-
lijk Wetboek). Waar uit het tussenarrest van 18 november 2004 blijkt dat de verweerster 
met betrekking tot vier van de vijf aangevoerde grieven in het ongelijk werd gesteld door 
het hof van beroep kon het tenslotte niet wettig beslissen, zonder miskenning van artikel 
1017, eerste en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat de eisers volledig dienden te 
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worden verwezen in de kosten van hoger beroep (schending van de artikelen 1017, eerste 
en derde lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 44, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-

komst bepaalt dat indien de waarde van het verzekerbaar belang bepaalbaar is en 
indien het verzekerd bedrag lager is dan die waarde, de verzekeraar slechts tot 
prestatie gehouden is naar de verhouding van dat bedrag tot die waarde, tenzij 
anders is bedongen.

De tweede paragraaf van die wetsbepaling, machtigt de Koning voor bepaalde 
risico's de onderverzekering en de toepassing van de evenredigheidsregel te be-
perken of te verbieden.

2. Krachtens artikel 3, §2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 decem-
ber 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-
eenkomsten, genomen in uitvoering van voormeld artikel 44, §2, Landverzeke-
ringswet, is de verzekeraar bij verzekering van een woning door de eigenaar of 
de huurder ertoe gehouden aan de verzekeringsnemer een stelsel voor te stellen 
dat, wanneer het juist toegepast wordt en de verzekerde bedragen geïndexeerd 
zijn of er geen verzekerde bedragen zijn, de afschaffing van de evenredigheidsre-
gel van bedragen voor het aangeduide gebouw tot gevolg heeft.

Het derde lid van voormeld artikel 3 bepaalt dat de verzekeraar het bewijs 
moet leveren van de naleving van de bepalingen van het eerste lid en dat bij ont-
stentenis daarvan, de evenredigheidsregel van bedragen niet mag worden toege-
past.

3. Uit voormelde bepalingen blijkt dat bij de verzekering van een woning, de 
verzekeraar  zich  slechts  kan  beroepen  op  onderverzekering  en  de  evenredig-
heidsregel vermag toe te passen, wanneer hij het bewijs levert dat hij aan de ver-
zekeringnemer een stelsel heeft voorgesteld dat de afschaffing van de evenredig-
heidsregel tot gevolg heeft en dat de verzekeringnemer zulks heeft geweigerd.

De verzekeraar kan dit bewijs leveren met alle middelen van recht, vermoe-
dens inbegrepen.

4. De appelrechters stellen vast dat:
- in artikel 6 van de algemene voorwaarden van de "blokpolis woning" afge-

sloten tussen partijen wordt bepaald dat  in een aantal gevallen de evenredig-
heidsregel niet wordt toegepast, ondermeer, wanneer het evaluatiesysteem van de 
verzekeraar correct werd nageleefd;

- dit vereist dat een bedrag werd verzekerd dat met de verzekeraar werd over-
eengekomen of de verzekeraar niet kan bewijzen dat hij een systeem heeft voor-
gesteld om de afschaffing van de evenredigheidsregel te verkrijgen, in toepassing 
van artikel 3, §2, van voormeld koninklijk besluit van 24 december 1992;

- in artikel 7 van de algemene voorwaarden wordt uitgelegd wat er bedoeld 
wordt met het evaluatiesysteem;
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- in de bijzondere voorwaarden van voormelde polis, ondertekend door de ei-
sers, is vermeld: "U hebt ons systeem niet aangewend om de waarde van de ge-
bouwen te bepalen".

Vervolgens oordelen de appelrechters dat uit de voormelde uitdrukkelijke be-
paling in de bijzondere voorwaarden blijkt dat de eisers een evaluatiesysteem 
werd voorgesteld doch dat dit door hen werd geweigerd, dat dergelijke vermel-
ding voor geen andere interpretatie vatbaar is, niet kan beschouwd worden als 
een standaardformule en de uitdrukkelijke wil van de eisers weergeeft om geen 
gebruik te maken van het evaluatiesysteem voorgesteld door de verweerster.

5. Door aldus te oordelen verantwoorden de appèlrechters hun beslissing dat 
de verweerster terecht de evenredigheidsregel toepast naar recht, zonder de be-
wijskracht van de artikelen 6 en 7 van de algemene voorwaarden en de op de 
verweerster rustende bewijslast te miskennen.

6. Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
7. De appelrechters stellen vast dat:
- tussen de partijen twee afzonderlijke polissen werden afgesloten, namelijk 

een  "blokpolis  woning"  nr.  70.223.185-03  en  een  "blokpolis  bedrijven"  nr. 
70.500.773-0200;

- in het artikel 6 van de "blokpolis bedrijven" is bedongen dat de evenredig-
heidsregel niet van toepassing is voor de gebouwen indien het verzekerd bedrag 
met de verzekeraar werd overeengekomen of de verzekeraar niet kan bewijzen 
dat hij een evaluatiesysteem heeft voorgesteld, ook al is dat wettelijk niet ver-
plicht.

Vervolgens oordelen de appelrechters dat de eisers bij het afsluiten van de po-
lis op de hoogte waren van de mogelijkheid een uitzondering op de toepassing 
van de evenredigheidsregel te bedingen, doch dat zij hiervan geen gebruik heb-
ben willen maken.

De appelrechters steunen dit oordeel op de reden dat " in het verzekeringsvoor-
stel van 14 september 1992 voor de `blokpolis bedrijven' het luik `waardebepa-
ling van de woning', waarin verwezen werd naar een met de verzekeraar overeen 
te komen verzekerd bedrag, niet (werd) ingevuld en zelfs geschrapt".

8. Gezien de woning van de eisers het voorwerp uitmaakt van de "blokpolis 
woning" en de "blokpolis bedrijven" enkel betrekking heeft op de bedrijfsgebou-
wen van de eisers, konden de appelrechters uit het niet invullen en het schrappen 
van de rubriek "waardebepaling van de woning" in het verzekeringsvoorstel voor 
de "blokpolis bedrijven", niet naar recht afleiden dat de eisers met betrekking tot 
hun bedrijfsgebouwen een door  de verweerster  voorgestelde  evaluatiesysteem 
hebben verworpen zodat de evenredigheidsregel toepassing kan vinden en schen-
den zij de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen.

9. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
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10. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Omvang van de cassatie
11. De gedeeltelijke cassatie van het arrest van 18 november 2004 brengt de 

vernietiging mee van het arrest van 30 juni 2005 dat het gevolg ervan is.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 18 november 2004 in zoverre het beslist dat 

de  evenredigheidsregel  zoals  voorzien  in  de  "blokpolis  bedrijven"  toepassing 
dient te vinden.

Vernietigt het bestreden arrest van 30 juni 2005.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest en van het geheel vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers tot een derde van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over. 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

3 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis. advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. Geinger. 

Nr. 538

3° KAMER - 6 november 2006

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
ARBEIDSRECHTBANK - SOCIALE ZEKERHEID - GESCHILLEN - BIJDRAGEN - BETALING

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - BETALING - WERKGEVER - 
AANGIFTE - GEEN AANGIFTE - AMBTSHALVE BEPALING VAN DE BIJDRAGEN - DRAAGWIJDTE

1º De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de verplichtingen van 
de werkgevers die opgelegd worden door de socialezekerheidswetgeving, wanneer uit de  
vaststellingen  van  de  bestreden  beslissing  volgt  dat  de  rechtsvordering  van  de  
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid betrekking heeft  op de betaling van achterstallige,  
door de werkgever verschuldigde socialezekerheidsbijdragen.  (Artt. 580, 1° en 574, 2°, 
Ger.W.)

2º Wanneer de werkgever geen dan wel een onvolledige of onjuiste aangifte heeft gedaan,  
bepaalt  de  Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid  ambtshalve,  volgens  de  vastgestelde 
modaliteiten, het bedrag van de verschuldigde bijdragen en wordt het bedrag van de  
aldus  vastgestelde  schuldvordering  de  werkgever  bij  aangetekende  brief  ter  kennis 
gebracht; die bepalingen, die de mogelijkheid bieden de niet-aangifte te bestrijden of een 
onjuiste of onvolledige aangifte te verbeteren, hebben geen invloed op de datum waarop 
de verplichting m.b.t. die aangifte is ontstaan of opeisbaar is geworden. (Art. 22, Sociale-
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Zekerheidswet Werknemers 1969)

(R.S.Z.  T. HAIR PRODUCT CENTER n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0132.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 april 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser stelt volgende twee middelen voor.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 574, 2°, gewijzigd bij artikel 51 van de wet van 17 juli 1997, en 580, 1°, 

van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 7, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.
Aangevochten beslissingen
Hoewel het arrest vaststelt dat de verweerster, "gelet op haar bijdrageschulden, geen 

verminderingen kon genieten [...] en dat bepaald moet worden wanneer [de schuldvorde-
ring] [van de eiser] is ontstaan en of zij nog bestaat, gezien de vonnissen van de Recht-
bank van Koophandel [te Luik] (die de verweerster eerst een voorlopige opschorting en 
vervolgens een definitieve opschorting van vierentwintig maanden vanaf 4 mei 1999 heb-
ben toegekend)", beslist het dat de arbeidsgerechten en niet de rechtbank van koophandel 
bevoegd zijn om te oordelen over eisers rechtsvordering, op grond dat de eiser "achterstal-
lige bijdragen vordert en de arbeidsgerechten over het bestaan van die achterstallige bij-
dragen dienen te oordelen krachtens artikel 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, dat de 
geschillen betreffende de door de socialezekerheidswetgeving aan de werkgevers opge-
legde verplichtingen aan de arbeidsgerechten toevertrouwt".

Grieven
Krachtens artikel 574, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de rechtbank van koop-

handel, zelfs wanneer partijen geen handelaar zijn, kennis van vorderingen en geschillen 
rechtstreeks ontstaan uit het faillissement en het gerechtelijk akkoord overeenkomstig de 
voorschriften van het Wetboek van Koophandel en de op 25 september 1946 gecoördi-
neerde wetten betreffende het gerechtelijk akkoord, en waarvan de gegevens voor de op-
lossing zich bevinden in het bijzonder recht dat van toepassing is op het stelsel van het 
faillissement, het gerechtelijk akkoord en de opschorting van betaling.

Krachtens artikel 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, is de arbeidsrechtbank welis-
waar bevoegd om kennis te nemen van geschillen betreffende de verplichtingen van de 
werkgevers inzake sociale zekerheid.

De bevoegdheid van de rechtbank van koophandel haalt het echter op die van de ar-
beidsrechtbank wanneer het geschil, zoals te dezen, geen betrekking heeft op de vraag of 
de verweerster sociale bijdragen verschuldigd is en voor welk bedrag, maar op de vraag of 
de bijdrageschuld van de verweerster, die voortvloeit uit het feit dat zij ten onrechte ver-
minderingen genoten heeft, ontstaan is voor de toekenning aan de verweerster van een 
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voorlopige en vervolgens definitieve opschorting, en of, bijgevolg, die opschorting, krach-
tens de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, bindend is voor de eiser 
en zijn schuldvordering uitgewist heeft.

De oplossing van dergelijke vragen houdt verband met de wetgeving betreffende het 
faillissement, het gerechtelijk akkoord en de opschorting van betaling.

Dat is des te juister, daar de Rijksdienst voor sociale zekerheid, met toepassing van arti-
kel 7, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, een 
maand na het verstrijken van elk kwartaal een lijst  van de kooplieden die reeds twee 
kwartalen de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen niet meer betaald hebben naar de 
griffie van de rechtbank van koophandel zendt.

Die bepaling heeft met name tot doel de rechtbank van koophandel de gegevens te ver-
schaffen die nuttig zijn voor de beslissingen inzake faillissementen en akkoorden.

Het arrest, dat om de voormelde redenen beslist dat het arbeidsgerecht bevoegd is om 
uitspraak te doen over de rechtsvordering van de eiser tot betaling van een bedrag van 
4.148,45 euro aan bijdragen voor de litigieuze kwartalen, alsook van de wettelijke inte-
rest, met ingang van 15 oktober 2001, op het bedrag van 3.737,42 euro, is bijgevolg niet 
naar recht verantwoord (schending van de in de aanhef van het middel weergegeven wets-
bepalingen, meer bepaald van artikel 574, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 50 van het koninklijk besluit van 24 december 1994;
- de artikelen 1181 en 1186 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 5, 21, voor de wijziging ervan door de wet van 24 februari 2003, 22, 23, 

§§1 en 2, 24 en 42, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-
wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 

- de artikelen 33, §2, en 34, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 
tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 decem-
ber 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- de artikelen 16, 29 en 35, inzonderheid het tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 be-
treffende het gerechtelijk akkoord.

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat niet betwist wordt dat de verweerster,  gezien haar bijdrage-

schulden, "geen verminderingen kon genieten en de vordering [van de eiser] in beginsel 
conform de wetgeving is", en beslist dat die schuld van teruggave van bijdrageverminde-
ringen reeds voor de toekenning van een voorlopige opschorting aan de verweerster be-
stond en dat zij overigens is uitgewist door het toekennen van een definitief uitstel, op 
grond dat:

"Krachtens artikel  50 van het  koninklijk besluit  van 24 december  1994,  kunnen de 
werkgevers die bij het verstrijken van het kwartaal waarvoor ze de toepassing aanvoeren, 
bijdragen aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid verschuldigd zijn, geen bijdragever-
minderingen genieten. Het wordt niet betwist dat de [verweerster] bij het verstrijken van 
de litigieuze kwartalen bijdragen verschuldigd was en dat zij bijgevolg geen verminderin-
gen kon genieten. Het feit dat de [verweerster] voor die kwartalen verminderde bijdragen 
gestort heeft, heeft bijkomende schulden doen ontstaan. Er moet bepaald worden wanneer 
die schulden zijn ontstaan;

De sociale bijdragen moeten betaald worden binnen bepaalde termijnen, bepaald bij ar-
tikel 30 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 en, in elk geval, in de loop van 
de eerste maand na het kwartaal waarvoor ze verschuldigd zijn. De [verweerster] kon 
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geen verminderingen genieten, zodat de schuld waarop dit geschil betrekking heeft, ont-
staan is in de loop van de maand na de litigieuze kwartalen. De schuld bestaat immers zo-
dra een werkgever, te dezen de [verweerster], een schuld ten aanzien van de Rijksdienst 
niet binnen de reglementaire termijnen betaalt. Het is onjuist te beweren dat de schuld 
ontstaat uit de wijzigingsberichten, die geen schuld doen ontstaan maar alleen vaststellen 
dat deze bestaat, zelfs al was er eerder - terecht of ten onrechte - een vermindering toege-
kend. De schuld van teruggave van die verminderingen kan dus niet beschouwd worden 
als een nieuwe schuld die ontstaan is door de wijzigingsberichten. Die teruggaveschuld 
bestond, met uitzondering van het vierde kwartaal, voor de toekenning van de voorlopige 
opschorting (cfr Cass., 22 november 1993, J.T.T., 1994, 386);

Krachtens artikel 16 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, 
worden in het vonnis dat een voorlopige opschorting verleent, de schuldeisers verzocht 
om binnen een welbepaalde termijn aangifte van hun schuldvorderingen te doen. Krach-
tens artikel 29 stelt de schuldenaar gedurende de periode waarin de voorlopige opschor-
ting van toepassing is, een herstel- of betalingsplan op houdende de maatregelen die geno-
men moeten worden om de schuldeisers te voldoen. Zo blijkt uit de wijze waarop de pro-
cedure is geregeld dat de schuldvorderingen die in het plan opgenomen kunnen worden, 
de schuldvorderingen zijn die voor de toekenning van de voorlopige opschorting zijn ont-
staan;

Krachtens artikel 35, maakt de goedkeuring van het plan door de rechtbank bij de defi-
nitieve opschorting dit plan bindend voor alle betrokken schuldeisers. Het tweede lid van 
dit artikel preciseert dat de schuldeiser die zijn schuldvordering niet heeft aangegeven bin-
nen de vastgestelde termijn, gebonden is door de definitieve opschorting. De volledige 
uitvoering van het plan bevrijdt de schuldenaar volledig en definitief van alle daarin ver-
melde schuldvorderingen. Zoals de eerste rechters stellen geldt de bevrijding, zoals ver-
meld in het tweede lid van artikel 35, eveneens ten aanzien van de schuldeisers die hun 
schuldvordering niet hebben aangegeven (cfr I. Verougstraete, Manuel de la faillite et du 
concordat, n° 186). Te dezen wordt niet betwist dat de schuldenaar het plan heeft uitge-
voerd. Hij is dus bevrijd van zijn schulden en met name van die welke hij ten aanzien van 
[de eiser] had vóór de toekenning van de voorlopige opschorting. [De eiser] heeft dus 
geen recht meer op een uitvoerbare titel, aangezien de oude schuld niet meer bestaat. Het 
vonnis moet bevestigd worden".

Grieven
Artikel 21 van de organieke wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke ze-

kerheid der arbeiders bepaalt dat de werkgever de Rijksdienst voor sociale zekerheid een 
aangifte met verantwoording van het bedrag van de verschuldigde bijdragen moet toezen-
den en dat hij (artikel 23, §2), die bijdragen, binnen de door de Koning bepaalde termij-
nen, aan de Rijksdienst moet overmaken.

Artikel 33, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 bepaalt dat de werkge-
ver het in artikel 21 van de wet bedoelde aangifteformulier aan de Rijksdienst voor sociale 
zekerheid bezorgt, uiterlijk de laatste dag van de maand na elk kalenderkwartaal waarop 
de aangifte betrekking heeft, en dat de bijdragen voor het verstreken kwartaal door de 
werkgever betaald dienen te worden uiterlijk de laatste dag van de maand na dat kwartaal.

Artikel 34, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 voegt hieraan 
toe dat het bedrag van de bijdragen door de werkgever aan de Rijksdienst voor sociale ze-
kerheid verschuldigd is op de navolgende vier data van elk jaar: 31 maart, 30 juni, 30 sep-
tember en 31 december.

De kwartaalaangiften en de betalingen die ter uitvoering van die aangiften worden ver-
richt, geschieden zonder inmenging van de eiser. Geen enkele wettelijke bepaling ver-
plicht de eiser om de aangiften meteen te controleren.
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Dat de schuldvorderingen van de eiser verjaren na vijf jaar (artikel 42, eerste lid, van de 
wet van 27 juni 1969), toont aan dat de eiser over vijf jaar beschikt om eventuele rechtzet-
tingen op te maken en de betaling ervan te vorderen.

Wat dat betreft bepaalt artikel 22 van de wet van 27 juni 1969 dat, wanneer geen dan 
wel een onvolledige of onjuiste aangifte is gedaan, de Rijksdienst voor sociale zekerheid 
ambtshalve het bedrag van de verschuldigde bijdragen bepaalt, en dat van het bedrag van 
de aldus vastgestelde schuldvordering de werkgever bij aangetekende brief kennis wordt 
gegeven.

Dit recht van de Rijksdienst voor sociale zekerheid om het bedrag van de verschuldigde 
bijdragen ambtshalve vast te stellen, maakt deel uit van de taak die aan de Rijksdienst 
wordt opgedragen door artikel 5, 1°, van de wet van 27 juni 1969 om de bijdragen van de 
werkgevers en de werknemers te innen ten einde bij te dragen tot de financiering van de 
verschillende socialezekerheidsregelingen.

De werkgever die, zoals de verweerster, verminderde socialezekerheidsbijdragen ge-
stort  heeft  hoewel hij  geen vermindering kon genieten,  verkeert  in de situatie  van de 
werkgever die een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan.

Net zoals een verbintenis die is aangegaan onder de voorwaarde van een toekomstige 
en onzekere gebeurtenis, pas kan worden uitgevoerd nadat de gebeurtenis heeft plaatsge-
had (artikel 1181 van het Burgerlijk Wetboek) of, op dezelfde wijze, dat wat slechts met 
tijdsbepaling verschuldigd is, niet voor de vervaltijd kan worden teruggevorderd (artikel 
1186 van het Burgerlijk Wetboek), bestaat een schuldvordering van geldsommen waarvan 
het bedrag niet is vastgesteld, niet, of is er althans geen titel om ze op te eisen.

Te dezen zijn de schuldvorderingen van de eiser, die het gevolg zijn van de verminde-
ringen van sociale bijdragen die de verweerster ten onrechte had doorgevoerd, door de ei-
ser ambtshalve vastgesteld krachtens voormeld artikel 22 van de wet van 27 juni 1969 en 
zijn ze opeisbaar geworden door de kennisgeving, op 6 augustus en 13 september 2001, 
van berichten van rechtzetting van de bijdragen "wegens de annulering van de verminde-
ringen".

Uiteraard bestonden die schuldvorderingen niet en konden ze ook niet bestaan voor de 
annulering van de bijdrageverminderingen en zijn ze pas ontstaan toen de eiser de recht-
zettingsberichten heeft opgemaakt en aan de verweerster ter kennis heeft gebracht.

Het opmaken van de rechtzettingsberichten tot verwerping van de bijdrageverminde-
ringen is in werkelijkheid de toekomstige en onzekere gebeurtenis die de verplichting tot 
teruggave van de verminderingen heeft doen ontstaan. Uit het feit zelf dat de teruggave 
"reeds eerder was erkend", zoals het arrest toegeeft, blijkt dat de litigieuze bijdrageschuld 
voordien niet bestond.

Bijgevolg is de beslissing, volgens welke die schuld bestond voor de toekenning, op 6 
november 1998, van een voorlopige opschorting aan de verweerster, en de eiser derhalve 
gebonden zou zijn door de goedkeuring van een definitieve opschorting bij vonnis van 4 
mei 1999, niet naar recht verantwoord, in zoverre ze om de hierboven vermelde redenen 
de artikelen 1181 en 1186 van het Burgerlijk Wetboek, 21, 22, 23, 24 van de wet van 27 
juni 1969, meer bepaald artikel 22, 33, §2, en 34, eerste lid, van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 en de artikelen 16, 29 en 35, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 
betreffende het gerechtelijk akkoord schendt, in zoverre ze gegrond is op een foutieve toe-
passing van die bepalingen, aangezien het arrest de schuld van de verweerster tot terugga-
ve van de litigieuze bijdrageverminderingen onwettig in de aan de verweerster toegekende 
voorlopige en definitieve opschorting heeft opgenomen (schending van het geheel van de 
in de aanhef van het middel vermelde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste middel
Het arrest stelt vast dat "[de verweerster] voor de drie laatste kwartalen van 

1997 en voor het eerste, tweede en vierde kwartaal van 1998 verminderde bijdra-
gen heeft gestort [...]; [dat] [de eiser] op 16 februari 1999 [...] en op 6 februari 
2001 erop gewezen heeft dat de verminderingen niet konden worden toegekend 
[...]; dat [hij] op 6 augustus 2001 en 13 september 2001 voor de litigieuze kwar-
talen twee rechtzettingsberichten heeft opgemaakt wegens de annulering van de 
verminderingen, [en dat] [hij], bij dagvaarding van 17 december 2001 [...], op 
grond van het rekeninguittreksel van 15 oktober 2001 [...] dat een voor hem batig 
saldo van 4.148,45 euro vermeldt, [...]van [de verweerster] [het voormelde] be-
drag gevorderd heeft [...] als bijdragen voor de litigieuze kwartalen".

Uit die vaststellingen volgt dat de rechtsvordering van de eiser strekt tot beta-
ling van door de verweerster verschuldigde achterstallige socialezekerheidsbij-
dragen.

Dergelijke  betwisting  behoort  tot  de  bevoegdheid  van  de  arbeidsrechtbank 
krachtens artikel 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.

De omstandigheid dat de rechter te dezen verplicht is te bepalen of de schuld 
van de verweerster is ontstaan voordat zij een opschorting van betaling had ver-
kregen, heeft geen weerslag op de bevoegdheid van het gerecht dat hiervan moet 
kennisnemen, aangezien de gegevens voor de oplossing van die vraag, zoals uit 
het antwoord op het tweede middel blijkt, zich niet bevinden in het bijzonder 
recht dat van toepassing is op het stelsel van het gerechtelijk akkoord.

Het arbeidshof heeft, door zich bevoegd te verklaren om van het geschil kennis 
te nemen, de artikelen 574, 2°, en 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek juist 
toegepast.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Artikel 21, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 

van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 
zoals  het  van toepassing is  op  de  feiten,  verplicht  elke  verzekeringsplichtige 
werkgever om aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid een aangifte met verant-
woording van het bedrag van de verschuldigde bijdragen te doen geworden.

Krachtens artikel 33, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de voormelde wet van 27 juin 1969, zoals het van toepassing is op 
de feiten, bezorgt de werkgever het in artikel 21 van de wet bedoelde aangifte-
formulier aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid uiterlijk de laatste dag van 
de maand na elk kalenderkwartaal, waarop de aangifte betrekking heeft.

Luidens artikel 34, eerste lid, van dat koninklijk besluit, is het bedrag van de 
bijdragen door de werkgever aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid verschul-
digd op de navolgende vier data van elk jaar: 31 maart, 30 juni, 30 september en 
31 december.

Het vijfde lid van dat artikel 34 bepaalt dat de bijdragen die voor het verstre-
ken kwartaal verschuldigd zijn, door de werkgever uiterlijk de laatste dag van de 
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maand na dit kwartaal betaald dienen te worden.
Uit die bepalingen volgt dat de bijdrageschuld van de werkgever op de vier, in 

voormeld artikel 34, eerste lid, bepaalde data van elk jaar bestaat en dat zij be-
taald moet worden vóór het verstrijken van de maand volgend op elk van die da-
ta.

Artikel 22 van de wet van 27 juni 1969 bepaalt in het eerste lid dat wanneer 
geen dan wel een onvolledige of onjuiste aangifte is gedaan, de Rijksdienst voor 
sociale zekerheid het bedrag van de verschuldigde bijdragen ambtshalve bepaalt 
aan de hand van alle reeds voorhanden gegevens en, in het tweede lid, dat van 
het bedrag van de aldus vastgestelde schuldvordering de werkgever bij ter post 
aangetekende brief kennis wordt gegeven.

Die bepalingen, die de mogelijkheid bieden de niet-aangifte te ondervangen of 
een onjuiste of onvolledige aangifte recht te zetten, hebben geen invloed op de 
datum waarop de verplichting met betrekking tot die aangifte is ontstaan of op-
eisbaar is geworden.

Het middel, dat op de aanvoering van het tegendeel berust, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

6 november 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 539

3° KAMER - 6 november 2006

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOUT - NALATIGHEID. ONVOORZICHTIGHEID - VERZEKERINGSINSTELLING 
- BEGUNSTIGDE

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — 
NALATIGHEID. ONVOORZICHTIGHEID - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - 
UITKERINGSVERZEKERING - VERZEKERINGSINSTELLING - BEGUNSTIGDE

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
RECHTSPERSONEN - INSTELLING - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - 
UITKERINGSVERZEKERING - VERZEKERINGSINSTELLING - FOUT - BEGUNSTIGDE

1º, 2° en 3° De omstandigheid dat de rechtsvordering tot betaling van prestaties van de  
uitkeringsverzekering verjaard is, sluit  niet uit  dat de persoon die deze prestaties had  
moeten  ontvangen,  van  de  Z.I.V.-verzekeringsinstelling  een  schadeloosstelling  kan 
vorderen voor een bedrag gelijk aan die prestaties, op grond van de gemeenrechtelijke 
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regeling  voor  aansprakelijkheid  buiten  overeenkomst1..  (Art.  174,  eerste  lid,  1°, 
Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994; Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(A.N.M.C. T. N. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0136.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 september 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 174 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ver-

zorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
- de artikelen 1382, 1383 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest oordeelt dat de door de eerste verweerder tegen de eiser ingestelde rechtsvor-

dering tot betaling van prestaties van de uitkeringsverzekering verjaard is op grond van 
artikel 174 van de wet van 14 juli 1994, in zoverre ze betrekking heeft op de periode na de 
maand februari 2001, aangezien de verjaringsstuitende daad dateert van februari 2003 en 
er geen sprake is van overmacht die de verjaring schorst, en verklaart vervolgens de vor-
dering die de eerste verweerder tegen de eiser had ingesteld gegrond op grond van de ge-
meenrechtelijke  aansprakelijkheidsregeling  bepaald  in  artikel  1382  van  het  Burgerlijk 
Wetboek.

Het arrest verantwoordt die beslissing op grond van alle redenen die thans als volledig 
weergegeven worden beschouwd, en met name op grond van de overweging, in essentie, 
dat "de wettelijke bepalingen weliswaar de rechten en verplichtingen van de partijen pre-
ciseren en de sociaal verzekerde verplichten om binnen een termijn van twee jaar op te 
treden indien hij de betaling van de niet gestorte prestaties wil verkrijgen, maar die bepa-
lingen betreffen alleen het recht op uitkeringen van de verplichte verzekering. Wanneer de 
vordering gegrond is op een andere wettelijke grondslag, te dezen het aansprakelijkheids-
recht, zijn de bepalingen van de wet niet meer van toepassing. Alleen de desbetreffende 
burgerrechtelijke bepalingen zijn van kracht. Indien, bijgevolg, het slachtoffer van een 
fout aantoont dat die fout is begaan, dat er schade is en dat er tussen beide een oorzakelijk 
verband bestaat, kan hem niet verweten worden dat hij de sociale wetgeving wil omzeilen. 
Hij grondt zijn rechtsvordering immers niet op die wetgeving. De oorspronkelijke tussen-
vordering die erin bestaat [de eiser] te doen veroordelen voor een fout die schade heeft 
veroorzaakt en waarvan de vergoeding wordt gevraagd, is dus ontvankelijk".

Grieven
Artikel 174, eerste lid, 1°, van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verze-

kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen bepaalt dat de rechtsvordering tot 
betaling van prestaties van de uitkeringsverzekering verjaart twee jaar na het einde van de 

1 Zie Cass., 25 nov. 2002, AR S.00.0036.F, nr 623, met concl. O.M. 
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maand waarop die uitkeringen betrekking hebben.
Die bepaling raakt de openbare orde.
Dat die bepaling van openbare orde is, vloeit voort uit het tweede lid van hetzelfde arti-

kel, volgens hetwelk van de verjaring niet mag worden afgezien.
Wanneer prestaties van de uitkeringsverzekering, met schending van de artikelen 93 en 

volgende van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, niet zijn betaald, kan de persoon die deze prestaties 
had moeten ontvangen, van de verzekeringsinstelling geen bedrag vorderen dat gelijk is 
aan het bedrag van de niet betaalde prestaties, op grond van de gemeenrechtelijke aan-
sprakelijkheidsregeling bepaald bij de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek, met inbegrip van de op die aansprakelijkheid toepasselijke verjaring, ingevoerd bij 
artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, zoniet wordt afbreuk gedaan aan de verjaring 
bedoeld in artikel 174 van de wet van 14 juli 1994. 

Te dezen volgt uit de vaststellingen van het arrest dat de schuldenaar van de op grond 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek gevorderde vergoeding, dezelfde is als de 
schuldenaar van de sociale prestaties en dat de op grond van artikel 1382 van het Burger-
lijk Wetboek gevorderde schade overeenstemt met de niet betaalde sociale prestaties. Het 
arrest heeft bijgevolg de vordering van de eerste verweerder, die gegrond is op de bij arti-
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek ingevoerde gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsre-
geling, niet wettig ontvankelijk kunnen verklaren, na te hebben vastgesteld dat de rechts-
vordering van de eerste verweerder tot betaling van de prestaties van de uitkeringsverze-
kering op grond van artikel 174 van de wet van 14 juli 1994 verjaard was, in zoverre zij 
betrekking had op de periode vóór februari 2001 (schending van alle, in de aanhef van het 
middel weergegeven bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het door de tweede verweerder aangevoerde middel van niet-ontvanke-

lijkheid: In zoverre het tegen hem gericht is heeft het cassatieberoep geen belang.
Het arrest beslist dat het hoger beroep tegen de administratieve beslissing van 

de tweede verweerder niet gegrond is.
Het enige middel dat de eiser tot staving van zijn cassatieberoep aanvoert, oe-

fent geen kritiek uit op die beslissing, waarop de cassatie die ervan het gevolg 
zou kunnen zijn, geen uitwerking kan hebben.

De grond van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
De overige onderdelen van het cassatieberoep
Het middel
De omstandigheid dat de rechtsvordering tot betaling van prestaties van de uit-

keringsverzekering verjaard is krachtens artikel 174, eerste lid, 1°, van de geco-
ördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor ge-
neeskundige verzorging en uitkeringen,  sluit  niet  uit  dat  de persoon die deze 
prestaties had moeten ontvangen, van de verzekeringsinstelling een schadeloos-
stelling kan vorderen voor een bedrag gelijk aan die prestaties, op grond van de 
in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde gemeen-rech-
telijke aansprakelijkheidsregeling.

Het middel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

6 november 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en van Eeckhoutte. 

Nr. 540

3° KAMER - 6 november 2006

1º PENSIOEN — WERKNEMERS - VOORDEEL - RUSTPENSIOEN - OVERHEID - CUMULATIE 
- ONVERSCHULDIGDE BETALING - TERUGVORDERING - VERJARING - AANVANG - KENNISGEVING - 
UITBETALINGSINSTELLING VAN HET WERKNEMERSPENSIOEN

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - AANVANG - PENSIOEN - WERKNEMERS - VOORDEEL - RUSTPENSIOEN 
- OVERHEID - CUMULATIE - ONVERSCHULDIGDE BETALING - TERUGVORDERING - KENNISGEVING - 
UITBETALINGSINSTELLING VAN HET WERKNEMERSPENSIOEN

3º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - PENSIOEN - 
WERKNEMERS - VOORDEEL - RUSTPENSIOEN - OVERHEID - CUMULATIE - ONVERSCHULDIGDE 
BETALING - TERUGVORDERING - VERJARING - AANVANG - KENNISGEVING - 
UITBETALINGSINSTELLING VAN HET WERKNEMERSPENSIOEN

1º, 2° en 3° Wanneer de onverschuldigde betaling van het overlevingspensioen, toegekend  
in de pensioenregeling voor werknemers, haar oorsprong vindt in de toekenning van een  
voordeel  in  de  regeling  van  rustpensioenen  ten  laste  van  de  overheid,  verjaart  de 
rechtsvordering  tot  terugbetaling  van  de  uitbetalingsinstelling  van  het  
overlevingspensioen,  die  alleen bevoegd is  om het  onverschuldigd  betaalde  terug  te  
vorderen,  na  verloop  van  zes  maanden  te  rekenen  van  de  kennisgeving,  aan  die  
uitbetalingsinstelling van het overlevingspensioen, van de beslissing tot toekenning van 
het  voormelde  voordeel;  de  voormelde  verjaringstermijn  van  zes  maanden  begint 
derhalve pas te lopen wanneer de beslissing tot  toekenning van het voordeel  in  een  
regeling  van  rustpensioenen  ten  laste  van  de  overheid,  waaruit  het  onverschuldigd  
betaalde voortvloeit, ter kennis is gebracht aan de instelling die het overlevingspensioen 
betaald heeft, dat door de toekenning van dat voordeel onverschuldigd is geworden, en  
niet aan de begunstigde van dat voordeel in een regeling van rustpensioenen ten laste  
van de overheid1. (Art. 21, §2, eerste lid, en §3, tweede lid, Wet 13 juni 1966 betreffende 
de  rust-  en  overlevingspensioenen  voor  arbeiders,  bedienden,  zeevarenden  onder 
Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden)

(H. T. R.V.P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0007.F)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.540. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 18 oktober 2005 is gewe-

zen door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 21, §3, tweede lid, van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overle-

vingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwer-
kers en vrijwillig verzekerden;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt de door de eiseres aangevoerde exceptie van verjaring en beslist dat 

de rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde binnen de wettelij-
ke termijn is ingesteld, zodat het volledige onverschuldigde bedrag kan worden terugge-
vorderd, en zegt voor recht dat de eiseres de verweerder een onrechtmatig uitbetaald be-
drag van 18.073,71 euro verschuldigd is, op alle gronden die thans als volledig weergege-
ven worden beschouwd, en inzonderheid op grond dat 

"Het onverschuldigd betaalde, in dit geval, zijn oorsprong vindt in de toekenning van 
een rustpensioen ten laste van de overheid. Het onverschuldigd betaalde vindt zijn oor-
sprong in de toekenning van een voordeel in een andere regeling dan die welke bedoeld 
wordt in de eerste paragraaf van artikel 21 van de wet van 13 juni 1966. Inzake verjaring 
is dus het tweede lid van de derde paragraaf van toepassing. Krachtens dit lid verjaart de 
rechtsvordering tot terugvordering door verloop van zes maanden te rekenen vanaf de da-
tum van de beslissing die de voornoemde voordelen, met name het pensioen ten laste van 
de overheid, toekent of verhoogt;

Onder de datum van de beslissing die de voordelen toekent of verhoogt, moet de datum 
van kennisgeving van de beslissing aan de betrokkene en aan de uitbetalingsinstelling ver-
staan  worden  (Cass.,  14  december  1998,  J.T.T.,  1999,  90).  Deze  kamer  van  het 
[arbeids]hof heeft reeds opgemerkt dat de samenvatting van het voormelde arrest van het 
Hof van Cassatie verschilde van het in het Nederlands gestelde arrest, voor zover de 'of' in 
het Frans is vertaald door 'en'. Het [arbeids]hof oordeelt evenwel dat de oorspronkelijke 
tekst en de vertaling niet onverenigbaar zijn. Men diende immers de datum te vermelden 
waarop de verjaring van de terugvordering van het onverschuldigd betaalde was ingegaan, 
meer bepaald wanneer de beslissing die aan de oorsprong van het onverschuldigd betaalde 
ligt, laattijdig ter kennis was gebracht. Men diende ook rekening te houden met het feit 
dat, gelet op de Europese reglementering, de opdrachtgevende instelling de - zelfs buiten-
landse - beslissingen aan de begunstigde ter kennis dient te brengen. Een persoon of een 
instelling kan pas op het ogenblik dat hij of zij op de hoogte wordt gebracht van de beslis-
sing die het onverschuldigd betaalde veroorzaakt, beslissen om het onverschuldigd betaal-
de terug te vorderen, aangezien hij of zij daarvoor niet wist dat er zich een onverschuldigd 
betaalde had voorgedaan of kon voordoen. Het is dus logisch dat de verjaringstermijn, 
voor de instelling, begint te lopen vanaf het ogenblik dat die instelling, die het onverschul-
digd betaalde moet terugvorderen, op de hoogte is gebracht en niet ervóór, zelfs al was de 
prestatie waaruit het onverschuldigd betaalde is voortgevloeid, reeds voordien aan de be-
gunstigde van die prestatie ter kennis gebracht;
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De beslissing tot toekenning van het rustpensioen ten laste van de overheid is te dezen 
op 1 december 1995 [aan de verweerder] ter kennis gebracht. Die datum vormt het begin-
punt van de verjaringstermijn. De verbeterende beslissing van 18 maart 1996 [van de ver-
weerder], die binnen de zes maanden na de kennisgeving van 1 december 1995 ter kennis 
is gebracht, heeft de verjaring overeenkomstig de vierde paragraaf van artikel 21 van de 
wet van 13 juni 1966 rechtsgeldig gestuit. De terugvordering van het onverschuldigd be-
taalde van 3 juni 1996 heeft de verjaring overeenkomstig die zelfde paragraaf eveneens 
rechtsgeldig gestuit. Aangezien de rechtsvordering tot terugvordering binnen de wettelijke 
termijn is ingesteld, kan het volledige onverschuldigde bedrag teruggevorderd worden".

Grieven
In haar conclusie na heropening van het debat betoogde de eiseres dat het beginpunt 

van de verjaringstermijn van de terugvordering van de onverschuldigd uitbetaalde presta-
ties, bepaald in artikel 21, §3, tweede lid, van de wet van 13 juni 1966, de datum was 
waarop de administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën beslist heeft om 
haar een rustpensioen ten laste van de overheid toe te kennen, d.i. 30 november 1993.

Wanneer, luidens dat artikel 21, §3, tweede lid, de onverschuldigde uitbetaling haar 
oorsprong vindt in de toekenning of de verhoging van een voordeel in een andere regeling 
dan deze bedoeld in §1, verjaart de terugvordering door verloop van zes maanden te reke-
nen vanaf de datum van de beslissing die het voornoemde voordeel toekent of verhoogt. 
Onder datum van de beslissing wordt de datum verstaan waarop de onverschuldigde cu-
mulatie van dat voordeel en de door de verweerder betaalde prestaties ontstaat, wat de 
verweerder het recht geeft om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen. Die cumula-
tie ontstaat door de beslissing tot toekenning of verhoging in de andere regeling of, op zijn 
minst, door de inwerkingtreding van de administratieve akte met individuele draagwijdte, 
welke plaatsvindt zodra ze aan de begunstigde ter kennis is gebracht. Het tijdstip van ken-
nisgeving aan de verweerder van de beslissing heeft bijgevolg geen belang, aangezien ar-
tikel 21, §3, tweede lid, er voor het overige niet toe strekt de verweerder te beschermen te-
gen de fouten die de instellingen, die in de verschillende regelingen voordelen toekennen, 
bij het doorsturen van gegevens zouden begaan.

Het arrest erkent of betwist op zijn minst niet dat de beslissing in de andere regeling, 
met name de beslissing van de administratie der pensioenen van het Ministerie van Finan-
ciën, op 30 november 1993 is genomen; het erkent dat de eiseres hiervan in kennis is ge-
steld vóór 1 december 1995. Het arrest oordeelt dat de datum van de administratieve be-
slissing in de andere regeling en de datum van haar kennisgeving aan de begunstigde geen 
weerslag hebben op verweerders recht tot terugvordering, op grond dat het beginpunt van 
de verjaringstermijn van zes maanden de datum is waarop die beslissing aan de laatstge-
noemde ter kennis is gebracht, te weten 1 december 1995. Het arrest schendt bijgevolg ar-
tikel 21, §3, tweede lid, van de wet van 13 juni 1966.

Het arrest, dat niet nagaat op welke datum de beslissing van de administratie der pensi-
oenen van het Ministerie van Financiën werd genomen en aan de eiseres ter kennis werd 
gebracht, stelt het Hof op zijn minst niet in staat zijn toezicht op de wettigheid van de be-
slissing uit te oefenen (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1235 en 1376 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23, 34, §1, 1°, 249, 270, 1°, en 272, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
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Het arrest zegt voor recht dat de eiseres de verweerder een ten onrechte uitbetaald be-
drag van 18.073,71 euro verschuldigd is, op grond van alle redenen die thans als volledig 
weergegeven worden beschouwd.

Grieven
In haar conclusie in hoger beroep verzocht de eiseres het arbeidshof subsidiair om het 

beroepen vonnis te bevestigen, dat beslist had dat de verweerder alleen aanspraak kon ma-
ken op de terugvordering van het nettobedrag van het aan de eiseres gestorte overlevings-
pensioen en de heropening van het debat bevolen had om die instelling in staat te stellen 
een nieuwe berekening van het onverschuldigd betaalde voor te leggen, waarin geen reke-
ning werd gehouden met de bedrijfsvoorheffing die de verweerder ingehouden had en aan 
de belastingen gestort had.

De verweerder betoogde dat hij "het recht had om het bruto belastbare bedrag van de 
schuld terug te vorderen, met inbegrip van de voorschotten die als bedrijfsvoorheffing aan 
de belastingen waren gestort", en verzocht het arbeidshof om zijn hoger beroep gegrond te 
verklaren en de eiseres te veroordelen tot  terugbetaling van een bedrag van 18.073,71 
euro, d.i. het brutobedrag dat onrechtmatig was uitbetaald na aftrek van een teruggekregen 
bedrag van 193,01 euro.

Het arrest, dat het hoger beroep van de verweerder gegrond verklaart, antwoordt met 
geen enkele overweging op het omstandige verweer van de eiseres, die uiteenzette waar-
om de terugvordering alleen betrekking kon hebben op de door de verweerder betaalde 
nettobedragen, met uitsluiting van de bedragen die hij als bedrijfsvoorheffing ingehouden 
had. Het is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van 
de Grondwet).

Krachtens de artikelen 1235 en 1376 van het Burgerlijk Wetboek, daarenboven, veron-
derstelt de terugbetaling van het onverschuldigde betaalde niet alleen dat degene die de te-
rugbetaling vordert, het ten onrechte heeft betaald, maar ook dat degene van wie de terug-
betaling gevorderd wordt, het bedrag waarvan de terugbetaling gevorderd wordt, ontvan-
gen heeft.

Krachtens artikel 249 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen wordt de belasting 
geheven bij wijze van voorheffingen; krachtens artikel 270, 1°, is de bedrijfsvoorheffing 
verschuldigd door zij die, als schuldenaar, pensioenen, renten en toelagen betalen of toe-
kennen in de zin van de artikelen 23, §1, 5°, en 34, §1, 1°, van datzelfde wetboek; krach-
tens artikel 272 hebben die belastingschuldigen het recht op de belastbare inkomsten de 
desbetreffende voorheffing in te houden.

Uit die samen gelezen bepalingen kan worden afgeleid dat de gepensioneerde geen en-
kel recht kan doen gelden om de bedrijfsvoorheffing te ontvangen en deze niet ontvangt 
op het overlevingspensioen voor werknemers. Er kan dus niet worden beschouwd dat hij 
de voorheffing ontvangen heeft in de zin van de artikelen 1235 en 1376 van het Burgerlijk 
Wetboek en hij is bijgevolg niet gehouden deze aan de verweerder terug te betalen.

Het arrest, dat het hoger beroep van de verweerder gegrond verklaart en voor recht zegt 
dat de eiseres hem een ten onrechte uitbetaald bedrag van 18.073,71 euro verschuldigd is, 
waarvan niet betwist wordt dat het de bedrijfsvoorheffingen bevat,  schendt alle in het 
middel bedoelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grond-
wet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 21, §3, tweede lid, van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en 
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overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische 
vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, voorziet voor de terugvordering van 
de in de eerste paragraaf van dit artikel bedoelde prestaties in een bijzonder be-
ginpunt voor de verjaringstermijn, wanneer de onverschuldigde uitbetaling haar 
oorsprong vindt in de toekenning of de verhoging van een buitenlands voordeel 
of van een voordeel in een andere regeling dan deze bedoeld in de voormelde 
eerste paragraaf.

Luidens die wetsbepaling begint de verjaringstermijn te lopen vanaf de datum 
van de beslissing die de voormelde voordelen toekent of verhoogt.

Met dit bijzonder beginpunt heeft de wetgever willen voorkomen dat de terug-
vordering van de onverschuldigde prestaties zouden verjaren voordat de uitbeta-
lingsinstelling kon vaststellen dat de toegekende prestaties niet verschuldigd wa-
ren.

Bij het toekennen of verhogen van een voordeel in een andere regeling dan die 
bedoeld in de eerste paragraaf van dat artikel 21, kan de uitbetalingsinstelling het 
onverschuldigd karakter van de reeds toegekende prestaties pas vaststellen nadat 
zij kennisgenomen heeft van de beslissing die dat voordeel toekent of verhoogt.

Met de bewoordingen "vanaf de datum van de beslissing", bedoelt die bepaling 
dat de verjaringstermijn begint te lopen vanaf de kennisgeving van de beslissing 
aan de uitbetalingsinstelling.

Zowel de datum van die beslissing als de datum van haar kennisgeving aan de 
begunstigde hebben geen enkele weerslag op het ingaan van de verjaringstermijn 
van de rechtsvordering van de uitbetalingsinstelling tot terugvordering van het 
onverschuldigd betaalde.

Het middel, dat het tegendeel voorhoudt, faalt naar recht.
Tweede middel
Het arrest antwoordt met geen enkele overweging op de in het middel weerge-

geven conclusie van de eiseres.
Het middel is in zoverre gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige punten van het middel, die 

niet tot een ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het bestreden arrest,  in zoverre het het hoofdberoep ontvankelijk 

verklaart en het bedrag van het onverschuldigd betaalde bepaalt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

6 november 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
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slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Draps en Gérard. 

Nr. 541

3° KAMER - 6 november 2006

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
UITZONDERING - RECHTER - VERPLICHTING - HEROPENING VAN HET DEBAT - OPENBAAR 
MINISTERIE - ADVIES

De mogelijkheid die de artt. 766, eerste lid, en 767, §3, tweede lid, Ger. W., de partijen 
biedt om, nadat de rechter de sluiting van het debat heeft uitgesproken en het openbaar  
ministerie zijn advies heeft gegeven, ter griffie conclusies neer te leggen die uitsluitend  
betrekking  hebben  op  de  inhoud  van  dat  advies,  is  helemaal  geen  afwijking  op  de 
toepassing, door de rechter, van art. 774, tweede lid, van datzelfde wetboek.  (Art. 774, 
tweede lid, Ger.W.)

(LANDSBOND VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0021.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 december 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert drie middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 766, inzonderheid eerste lid, 767, inzonderheid §3, en 774, inzonderheid 

tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijst de rechtsvordering van de eiser, die ertoe strekt de verweerster te doen 

veroordelen tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde bedrag van 523,06 euro af, 
op grond van alle redenen die thans als volledig weergegeven worden beschouwd, en in-
zonderheid op grond dat :

"Aangezien niet betwist wordt dat [de verweerster] slechts recht had op 328.750 BEF 
of  8.149,50  euro  in  plaats  van  349.850  BEF  of  8.672,55  euro,  heeft  laatstgenoemde 
21.100 BEF of 523,06 euro te veel ontvangen;

Wat [de] terugbetaling [van dit bedrag] betreft, voert het openbaar ministerie in zijn uit-
stekend advies artikel 17 van het handvest van de sociaal verzekerde aan, dat bepaalt:

'Wanneer vastgesteld wordt dat de beslissing aangetast is door een juridische of materi-
ële vergissing, neemt de instelling van sociale zekerheid op eigen initiatief een nieuwe be-
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slissing die uitwerking heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten in-
gaan, onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring.

Onverminderd de toepassing van artikel 18, heeft de nieuwe beslissing, indien de ver-
gissing aan de instelling van sociale zekerheid te wijten is, uitwerking op de eerste dag 
van de maand na de kennisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het 
aanvankelijk toegekende recht';

Beide partijen hebben in hun replieken op dit advies hun standpunt uiteengezet zonder 
een heropening van het debat te vragen. De zaak is dus in staat van wijzen."

Grieven
Uit de processtukken blijkt dat geen enkele partij artikel 17, tweede lid, van de wet van 

11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde had aangevoerd.
In zijn advies heeft het openbaar ministerie alleen artikel 17, eerste en tweede lid, van 

die wet weergegeven, waarbij het vaststelt dat "de partijen zich niet hebben uitgesproken 
over de mogelijke toepassing van die bepaling" en concludeert dat "zij daartoe uitgeno-
digd zouden moeten worden", en aldus het arbeidshof voorstelt om het debat te herope-
nen.

Krachtens artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel dat 
de rechter de eerbiediging van het recht van verdediging oplegt, moet de rechter die zijn 
beslissing grondt op een middel dat niet door de partijen is aangevoerd, die partijen de 
mogelijkheid bieden er tegenspraak over te voeren.

Artikel 767, §3, van het Gerechtelijk Wetboek staat de partijen alleen toe om binnen de 
in artikel 766, §1, bepaalde termijn, die voor elke partij dezelfde is, ter griffie conclusie 
neer te leggen, uitsluitend met betrekking tot de inhoud van dat advies; het voert geen de-
bat op tegenspraak tussen die partijen in en biedt hen niet de mogelijkheid om nieuwe 
stukken neer te leggen.

Uit  de omstandigheid alleen dat  "beide partijen in hun replieken op dit  advies  hun 
standpunt hebben uiteengezet zonder een heropening van het debat te vragen", kan niet 
worden afgeleid dat het recht van verdediging geëerbiedigd werd. Het arrest, dat op grond 
van die omstandigheid oordeelt dat "de zaak dus in staat van wijzen is" en de rechtsvorde-
ring van de eiseres verwerpt op grond van een middel dat niet door de partijen was aange-
voerd, schendt bijgevolg de artikelen 766, inzonderheid eerste lid, 767, §3, en 774, inzon-
derheid tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en miskent het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging (schending van alle, in het middel bedoelde wettelijke bepalin-
gen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Krachtens  artikel  774,  tweede  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  moet  de 

rechter de heropening van het debat bevelen alvorens de vordering geheel of ge-
deeltelijk af te wijzen, op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet 
hadden aangevoerd.

De mogelijkheid die de artikelen 766, eerste lid, en 767, §3, tweede lid, van 
dat wetboek, de partijen bieden om conclusies neer te leggen nadat de rechter de 
sluiting van het debat heeft uitgesproken en het openbaar ministerie zijn advies 
heeft gegeven, heeft uitsluitend betrekking op de inhoud van dat advies en houdt 
geen enkele afwijking in van de toepassing, door de rechter, van voormeld arti-
kel 774, tweede lid.

Het arrest, dat, om te beslissen dat "de zaak [...] in staat van wijzen is" en om 
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de vordering van de eiseres af te wijzen op grond van artikel 17, tweede lid, van 
de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzeker-
de, dat door geen enkele partij vóór de sluiting van het debat was aangevoerd, 
oordeelt dat "beide partijen in hun replieken op [het] advies [...] van het openbaar 
ministerie [dat] [...] artikel 17 van het handvest van de sociaal verzekerde aan-
voert [...], hun standpunt uiteengezet hebben zonder de heropening van het debat 
te vragen", schendt de artikelen 766, eerste lid, 767, §3, tweede lid, en 774, twee-
de lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.
De andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen van het eerste 

middel of van het tweede of het derde middel, die niet tot ruimere cassatie kun-
nen leiden.

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

vankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de eiseres in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

6 november 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Oosterbosch. 

Nr. 542

2° KAMER - 7 november 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF 
BESTAANSREDEN - CASSATIEBEROEP NA EINDBESLISSING TEGEN BESCHIKKING VAN 
VERWIJZING DOOR DE RAADKAMER - AANVECHTEN VAN BEZWAREN - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - STRAFZAKEN - 
STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP NA EINDBESLISSING TEGEN BESCHIKKING VAN VERWIJZING 
DOOR DE RAADKAMER - TOEZICHT VAN HET HOF - DRAAGWIJDTE

1º  Niet  ontvankelijk  bij  gebrek  aan  belang  is  het  cassatieberoep,  ingesteld  na  de 
eindbeslissing, tegen de beschikking van verwijzing door de raadkamer met betrekking  
tot het bestaan van bezwaren1. 

2º  Wanneer  de  beklaagde,  na  de  eindbeslissing  op  de  strafvordering,  cassatieberoep 

1 Cass., 21 maart 2006, AR P.06.0211.N, nr.166.
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instelt tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar het vonnisgerecht verwijst,  
zijn het toezicht van het Hof en de middelen die het ambtshalve kan voordragen, beperkt  
tot de regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht2. 

(M. T. G. WAETERLOOS, in hoedanigheid van curator van het faillissement van de Bouwcoördinatie & Diensten n.v.)

ARREST

(A.R. P.06.1003.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep 110/2005 is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep 

te Gent, correctionele kamer, van 19 april 2005.
Het cassatieberoep 60159 is gericht tegen de verwijzingsbeschikking van de 

raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent van 5 september 2001.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Het arrest spreekt de eiser vrij wegens de telastlegging A.
In zoverre het cassatieberoep 60159 gericht is tegen de beslissing van de be-

schikking van de raadkamer, die de eiser wegens de telastlegging A naar de cor-
rectionele rechtbank verwijst, is het bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

2.  Na het eindarrest kan het  bestaan van bezwaren niet meer aangevochten 
worden. Dergelijke betwisting vertoont geen belang meer daar de beklaagde zich 
voor de feitenrechter over de gegrondheid van de strafvervolging heeft kunnen 
verdedigen en het eindarrest daarover uitspraak doet.

3. De beschikking van de raadkamer oordeelt dat er tegen de eiser wat de te-
lastlegging B1 betreft, voldoende bezwaren bestaan en verwijst hem daarvoor 
naar de correctionele rechtbank.

In zoverre het cassatieberoep 60159 gericht is tegen de beslissingen van de be-
schikking van de raadkamer over de bezwaren met betrekking tot de door het ar-
rest bewezen verklaarde telastlegging B1, is het bij gebrek aan belang evenmin 
ontvankelijk. 

4. Op burgerlijk gebied veroordeelt het arrest de eiser tot de betaling van een 
voorschot. Dit is geen eindbeslissing. 

In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep 110/2005 niet ont-
vankelijk.

Middel
5. Anders dan het middel aanvoert, onderzoekt het arrest de bevoegdheid van 

de appelrechters. 

2 Cass., 28 nov. 2001, AR P.01.1172.F, nr 653 en 5 dec. 2001, AR P.01.1115.F, nr 674. 
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In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
6. Het arrest spreekt de eiser vrij wegens de telastlegging A.
In zoverre het aanvoert dat de appelrechters niet bevoegd waren kennis te ne-

men van de telastlegging A, is het middel bij gebrek aan belang niet ontvanke-
lijk.

7. Er kan geen samenhang meer bestaan tussen een feit dat niet bewezen is 
verklaard en een ander bewezen verklaard feit. 

In zoverre het middel aanvoert dat er samenhang bestaat tussen de feiten van 
de telastlegging A waarvoor de eiser is vrijgesproken en deze van de telastleg-
ging B1 waarvoor hij tot straf is veroordeeld, faalt het naar recht.

8. Voor het overige is het aangevoerde motiveringsgebrek afgeleid uit de ver-
geefse aangevoerde onwettigheid met betrekking tot de onbevoegdheid van de 
correctionele rechtbank. 

In zoverre is het middel niet ontvankelijk. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering 
9. Wat de verwijzingsbeschikking van 5 september 2001 betreft, zijn de regels 

betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht om kennis te nemen van de 
door het arrest bewezen verklaarde feiten, nageleefd.

10. Wat het arrest betreft, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voor-
geschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de 
wet gewezen. 

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

7 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – 
Advocaat: mr. L. Van Damme, Brussel. 

Nr. 543

2° KAMER - 7 november 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING WAARBIJ DE 
PERSOONLIJKE VERSCHIJNING WORDT BEVOLEN

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - BESLISSING 
WAARBIJ DE PERSOONLIJKE VERSCHIJNING WORDT BEVOLEN - AFWEZIGHEID VAN RECHTSMIDDELEN

1º en 2° Nu krachtens artikel 185, §2, Wetboek van Strafvordering tegen de beslissing van  
de  rechtbank  waarbij  de  persoonlijke  verschijning  wordt  bevolen,  geen  enkel  
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rechtsmiddel kan worden ingesteld, volgt uit die bepaling dat tegen dergelijke beslissing  
ook geen cassatieberoep kan worden ingesteld samen met de eindbeslissing1

(V.)

(A.R. P.06.1062.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest 

7 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advocaat: 
mr. K. De Hertogh, Brussel. 

Nr. 544

2° KAMER - 8 november 2006

1º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
VEROORDELING SAMEN MET DE VERANTWOORDELIJKE RECHTSPERSOON - STRAFUITSLUITINGSGROND 
- TOEPASSINGSVOORWAARDE – WILLENS EN WETENS BEGANE FOUT - DRAAGWIJDTE

2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSOON - RECHTSPERSOON 
VERANTWOORDELIJK GESTELD WEGENS HET OPTREDEN VAN EEN GEÏDENTIFICEERDE NATUURLIJKE 
PERSOON - STRAFUITSLUITINGSGROND - TOEPASSINGSVOORWAARDE – WILLENS EN WETENS 
BEGANE FOUT - DRAAGWIJDTE

3º VERZET - BESLISSING OVER DE ONTVANKELIJKHEID - UITWERKING

4º VERZET - BESLISSINGEN OVER DE ONTVANKELIJKHEID EN DE GEGRONDHEID VAN HET VERZET - 
ONDERSCHEIDEN BESLISSINGEN - GEVOLG

1º  en 2°  Artikel  5,  tweede lid,  van het  Strafwetboek,  dat  de gevallen  regelt  waarin  de 
verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het geding  
zijn wegens eenzelfde misdrijf,  voert  een strafuitsluitingsgrond in voor degene die de 
minst zware fout heeft begaan; die verschoningsgrond geldt voor de dader van het door  
onvoorzichtigheid of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens 
en wetens heeft gehandeld1. 

3º Het ontvankelijk verklaarde verzet van de beklaagde tegen de beslissing waarbij hij bij  
verstek wordt veroordeeld, maakt die beslissing ongedaan en verplicht de rechter om  
binnen de grenzen van het rechtsmiddel opnieuw uitspraak te doen over het voorwerp  
van de eerste beslissing. 

4º  De  rechter  kan  eerst  uitspraak  doen  over  de  ontvankelijkheid  van  het  verzet  en  
vervolgens, wanneer het verzet ontvankelijk is verklaard, bij afzonderlijke beslissing, over  
de  gegrondheid  ervan;  in  dat  geval  kan  hij  op  de  eerder  beslechte  kwestie  van  de  
ontvankelijkheid niet meer terugkomen2. 

(S. e.a. T. HET WAALSE GEWEST e.a.)

1 Zie Cass., 12 april 2000, AR P.00.0007.F, nr 248. 
1 Zie concl. O.M. 
2 O. MICHIELS, “L'opposition en procédure pénale”,  Les dossiers du journal des tribunaux, nr 47, 
Larcier,  2004,  p.  97;  R.  DECLERCQ, R.P.D.B.,  aanvulling,  Dl.  VIII,  v°  Opposition  en  matière 
répressive, p. 497, nr. 163. 
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Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft in substantie gezegd:
(...)
In dit middel verwijten de eisers het bestreden arrest hen te veroordelen samen met de 

rechtspersoon waarvan zij de bestuurders zijn, zonder zich vooraf over de ernst van hun 
respectieve fouten uit te spreken.

Het  arrest  verklaart  de  feiten die de eisers worden ten laste gelegd,  zoals  zij  in de 
dagvaarding zijn geformuleerd, bewezen: de exploitatie van een als gevaarlijk, hinderlijk 
of  ongezond  ingedeelde  inrichting,  zonder  toelating  van  de  bevoegde  administratieve 
overheid, de exploitatie van een inrichting van klasse 2, zonder houder te zijn van een 
milieuvergunning,  het  achterlaten  en  verplaatsen  van  afvalstoffen  in  weerwil  van  de 
wettelijke en reglementsbepalingen, de vestiging en exploitatie van een centrum voor de 
nuttige toepassing of verwerking van afvalstoffen zonder vereiste wettelijke toelating, en 
het gewoonlijk gebruiken van een stuk grond voor het stockeren van één of meerdere 
afgedankte  voertuigen,  schroot,  materiaal  of  afval,  zonder  voorafgaande  schriftelijke 
stedenbouwvergunning van het college van burgemeester en schepenen.

De eisers voeren aan dat de appelrechters, enerzijds, nergens uitleggen wie de zwaarste 
fout  heeft  begaan  -  de  bestuurders  of  de  V.Z.W.  -,  en  anderzijds,  dat  zij  nergens  in 
aanmerking hebben genomen dat  de  bestuurders  van de V.Z.W. de fouten willens  en 
wetens zouden hebben begaan.

Zij leiden hieruit af dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid die door de appelrechters 
in aanmerking wordt genomen, niet naar recht verantwoord is.

Wanneer een misdrijf werd gepleegd door zowel een natuurlijk persoon als door een 
rechtspersoon, voert artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek, een strafuitsluitingsgrond 
in  ten gunste  van degene die  de minst  zware  fout heeft  begaan,  in  die zin  dat alleen 
degene die de zwaarste fout heeft begaan kan worden veroordeeld.

Die  bepaling schrijft  nochtans  voor  dat  de  rechtspersoon samen met  de  natuurlijke 
persoon verantwoordelijk kan gesteld worden, indien de dader van het misdrijf "wetens en 
willens" heeft gehandeld.

Die cumulatie is van toepassing zowel op misdrijven die opzettelijk zijn gepleegd als 
op misdrijven die uit onachtzaamheid zijn gepleegd3.

Het  feit  dat  het  decreet  betreffende  de  afvalstoffen  en  dat  betreffende  de 
milieuvergunning geen uitdrukkelijk moreel bestanddeel voor het misdrijf bepalen, is van 
geen tel.  In het geval van dergelijke, zogenaamde reglementaire misdrijven, wordt het 
moreel bestanddeel afgeleid uit  de fout die uit het  plegen van het misdrijf vortvloeit4. 
Maar de vereiste van een dergelijk moreel (niet opzettelijk) bestanddeel belet niet dat een 
dergelijk misdrijf eveneens willens en wetens kan gepleegd zijn.

Immers, om vast te stellen of de natuurlijke persoon "de fout willens en wetens heeft 
begaan",  moet  de  rechter  letten op diens concrete  geestesgesteldheid op het  ogenblik 
waarop hij de handeling stelt die zijn verantwoordelijkheid in het gedrang brengt, en niet 
op de wettelijke kwalificatie van het feit5.

3 Cass., 4 maart 2003, AR P.02.1249.N,  AC., 2003, nr. 149, met concl. procureur-generaal M. DE 
SWAEF, toen advocaat-generaal). Uit enkele voorbeelden uit de parlementaire voorbereiding, blijkt dat 
"wetens  en  willens"  handelen  ook  mogelijk  is  bij  misdrijven  die  geen opzet  vereisen  (Gedr.St., 
Senaat, 1998-1999, nr. 1-1217/6, p.23.
4 D. VANDERMEERSCH,  Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2006, p. 
125-126.
5 Conclusie  procureur-generaal  M. DE SWAEF,  toen  advocaat-generaal,  Cass.,  4  maart  2003,  AR 
P.02.1249.N,  A.C., 2003, nr. 149; A. MISONNE,  La responsabilité pénale des personnes morales en 
Belgique, handelingen van het colloquium Projucit van 6 mei 2004 te Namen, Die Keure, p. 128 en p. 
150;  zie  eveneens  M.  FAURE,  "La  responsabilité  pénale  des  personnes  morales:  regard  sur  la 
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Die mening wordt door een meerderheid van de rechtsleer gedeeld6.
Daardoor wordt de functie van de natuurlijke persoon, die van hem een goed ingelicht 

iemand maakt (of toch iemand die het zou moèten zijn) en die hem een verplichting tot 
handelen  geeft,  een  doorslaggevend  criterium,  evenals  het  feit  dat  de  beklaagde 
meermaals werd verwittigd, doch nooit heeft gereageerd7.

Daartoe neemt het bestreden arrest  de redenen over waarmee de eerste rechter "het 
gedrag van de beklaagden hekelde die al jaren talmen met hun verplichting tot sanering 
van de plaats".

Het beroepen vonnis wees met name erop dat de eisers "de beloftes tot regularisering 
doch  ook  de  vertragingsmanoeuvres  hebben  aaneengeregen;  dat  zij  voldoende  de  tijd 
hebben gekregen om de wederrechtelijke toestand van hun exploitatie te regulariseren, dit 
alles  tevergeefs,  ondanks  het  aanzienlijke  geduld  van  de  bevoegde  administratieve 
overheid; dat de verklaringen die de beklaagde S. op de terechtzitting van 10 januari 2005 
heeft afgelegd, perfect de houding van de eisers samenvatten, met name dat zij beseften 
dat zij  strafbare feiten pleegden maar dat zij  daarmee doorgingen, omdat zij  daarvoor 
noch de benodigde tijd, noch de financiële middelen over hadden".

Met  die  overwegingen  stellen  de  appelrechters  volgens  mij  vast  dat  de  eisers  het 
misdrijf willens en wetens hadden gepleegd.

Zij omkleden bijgevolg hun beslissing om aan de concrete geestesgesteldheid van de 
eisers geen strafuitsluitingsgrond toe te kennen, regelmatig met redenen en verantwoorden 
haar naar recht.

Bijgevolg kan het middel volgens mij niet worden aangenomen.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0060.F – P.06.0765.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen van de eisers zijn gericht tegen een arrest, op 6 december 

2005 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
Het cassatieberoep van de eiseres is gericht tegen een arrest, op 26 april 2006 

gewezen door datzelfde hof. 
De eisers voeren drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
De eiseres voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift eveneens aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De bestreden arresten doen uitspraak over de strafvordering die tegelijkertijd 

jurisprudence",  Amén.,  2004,  p.  129  e.v.  waar  de  auteur,  voor  de  toepassing  van  dit  criterium, 
verwijst naar een benadering in concreto.
6 F. KEFER, "La responsabilité pénale de la personne morale: une réponse de plus à la délinquance 
d'entreprise", Le point sur le droit pénal, Luik, CUP, 2005, p. 26; Ph. TRAEST, "De wet van 4 mei 1999 
tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen",  T.R.V., 1999, 466-
469;  contra A. MASSET,  "La loi  du 4 mai 1999 instaurant la  responsabilité  pénale des  personnes 
morales: une extension du filet pénal modalisée", J.T., 1999, p. 656.
7 Zie de rechtspraak vermeld door A. MISONNE, op.cit., p. 129 en 130.
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tegen de eisers en de eiseres is ingesteld wegens misdrijven die hun gemeen-
schappelijk zijn.

De eiseres is een rechtspersoon waarvan de drie eisers bestuurder zijn.
Het arrest van 26 april 2005 doet uitspraak over het verzet dat door de eiseres 

tegen het arrest van 6 december 2005 is ingesteld, waarbij zij bij verstek werd 
veroordeeld.

Er is bijgevolg grond om de cassatieberoepen samen te voegen en, in één enkel 
arrest, erover uitspraak te doen.

A. Over de cassatieberoepen die door de eisers tegen het arrest van 6 december 
2005 zijn ingesteld:

1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen op de tegen 
hen ingestelde strafvordering:

Over het eerste middel:
De eisers verwijten het bestreden arrest dat zij worden veroordeeld samen met 

de rechtspersoon, waarvan zij de bestuurders zijn, zonder dat het zich vooraf uit-
spreekt over de ernst van hun respectieve fouten en zonder vast te stellen of zij 
willens en wetens hebben gehandeld. Zij leiden daaruit af dat de cumulatie van 
aansprakelijkheden die door de appelrechters in aanmerking wordt genomen, niet 
naar recht verantwoord is.

Artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek, dat de gevallen regelt waarin de 
verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het 
geding zijn wegens eenzelfde misdrijf, voert een strafuitsluitingsgrond in voor 
degene die de minst zware fout heeft begaan.

Die verschoningsgrond geldt voor de dader van het door onvoorzichtigheid of 
onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens en wetens 
heeft gehandeld.

Het arrest verklaart de feiten die de eisers worden ten laste gelegd, zoals zij in 
de dagvaarding zijn geformuleerd, bewezen : de exploitatie van een als gevaar-
lijk, hinderlijk of ongezond ingedeelde inrichting, zonder toelating van de be-
voegde administratieve overheid, de exploitatie van een inrichting van klasse 2, 
zonder houder te zijn van een milieuvergunning, het achterlaten en verplaatsen 
van afvalstoffen in weerwil van de wettelijke en reglementsbepalingen, de vesti-
ging en exploitatie van een centrum voor nuttige toepassing of verwerking van 
afvalstoffen zonder de vereiste wettelijke toelating, en het aanhoudend gebruik 
maken van een terrein voor de opslag van één of meerdere afgedankte voertui-
gen, schroot, materialen of afval, zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukke-
lijke stedenbouwvergunning van het college van burgemeester en schepenen.

Het arrest vermeldt dat de feiten van die telastleggingen, voor ieder van de ei-
sers,  uit eenzelfde misdadig opzet  voortkomen en het  neemt de redenen over 
waarmee de eerste rechter "het gedrag van de [verweerders] aan de kaak heeft 
gesteld die al jaren talmen met hun verplichting tot sanering van het terrein".

Het beroepen vonnis wees er dienaangaande op dat de eisers "de beloftes tot 
regularisering doch ook de vertragingsmanoeuvres hebben aaneengeregen; dat 
zij voldoende de tijd hebben gekregen om de wederrechtelijke toestand van hun 
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exploitatie te regulariseren, dit alles tevergeefs, ondanks het aanzienlijke geduld 
van de bevoegde administratieve overheid; dat de verklaringen die de beklaagde 
S. op de terechtzitting van 10 januari 2005 heeft afgelegd, perfect de houding 
van de [eisers] samenvatten, met name dat zij beseften dat zij strafbare feiten 
pleegden maar dat zij daarmee doorgingen, omdat zij daarvoor geen tijd noch fi-
nanciële middelen over hadden".

Uit die uiteenzetting blijkt dat het moreel bestanddeel dat tegen de eisers in 
aanmerking wordt genomen de kwade trouw en niet het gebrek aan voorzorg en 
voorzichtigheid is.

De appelrechters omkleden bijgevolg hun beslissing om de strafuitsluitings-
grond die in het middel wordt aangevoerd niet toe te passen, regelmatig met re-
denen en verantwoorden haar naar recht.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Over het tweede en derde middel:
In zoverre het onderzoek ervan het Hof zou verplichten om de feitelijke gege-

vens van de zaak na te gaan, waarvoor het niet bevoegd is, zijn de middelen niet 
ontvankelijk.

Voor het overige verklaart het bestreden arrest jegens de eisers alleen feiten 
bewezen die gepleegd zijn nadat dezen, bij arrest van 20 december 2000, een op-
schorting van de uitspraak van de veroordeling hebben verkregen, voor misdrij-
ven die tot op die dag zijn gepleegd.

In tegenstelling tot wat de eisers aanvoeren, blijkt dus niet dat zij tweemaal 
voor dezelfde feiten werden berecht, noch dat de tweede beslissing hen bijgevolg 
schuldig verklaarde aan misdrijven waarvoor de eerste beslissing hen zou hebben 
vrijgesproken.

Ten slotte blijkt niet dat de eisers de verzegeling van de plaats hebben aange-
voerd als iets wat het aanhouden van de onwettige exploitatie ervan in de weg 
stond. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt immers niet dat 
de eisers een schriftelijke conclusie hebben neergelegd, noch dat zij mondeling 
hebben geconcludeerd.

Door de telastleggingen zoals zij in de dagvaarding omschreven waren bewe-
zen te verklaren, omkleden de appelrechters bijgevolg hun beslissing regelmatig 
met redenen.

In zoverre kunnen de middelen niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing op de door de 

verweerster ingestelde rechtsvordering :
De eisers voeren geen bijzonder middel aan.
B. Over het cassatieberoep van de eiseres tegen het arrest van 26 april 2006 :
Over het ambtshalve middel dat de schending van de artikelen 187, zesde lid, 

en 208 van het Wetboek van Strafvordering aanvoert:
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Het ontvankelijk verklaarde verzet van de beklaagde tegen de beslissing waar-
bij hij bij verstek wordt veroordeeld, maakt die beslissing ongedaan en verplicht 
de rechter om binnen de grenzen van het rechtsmiddel opnieuw uitspraak te doen 
over het voorwerp van de eerste beslissing.

De rechter kan eerst uitspraak doen over de ontvankelijkheid van het verzet en 
vervolgens, wanneer het rechtsmiddel ontvankelijk is verklaard, bij afzonderlijke 
beslissing, over de gegrondheid ervan. Ofschoon de rechter na een dergelijke 
verklaring de grond van de zaak moet onderzoeken, kan hij op de eerder beslech-
te kwestie van de ontvankelijkheid niet meer terugkomen.

Het bestreden arrest verklaart het verzet van de eiseres niet ontvankelijk op 
grond dat de uitoefening van dit rechtsmiddel niet werd beslist of goedgekeurd 
door de lasthebber ad hoc die door de correctionele rechtbank is aangewezen om, 
met toepassing van artikel 2bis van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

Het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof van beroep van 6 februari 
2006, dat door de voorzitter en de griffier is ondertekend, vermeldt evenwel dat 
"Meester Hannon het probleem opwerpt van het ontbreken van een lasthebber ad 
hoc; Meester Thomas verschaft hierover uitleg; op vordering van het openbaar 
ministerie verklaart het hof het verzet ontvankelijk en verdaagt het de zaak naar 
de terechtzitting van 20 maart 2006".

De appelrechters konden dus niet zonder schending van de in het middel aan-
gegeven wetsbepalingen verzuimen om uitspraak te doen over de grond van de 
zaak, door een verzet niet ontvankelijk te verklaren dat zij nochtans, volgens het 
proces-verbaal, op de inleidende terechtzitting ontvankelijk hadden verklaard.

Er is geen grond om het middel te onderzoeken dat door de eiseres wordt aan-
gevoerd, aangezien dit niet tot vernietiging zonder verwijzing kan leiden.

Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken die onder de nummers P.06.0060.F en P.06.0765.F van de al-

gemene rol zijn ingeschreven.
Vernietigt het bestreden arrest van 26 april 2006.
Verwerpt de cassatieberoepen van de drie eisers.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Veroordeelt ieder van de drie eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiseres ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

8 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. P. Thomas, Verviers. 
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Nr. 545

2° KAMER - 8 november 2006

1º VERZET - STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - VERSTRIJKEN VAN DE WETTELIJKE TERMIJN - 
OVERMACHT - BEGRIP

2º VERZET - STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - VERSTRIJKEN VAN DE WETTELIJKE TERMIJN - 
OVERMACHT - FEITELIJKE BEOORDELING - OPSLUITING IN HET BUITENLAND

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.B - VOORWAARDEN WAARONDER EEN 
RECHTSMIDDEL WORDT AANGEWEND - TOEPASBAARHEID

4º VERZET - STRAFZAKEN - VOORWAARDEN WAARONDER EEN RECHTSMIDDEL WORDT AANGEWEND 
- ARTIKEL 6.3.B, E.V.R.M. - TOEPASBAARHEID

5º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE - 
ONGELIJKE BEHANDELING DIE NIET VOORTVLOEIT UIT DE WETSBEPALINGEN WAARVAN DE SCHENDING 
WORDT AANGEVOERD - GEVOLG

6º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE - ONGELIJKE BEHANDELING DIE NIET VOORTVLOEIT UIT DE WETSBEPALINGEN WAARVAN DE 
SCHENDING WORDT AANGEVOERD - GEVOLG

1º Overmacht die de ontvankelijkheid rechtvaardigt van het verzet dat na het verstrijken  
van  de wettelijke  termijn  is  ingesteld,  kan alleen voortvloeien  uit  een omstandigheid 
buiten de wil van de eiser om en die daardoor voorzien noch vermeden kon worden. 

2º  De  rechter  beoordeelt  in  feite  of  de  aangevoerde  omstandigheden  een  geval  van  
overmacht uitmaken; hij kan naar recht oordelen dat het feit van in het buitenland te zijn  
opgesloten geen geval van overmacht is dat de ontvankelijkheid rechtvaardigt van een 
verzet dat na het verstrijken van de wettelijke termijn is ingesteld1. 

3º en 4° Artikel 6.3.b, E.V.R.M., dat de uitoefening van het recht van verdediging voor de  
rechtbanken  waarborgt,  houdt  geen  verband  met  de  voorwaarden  waaronder  een  
rechtsmiddel voor een gerecht wordt aangewend. 

5º en 6° Wanneer de door eiser aangeklaagde ongelijke behandeling niet voortvloeit uit de  
wetsbepaling waarvan de schending wordt aangevoerd, maar uit de omstandigheid dat  
het K.B. waarnaar de vraag verwijst niet toepasselijk is op personen die in het buitenland 
zijn opgesloten, behoort de voorgestelde vraag niet tot die welke aan het Arbitragehof  
moeten worden gesteld2. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0488.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat in het Duits is gesteld, is gericht tegen een arrest dat in 

diezelfde taal is gewezen op 2 maart 2006 door het Hof van Beroep te Luik, cor-
rectionele kamer. 

1 Cass., 6 jan. 1999, AR P.98.1510.F, nr 5. 
2 Ibid.
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Bij beschikking van 31 maart 2006 heeft de eerste voorzitter van het Hof be-
slist dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden gevoerd.

De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij verstekvonnis van 17 mei 2004 heeft de Correctionele Rechtbank te Eupen 

de eiser tot een gevangenisstraf van twaalf maanden veroordeeld.
Op 5 juli 2004 kon het voormelde vonnis noch aan de persoon van de eiser, 

noch aan zijn woonplaats worden betekend.
Op 21 juli 2004 werd, op verzoek van de procureur des Konings te Eupen, de 

beslissing aan de eiser betekend die opgesloten is in het penitentiair centrum te 
Luxemburg, met tussenkomst van de Luxemburgse overheid.

Op 3 januari 2005 heeft de eiser tegen het voormelde vonnis verzet ingesteld.
Bij vonnis van 12 september 2005 heeft de Correctionele Rechtbank te Eupen 

dit verzet niet ontvankelijk verklaard, aangezien dit werd ingesteld buiten de ter-
mijn die bij artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering is bepaald.

Met het bestreden arrest heeft het Hof van Beroep te Luik het hoger beroep 
van de eiser ontvankelijk doch niet gegrond verklaard. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
Het middel voert aan dat de appelrechters, door de beslissing van de eerste 

rechter  te  bevestigen,  het  begrip  overmacht  hebben  miskend.  De  eiser  werpt 
dienaangaande op dat, ofschoon het op 17 mei 2004 uitgesproken vonnis hem 
persoonlijk op 21 juli 2004 werd betekend, zijn opsluiting in het buitenland de 
uitoefening van dit rechtsmiddel bij verklaring aan de directeur van de gevange-
nisstraf verhinderde, zodat hij het regelmatig heeft ingesteld binnen de vijftien 
dagen die volgen op zijn invrijheidstelling.

Krachtens artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering kan hij die bij ver-
stek is veroordeeld, mits de tussenkomst van een deurwaarder, in verzet komen 
tegen het veroordelend vonnis binnen een termijn van vijftien dagen na de dag 
waarop het is betekend of, indien de betekening niet aan de persoon is gedaan, 
binnen de termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de betekening 
kennis heeft gekregen. Overeenkomstig artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek, 
wordt die termijn met vijftien dagen verlengd wanneer de eiser in verzet in een 
aangrenzend land verblijft. 

Evenwel kan, met toepassing van artikel 2 van het Koninklijk besluit nr. 236 
van 20 januari 1936 tot vereenvoudiging van sommige vormen van de strafvor-
dering ten opzichte van de gedetineerden, de eiser op verzet die binnen het Rijk 
is opgesloten en die niet in het bezit is van het vereiste bedrag om de kosten van 
de deurwaardersakte te dekken, binnen dezelfde termijn tegen zijn strafrechtelij-
ke veroordeling in verzet komen bij verklaring aan de directeur van de strafin-
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stelling of aan zijn gevolmachtigde.
Overmacht die de ontvankelijkheid rechtvaardigt van het verzet dat na het ver-

strijken van de wettelijke termijn is ingesteld, kan alleen voortvloeien uit een 
omstandigheid buiten de wil van de eiser om en die daardoor voorzien noch ver-
meden kon worden.

De rechter beoordeelt in feite of de aangevoerde omstandigheden een geval 
van overmacht uitmaken. Het Hof is alleen bevoegd om te onderzoeken of de 
rechter, uit de omstandigheden die hij in aanmerking neemt, al dan niet wettig 
overmacht heeft kunnen afleiden.

Te dezen vermeldt het arrest dat "de [eiser] niet bewijst dat hij in de onmoge-
lijkheid zou geweest zijn om de noodzakelijke schikkingen te treffen om tijdig 
een Belgische advocaat ter verdediging van zijn rechten te mandateren".

Aldus beslissen de appelrechters wettig dat het feit van in het buitenland te zijn 
opgesloten geen geval van overmacht was.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
De eiser verwijt het arrest dat het een regel toepast die de artikelen 10, 11 en 

191 van de Grondwet schendt, wanneer het de niet-ontvankelijkheid bevestigt 
van zijn verzet dat buiten de termijn van vijftien dagen na de betekening van het 
verstekvonnis aan zijn persoon is ingesteld. Hij voert aan dat vermits hij toen in 
het buitenland was opgesloten, hij in tegenstelling met een Belgische gedetineer-
de geen verzet heeft kunnen instellen bij verklaring aan de directeur van de straf-
inrichting, zoals bepaald bij artikel 2 van de Koninklijk besluit nr. 236 van 20 ja-
nuari 1936 tot vereenvoudiging van sommige vormen van de strafvordering ten 
opzichte van de gedetineerden.

Artikel  191 van de Grondwet beschermt de vreemdelingen die zich op het 
grondgebied van België bevinden. Het is niet van toepassing op een toestand die, 
zoals te dezen, een element van vreemdelingenschap bevat dat, ongeacht de nati-
onaliteit, iedereen betreft die het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijke pro-
cedure voor een Belgisch rechtscollege.

De eiser voert eveneens aan dat het arrest artikel 6.3, b, van het Verdrag tot 
Bescherming  van  de  Rechten  van  de  Mens  en  de  Fundamentele  Vrijheden 
schendt, als artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering aldus wordt uitge-
legd dat het geen verzet toestaat van een in het buitenland opgesloten gedetineer-
de binnen de termijn van vijftien dagen na de invrijheidstelling.

Die verdragsbepaling die de uitoefening van het recht van verdediging voor de 
rechtbanken waarborgt, houdt geen verband met de voorwaarden waaronder een 
rechtsmiddel voor een gerecht moet worden aangewend.

In zoverre faalt het middel naar recht.
Voor het overige verzoekt de eiser het Hof om het Arbitragehof een prejudici-

ële vraag te stellen die luidt als volgt : "Schendt artikel 187 van het Wetboek van 
Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, eventueel samen gelezen 
met artikel 6.3, b, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, wanneer 



2254 HOF VAN CASSATIE 8.11.06 - Nr. 545 

het aldus wordt geïnterpreteerd dat het verzet van iemand die in een buitenlandse 
gevangenis is opgesloten niet ontvankelijk is indien het meer dan vijftien dagen 
na de ontvangst van het verstekvonnis in die buitenlandse gevangenis wordt in-
gesteld,  maar vóór er  vijftien dagen na zijn  invrijheidstelling zijn  verstreken, 
aangezien die persoon die in een buitenlandse gevangenis is opgesloten niet over 
de mogelijkheid beschikt om met een eenvoudige verklaring aan de directeur van 
de gevangenis of zijn gevolmachtigde verzet aan te tekenen overeenkomstig arti-
kel 2 van het Koninklijk besluit nr. 236 van 20 januari 1936 tot vereenvoudiging 
van sommige vormen van de strafvordering ten opzichte van gedetineerden en 
omdat [de toepassing] van artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering erg 
bemoeilijkt wordt in vergelijking met iemand die in België is opgesloten en die 
gemakkelijker toegang heeft tot Belgische advocaten om zijn verdediging voor te 
dragen  en  de  akte  van  de  rechtspleging  binnen  de  wettelijke  termijn  in  te 
stellen ?"

Het  verschil  in  behandeling  dat  in  de  voormelde  vraag  wordt  aangevoerd, 
vloeit niet voort uit artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering, maar uit de 
omstandigheid dat het Koninklijk besluit waarnaar de vraag verwijst niet toepas-
selijk is op personen die in het buitenland zijn opgesloten.

De voorgestelde vraag behoort niet tot deze die, naar luid van artikel 26 van de 
Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, aan dit hof moeten wor-
den gesteld

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

8 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. D. Barth, Eupen. 

Nr. 546

2° KAMER - 8 november 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
(ON)MIDDELLIJKE OORZAAK - WEGVERKEER - FOUT - OORZAKELIJKHEIDSVERBAND

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
(ON)MIDDELLIJKE OORZAAK - WEGVERKEER - OVERDREVEN SNELHEID - 
ONVERWACHTS OPDUIKEN VAN HET VOERTUIG - FOUT - OORZAKELIJKHEIDSVERBAND

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 



Nr. 546 - 8.11.06 HOF VAN CASSATIE 2255 

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — 
BEKLAAGDE - GEEN VEROORDELING - GEBREK AAN BELANG

1º Een fout zonder welke het verkeersongeval toch zou zijn gebeurd, kan niettemin de  
aansprakelijkheid van de dader in het gedrang brengen als blijkt dat, zonder die fout, de  
schadelijke gevolgen van dat ongeval minder aanzienlijk zouden zijn geweest. 

2º  Het  oorzakelijk  verband  tussen  de  onwettige  snelheid  van  een  voertuig  dat  een 
willekeurig voorwerp heeft aangereden, en de voormelde schadelijke gevolgen, vereist  
niet dat de snelheid van het betrokken voertuig daarenboven voor gevolg had dat zijn  
opduiken niet kon worden voorzien1. 

3º Een procespartij kan alleen cassatieberoep instellen tegen het dictum van een vonnis of  
van een arrest  dat  op haar  betrekking heeft;  wanneer  het  is  ingesteld  tegen partijen  
waarmee de eiser  geen geding  is  aangegaan en ten  gunste  waarvan het  bestreden  
vonnis geen enkele veroordeling tegen de eiser uitspreekt,  is  het cassatieberoep niet  
ontvankelijk. 

(B. e.a. T. H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0646.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de burgerrechtelijke beschikkingen van 

een vonnis, op 10 maart 2006 in hoger beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi. 

De eisers voeren een middel aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser en de verweerder werden vervolgd, de eerste, wegens overtreding van 

de artikelen 8.3, tweede lid, 10.1.3 en 11.1 van het wegverkeersreglement (telast-
leggingen A, B en C) en de tweede wegens overtreding van artikel 12.4 van dit 
reglement (telastlegging D).

Het bestreden vonnis verklaart de strafvordering t.a.v. alle telastleggingen ver-
vallen.

De correctionele rechtbank, waar de burgerlijke rechtsvorderingen aanhangig 
zijn gemaakt die door de eiseressen tegen de beide verweerders, op grond van de 
telastlegging D, zijn ingesteld, heeft beslist dat de bestanddelen van die telastleg-
ging bewezen waren. Volgens het vonnis heeft M. H. zijn parkeerplaats verlaten 
en heeft hij een manoeuvre ingezet om links af te slaan zonder rekening te hou-
den met het opduiken van het voertuig bestuurd door J. B.-G., die voorrang had. 
De appelrechters hebben hieruit afgeleid dat de verweerder een fout had begaan 
die in oorzakelijk verband stond met het ongeval en de schadelijke gevolgen er-
van.

1 Cass., 15 dec. 1993, AR P.93.0874.F, nr 526. 
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Het vonnis wijst er evenwel op dat de eiser B.-G. eveneens een dergelijke fout 
heeft begaan vermits hij met zijn voertuig de toegelaten maximumsnelheid met 
meer dan tien kilometer overschreed.

De rechtbank heeft bijgevolg beslist dat de aansprakelijkheid voor de helft aan 
ieder van de beklaagden toeviel. Volgens het vonnis kan die deling echter niet 
aan C. S., eigenaar van het verongelukte voertuig, worden tegengeworpen, op 
grond dat zij het niet bestuurde op het ogenblik van het ongeval en niet burger-
rechtelijk aansprakelijk was voor J. B.-G.,  de bestuurder ervan. De eiseres S. 
krijgt bijgevolg het totaal van de door haar gevorderde bedragen.

Voor het overige houden de appelrechters, recht doende op het gezamenlijk 
verzoek van de partijen, hun beslissing aan over het bedrag van de door de naam-
loze vennootschap Winterthur-Europe Verzekeringen, in haar hoedanigheid van 
burgerrechtelijk aansprakelijke verzekeraar van de eiser, tegen de verweerders 
ingestelde vordering. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep dat door de beklaagde J. B.-G. gericht is tegen de 

burgerrechtelijke beschikkingen van het vonnis :
Een procespartij kan alleen cassatieberoep instellen tegen het dictum van een 

vonnis of van een arrest dat op haar betrekking heeft.
Bij de correctionele rechtbank werd geen burgerlijke rechtsvordering door of 

tegen de eiser aanhangig gemaakt. Het cassatieberoep is dus ingesteld tegen par-
tijen waarmee de eiser geen geding heeft aangegaan en ten gunste waarvan het 
bestreden vonnis geen enkele veroordeling tegen de eiser uitspreekt.

Weliswaar rekent de rechtbank J. B.-G. een medeschuld toe aan de fout die 
door de verweerder M. H. is begaan. Maar die aantijging bewijst niet dat tussen 
de partijen een geding is aangegaan.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
De verweerder heeft evenwel zijn cassatieberoep aan de verweerders doen be-

tekenen, wat kan gelden als een oproeping tot bindendverklaring van het arrest.
Wegens de hierna uit te spreken verwerping, is er geen grond om die vordering 

toe te wijzen.
B. Over het cassatieberoep van de burgerlijke partij C. S. :
Aangezien het vonnis de vordering van die partij volledig toewijst, is haar cas-

satieberoep niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
C. Over het cassatieberoep van de naamloze vennootschap Winterthur-Europe 

Verzekeringen, burgerlijke partij :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over het aanspra-

kelijkheidsbeginsel :
Over het middel:
Eerste onderdeel:
Voor de bodemrechters heeft de eiseres in substantie aangevoerd dat ofschoon 

haar verzekerde aan een onwettige snelheid reed, het opduiken van het voertuig 
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dat hij bestuurde, evenwel de rechtmatige verwachtingen van de verweerder H. 
niet in de war had gestuurd. Zij leidt daaruit af dat de overdreven snelheid die J. 
B.-G. wordt ten laste gelegd geen oorzakelijk verband had met het ongeval.

Het middel verwijt het vonnis dit oorzakelijk verband in aanmerking te nemen 
zonder na te  gaan of,  ondanks die overdreven snelheid,  het  opduiken van de 
voorranggerechtigde niettemin te voorzien was voor de voorrangschuldige.

De appelrechters mochten dit niet onderzoeken door, zoals zij gedaan hebben, 
zich uit te spreken over het mogelijke oorzakelijke verband tussen de overdreven 
snelheid die de eiser wordt verweten en de omvang van de schade uit de aanrij-
ding. Aangezien de fout in de overdreven snelheid lag, moest de rechtbank on-
derzoeken of, zonder die overdreven snelheid, de schade even groot zou zijn ge-
weest. Dit onderzoek, dat door de rechtbank is verricht, vermits de rechtbank 
voor de overdreven snelheid van de eiser naar de schadelijke gevolgen van het 
ongeval verwees, verantwoordt de beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
Volgens het middel kon het vonnis, door niet vast te stellen dat de onwettige 

snelheid van de voorranggerechtigde de normale verwachtingen van de voor-
rangschuldige  in  de war heeft  kunnen sturen,  niet  beslissen dat  die  snelheid, 
evenals het misdrijf dat deze laatste wordt ten laste gelegd, de oorzaak van het 
ongeval was.

Zoals aangegeven in het antwoord op het eerste onderdeel, verwijst het vonnis 
evenwel, behalve naar het ongeval, ook naar de schadelijke gevolgen van de aan-
rijding.

Welnu, een fout zonder welke het ongeval toch zou zijn gebeurd, kan niette-
min de aansprakelijkheid van de dader in het gedrang brengen als blijkt dat, zon-
der die fout, de schadelijke gevolgen van dat ongeval minder aanzienlijk zouden 
zijn geweest.

Het oorzakelijk verband tussen de onwettige snelheid van een voertuig dat een 
willekeurig voorwerp heeft aangereden, en de voormelde schadelijke gevolgen, 
vereist niet dat de snelheid van het betrokken voertuig daarenboven voor gevolg 
had dat zijn opduiken niet kon worden voorzien.

De appelrechters verantwoorden bijgevolg hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de omvang 

van de schade:
Het vonnis houdt de beslissing hierover aan.
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste 

lid, van het Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het tweede lid 
van dat artikel bepaalde gevallen.

Het cassatieberoep is voorbarig en dus niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen en de vordering tot bindendverklaring van het 
arrest.

Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep. 

8 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. T'Kint. 

Nr. 547

2° KAMER - 8 november 2006

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
MOTIVERING - STRAF - VERGISSING BIJ DE VERMELDING VAN DE TEKST VAN DE WET - GEVOLG

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAFVORDERING - STRAF - VERGISSING BIJ DE VERMELDING VAN DE TEKST 
VAN DE WET - GEVOLG

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - STRAFVORDERING - STRAF 
- BEZWAAR VOLGENS WELK ER EEN VERGISSING IS BIJ DE VERMELDING VAN DE TEKST VAN DE WET - 
NAAR RECHT VERANTWOORDE STRAF - ONTVANKELIJKHEID

1º, 2° en 3° Wanneer de uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door de op  
het misdrijf toepasselijke wet, kan niemand de vernietiging van de beslissing vorderen, 
onder  voorgeven  dat  bij  de  vermelding  van  de  tekst  van  de  wet  een  vergissing  is  
begaan1. (Artt. 411 en 414, Sv.)

(P. T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0817.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 april 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant. 
De eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
Over het eerste middel:

1 Cass., 3 okt. 2006, AR P.06.0476.N, nr.456.



Nr. 547 - 8.11.06 HOF VAN CASSATIE 2259 

Eerste onderdeel:
De eiser voert aan dat de appelrechters de artikelen 418, 420 en 420bis van het 

Strafwetboek hebben geschonden, alsook artikel 10.1.3° van het Koninklijk be-
sluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer,  door te  beslissen dat  de aanwezigheid van de verweerder  op de 
openbare weg een hindernis was die kon worden voorzien.

Een hindernis die niet kan worden voorzien, is die welke van aard is om ande-
re weggebruikers in hun gewettigde verwachtingen te bedriegen.

Het vonnis vermeldt dat "de politieagenten hebben vastgesteld dat het ongeval 
zich in een lange rechte lijn heeft voorgedaan en dat de zichtbaarheid, ook al was 
zij tot het bereik van de dimlichten beperkt, goed was. Bovendien heeft getuige 
G. [verweerder] perfect gezien vlak voor het ongeval, niet ter hoogte van het 
kruispunt 'Petit Caporal' zoals [de eiser] verkeerdelijk in zijn conclusie aangeeft, 
maar net voorbij dit kruispunt. Hieruit kan worden afgeleid dat [de verweerder] 
perfect zichtbaar was voor [de eiser], welke zijn snelheid had moeten aanpassen 
aan het bereik van zijn dimlichten om nog voor een eventuele hindernis te kun-
nen stoppen of die toch minstens te kunnen ontwijken".

De appelrechters hebben op grond van die vermeldingen naar recht kunnen be-
slissen dat de verweerder geen onvoorziene hindernis was.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
In dit onderdeel voert het middel aan dat het vonnis niet antwoordt op de con-

clusie van de eiser waarin wordt aangevoerd dat de letsels van de verweerder niet 
bewezen zijn.

Uit de voormelde conclusie vloeit evenwel niet voort dat de eiser het ontbre-
ken van het materieel bestanddeel van de overtreding van de artikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek heeft aangevoerd. Hij heeft immers alleen maar aange-
voerd dat de verweerder "niet zwaar werd gekwetst en momenteel geen enkel let-
sel lijkt te vertonen".

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Over het tweede middel:
Tegenover de in het middel bedoelde conclusie stelt het vonnis de overwegin-

gen die in antwoord op het eerste onderdeel van het eerste middel zijn weergege-
ven. 

Aldus beantwoorden de appelrechters de voormelde conclusie, omkleden zij 
hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden zij haar naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het derde middel:
Het  middel  verwijt  de appelrechters dat  zij  hun beslissing om de eiser  het 

voordeel van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling waarom hij in 
zijn conclusie had verzocht, niet toe te kennen, niet met redenen hebben om-
kleed.

De eerste rechter heeft geoordeeld dat de straf die tegen de eiser is uitgespro-
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ken rekening hield met de ernst van de feiten, met de afwezigheid van een vorige 
veroordeling die het uitstel in de weg staat en met de kansen dat hij zich zal bete-
ren.

Nadat het bestreden vonnis het passend karakter onderstreepte van de straf die 
door de eerste rechter is uitgesproken en die aan de noodwendigheden van een 
juiste bestraffing beantwoordt, vermeldt het dat er geen grond is om de gevorder-
de maatregel toe te kennen.

Aldus wijzen de appelrechters de redenen aan van hun weigering om aan de ei-
ser de opschorting van de uitspraak toe te kennen.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Over het vierde middel:
Het middel verwijt de appelrechters dat zij de eiser, met toepassing van artikel 

38, §1, 1°, van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, tot een verval 
van het recht tot sturen hebben veroordeeld ofschoon hij niet wegens overtreding 
van één van de in die bepaling bedoelde artikelen werd veroordeeld.

Eiser werd schuldig bevonden aan onopzettelijke slagen en verwondingen. Ar-
tikel 38, §1, 2°, van de voormelde wet bepaalt dat de rechter het verval van het 
recht tot het besturen van een motorvoertuig kan uitspreken, indien hij veroor-
deelt wegens een verkeersongeval dat te wijten is aan het persoonlijk toedoen 
van de dader en de veroordeling is uitgesproken wegens doding of verwondin-
gen.

Wanneer zoals te dezen, krachtens de artikelen 411 en 414 van het Wetboek 
van Strafvordering, de uitgesproken straf dezelfde is  als  die welke bepaald is 
door de op het misdrijf toepasselijke wet, kan niemand de vernietiging van de 
beslissing vorderen, onder voorgeven dat bij de vermelding van de tekst van de 
wet een vergissing is begaan.

Het middel is bijgevolg niet ontvankelijk. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op de bur-

gerlijke rechtsvorderingen die door de verweerder tegen de eiser zijn ingesteld, 
uitspraak doen over

1. het beginsel van de aansprakelijkheid:
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
2. de omvang van de schade:
Het bestreden vonnis kent, met bevestiging van het beroepen vonnis, een pro-

visionele schadevergoeding toe aan de verweerder en houdt voor het overige van 
de vordering de uitspraak aan.

Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eer-
ste lid, van het Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de gevallen die in 
het tweede lid van dat artikel worden bedoeld.
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Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

8 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. J.-G. Sepulchre, Namen. 

Nr. 548

2° KAMER - 8 november 2006

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE VOOR DE 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING TOT HERROEPING - CASSATIEBEROEP - 
TERMIJN - AANVANG

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, 
BEGIN EN EINDE - COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - 
BESLISSING TOT HERROEPING - AANVANG VAN DE TERMIJN

1º en 2° Wanneer het cassatieberoep gericht is tegen een beslissing tot herroeping van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, begint de termijn van vijftien dagen, die bij artikel 373,  
Sv.  is  bepaald,  ten  aanzien  van de veroordeelde  te  lopen vanaf  de  dag waarop de  
beslissing van de commissie hem ter kennis werd gebracht volgens één van de twee  
wijzen die bij artikel 10, §5, eerste lid, van de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling zijn  
bepaald, naargelang betrokkene al dan niet van zijn vrijheid is beroofd1. 

(E.B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1197.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 25 oktober 2005 gewe-

zen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Luik. 
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Wanneer het cassatieberoep, zoals te dezen, gericht is tegen een beslissing tot 

herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling, begint de termijn van vijf-
tien vrije dagen, die bij artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering is be-
paald, ten aanzien van de veroordeelde te lopen vanaf de dag waarop de beslis-

1 Cass., 12 jan. 2000, AR P.99.1635.F, nr 26. 
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sing van de commissie hem ter kennis werd gebracht volgens één van de twee 
wijzen die bij artikel 10, §5, eerste lid, van de Wet van 5 maart 1998 betreffende 
de voorwaardelijke invrijheidstelling zijn bepaald, naargelang betrokkene al dan 
niet van zijn vrijheid is beroofd.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de bestreden be-
slissing aan de eiser bij aangetekend schrijven werd ter kennis gebracht op 25 
oktober 2005, een tijdstip waarop hij niet gedetineerd was.

Het cassatieberoep dat op 7 augustus 2006 is ingesteld, is laattijdig en bijge-
volg niet ontvankelijk.

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

8 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 549

2° KAMER - 8 november 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - IN VRIJHEID 
GELATEN OF GESTELDE VERDACHTE - TWEEDE BEVEL TOT AANHOUDING GEGROND OP ANDERE 
FEITEN - WETTIGHEID - VOORWAARDEN

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT - BESLISSING 
TOT HANDHAVING - MOTIVERING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD - VASTSTELLING - 
OMVANG

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BESLISSING TOT HANDHAVING - 
MOTIVERING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD - VASTSTELLING - OMVANG

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VOORLOPIGE HECHTENIS - BESLISSING TOT HANDHAVING - ERNSTIGE 
AANWIJZINGEN VAN SCHULD - VASTSTELLING - OMVANG

1º Artikel 28, Wet Voorlopige Hechtenis, dat de gevallen bepaalt waarin tegen de in vrijheid 
gelaten of gestelde inverdenkinggestelde een bevel tot  aanhouding voor hetzelfde feit  
kan worden uitgevaardigd,  vindt  geen toepassing  wanneer,  in  de  loop van hetzelfde  
gerechtelijk  onderzoek  en  na  de  voorlopige  invrijheidstelling  van  de  
inverdenkinggestelde, een tweede bevel tot aanhouding, gegrond op andere feiten dan 
die van het eerste bevel, ten laste van die inverdenkinggestelde wordt verleend, zelfs zo 
die feiten al eerder bekend waren1. 

2º, 3° en 4° Bij gebrek aan een conclusie waarin het bestaan van ernstige aanwijzingen van  

1 Cass., 8 dec. 1992, AR 7217, nr 778. 
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schuld betwist wordt, kan het onderzoeksgerecht zich bij zijn beslissing tot handhaving 
van de voorlopige hechtenis beperken tot de vaststelling dat de ernstige aanwijzingen  
van schuld die in het bevel tot aanhouding zijn vermeld, nog steeds bestaan. (Art. 23, 4°, 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990).

(R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1385.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 26 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep dat op 27 oktober 2006 op de griffie van het Hof 

van Beroep te Brussel is ingesteld onder het nummer 247 van de minuten van die 
griffie :

Over het middel :
De beroepen beschikking heeft gezegd "dat er grond is om uit het bevel tot 

aanhouding de verwijzing weg te laten naar artikel 28 van de Wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechtenis alsook de redenen die op die bepaling 
betrekking hebben" en heeft de handhaving van de voorlopige hechtenis van de 
eiser bevolen.

Het bestreden arrest bevestigt deze beschikking en zegt dat de eiser in voorlo-
pige hechtenis blijft.

De eiser verwijt de appelrechters dat zij het voormelde artikel 28 hebben ge-
schonden door te beslissen dat "het een bevel tot aanhouding betreft dat niet is 
uitgevaardigd wegens feiten waarvoor [de eiser] in vrijheid was gesteld, doch 
voor andere feiten waarvoor [de eiser] nooit werd gedetineerd noch in verden-
king gesteld".

Enerzijds bepaalt het voormelde artikel 28 de gevallen waarin tegen de in vrij-
heid gelaten of gestelde inverdenkinggestelde een bevel tot aanhouding voor het-
zelfde feit kan worden uitgevaardigd. Het vindt geen toepassing wanneer, in de 
loop van eenzelfde gerechtelijk onderzoek en na de voorlopige invrijheidstelling 
van de inverdenkinggestelde, een tweede bevel tot aanhouding tegen hem wordt 
uitgevaardigd, gegrond op andere feiten dan die waarop het eerste bevel tot aan-
houding was gegrond, zelfs zo die feiten al eerder bekend waren.

Te dezen was de eiser voorlopig aangehouden voor andere feiten dan die wel-
ke het eerste bevel tot aanhouding tegen hem verantwoordden.

Anderzijds zijn de onderzoeksgerechten die de wettigheid van het bevel tot 
aanhouding moeten nagaan, bevoegd om de redenen ervan te verbeteren, hetzij 
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door de onjuiste reden door een juiste reden te vervangen, hetzij door de eventu-
ele vergissingen in dat bevel te verbeteren.

Noch de beschikking van de raadkamer noch het bestreden arrest hebben de 
aangeklaagde onregelmatigheid overgenomen.

Overigens verwijt de eiser het arrest dat het t.a.v. de omstandigheden van de 
zaak niet vaststelt welke gegevens de ernstige aanwijzingen van schuld kunnen 
rechtvaardigen.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiser 
voor de appelrechters, met een conclusie, het bestaan van ernstige aanwijzingen 
van schuld heeft betwist.

Naar luid van artikel 23, 4°, van de Wet betreffende de voorlopige hechtenis, 
moeten de onderzoeksgerechten, in hun beslissingen tot handhaving van de hech-
tenis, preciseren welke gegevens volgens hen dergelijke aanwijzingen van schuld 
uitmaken wanneer een conclusie is neergelegd waarin het bestaan van die aan-
wijzingen wordt betwist.

Bij gebrek aan een dergelijke conclusie kan het onderzoeksgerecht zich beper-
ken tot de vaststelling dat de ernstige aanwijzingen van schuld die in het bevel 
tot aanhouding zijn vermeld, nog steeds bestaan.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over het cassatieberoep dat op 27 oktober 2006 op de griffie van de gevan-

genis te Vorst is ingesteld onder het nummer 249 van de minuten van die griffie :
Krachtens artikel 438 van het Wetboek van Strafvordering kan een partij, in de 

regel, niet nogmaals cassatieberoep instellen tegen eenzelfde beslissing, ook als 
het  tweede  cassatieberoep  werd  ingesteld  vooraleer  over  het  eerste  uitspraak 
werd gedaan.

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

8 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. O. Martins, Brussel.

Nr. 550

2° KAMER - 8 november 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - IN VRIJHEID 
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GELATEN OF GESTELDE VERDACHTE - NIEUW BEVEL TOT AANHOUDING - NIEUWE EN ERNSTIGE 
OMSTANDIGHEDEN - BEGRIP

2º ONDERZOEKSRECHTER - VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING - IN 
VRIJHEID GELATEN OF GESTELDE VERDACHTE - NIEUW BEVEL TOT AANHOUDING - NIEUWE EN 
ERNSTIGE OMSTANDIGHEDEN - BEGRIP

1º en 2 Krachtens artikel 28, §1, 2°, Wet Voorlopige Hechtenis, kan de onderzoeksrechter  
in elke stand van de zaak een bevel tot aanhouding uitvaardigen tegen de in vrijheid  
gelaten of in vrijheid gestelde verdachte, indien nieuwe en ernstige omstandigheden die  
maatregel noodzakelijk maken; de onderzoeksrechter kan oordelen dat ten aanzien van 
de volstrekte noodzaak voor de openbare veiligheid en de vrees voor verstandhouding 
en herhaling, de toestemming die eiser werd verleend om het ziekenhuis te verlaten waar  
hij  na de eerste vrijheidsbeneming als een spoedgeval in  de reanimatieafdeling werd 
opgenomen, een nieuwe en ernstige omstandigheid is in de zin van het voormelde artikel  
281. 

(C.)

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft in substantie gezegd: 
De eiser verwijt de appelrechters dat zij het bevel tot aanhouding dat tegen hem was 

uitgevaardigd  als  regelmatig  beschouwen  en  dat  zij  zijn  handhaving  in  voorlopige 
hechtenis hebben bevolen ofschoon hij voor de onderzoeksgerechten had aangevoerd dat 
het bevel tot aanhouding nietig was aangezien het niet binnen de vierentwintig uur na zijn 
aanvankelijke vrijheidsberoving werd betekend.

Een korte herinnering van de feiten dringt zich op.
De eiser werd door de politie van Namen aangehouden op 7 oktober om 12 uur 30. 

Tijdens  de  fouillering  vooraleer  hij  een  cel  werd  binnengeleid,  zou  hij  een  handvol 
methadoncapsules hebben ingeslikt zonder dat de politieagenten tijdig konden reageren. 
Hij  werd  vervolgens  met  de  ziekenwagen  rond  12  uur  55  naar  het  RZ  te  Namen 
overgebracht. Om 13 uur 11 heeft de onderzoeksmagistraat die van de toestand op de 
hoogte was gebracht, een einde gesteld aan de vrijheidsbeneming van de eiser en diens 
ondervraging  bevolen  zodra  zijn  toestand  dat  mogelijk  zal  maken.  Aan  de 
vrijheidsberoving van de eiser kwam aldus een einde op 7 oktober 2006 om 14 uur, het 
ogenblik waarop de politie-inspecteurs het ziekenhuis verlaten. De eiser wordt opnieuw 
aangehouden en van zijn vrijheid beroofd op 9 oktober 2006 om 9 uur 15 op het ogenblik 
dat  hij  het  ziekenhuis  verlaat.  Diezelfde  dag wordt  hem om 19 uur  25 een bevel  tot 
aanhouding betekend.

Het  middel  werpt  de  kwestie  op  van  hoe  moet  worden  omgegaan  met  een 
inverdenkinggestelde  die  van  zijn  vrijheid  is  beroofd  en  die  wegens  zijn 
gezondheidstoestand niet kan worden verhoord, hoewel men van plan is een bevel tot 
aanhouding tegen hem uit te vaardigen.

Volgens mij moet hier het volgende principe worden toegepast: wanneer, tijdens de 
grondwettelijke  termijn  van  de  vrijheidsberoving,  de  inverdenkinggestelde  een ernstig 
gezondheidsprobleem krijgt, moet absolute voorrang verleend worden aan de dringende 
zorgen die hij nodig heeft t.o.v. de eisen die inherent zijn aan de rechtspleging van de 
uitvaardiging van een bevel tot aanhouding.

Dat kan tot  gevolg hebben dat de aangehouden persoon niet  binnen de termijn van 
vierentwintig uur, te rekenen vanaf zijn vrijheidsberoving, kan worden verhoord, hetzij 
omdat  hij  niet  in  staat  is  om te  worden verhoord,  hetzij  omdat  hij  het  voorwerp van 
dringende zorgen is.

1 Zie concl. O.M. 
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In het licht van deze situatie, zou men kunnen overwegen dat de onderzoeksrechter een 
bevel  tot  aanhouding  uitvaardigt  zonder  voorafgaand  verhoor  van  de 
inverdenkinggestelde wegens de overmacht die voortvloeit uit de onmogelijkheid om hem 
binnen de wettelijke termijn te verhoren.

Die  oplossing  lijkt  mij  weinig  conform  met  de  tekst  zelf  van  de  wet  die  het 
voorafgaande  verhoor  van  de  inverdenkinggestelde  als  een  substantiële  vormvereiste 
beschouwd en houdt ook geen rekening met de eerbiediging van het recht van verdediging 
van de inverdenkinggestelde die aldus niet de gelegenheid krijgt om uitleg te verschaffen 
over  de  feiten  en  om  te  worden  gehoord  over  de  mogelijkheid  dat  een  bevel  tot 
aanhouding tegen hem wordt uitgevaardigd.

Zij stelt eveneens praktische problemen die niet te onderschatten zijn. Wanneer iemand 
in voorlopige hechtenis buiten de gevangenis in een ziekenhuis wordt opgenomen, moet 
de strafinstelling instaan voor de bewaking van die gedetineerde, vierentwintig uur op 
vierentwintig  en  zeven dagen op zeven.  Een dergelijke  situatie  maakt  de  detachering 
noodzakelijk van ongeveer vier ploegen van telkens twee penitentiaire agenten om de 
gedetineerde in het ziekenhuis te bewaken.

Een  alternatieve  oplossing  zou  erin  kunnen  bestaan  om  te  oordelen,  zoals  de 
onderzoeksmagistraat in het onderhavige geval lijkt te hebben gedaan, dat artikel 28 in dat 
geval van toepassing is en dat het feit dat de betrokkene zijn vrijheid van beweging heeft 
teruggevonden een nieuwe en ernstige omstandigheid kan uitmaken, voor met name de 
herhaling, de verstandhouding en het zich onttrekken aan het gerecht, die rechtvaardigt 
dat een bevel tot aanhouding wordt uitgevaardigd.

Meer essentieel vraag ik mij af of, de inverdenkinggestelde, die zoals te dezen, zijn 
verhoor en de uitvaardiging van het bevel tot aanhouding onmogelijk maakt binnen de 
termijn van vierentwintig uur te rekenen vanaf zijn eerste vrijheidsbeneming, beschouwd 
kon worden als zijnde in vrijheid gesteld of gelaten in de zin van artikel 28 van de Wet 
betreffende de voorlopige hechtenis.

Die toestand lijkt mij vergelijkbaar met deze van de inverdenkinggestelde die ontsnapt 
binnen  de  termijn  van  vierentwintig  uur  die  volgt  op  zijn  oorspronkelijke 
vrijheidsbeneming: in dat geval begint een nieuwe termijn van vierentwintig uur te lopen 
zodra hij opnieuw aangehouden wordt, en wordt het bevel tot aanhouding uitgevaardigd 
met toepassing van artikel 16 en niet van artikel 28 van de Wet betreffende de voorlopige 
hechtenis2.

Of men nu kiest voor de ene of de andere van die voormelde oplossingen, er bestaat 
wel  degelijk  grond  om op  basis  van  de  gegevens  in  de  vordering  van  het  openbaar 
ministerie, te oordelen dat het hof van beroep onaantastbaar heeft kunnen vaststellen dat 
het bevel tot aanhouding binnen de grondwettelijke termijn van vierentwintig uur werd 
uitgevaardigd, en naar recht heeft kunnen beslissen dat het bevel tot aanhouding dat tegen 
de eiser werd uitgevaardigd, regelmatig was.

Het middel lijkt mij bijgevolg niet te kunnen worden aangenomen.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1391.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 

2 Zie H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 
876.
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De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Krachtens artikel 28, §1, 2°, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voor-

lopige hechtenis, kan de onderzoeksrechter in elke stand van de zaak een bevel 
tot aanhouding uitvaardigen tegen de in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde 
verdachte, indien nieuwe en ernstige omstandigheden die maatregel noodzakelijk 
maken. In dat geval moet het bevel de nieuwe en ernstige omstandigheden ver-
melden die de aanhouding wettigen.

Het bevel tot aanhouding werd tegen eiser op 9 oktober 2006, met toepassing 
van het voormelde artikel 28, uitgevaardigd.

Het werd hem op dezelfde datum om 19 uur 25' betekend, d.i. binnen de vier-
entwintig uur na zijn vrijheidsbeneming dezelfde dag om 9 uur 15'.

Het bevel tot aanhouding vermeldt : "[de eiser] verklaart dat nadat hem een 
eerste maal zijn vrijheid werd benomen op zaterdag 7 oktober 2006 in de voor-
middag, hij een massale dosis methadon heeft ingenomen, wat zijn dringende op-
name en verblijf noodzaakte in de reanimatieafdeling en vervolgens in de afde-
ling intensieve zorgen van het R.Z. te Namen. Van de artsen heeft hij verlof ge-
kregen om het ziekenhuis te verlaten [op] 9 oktober 2006 om 9 uur 15' en onmid-
dellijk werd hij van zijn vrijheid beroofd om door de politie te worden meegeno-
men en in het kader [van het] dossier te worden verhoord".

De toestemming die de eiser werd verleend om het ziekenhuis te verlaten, kon, 
ten aanzien van de volstrekte noodzaak voor de openbare veiligheid en de vrees 
voor verstandhouding en herhaling die in het bevel tot aanhouding zijn vermeld, 
door de onderzoeksrechter als een nieuwe en ernstige omstandigheid in de zin 
van het voormelde artikel 28, worden beschouwd.

Het bestreden arrest bevestigt het bevel tot aanhouding en beveelt de handha-
ving van de voorlopige hechtenis van eiser.

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft bijgevolg haar beslissing betref-
fende de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding naar recht verantwoord.

Het middel kan dus niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

8 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever:  mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. S. Thirion, Namen en D. Wattiez, Namen.

Nr. 551

1° KAMER - 9 november 2006

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - HUUR VAN WERK - AANNEMER - PRIJS - 
VASTSTELLING TE GOEDER TROUW

2º HUUR VAN WERK - AANNEMER - PRIJS - VASTSTELLING TE GOEDER TROUW

3º ADVOCAAT - ERELOON - BILLIJKE GEMATIGDHEID - BEOORDELING - CRITERIA

1º en 2° De regel volgens welke, in een contract van huur van werk, de prijs voor het werk,  
op  het  einde ervan en behoudens  andersluidende overeenkomst,  door  de  aannemer 
eenzijdig en te goeder  trouw wordt  vastgesteld,  onder voorbehoud van de marginale  
toetsing door de rechter, is geen algemeen rechtsbeginsel. 

3º Om de billijke gematigdheid van het ereloon van de advocaat te beoordelen slaat de 
rechter acht op de belangrijkheid van de zaak en de aard van het werk van de advocaat,  
maar ook op diens persoonlijke autoriteit, de financiële draagkracht van de cliënt en de  
uitslag. (Art. 459, Ger.W.)

(H.P. T. BELGISCHE STAAT)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0218.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135 en 1854 van het Burgerlijk Wetboek, laatstgenoemd artikel 

zoals het destijds van kracht was en, zo nodig, artikel 31 van het Wetboek van vennoot-
schappen;

- artikel 459 van het Gerechtelijk Wetboek, zowel voor als na de wijziging ervan bij de 
wet van 15 november 1992;

- artikel 31 van het Wetboek van vennootschappen;
- algemeen rechtsbeginsel waarvan artikel 459 van het Gerechtelijk Wetboek een toe-

passing vormt en volgens hetwelk in een contract van huur van werk de prijs van het werk 
op het einde ervan en behoudens andersluidend beding door de aannemer eenzijdig en te 
goeder trouw wordt vastgesteld onder voorbehoud van een marginale toetsing door de 
rechter;
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- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest :
"Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en ten dele gegrond;
Wijzigt  het beroepen vonnis behalve in zoverre het de rechtsvordering ontvankelijk 

verklaart en de kosten begroot;
Veroordeelt [de verweerder] om [aan de eiser] het bedrag van 24.905 euro te betalen, 

vermeerderd met de interest, tegen de wettelijke rentevoet, op 91.100,87 euro tussen 12 
februari 1992 en 6 juli 1993, op 64.071,73 euro tussen 6 juli 1993 en 30 april 2004 en op 
24.905,73 euro tussen 30 april 2004 tot de volledige betaling, en beslist dat de vervallen 
interesten worden gekapitaliseerd op 13 oktober 1997, 16 februari 2000, 28 maart 2001, 8 
februari 2002, 7 februari 2003 en 31 maart 2004;

Voegt de kosten samen en veroordeelt iedere partij in de helft ervan"
en het baseert die beslissingen op de volgende gronden :
"1. Feiten van de zaak en voorafgaande rechtspleging
De [eiser] was sedert 1971 raadsman van de Belgische Staat, ministerie van Openbare 

Werken, [de verweerder], in het kader van een abonnement.
Het geschil heeft betrekking op het ereloonsaldo dat verband houdt met twee dossiers 

die hem in 1979 buiten abonnement werden toegewezen. In het dossier Somival vorderde 
[de eiser] op 8 juli 1991 een bedrag van 5.000.000 BEF (secretariaatskosten inbegrepen) 
en, in een brief van dezelfde dag, een bedrag van 8.000.000 BEF in het geschil Spee.

Daar die ereloonstaten werden betwist en [de verweerder] onder voorwaarden akkoord 
ging om de zaak voor de raad van de Orde te brengen, had [de eiser] geen andere keuze 
dan te dagvaarden tot betaling voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

Die rechtbank wees op 10 mei 1996 een eerste vonnis waarbij de vordering ontvanke-
lijk verklaard werd en de zaak voor advies naar de raad van de Orde verwezen werd. Op 1 
juli 1997 heeft de raad het omstandig gemotiveerde advies uitgebracht dat de twee ere-
loonstaten [van de eiser] de grenzen van de billijke gematigdheid niet te buiten gingen.

Het beroepen vonnis van 10 december 1999 heeft de vordering gegrond verklaard en 
[de verweerder] veroordeeld om [aan de eiser] de volgende bedragen te betalen:

- 4.333.386 BEF, vermeerderd met de moratoire interesten, tegen de wettelijke rente-
voet, op 4.900.000 BEF tussen 12 februari 1992 en 6 juli 1993, daarna op 4.333.386 BEF, 
welke interesten werden gekapitaliseerd op 13 oktober 1997, en vermeerderd met de ge-
rechtelijke interesten die vervallen zijn of nog moeten vervallen vanaf die datum;

- 7.201.261 BEF, vermeerderd met de moratoire interesten, tegen de wettelijke rente-
voet, op 7.725.000 BEF tussen 12 februari 1992 en 6 juli 1993, daarna op 7.201.261 BEF, 
welke interesten werden gekapitaliseerd op 13 oktober 1997, en met de gerechtelijke inte-
resten die vervallen zijn of nog moeten vervallen vanaf die datum:

[De verweerder] werd bovendien veroordeeld in de kosten.
II. Bespreking
Overwegende dat [de verweerder] aan het beroepen vonnis hoofdzakelijk verwijt dat dit 

het advies van de raad van de Orde zonder meer bekrachtigd heeft zonder te hebben ge-
antwoord op de door hem aangevoerde argumenten;

Dat het niet wordt betwist dat de partijen te dezen geen akkoord hebben gesloten noch 
over het bedrag van het ereloon [van de eiser] voor de twee litigieuze dossiers noch over 
de wijze om ze te berekenen;

Dat het feit dat [de eiser] zijn cliënt niet op de hoogte heeft gebracht van de door hem 
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voorgenomen methode om de erelonen te begroten, alsook het feit dat hij geen provisies 
heeft geëist of geen tussentijdse staten heeft opgemaakt hem niet het recht ontnemen op 
een billijke vergoeding voor zijn werk; dat het hof van beroep die nalatigheden in geen 
geval aan de regels van de plichtenleer dient te toetsen; dat [de verweerder] bovendien ten 
onrechte aanvoert dat hij door die nalatigheden in zijn verwachtingen werd bedrogen, aan-
gezien niets hem belette het initiatief te nemen om zijn raadsman daarover vragen te stel-
len of hem nader in te lichten over de buiten het overeengekomen abonnement te volgen 
manier van werken;

Dat [de eiser] terecht eraan herinnert dat zijn erelonen moeten worden begroot volgens 
de criteria die in de huidige stand van de plichtenleer gewoonlijk worden gehanteerd, na-
melijk de belangrijkheid van de zaak, het werk van de advocaat, zijn persoonlijke autori-
teit, de financiële draagkracht van de cliënt en de uitslag;

Dat het hof [van beroep] nochtans opmerkt dat [de eiser] zelf het bedrag van zijn erelo-
nen heeft bepaald binnen een zeer ruime marge, gaande van het enkelvoudige tot het dub-
bele, aangezien hij in zijn brieven van 22 april 1991 [aan de verweerder] voorstelde het 
bedrag van zijn erelonen te begroten tussen 3.750.000 BEF en 7.000.000 BEF voor het 
dossier Somival en tussen 5 en 10.000.000 BEF; dat hij aangeeft bij gebrek aan een reac-
tie  de  erelonen  te  hebben  begroot  op  5.000.000  BEF  in  het  geschil  Somival  en  op 
8.000.000 BEF, dus tussen beide uitersten; dat het weinig waarschijnlijk is dat [de eiser], 
door aldus te werk te gaan, voor de begroting van het bedrag van zijn erelonen, de criteria 
heeft gebruikt die hij nochtans in zijn conclusie vermeldt;

Dat [de eiser], wat betreft de belangrijkheid van beide zaken, aanvoert dat het hier ging 
om het bedrag van 375.000.000 BEF en dat, in strijd met wat [de verweerder] beweert, die 
bedragen geenszins uit de lucht gegrepen waren; dat [de eiser] nochtans in zijn brief van 
21 april 1991, die dagtekende van voor zijn kosten- en erelonenstaat, spontaan verklaarde 
dat [de vennootschap] Somival weliswaar haar schade had geraamd op 80.000.000 BEF, 
maar dat bedrag nergens gerechtvaardigd had; dat hij in de op dezelfde dag [aan de ver-
weerder] gerichte brief verklaarde zich te richten naar de in het dossier Somival gemaakte 
opmerkingen; 

Dat aan de hand van de processtukken kan worden vastgesteld dat [de eiser] één enkele 
bundel conclusies heeft genomen in beide dossiers in eerste aanleg (niet overgelegde con-
clusie in het dossier Somival en een conclusie van acht bladzijden in het dossier Spee) en 
dat hij een hoofd- en een aanvullende conclusie heeft genomen in hoger beroep (die res-
pectievelijk acht en negen bladzijden bedroegen in het dossier Somival en niet  waren 
overgelegd in het dossier Spee); dat, ook al kan de belangrijkheid van het werk [van de ei-
ser] niet worden afgeleid uit de lengte van de genomen conclusies, zij in elk geval op zich 
geen bewijs vormt van het aanzienlijke werk waarvan [hij] hoog opgaf; dat die belangrijk-
heid evenmin blijkt uit het onderzoek van de conclusies en van de overige processtukken;

Dat [de eiser] toegaf dat hij ongeveer 500 uur aan die twee dossiers had gewerkt maar 
dat het hier een raming betreft, daar hij geen lijst van zijn prestaties heeft bijgehouden; 
dat, ook al is de advocaat niet zinnes een uurvergoeding aan te rekenen, hij niettemin in 
staat moet zijn zo nodig te bewijzen dat hij de perken van een billijke vergoeding niet te 
buiten is gegaan en hij dus de belangrijkheid van het verrichte werk moet kunnen aanto-
nen;

Dat het niet wordt betwist dat dossiers buiten abonnement zijn toevertrouwd [aan de ei-
ser] in zijn hoedanigheid van gespecialiseerd advocaat bij  het ministerie van openbare 
werken; dat het feit dat [de eiser] die specialisatie precies in zijn hoedanigheid van raads-
man [van de verweerder] heeft verkregen, wat dat betreft, niet terzake doet, aangezien hij 
op het ogenblik dat hem de litigieuze dossiers werden toevertrouwd, reeds bijna acht jaar 
de raadsman [van de verweerder] was;
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Dat de financiële draagkracht [van de verweerder],  zelfs binnen een veralgemeende 
context van begrotingsbesparingen, niet in ernst in twijfel kan worden getrokken;

Dat het niet kan worden betwist dat [de verweerder] na afloop van de twee litigieuze 
procedures buiten het geding werd gesteld;

Dat het hof [van beroep] dus moet nagaan of de ereloonstaat [van de eiser], binnen de 
perken van aldus voor de begroting bepaalde criteria, billijk gematigd blijft;

Dat de methode van de uurvergoeding, zelfs als ze niet heeft gediend als basis voor de 
berekening van het bedrag van de erelonen, het mogelijk maakt a posteriori na te gaan of 
de ereloonstaat [van de eiser] de perken van een billijke vergoeding niet te buiten gaat; 

Dat, aangezien [de eiser] toegeeft 500 uur aan die twee dossiers te hebben gewerkt, 
meer bepaald de vraag rijst of, gelet op de voor de begroting gehanteerde criteria, een uur-
tarief van ongeveer 26.000 BEF nog een billijke vergoeding is;

Dat het hof [van beroep] die mening niet deelt; dat het daartoe verwijst naar het thema-
nummer van de Journal des Tribunaux van 19 juni 1999 waaruit blijkt dat erelonen van 
15.000 BEF per uur, die door sommige zakenkantoren werden gevraagd, reeds in die tijd 
als uitzonderlijk hoog werden beschouwd; dat de in dat nummer onderzochte beslissingen 
en adviezen van de raad van de Orde duidelijk aantonen dat het gemiddelde ereloon daar 
ver onder ligt;

Dat het hof [van beroep] derhalve beslist dat een bedrag van 99.157,41 euro (4.000.000 
BEF) een billijke vergoeding vormt voor het werk dat [de eiser] aan de twee litigieuze 
dossiers heeft besteed;

Dat de rekeningen tussen de partijen er dus als volgt uitzien:
-Erelonen : 99.157,41 euro
-Min provisies:
(100.000 BEF) - 2.478,94 euro
(225.000 BEF) - 5.577,60 euro

Totaal : 91.100,87 euro
Min betalingen 6 juli 1993 
(566.614 BEF) -14.045,99 euro
(523.739 BEF) -12.983,15 euro
64.071,73 euro
Dat er ook rekening moet worden gehouden met een betaling van 39.166 euro die in 

een brief [van de verweerder] van 21 april 2004 werd aangekondigd en geacht wordt ge-
daan te zijn op 30 april 2004;

Dat het in hoofdsom verschuldigde bedrag dus 24.905,73 euro is;
Dat, aangezien het hoger beroep ten dele gegrond is, de vordering tot schadeloosstelling 

wegens tergend en roekeloos hoger beroep niet gegrond is".
Grieven
Eerste onderdeel
In een contract van huur van werk wordt de prijs voor het werk op het einde daarvan en 

behoudens andersluidende overeenkomst, in beginsel door de aannemer eenzijdig en te 
goeder trouw begroot onder voorbehoud van marginale toetsing door de rechter.

De oplossing die kan worden afgeleid uit het in het middel vermelde algemeen rechts-
beginsel is, wat betreft het contract tussen advocaat en diens cliënt, uitdrukkelijk vastge-
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legd in artikel 459 van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan "de advocaten hun 
ereloon begroten met de bescheidenheid die van hun ambt moet worden verwacht".

Die traditionele regel (cf. artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek), die reeds was vast-
gelegd in artikel 43 van het decreet van 14 december 1810 houdende reglement op de uit-
oefening van het beroep van advocaat, impliceert dat het krachtens de tussen de partijen 
gesloten overeenkomst de advocaat is die met de vereiste bescheidenheid eenzijdig het be-
drag van zijn ereloon begroot na de methode daarvoor vrij te hebben gekozen.

Daaruit volgt dat de hoven en rechtbanken, binnen de uitoefening van de hun opgedra-
gen marginale toetsingsbevoegdheid, ongetwijfeld nagaan of de advocaat de door hem 
voor de begroting van zijn ereloon gekozen methode niet in strijd met de goede trouw 
heeft toegepast (artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, maar dat zij voor de 
vaststelling van het bedrag van zijn schuldvordering hun oordeel niet in de plaats mogen 
stellen van het zijne en evenmin de door hem gekozen methode mogen vervangen door 
een andere methode die zij meer passend of wenselijk achten.

Het bestreden arrest stelt vast:
"Dat het niet  wordt betwist  dat de partijen te  dezen geen akkoord hebben gesloten 

[noch] over het bedrag van het ereloon [van de eiser] voor de twee litigieuze dossiers 
noch over de wijze om ze te berekenen; 

[...]
Dat de uurvergoeding [...] niet heeft gediend als basis voor de berekening van het ere-

loon" en dat eiser, die geen lijst van zijn prestaties heeft bijgehouden, deze "a posteriori" 
heeft geraamd op ongeveer 500 uur werk voor beide dossiers;

Het bestreden arrest beslist dat het uurtarief dat uit die raming volgt geen billijke ver-
goeding is maar "dat een bedrag van 99.157,41 euro (4.000.000 BEF) een billijke vergoe-
ding vormt voor het werk dat [de eiser] heeft besteed aan de twee litigieuze dossiers".

Het bestreden arrest heeft aldus bij de uitoefening van zijn marginale toetsingsbevoegd-
heid niet nagegaan of de eiser de door hem gekozen methode om de advocaat te betalen 
naar rato van de waarde van de zaak te goeder trouw had toegepast, maar het heeft die 
methode vervangen door een andere, gebaseerd op een uurtarief, dat het arrest vaststelt op 
8.000 BEF (8.000 x 500 = 4.000.000). Aldus stelt het hof van beroep in het bestreden ar-
rest, teneinde het bedrag van het aan de advocaat verschuldigde ereloon vast te stellen, 
zijn methode in de plaats van die van de advocaat van die van de advocaat.

Het bestreden arrest
1° gaat aldus de grenzen van de toegestane marginale toetsingsbevoegdheid te buiten 

(schending van artikel 459 van het Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen 1134 en 1135 
van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het in het middel vermelde algemeen 
rechtsbeginsel);

2° miskent de verbindende kracht van de overeenkomst tussen de eiser en de verweer-
der, krachtens welke de eiser de methode om zijn ereloon te begroten eenzijdig mag kie-
zen en het bedrag ervan vaststellen (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Bur-
gerlijk Wetboek) en miskent het recht dat eiser krachtens artikel 459 van het Gerechtelijk 
Wetboek bezat om vrij de methode te kiezen om het bedrag van zijn ereloon te begroten 
en om dat bedrag eenzijdig vast te stellen (schending van genoemd artikel 459 van het 
Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
......
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Het middel
De regel volgens welke, in een contract van huur van werk, de prijs voor het 

werk, op het einde ervan en behoudens andersluidende overeenkomst, door de 
aannemer eenzijdig en te goeder trouw wordt vastgesteld, onder voorbehoud van 
de marginale toetsing door de rechter, is geen algemeen rechtsbeginsel.

Het middel preciseert niet waarom het arrest de artikelen 1854 van het Burger-
lijk Wetboek en 31 van het Wetboek van vennootschappen zou schenden.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Eerste onderdeel
Artikel 459 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de advocaten hun ere-

loon begroten met de bescheidenheid die van hun ambt moet worden verwacht 
en dat de billijke gematigdheid waarvan zij blijk moeten geven moet worden be-
oordeeld met inachtneming, onder andere, van de belangrijkheid van de zaak en 
de aard van het werk.

Na te hebben vastgesteld dat er tussen de partijen geen overeenkomst gesloten 
was over de begroting van het ereloon van de eiser, wijst het arrest erop dat, zo-
als de eiser toegeeft, "het ereloon van de advocaat "moet worden begroot volgens 
de criteria die in de huidige stand van de plichtenleer gewoonlijk worden gehan-
teerd, namelijk de belangrijkheid van de zaak, het werk van de advocaat, zijn 
persoonlijke autoriteit, de financiële draagkracht van de cliënt en de uitslag" en 
beslist dat het aan het hof van beroep staat "na te gaan of de ereloonstaat [van de 
eiser], binnen de perken van de aldus bepaalde criteria, billijk gematigd blijft".

Op grond van de overwegingen die het middel weergeeft vervangt het arrest de 
door de eiser gekozen methode van begroting van het ereloon niet door een ande-
re methode maar gaat het na of dat ereloon een vergoeding vormt voor het door 
de eiser werkelijk gedane werk en binnen de perken van een billijke gematigd-
heid blijft.

Aldus schendt het arrest geen van de in dit onderdeel aangegeven wetsbepalin-
gen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht  – Advocaten: mrs. Simont en Draps.
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Nr. 552

1° KAMER - 9 november 2006

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - RECHTBANKEN - VERZUIM GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN OM DE ZAAK TE 
BERECHTEN - ONTTREKKING - VORDERING TOT GEDWONGEN TUSSENKOMST - BEOORDELING

Op een verzoek tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende meer dan zes  
maanden verzuimt een door hem in beraad genomen zaak betreffende een vordering tot  
gedwongen tussenkomst te berechten, mag het Hof alle omstandigheden van de zaak in  
aanmerking  nemen  om te  oordelen  of  die  onttrekking  in  het  belang  van een goede  
rechtsbedeling verantwoord is1 2.. Artt. 648, 4°, 652 en 658, Ger.W.)

(L.J. T. L..C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0557.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift dat op 9 oktober 2006 op de griffie van het Hof is neer-

gelegd vraagt de eiser dat de zaak die op de algemene rol van de Rechtbank van 
Koophandel te Nijvel onder het nummer A/05/571 ingeschreven staat, zou wor-
den onttrokken aan mevrouw D.B., rechter in voornoemde rechtbank, en aan de 
heren R.R. en A.P., rechters in handelszaken in voornoemde rechtbank, uit wie 
de tweede kamer van dat rechtscollege is samengesteld, op grond dat zij de door 
hen in beraad genomen zaak gedurende meer dan zes maanden verzuimd hebben 
te berechten. 

De  rechters  ten  aanzien  van  wie  de  onttrekking  wordt  gevorderd,  hebben 
schriftelijke opmerkingen ingediend op 18 oktober 2006.

Het Hof heeft op 26 oktober 2006 een arrest gewezen waarin de zaak naar de 
terechtzitting van vandaag werd verwezen.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de zaak die in 

beraad werd genomen op 30 maart 2006, nog niet is berecht.
De onttrekking aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimd 

heeft een zaak te berechten die hij in beraad genomen heeft, is voorgeschreven in 
het belang van een goede rechtsbedeling. Het Hof kan, om te oordelen of het no-
dig is de onttrekking te bevelen, alle omstandigheden van de zaak in aanmerking 
nemen die het over dat belang kunnen voorlichten.

1 Zie Cass., 9 juni 2006, AR C.06.0240.F, nr.322.
2 Het O.M. heeft geconcludeerd dat het belang van een goede rechtsbedeling niet de onttrekking 
gebood van een rechtspleging die ertoe strekte de gedwongen tussenkomst  van een aannemer te 
bevelen in een bij een eerste vonnis bevolen deskundigenonderzoek. De onttrekking van de zaak aan 
de rechter die uitspraak moest doen over de incidentele vordering had immers ook noodzakelijkerwijs 
geleid tot de onttrekking van de hoofdvordering aan die rechter, terwijl de eiser tot onttrekking geen 
enkele grief had aangevoerd tegen het verloop van de rechtspleging betreffende de hoofdvordering.
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In de memorie die hun opmerkingen bevat, geven de rechters ten aanzien van 
wie de onttrekking wordt gevorderd en die uitleggen dat de vertraging bij de be-
rechting van de zaak te wijten is aan een foute klassering van het dossier door 
één van hen, te kennen dat het ontwerp van vonnis reeds door een van de rech-
ters werd ondertekend; dat het vonnis reeds op vandaag was uitgesproken, indien 
de vordering tot onttrekking dat niet had belet, en dat een beslissing binnenkort 
kan worden verwacht.

Daar het hier gaat om een uitspraak over een vordering tot gedwongen tussen-
komst, zou een onttrekking te dezen in strijd zijn met een goede rechtsbedeling.

De vordering is niet gegrond.
Dictum
Het Hof,
Wijst de vordering af.
Laat de kosten ten laste van de eiser.

9 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. R. Knaller, Brussel.

Nr. 553

1° KAMER - 10 november 2006

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - HERHALING VAN 
DE STELLING DIE ZOWEL DOOR 'S HOFS ARREST ALS DOOR DE VERWIJZINGSRECHTER VERWORPEN IS 
- ONTVANKELIJKHEID

Het cassatiemiddel dat neerkomt op een herhaling van de stelling die zowel door 's Hofs  
arrest als door de beslissing van de verwijzingsrechter is verworpen, is niet ontvankelijk1.  
(Art. 1119, Ger.W.)

(BANANIC INTERNATIONAL n.v. T. Gmbh D.S. RENDITE FOND nr. 24-m.s. “CAPE COD”, vennootschap naar Duits 
recht )

ARREST

(A.R. C.05.0481.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest , op 1 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, op verwerping gewezen ingevolge het arrest van 
het Hof van 2 mei 2002.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL

1 Zie Cass., 6 juni 2005, AR S.04.0181.F, nr 322.
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De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 2242, 2244 en 2247 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 12, tweede lid, 32, 40, 700, 716 en 717 van het Gerechtelijk Wetboek, 

voor zoveel als nodig;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de Overeenkomst van 25 april 1959 ondertekend te Brussel, 

tussen de Belgische Regering en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland tot het 
vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het op 1 maart 1954 te 
's Gravenhage gesloten bij wet van 28 maart 1958 goedgekeurde Verdrag betreffende de 
burgerlijke rechtsvordering, welke wet tevens de voorafgaande parlementaire goedkeuring 
inhoudt van de vermelde Overeenkomst van 25 april 1959, en waarvan de artikelen 1 tot 7 
vervangen werden door het Verdrag van 15 november 1965 houdende de betekening en 
kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burger-
lijke zaken en handelszaken, gesloten te 's Gravenhage, goedgekeurd bij wet van 24 janu-
ari 1970;

- de artikelen 2, 3, 4, 5 en 24 van het Verdrag van 15 november 1965 houdende de bete-
kening en kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken 
in burgerlijke zaken en handelszaken, gesloten te 's Gravenhage, goedgekeurd bij wet van 
24 januari 1970;

- de artikelen 46, 91, in het bijzonder A., §3.2° en 6°, en 266, in het bijzonder het derde 
lid, van Boek II van het Wetboek van Koophandel (de Zeewet) zoals vervangen door de 
wet van 21 augustus 1879, de wet van 28 november 1928 en gewijzigd door de wet van 
11 april 1989.

Aangevochten beslissingen
Na een uiteenzetting van de procedurevoorgaanden, beslissen de appelrechters dat:
"1.2. De betwisting tussen partijen spitst zich toe op de vraag of de betekening op 25 

oktober 1991 van de dagvaarding aan de procureur des Konings burgerlijke stuiting vormt 
in de zin van artikel 2244 B. W.

Artikel 2244 B. W. bepaalt: 'Een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling of 
een beslag betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te krijgen, vormen burger-
lijke stuiting'.

Onder dagvaarding voor het gerecht moet worden verstaan een akte van rechtsingang 
die de zaak aanhangig maakt voor het gerecht.

Wanneer de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, wordt de zaak overeenkomstig de 
artikelen 12, tweede lid, 700, 716 en 717 Ger. W. bij de rechter aanhangig gemaakt door 
de betekening van de dagvaarding aan de geadresseerde (art. 33 Ger. W), voor zover de 
zaak op de algemene rol is ingeschreven v??r de zitting die in de dagvaarding is aangege-
ven.

De stuiting door verjaring vindt slechts plaats op het ogenblik van de betekening van de 
dagvaarding.

De betekening bestemd voor personen die in Duitsland verblijven wordt overeenkom-
stig artikel 1, eerste lid, 1°, van de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959 tot 
het vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij toepassing van het op 1 maart 1954 te 
's Gravenhage gesloten verdrag, door de procureurs-generaal of door de procureurs des 
Konings rechtstreeks gezonden aan de voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht in 
het rechtsgebied waarvan degene, voor wie het stuk bestemd is, zich bevindt.

De betekening, wanneer ze, zoals in casu, dient te geschieden volgens de wijze die 
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wordt voorgeschreven door de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959, vindt 
pas plaats op het ogenblik dat de voorzitter van het Landgericht of het Amtsgericht in het 
rechtsgebied waar degene voor wie het stuk bestemd is zich bevindt, het aan de geadres-
seerde te overhandigen stuk ontvangt.

In casu werd de dagvaarding in kwestie slechts op 5 november 1991 door de procureur 
des Konings te Brugge overgemaakt aan de Voorzitter van het Amtsgericht te Hamburg 
en deze bevestigde bij verklaring d.d. 22 november 1991 dat aan de aanvraag tot beteke-
ning werd voldaan op 21 november 1991, waaruit volgt dat de datum van ontvangst van 
de stukken door de Voorzitter van het Amtsgericht zich situeert tussen 5 en 21 november 
1991, dit is in elk geval na het verstrijken van de éénjarige verjaringstermijn, wat als dus-
danig niet wordt betwist.

Immers de verjaringstermijn bedoeld in de artikelen 91.A., 3.6° en 266, derde lid, van 
de Zeewet verstrijkt na verloop van één jaar te rekenen vanaf de datum dat de goederen 
geleverd zijn of behoorden geleverd te worden.

In casu werden de goederen geacht geleverd te zijn op het ogenblik van het lossen van 
de goederen te Zeebrugge, zijnde de eindbestemming van de vervoerovereenkomst, te we-
ten op 26 oktober 1990. Derhalve is vereist dat de dagvaarding waarbij de rechtsvordering 
wordt ingesteld betekend wordt ten laatste op 26 oktober 1991, zijnde de dag waarop de 
eenjarige verjaringstermijn verstrijkt.

Op het ogenblik van de betekening van de dagvaarding in de zin van artikel 1, lid 1, 
van de Belgisch-Duitse Overeenkomst, dat gesitueerd dient te worden tussen 5 en 21 no-
vember 1991, was de verjaring derhalve reeds bereikt.

Het feit  dat de datum van aflevering van de dagvaarding aan de Voorzitter van het 
Amtsgericht te Hamburg niet vaststaat doet in casu geen afbreuk aan het feit dat de vorde-
ring van appellante onherroepelijk verjaard is, nu zowel het overmaken van de dagvaar-
ding door de procureur des Konings te Brugge aan de voorzitter van het Amtsgericht (5 
november 1991) als de aflevering van de dagvaarding aan de geadresseerde (21 november 
1991) en derhalve ook het in ontvangst nemen van dit stuk door de voorzitter van het 
Amtsgericht (volgens advocaat R. Wegner zou dit gebeurd zijn op 12 november 1991 - 
zie schrijven van 10 november 1991), zich situeren meer dan één jaar na 26 oktober 1990.

1.3. Tevergeefs beroept (de eiseres) zich op een aantal juridisch-technische argumenten 
om aan te tonen dat de 'dagvaarding'  in de zin van artikel 2244 B.W., indien deze in 
Duitsland gebeurt, niet gelijk te stellen is met 'betekening' in de procesrechtelijke beteke-
nis van het woord en dat artikel 2244 B. W. niet verhindert dat het stuitende effect van de 
dagvaarding gesitueerd wordt op een ogenblik v??r de dagvaarding geheel is volbracht in 
de procesrechtelijke zin van het woord, op voorwaarde dat vaststaat dat de dagvaarding 
betekend is en dus geldig is. De zinsnede 'betekend aan hem die men wil beletten ... "zou 
in dit geval enkel de vereiste bepalen en niet tot strekking hebben het tijdstip van de stui-
tende werking vast te leggen. Volgens [eiseres] volstaat de uiting van de wil tot stuiting 
om de stuiting tot stand te brengen en staat de wil tot stuiting vast op het ogenblik dat het 
dagvaardingsexploot door de gerechtsdeurwaarder aan de procureur des Konings te Brug-
ge werd overhandigd voor overmaking aan de bevoegde voorzitter van het Landgericht of 
Amtsgericht.

Volgens (de eiseres) ligt het niet voor de hand dat men, om de gevolgen te beoordelen 
van een dagvaarding in hoofde van diegene die de dagvaarding verzendt, zich plaatst op 
het standpunt van diegene die de dagvaarding ontvangt. Zij stelt een ander tijdstip van be-
tekening voor in verband met de verscheidene rechtsgevolgen die de betekening veroor-
zaakt.  Indien de rechtsgevolgen belangrijk  zijn  voor  de verzoeker,  zou de betekening 
reeds verricht zijn zodra de eerste formele stap in de dagvaardingsprocedure gezet is, te 
weten in casu de betekening van de dagvaarding aan de procureur des Konings te Brugge. 
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Indien daarentegen de belangen van de gedaagde op het spel staan, zou de betekening pas 
geschieden bij de effectieve overhandiging van het exploot aan gedaagde.

(De eiseres) wijst erop dat het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de datum van dag-
vaarding gehanteerd om de gevolgen te beoordelen in hoofde van de eiser en deze gehan-
teerd om de rechtsgevolgen in hoofde van de ontvanger te beoordelen terug te vinden is 
zowel in internationale verdragen als in de nationale wetgeving. Zij verwijst uitdrukkelijk 
naar de Verordening EG nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake betekening 
en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burger-
lijke en handelszaken en naar het interne Duitse recht, dat ook dit onderscheid maakt.

Dit verdedigde onderscheid kan echter niet worden aangehouden nu het de rechtszeker-
heid geenszins ten goede komt en bovendien praktisch niet haalbaar is. Er bestaan immers 
geen procedures waar nu eens enkel de belangen van de gedaagde op het spel staan en een 
andere keer de belangen van de verzoeker. Verder kampt dit voorstel trouwens met het 
probleem dat de betekening rechtsgevolgen kan sorteren vóór de geadresseerde de dag-
vaarding ontvangen heeft (zie ook Cass., 9 december 1996, met noot van Sofie Geeroms, 
R. W. 1996-1997, p. 1297-1298).

1.4. Al even tevergeefs stelt (de eiseres) dat het probleem van het ogenblik waarop de 
stuiting van de verjaring wordt  bepaald,  een louter  nationaal  probleem van burgerlijk 
recht is en dat de internationale multi- en billaterale verdragen terzake dit niet regelen en 
ook niet hebben kunnen of willen regelen en dat de oplossing die erin bestaat het stuitend 
effect pas te laten ingaan op het moment dat de dagvaarding wordt ontvangen door de 
Voorzitter van het Amtsgericht onbillijk is en praktische nadelen heeft, inzonderheid dat 
degene die dagvaardt alle controle verliest over het precieze tijdstip van dagvaarding.

Dit argument is niet relevant in het kader van het bepalen van het tijdstip waarop de 
dagvaarding een burgerlijke stuiting vormt. Bovendien voorkomt de betekeningsprocedu-
re van de Belgisch-Duitse Overeenkomst, doordat deze het tijdstip van de betekening situ-
eert op het ogenblik waarop de Voorzitter van het Amtsgericht het stuk ontvangt, dat de-
gene die dagvaardt alle controle verliest over het precieze tijdstip van de dagvaarding.

Er zijn dan ook geen redenen voor handen om aan te nemen dat de betekening van de 
dagvaarding aan de Procureur des Konings burgerlijke stuiting vormt in de zin van artikel 
2244 B.W.

1.5. De eerste rechter heeft de vordering van (de eiseres) dan ook terecht verjaard ver-
klaard".

Grieven
Luidens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek vormen een dagvaarding voor het ge-

recht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de ver-
jaring te krijgen, burgerlijke stuiting.

Het begrip "dagvaarding" in artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek verwijst in civiel-
rechtelijke zin naar iedere vordering in rechte die ertoe strekt het bedreigde recht rechtens 
te doen erkennen en gaat aldus uit van de uiting door de schuldeiser van de wil zijn recht 
te doen erkennen in rechte.

Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek vereist dat de "dagvaarding" geldig is doch 
bepaalt niet dat, wanneer de te dagvaarden debiteur zich in het buitenland bevindt en de 
betekening de mededeling inhoudt van de dagvaarding tussen de Belgische en buitenland-
se gerechtelijke overheden, de stuitende werking die uitgaat van een geldige dagvaarding, 
slechts zou ingaan op het ogenblik waarop de betekening van de dagvaarding in proces-
rechtelijke zin volledig is voltooid.

Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek noch enige andere bepaling verhinderen dat in 
hoofde van de schuldeiser aan een vordering en in het bijzonder een dagvaarding, stuiten-
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de werking toekomt zonder dat de debiteur reeds op de hoogte werd gebracht van de vor-
dering, voor zover ten minste vaststaat dat de bij de wet bepaalde vormen werden in acht 
genomen voor het instellen van de betrokken vordering.

De stuitende werking uitgaande van de dagvaarding in de zin van artikel 2244 van het 
Burgerlijk Wetboek vindt plaats op het ogenblik waarop de eisende partij de handelingen 
stelt die van haar rechtens vereist worden om de vordering bij dagvaarding in te stellen en 
waarop deze partij aldus op onherroepelijke wijze de wil manifesteert zijn rechten te doen 
erkennen in rechte.

Wanneer, zoals te dezen, met toepassing van artikel 1, eerste lid, 1°, van de in het mid-
del vermelde Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959, de gerechtsdeurwaarder 
van de eisende partij de dagvaarding betekent aan de procureur-generaal of de procureur 
des Konings,  die  deze vervolgens rechtstreeks zendt  aan de voorzitter van het Duitse 
Landgericht of Amtsgericht van het rechtsgebied waarvan degene, voor wie het stuk be-
stemd is zich bevindt, dient het ogenblik waarop de dagvaarding stuitende werking heeft 
bepaald te worden op het tijdstip waarop de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding betekent 
aan de procureur-generaal of de procureur des Konings; op dat moment stelt de eiser im-
mers de enige van hem verwachte handeling om de vordering in te stellen en manifesteert 
hij op onherroepelijke wijze de wil om zijn rechten te doen erkennen in rechte; in de daar-
opvolgende mededeling der stukken tussen gerechtelijke overheden bepaald in de vermel-
de Overeenkomst van 25 april 1959 speelt de eiser geen enkele rol; in hoofde van de ei-
sende partij wordt de dagvaarding aldus uitgebracht op het ogenblik dat zij de dagvaar-
ding overmaakt aan de procureur-generaal of procureur des Konings.

Deze uitlegging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek is daarenboven de enige 
uitlegging volgens dewelke deze wettelijke bepaling het grondwettelijk beginsel van ge-
lijkheid en niet-discriminatie eerbiedigt.

Door te beslissen dat de stuiting door verjaring slechts plaatsvindt op het ogenblik van 
de betekening van de dagvaarding, met name, volgens de wijze die wordt voorgeschreven 
door de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959, op het ogenblik dat de voorzit-
ter van het Landgericht of het Amtsgericht in het rechtsgebied waar degene voor wie het 
stuk bestemd is zich bevindt, het aan de geadresseerde te overhandigen stuk ontvangt en 
door te beslissen dat er dan ook geen redenen voor handen zijn om aan te nemen dat de 
betekening van de dagvaarding aan de procureur des Konings burgerlijke stuiting vormt in 
de zin van artikel 2244 B.W., hebben de appelrechters derhalve hun beslissing niet naar 
recht verantwoord (schending van alle in het middel aangehaalde bepalingen, behalve de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet).

In ondergeschikte orde, voor het geval het Hof de stelling in rechte van eiseres betref-
fende de uitlegging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek niet zou aanvaarden, 
voert de eiseres aan dat in de door appèlrechters aangenomen interpretatie artikel 2244 
B.W. de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie neergelegd in de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet, schendt. Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door artikel 2244 van 
het Gerechtelijk Wetboek in deze uitlegging toe te passen, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt.

De eiseres verzoekt diensvolgens uw hof de hierna vermelde prejudiciële vraag te stel-
len aan het Arbitragehof met toepassing van artikel 26 van de Bijzondere Wet van 16 ja-
nuari 1988 op het Arbitragehof.

Deze prejudiciële vraag strekt ertoe door het Arbitragehof te laten beslissen of artikel 
2244 zelf van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, 
om de redenen hierna aangehaald in de prejudiciële vraag. Daarenboven wordt de vraag 
gesteld of artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt, dit keer in onderling verband met de Wet van 28 maart 1958 tot goedkeuring van 
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het op 1 maart 1954 te 's Gravenhage gesloten Verdrag betreffende de burgerlijke rechts-
vordering, wet die daarenboven de in artikel 1 van dit Verdrag voorziene overeenkomsten 
anticipatief goedkeurt, en hen verbindende kracht verleent, in de mate dus dat deze wet de 
Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959 verbindende kracht verleent en aldus 
verbindende kracht geeft aan een internationale bepaling die een discriminatie instelt tus-
sen schuldeisers die beroep moeten doen op gerechtelijke overheden van het land van de 
schuldenaar om een verjaringstermijn te stuiten, en schuldeisers die beroep kunnen doen 
op de betekening per post of rechtstreekse betekening in het land van de schuldenaar.

Deze prejudiciële vraag luidt als volgt:
"Schendt artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, alleen of ten minste in onderling 

verband beschouwd met de wet van 28 maart 1958 tot goedkeuring van het op 1 maart 
1954 te 's Gravenhage gesloten Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, die 
daarenboven de in artikel 1 van dit Verdrag voorziene overeenkomsten anticipatief goed-
keurt en hen verbindende kracht verleent, in de mate dat deze wet aldus aan de bepaling 
van de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959 verbindende kracht verleent, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet,

indien artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek zo wordt uitgelegd dat, wanneer een 
dagvaarding van een buitenlandse verweerder de betekening aan de gerechtelijke overhe-
den en daaropvolgende mededeling van de dagvaarding via deze overheden inhoudt, de 
stuitende werking van dergelijke dagvaarding geen aanvang neemt op het ogenblik van 
betekening van de dagvaarding aan de Belgische gerechtelijke overheid door de schuldei-
ser die daarmee de wilsuiting bevestigt om het door verjaring bedreigde recht te doen er-
kennen,  doch slechts op een later ogenblik in de procedure van betekening,  zoals het 
ogenblik  waarop  de  buitenlandse  gerechtelijke  overheid  de  dagvaarding  in  ontvangst 
neemt, doordat aldus, in het bijzonder ten tijde van de litigieuze dagvaarding betekend 
door de eiseres:

1) de schuldeiser die voor de betekening in het buitenland een beroep dient te doen op 
gerechtelijke overheden, geen enkele controle heeft over de uiteindelijke datum van bete-
kening, het risico loopt dat de stuitende werking niet valt binnen de verjaringstermijn en 
om dit risico te beperken verplicht is de betekeningsprocedure dermate vroeg aan te van-
gen door betekening aan de Belgische gerechtelijke overheid dat de wettelijke verjarings-
termijn aanzienlijk wordt ingekort, terwijl de schuldeisers die beroep kunnen doen op be-
tekening per post of rechtstreekse betekening in het land van de verweerder, wel het tijd-
stip van stuiting beheersen en zij niet verplicht zijn de procedure van betekening dermate 
vroeg aan te vatten dat hen een aanzienlijk deel van de verjaringstermijn wordt ontnomen,

2) aan de uiting van de wil van de schuldeiser om het door verjaring bedreigde recht te 
stuiten die erin bestaat de dagvaarding te betekenen aan de gerechtelijke overheden voor 
mededeling aan de debiteur, geen stuitende werking wordt verleend terwijl aan dezelfde 
wilsuiting van de schuldeiser die erin bestaat de dagvaarding af te geven ter post of recht-
streeks te betekenen aan de debiteur, wel stuitende werking wordt verleend?".

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. De verweerster voerde in het eerste middel van haar cassatieberoep tegen 

het tussen partijen gewezen arrest van 24 juni 1999 door het Hof van Beroep te 
Gent aan dat het arrest met name artikel 1 van de Belgisch-Duitse Overeenkomst 
van 25 april 1959 tot het vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij de toe-
passing van het op 1 maart 1954 te 's Gravenhage gesloten Verdrag betreffende 
de burgerlijke rechtsvordering en artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek heeft 
geschonden, door te oordelen dat de verjaring overeenkomstig vermeld artikel 
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2244 gestuit werd op het ogenblik van de betekening aan de procureur des Ko-
nings met het verzoek de stukken over te maken aan de bevoegde Duitse autori-
teit en niet op het ogenblik dat de voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht 
deze stukken ontvangt.

2. Het Hof beslist in het arrest van 2 mei 2002 dat de betekening, wanneer ze 
dient  te geschieden volgens de wijze die wordt voorgeschreven door de Bel-
gisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959, pas gebeurt op het ogenblik dat 
de voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht in het rechtsgebied waarvan de-
gene, voor wie het stuk is bestemd, zich bevindt, het aan de geadresseerde te 
overhandigen stuk ontvangt. Het toen vernietigde arrest had beslist dat de verja-
ring overeenkomstig artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek werd gestuit op het 
ogenblik van de betekening van de dagvaarding aan de procureur des Konings.

3. De in het middel aangevochten beslissing van het arrest van 1 juni 2005, dat 
op verwijzing is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, stemt overeen met 
's Hofs arrest van 2 mei 2002.

4. Tegen die beslissing is, ingevolge artikel 1119, tweede lid, van het Gerech-
telijk Wetboek, geen cassatieberoep toegelaten.

5. Het middel is derhalve niet ontvankelijk, nu het neerkomt op een herhaling 
van de stelling die zowel door 's Hofs arrest als door de beslissing van de verwij-
zingsrechter verworpen is.

6. De eiseres verzoekt het Hof aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen " zo het Hof zou besluiten de betrokken bepalingen zo uit te leggen dat de 
stuiting van de verjaring slechts zou plaatsvinden op het ogenblik dat de buiten-
landse gerechtelijke overheid de dagvaarding ontvangt ".

7. Het Hof komt echter aan een uitlegging van de betrokken bepalingen niet 
toe zodat er geen aanleiding is om een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbi-
tragehof.

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

10 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete – Ge-
lijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu 
en De Gryse.

Nr. 554

1° KAMER - 10 november 2006

1º NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE 
VORDERING - IN DE DAGVAARDING AANGEVOERD FEIT OF AKTE - BEGRIP

2º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT - RECHTSMACHT - 
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GRENZEN

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
DESKUNDIGENONDERZOEK - OPDRACHT - RECHTSMACHT - GRENZEN

4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT - STAKING VAN 
BETALING - TIJDSTIP VERVROEGD VOOR HET FAILLISSEMENTSVONNIS - VOORWAARDEN

1º Art. 807 Ger.W. vereist niet dat de nieuwe vordering, wanneer zij berust op een feit of  
akte in de dagvaarding aangevoerd, uitsluitend op dat feit of die akte berust1.  (Art. 807, 
Ger.W.)

2º en 3° Een door de rechter bevolen deskundigenonderzoek mag enkel tot doel hebben  
feitelijke vaststellingen te doen of technisch advies te geven, maar niet advies te geven 
over de gegrondheid van de vordering zelf2. (Art. 11 en 962, Ger.W.)

4º  Wanneer  de  rechtbank  het  tijdstip  waarop  de  gefailleerde  wordt  geacht  te  hebben  
opgehouden te betalen vervroegt tot  een tijdstip voor het vonnis van faillietverklaring,  
moet zij vaststellen dat de koopman op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en  
dat zijn krediet is geschokt op dat tijdstip waarop zij de staking van betaling vaststelt3.  
(Art. 12, tweede lid, Faillissementswet 1997)

(T. T. MR FRANCOIS, in hoedanigheid van curator van het faillissement  van EQUATOR b.v.b.a)

ARREST

(A.R. C.06.0274.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de uitgebreide vordering van verweerder q.q. tegen eise-

res om eiseres zowel uit hoofde van de oprichtersaansprakelijkheid als de bestuurdersaan-
sprakelijkheid te doen veroordelen om het volledig passief van de BVBA Equator aan te 
zuiveren en om zodoende aan verweerder q.q. de som van 159.808,72 euro te betalen, ont-
vankelijk op de volgende gronden: Art. 807 Ger. W. vereist dat een nieuwe vordering, in-
gesteld lopende het geding, berust op een feit of akte die in de inleidende dagvaarding 

1 Cass., 28 juni 2001, AR C.99.0422.F, nr 406.
2 Zie Cass., 3 juni 2004, AR C.03.0111.N, nr 303.
3 Zie I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Brussel, Kluwer, 2003, p. 302, nr 458 
en p. 401, nr 666; A. ZENNER, Dépistage, faillite et concordats, Brussel, Larcier, 1998, p. 236, nr 303, 
en  p.  736,  nr  1035;  B.  WINDEY,  "Art.  12,  Faillissementswet",  in  Handels-  en  economisch recht. 
Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, afl. 9 (oktober 1998) nr 3.
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wordt aangevoerd (Cass.,  28 april  1994, R. W. 1994-95, 812-815). In de dagvaarding 
voert de curator diverse feiten aan die hem toelieten de bestuurdersaansprakelijkheid van 
de gefailleerde in te roepen (zie pag. 2, alinea's 8 tot 11 van de dagvaarding). Waar de op-
richtersaansprakelijkheid aansluit  bij  de bestuursaansprakelijkheid van een gefailleerde 
oprichter-bestuurder, verklaart het hof van beroep, mede uit proces-economische redenen 
en de vaststelling dat de rechten van verdediging van eiseres gerespecteerd werden en 
worden, de uitbreiding van de vordering ontvankelijk. Volgens art. 123, 7°, Venn. W. 
(thans art. 229, 5°, W. Venn.) zijn de oprichters aansprakelijk voor de verbintenissen van 
de vennootschap indien het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoerei-
kend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste 
twee jaar, indien het faillissement binnen de drie jaar na de oprichting wordt uitgesproken. 
De voorwaarde dat het faillissement moet worden uitgesproken binnen de drie jaar na op-
richting, is vervuld. De vennootschap werd opgericht op 16 mei 1997 en bij vonnis van 23 
november 1998 reeds failliet verklaard. De eiseres is de enige oprichter. Het belangrijkste 
moment bij de beoordeling of het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was, is 
het financieel plan (stuk 23 curator). Terecht vroeg de eerste rechter voorafgaand advies 
aan een expert tot boekhoudkundige analyse van dit plan. Krachtens art. 133bis Venn. W. 
(thans art. 265 W. Venn.) kunnen bestuurders persoonlijk al dan niet hoofdelijk aanspra-
kelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap 
tot beloop van het tekort, indien vaststaat dat een door hen begane kennelijk grove fout 
heeft bijgedragen tot het faillissement. Ook hier kan de door de eerste rechter gevraagde 
onderzoeksmaatregel i.v.m. de door de curator voorgehouden fouten worden bijgetreden.

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vordering die voor de rechter 

aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden, indien de nieuwe, op tegenspraak geno-
men conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien 
hun juridische omschrijving verschillend is. Die bepaling is krachtens het artikel 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek ook van toepassing in hoger beroep.

De termen feit of akte doelen op de oorzaak van de vordering.
Verweer q.q. had in de dagvaarding op grond van artikel 12 van de Faillissementswet 

gevorderd om het tijdstip waarop de BVBA Equator had opgehouden te betalen te ver-
vroegen tot 14 juli 1998 op grond van liquiditeitsproblemen die als volgt werden aange-
voerd op pagina 2, in de alinea's 8 tot 11, van de dagvaarding: de BVBA EQUATOR kon 
haar schulden slechts gedeeltelijk voldoen door op onrechtmatige wijze over te gaan tot li-
quidatie van de vennootschap (alinea 8); de aldus gecreëerde beschikbare geldsommen 
kunnen bezwaarlijk als normale liquiditeiten aanzien worden (alinea 9); in juni-juli 1998 
werd beslist om al het personeel te ontslaan waaronder Tinne Vallaeys wat wijst op een 
onderneming in moeilijkheden (alinea 10);  de zaakvoerster van de gefailleerde liet  op 
15.09.98 aan de raadsman van T.V. weten dat zij geprobeerd heeft zijn cliënte zoveel mo-
gelijk te bevoordelen, bekentenis die eveneens wijst op een onderneming in moeilijkheden 
(alinea 11).

Hieruit volgt dat het aan de oorspronkelijke vordering van verweerder q.q. ten grond-
slag liggende feit bestond uit de staking van betaling door de BVBA EQUATOR op 14 
juli 1998.

Dit feit volstond echter niet om de eiseres als zaakvoerster of als gewezen zaakvoerster 
aansprakelijk te verklaren krachtens artikel 133  bis Vennootschappenwet (thans artikel 
265 Wetboek van Vennootschappen) wegens een door haar begane kennelijk grove fout 
die heeft bijgedragen tot het faillissement vermits deze aansprakelijkheidsvordering voort-
spruit uit een andere oorzaak dan de staking van betaling op 14 juli 1998 en vermits deze 
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nieuwe aansprakelijkheidsvordering tegen de eiseres evenmin virtueel begrepen was in de 
oorspronkelijke vordering maar daar volstrekt van verschilt zowel qua voorwerp als qua 
oorzaak.

Het bestreden arrest heeft de nieuwe vordering van verweerder q.q. om eiseres als be-
stuurder aansprakelijk te doen verklaren, dan ook ten onrechte ontvankelijk verklaard nu 
die nieuwe vordering niet gegrond was op een rechtsfeit of rechtshandeling aangevoerd in 
de dagvaarding (schending van de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vordering die voor de rechter 

aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden, indien de nieuwe, op tegenspraak geno-
men conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien 
hun juridische omschrijving verschillend is. Die bepaling is krachtens het artikel 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek ook van toepassing in hoger beroep.

De termen feit of akte doelen op de oorzaak van de vordering.
Verweerder q.q. had in de dagvaarding op grond van artikel 12 van de Faillissements-

wet gevorderd om het tijdstip waarop de BVBA Equator had opgehouden te betalen te 
vervroegen tot 14 juli 1998 op grond van liquiditeitsproblemen die als volgt werden aan-
gevoerd op pagina 2, in de alinea's 8 tot 11, van de dagvaarding: de BVBA EQUATOR 
kon haar schulden slechts gedeeltelijk voldoen door op onrechtmatige wijze over te gaan 
tot liquidatie van de vennootschap (alinea 8); de aldus gecreëerde beschikbare geldsom-
men kunnen bezwaarlijk als normale liquiditeiten aanzien worden (alinea 9); in juni juli 
1998 werd beslist om al het personeel te ontslaan waaronder Tinne Vallaeys wat wijst op 
een onderneming in moeilijkheden (alinea 10); de zaakvoerster van de gefailleerde liet op 
15.09.98 aan de raadsman van T.V. weten dat zij geprobeerd heeft zijn cliënte zoveel mo-
gelijk te bevoordelen, bekentenis die eveneens wijst op een onderneming in moeilijkheden 
(alinea 11).

Hieruit  volgt  dat  het  aan  de  oorspronkelijke  vordering  van  de  verweerder  q.q.  ten 
grondslag liggende feit bestond uit de staking van betaling door de BVBA EQUATOR op 
14 juli 1998.

Dit feit volstond echter niet om eiseres als oprichter aansprakelijk te verklaren krach-
tens artikel 123, 7°, Vennootschappenwet (thans artikel 229, 5°, Wetboek van Vennoot-
schappen) voor de verbintenissen van de vennootschap naar een verhouding die de rechter 
vaststelt indien het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was 
voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar. 
Deze aansprakelijkheidsvordering spruit immers voort uit een andere oorzaak dan de sta-
king van betaling op 14 juli 1998 en verschilt volstrekt zowel qua voorwerp als qua oor-
zaak van de oorspronkelijke vordering tot vervroeging van het tijdstip van de staking van 
betaling.

Het bestreden arrest heeft de nieuwe vordering van de verweerder q.q. om de eiseres als 
oprichter aansprakelijk te doen verklaren, dan ook ten onrechte ontvankelijk verklaard nu 
die nieuwe vordering niet gegrond was op een feit of rechtshandeling aangevoerd in de 
dagvaarding en de aansluiting op een andere vordering dan de oorspronkelijke vordering 
niet volstaat om de nieuwe vordering ontvankelijk te verklaren (schending van de artike-
len 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 11, 962 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
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Het bestreden arrest verklaart de uitgebreide vordering van verweerder q.q. tegen eise-
res om eiseres zowel uit hoofde van de oprichtersaansprakelijkheid als de bestuurdersaan-
sprakelijkheid te veroordelen om het volledig passief van de BVBA EQUATOR aan te 
zuiveren en om zodoende aan verweerder q.q. de som van 159.808,72 euro te betalen, ont-
vankelijk en het stelt S.L. aan als deskundige met opdracht aan de hand van de boekhoud-
kundige en andere stukken advies uit te brengen nopens:

- het feit of het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting van de vennootschap kenne-
lijk ontoereikend zou zijn geweest voor een normale uitoefening van de voorgenomen be-
drijvigheid gedurende twee jaar;

- de vereffening van de activa vóór faillissement: gebeurde dit tegen marktverantwoor-
de voorwaarden in de gegeven omstandigheden?

- werd de gelijkheid van de schuldeisers gerespecteerd bij die vereffening, en zo niet: 
wie werd bevoorrecht en voor hoeveel?

- in zoverre bepaalde verantwoordelijkheden zouden zijn aangetoond bij bovenvermel-
de punten of andere punten n.a.v. de vragen van partijen: aan wie zijn zij toe te schrijven? 
Zijn deze fouten als kennelijk en grof te beschouwen en waren zij rechtstreeks dan wel 
onrechtstreeks aanleiding tot het faillissement, op de volgende gronden: Volgens art. 123, 
7°, Venn. W. (thans art. 229, 5°, W. Venn.) zijn de oprichters aansprakelijk voor de ver-
bintenissen van de vennootschap indien het maatschappelijk kapitaal  bij  de oprichting 
kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvig-
heid over ten minste twee jaar, indien het faillissement binnen de drie jaar na de oprich-
ting wordt uitgesproken. De voorwaarde dat het faillissement moet worden uitgesproken 
binnen de drie jaar na oprichting, is vervuld. De vennootschap werd opgericht op 16 mei 
1997 en bij vonnis van 23 november 1998 reeds failliet verklaard. De eiseres is de enige 
oprichter. Het belangrijk instrument bij de beoordeling of het kapitaal bij de oprichting 
kennelijk ontoereikend was, is het financieel plan (stuk 23 curator). Terecht vroeg de eer-
ste rechter voorafgaand advies aan een expert tot boekhoudkundige analyse van dit plan. 
Krachtens art. 133bis Venn. W. (thans art. 265 W. Venn.) kunnen bestuurders persoonlijk 
al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de 
schulden van de vennootschap tot beloop van het tekort, indien vaststaat dat een door hen 
begane kennelijke grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement. Ook hier kan de door 
de Eerste Rechter gevraagde onderzoeksmaatregel i.v.m. de door de curator voorgehou-
den fouten worden bijgetreden. (...) In casu heeft de eerste rechter zijn rechtsmacht niet 
overgedragen aan de deskundige (art. 11, 1°, Ger. W.). De opdracht is boekhoudkundig-
technisch omschreven  en  de  juridische kwalificatie  komt uiteraard  aan  de  rechter  toe 
(Cass., 12 december 1985, R.W. 1986-87, 276). In het bestreden vonnis heeft de eerste 
rechter accountant S.L. aangesteld als deskundige om de door de curator voorgehouden 
onregelmatigheden te onderzoeken. Het hof bevestigt deze onderzoeksmaatregel, zodat de 
zaak voor verdere behandeling terug naar de eerste rechter moet worden verstuurd (art. 
1068 Ger. W.). De opmerkingen van eiseres inzake het vellen van "juridische" oordelen 
door de deskundige, behoren tot het debat ten gronde na expertise voor de eerste rechter.

Grieven
Enig onderdeel
Artikel 11 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechters hun rechtsmacht niet 

kunnen overdragen en artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter 
deskundigen kan gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven. Uit deze 
bepalingen volgt dat de rechter aan de deskundige geen andere opdracht kan geven dan 
vaststellingen te doen of een technisch advies uit te brengen en dat hij aan de deskundige 
bijgevolg geen opdracht kan geven advies uit te brengen over de gegrondheid van de vor-
dering zelf.
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Met bevestiging van het vonnis a quo hebben de appelrechters de deskundige echter 
niet alleen gelast met technische vaststellingen maar zij gaven de deskundige bovendien 
opdracht advies uit te brengen over de kwestie aan wie de verantwoordelijkheden betref-
fende het gebeurlijk ontoereikend kapitaal en betreffende de vereffening van activa v66r 
faillissement toe te schrijven zijn, of deze fouten als kennelijk en grof te beschouwen zijn, 
of zij rechtstreeks dan wel onrechtstreeks aanleiding waren tot het faillissement en of het 
maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend zou geweest zijn voor 
een normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid gedurende twee jaar. De ap-
pelrechters gaven de deskundige aldus opdracht om advies uit  te brengen over de ge-
grondheid van de vordering zelf zodat zij hun beslissing niet naar recht hebben verant-
woord (schending van de artikelen 11, 962 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 12 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bepaalt het tijdstip van staking van betaling van de gefailleerde 

vennootschap, de BVBA Equator op 14 juli 1998 op de volgende gronden: Het principe is 
dat de staking van betaling geldt met ingang van de dag van het faillissement (art. 12, 1°, 
Faill. W.). Art. 12, 2°, Faill. W. bepaalt dat het tijdstip van staking van betaling door de 
rechtbank kan worden vervroegd, wanneer ernstige en objectieve omstandigheden ondub-
belzinnig aangeven dat de betalingen reeds voor het vonnis van faillietverklaring waren 
opgehouden. Het vonnis moet deze omstandigheden expliciet vermelden. Indien de cura-
tor een vordering instelt om te doen vaststellen dat de gefailleerde heeft opgehouden te 
betalen op een ander tijdstip dan het vonnis van faillietverklaring, dan moet hij bewijzen 
op welk ogenblik de gefailleerde zijn betalingen heeft gestaakt. Een handelaar bevindt 
zich in een situatie van staking van betaling wanneer hij zich in de blijvende onmogelijk-
heid bevindt om zijn schulden te voldoen (Gent, 27 april 1995, T.R.V. 1995, 604-612). 
Ten onrechte stelt eiseres dat op het ogenblik van de vaststelling van het tijdstip van sta-
king van betaling, het voor de toepassing van art.12, 2°, Faill. W. eveneens vereist zou 
zijn dat het krediet toen reeds aan het wankelen was. Deze voorwaarde wordt door de wet 
immers nergens gesteld en moet door de curator in het kader van art. 12, 2°, Faill. W. dan 
ook niet worden aangetoond. Dit artikel beoogt enkel de gelijkheid onder de schuldeisers 
en vereist niet dat de faillissementsvoorwaarden vervuld zijn. (...) Het is dan ook terecht 
dat de eerste rechter de datum van staking van betaling heeft vervroegd naar 14 juli 1998 
bij toepassing van art. 12, 2°, Faill. W.

Grieven
Enig onderdeel
De gefailleerde wordt overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van de Faillissementswet 

van 8 augustus 1997 geacht op te houden te betalen vanaf het vonnis van faillietverklaring 
of vanaf de dag van zijn overlijden wanneer de faillietverklaring nadien is uitgesproken.

Dit tijdstip mag krachtens artikel 12, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augus-
tus 1997 door de rechtbank alleen worden vervroegd wanneer ernstige en objectieve om-
standigheden ondubbelzinnig aangeven dat de betalingen voor het vonnis hebben opge-
houden.

Het instellen van een verdachte periode vereist niet alleen het bewijs dat de handelaar 
zijn betalingen duurzaam gestaakt heeft maar ook dat zijn krediet ernstig geschokt was en 
vereist derhalve het bewijs dat de faillissementsvoorwaarden reeds vervuld waren vóór 
het vonnis van faillietverklaring zodat de datum van ophouden van betaling bedoeld in ar-
tikel 12, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 geen andere datum is 
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dan deze waarop de faillissementsvoorwaarden vervuld waren in de zin van artikel 2 van 
de Faillissementswet van 8 augustus 1997.

Het enkel feit dat de voorwaarde van het geschokt krediet niet vermeld is in artikel 12, 
tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 doet hieraan geen afbreuk ver-
mits die voorwaarde evenmin vermeld is in artikel 9, eerste lid, van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997 die de koopman verplicht binnen een maand nadat hij heeft opgehou-
den te betalen, daarvan aangifte te doen terwijl ook die aangifte enkel verplicht is wanneer 
tevens het krediet van die koopman geschokt is in de zin van artikel 2 van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997 ook al is die voorwaarde niet gesteld in het voormeld arti-
kel 9, eerste lid.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat het voor de toepassing van 
artikel 12, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 niet vereist is dat het 
krediet reeds aan het wankelen was op het ogenblik van de vaststelling van het tijdstip van 
staking van betaling en het heeft op die grond dan ook niet wettelijk beslist dat de eerste 
rechter de datum van staking van betaling terecht heeft vervroegd naar 14 juli 1998 bij 
toepassing van artikel  12,  tweede lid,  van  de Faillissementswet  van 8 augustus  1997 
(schending van de artikelen 2 en 12 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Op grond van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan een vordering 

die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieu-
we, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dag-
vaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.

2. Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat de nieuwe vorde-
ring, wanneer zij berust op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, uitslui-
tend op dat feit of die akte berust.

3. De dagvaarding vermeldt als feiten:
- dat (de tweede verweerster) haar schuld aan de bank slechts gedeeltelijk heeft 

kunnen voldoen door op onregelmatige wijze over te gaan tot liquidatie van de 
vennootschap door verkoop van de stock, de personenwagen, de machines, de 
computer;

- dat (de eiseres) daarenboven op 15 september 1998 aan de raadsman van me-
vrouw V. mededeelde dat zij geprobeerd heeft zijn cliënte zoveel mogelijk te be-
voordelen vooraleer in vereffening te zullen gaan, vereffening die er nooit geko-
men is, bekentenis die eveneens wijst op een onderneming in moeilijkheden.

4. De vordering gebaseerd op bestuurdersaansprakelijkheid die eerste verweer-
der bij tegensprekelijke conclusies tegen eiseres heeft ingesteld, onder verwij-
zing naar artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, berust onder meer op deze 
feiten.

5. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
6. De vordering uit hoofde van oprichtersaansprakelijkheid die eerste verweer-

der, onder verwijzing naar artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, bij tegen-
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sprekelijke conclusies tegen eiseres heeft ingesteld, vertoont geen enkel verband 
met de in het eerste onderdeel aangehaalde feiten die in de dagvaarding zijn ver-
meld. Deze vordering berust derhalve niet op een feit of akte in de dagvaarding 
aangevoerd.

7. Nu het arrest deze vordering ontvankelijk verklaart, ondanks de betwisting 
door eiseres, schendt het artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek.

8. Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
9. Het door de rechter bevolen deskundigenonderzoek mag enkel tot doel heb-

ben feitelijke vaststellingen te doen of technisch advies te geven.
10.  De rechters in eerste aanleg vroegen de deskundige onder meer om advies 

uit te brengen nopens:
- het feit of het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting van de vennootschap 

kennelijk ontoereikend zou zijn geweest voor een normale uitoefening van de 
voorgenomen bedrijvigheid gedurende twee jaar, 

- in zoverre bepaalde verantwoordelijkheden zouden zijn aangetoond bij bo-
venvermelde punten of andere punten naar aanleiding van de vragen van partij-
en: aan wie zijn zij toe te schrijven? Zijn deze fouten als kennelijk en grof te be-
schouwen en waren zij  rechtstreeks dan wel onrechtstreeks aanleiding tot  het 
faillissement?

11. De rechters gelasten de aangestelde deskundige aldus niet enkel vaststellin-
gen te doen of technisch advies te geven, maar dragen hem op om advies uit te 
brengen over de gegrondheid van de vordering zelf.

12. Door de opdracht van de deskundige, ondanks de betwisting door eiseres 
zonder meer te bevestigen, schendt het bestreden arrest de in het middel aange-
wezen bepalingen.

13. Het middel is gegrond.
Derde middel
14. De gefailleerde wordt op grond van artikel 12, eerste lid, van de Faillisse-

mentswet van 8 augustus 1997 geacht op te houden te betalen vanaf het vonnis 
van faillietverklaring of vanaf de dag van zijn overlijden wanneer de faillietver-
klaring nadien is uitgesproken. Dit tijdstip mag, op grond van het tweede lid van 
voormeld artikel, door de rechtbank alleen worden vervroegd wanneer ernstige 
en objectieve omstandigheden ondubbelzinnig aangeven dat de betalingen voor 
het vonnis hebben opgehouden; deze omstandigheden moeten in het vonnis wor-
den vermeld.

15. De uitdrukking "dat de betalingen voor het vonnis hebben opgehouden", 
gebruikt in artikel 12, tweede lid, van die wet, verwijst naar de faillissements-
voorwaarden vermeld in artikel 2, eerste lid, van dezelfde wet, waarvan de kern 
hierin bestaat dat de koopman definitief heeft opgehouden te betalen, wat meteen 
noodzakelijk inhoudt dat hij over geen krediet  meer beschikt.  Het feit  dat de 
koopman nog over krediet zou beschikken zou verhinderen dat de koopman defi-
nitief heeft opgehouden te betalen.
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16. Dit heeft tot gevolg dat voor de toepassing van artikel 12, tweede lid, de 
rechter moet vaststellen dat de koopman op duurzame wijze heeft opgehouden te 
betalen en dat zijn krediet is geschokt op het tijdstip waarop de rechtbank de sta-
king van betaling vaststelt.

17. De appelrechters oordelen dat, voor de toepassing van artikel 12, tweede 
lid,  van de Faillissementswet van 8 augustus  1997,  niet  vereist  is  dat  op het 
ogenblik van de vaststelling van het tijdstip van staking van betaling het krediet 
reeds aan het wankelen was.

18. Aldus verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
19. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de vordering gebaseerd 

op bestuurdersaansprakelijkheid ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij.
Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

10 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete – Ge-
lijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 555

3° KAMER - 13 november 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - EINDE OVEREENKOMST - 
RECHTSVORDERING - UITVOERING VAN VERBINTENIS ONTSTAAN UIT ARBEIDSOVEREENKOMST - 
TERMIJN - AANVANG

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - AANVANG - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - RECHTSVORDERING - 
UITVOERING VAN VERBINTENIS ONTSTAAN UIT ARBEIDSOVEREENKOMST

1º  en  2°  Op  vorderingen  tot  uitvoering  van  verbintenissen  die  ontstaan  uit  een  
arbeidsovereenkomst maar met vervaldag na het eindigen van die overeenkomst, is de 
verjaringstermijn van één jaar toepasselijk; deze verjaringstermijn vangt slechts aan op 
die vervaldag1. (Art. 15, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 2257, B.W.)

(F. T. QUINN PLASTICS n.v.)

ARREST

1 Cass., 21 okt. 2002, AR S.99.0090.F, nr 554.
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(A.R. S.05.0111.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 april 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 2257 en 2262bis, in het bijzonder §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wet-

boek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronke-

lijke vordering van de eiser, het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en gegrond, 
het incidenteel beroep van de eiser ontvankelijk doch ongegrond. Het arbeidshof vernie-
tigt dienvolgens het vonnis van de arbeidsrechtbank van 10 mei 2004 en verklaart, op-
nieuw recht sprekend, de vordering van de eiser verjaard. Het arbeidshof beslist dat op 
grond van de volgende motieven:

"2. De beoordeling:
(De verweerster) besluit dat de vordering van (de eiser) verjaard is bij toepassing van 

artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, nu deze werd ingesteld meer dan één jaar 
na het einde van de arbeidsovereenkomst.

(De eiser), daarin gevolgd door de eerste rechters, is echter van oordeel dat die eis niet 
verjaard is, nu zijn vordering haar oorsprong zou vinden in een van de eigenlijke arbeids-
overeenkomst onderscheiden overeenkomst, zodat genoemd artikel 15 in casu geen toe-
passing vindt, doch wel de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van artikel 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Om de hierna uiteengezette redenen kan het (arbeidshof) de argumentatie van (de eiser) 
niet bijtreden.

Artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt: 'De rechtsvorderingen die uit de 
overeenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het eindigen van deze overeenkomst of vijf 
jaar na het feit waaruit deze vordering is ontstaan zonder dat deze termijn één jaar na het 
eindigen van de arbeidsovereenkomst mag overschrijden'.

De vorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan zijn dus in elk geval één jaar 
volgend op het einde van de arbeidsovereenkomst verjaard, ook al zijn de vorderingen 
minder dan vijf jaar voordien ontstaan.

Gelet op het uitzonderingskarakter van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
moet deze bepaling beperkend worden geïnterpreteerd, in die zin dat de verjaringstermijn 
van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet enkel van toepassing is op de rechtsvor-
deringen 'die uit de arbeidsovereenkomsten zijn ontstaan' en zij dus niet van toepassing is 
op de vorderingen die niet uit de arbeidsovereenkomst zijn ontstaan.

Dit neemt echter niet weg dat het begrip 'rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereen-
komsten zijn ontstaan' zelf, wel ruim moet worden geïnterpreteerd in die zin dat dit begrip 
niet alleen betrekking heeft op vorderingen die rechtstreeks gesteund zijn op de arbeids-
overeenkomst, maar ook op vorderingen die onrechtstreeks op de arbeidsovereenkomst 
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steunen, d.w.z. op vorderingen die in de arbeidsovereenkomst tussen de partijen hun oor-
sprong vinden, die er verband mee houden of het gevolg ervan zijn en die zonder de ar-
beidsovereenkomst niet zouden zijn kunnen ontstaan.

(...)
Dat de vordering slechts ontstaat na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst doet 

geen afbreuk aan de mogelijke toepassing van artikel 15 van de Arbeidsovereen-komsten-
wet, mits uiteraard deze vordering haar oorsprong vindt in de arbeidsovereen-komst.

(...)
In laatstgenoemde hypothese moet bedoelde eenjarige verjaringstermijn worden toege-

past, zij het dat deze verjaringstermijn niet begint te lopen vanaf het einde van de arbeids-
overeenkomst, maar vanaf het tijdstip waarop het gevorderde recht is ontstaan of eisbaar 
werd.

Het betreft hier een eenvoudige toepassing van de principes vervat in artikel 2257 van 
het Burgerlijk Wetboek

Tot slot dient erop gewezen dat de verjaring van artikel 15 van de Arbeidsovereen-
komstenwet niet anders wordt gestuit of geschorst dan overeenkomstig de gemeenrechte-
lijke regels uit het Burgerlijk Wetboek.

ln casu steunt (de eiser) zijn vordering duidelijk en ondubbelzinnig op de overeenkomst 
die in januari 1993 tussen partijen werd gesloten en waarbij (de verweerster) zich verbond 
om aan (de eiser) of zijn nabestaanden een aanvullend pensioenkapitaal te betalen.

Het in deze overeenkomst bedongen aanvullend pensioenkapitaal is een door (de ver-
weerster) toegekend, in geld waardeerbaar voordeel, dat zijn oorsprong vindt in de ar-
beidsovereenkomst tussen partijen.

Dit blijkt zowel uit de bewoordingen van de overeenkomst, als uit de brieven die (de ei-
ser) aan (de verweerster) verzond in 1999, als uit de houding die hij in de eerder gevoerde 
procedure heeft aangenomen.

De band tussen het bedongen pensioenkapitaal en de tussen partijen bestaande arbeids-
overeenkomst blijkt vooreerst uit de bepalingen van de overeenkomst van januari 1993, 
met name uit het in artikel 4 van de overeenkomst bedongen behoud van de voordelen 'in-
dien de begunstigde zijn dienst en dit voor gelijk welke reden verlaat vóór de data voor-
zien in de artikels 2 en 3' en de bedongen vermindering van de overeengekomen voorde-
len 'in functie van de jaren verlopen tussen het afsluiten van de huidige overeenkomst en 
het beëindigen van zijn functies' en het in artikel 5 bedongen verlies van deze voordelen 
'indien er, wegens een zware fout, een einde wordt gesteld aan zijn functies in de vennoot-
schap'.

Dat met 'functies' wel degelijk de functies uitgeoefend in het kader van de arbeidsover-
eenkomst werden bedoeld en dat de bedongen pensioenvoordelen aan (de eiser) werden 
toegekend als tegenprestatie voor zijn arbeid in uitvoering van de arbeidsovereenkomst, 
werd door (de eiser) zelf, in tempore non suspectu erkend, met name in de hoger vermelde 
brief van 10 februari 1999, maar vooral in de hoger vermelde brief van 20 april 1999.

Het is verder frappant dat (de eiser) (de verweerster) in 1993 dagvaardde in betaling 
van 1 BEF provisioneel pensioenaanvulling voor de Arbeidsrechtbank te Turnhout, waar-
mee hij op dat ogenblik minstens impliciet te kennen gaf dat deze vordering naar zijn oor-
deel tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoorde en derhalve een geschil inzake 
arbeidsovereenkomsten betrof.

De Arbeidsrechtbank te Turnhout heeft zich overigens terecht - zij het impliciet - be-
voegd verklaard om kennis te nemen van deze vordering.

Ten slotte is de thans door (de eiser) ontwikkelde argumentatie ook moeilijk verenig-
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baar met het feit dat hij in de eerder gevoerde procedure steeds opname nastreefde in het 
basisjaarloon van de premies die (de verweerster) betaalde in het kader van de hoger ver-
melde bedrijfsleidersverzekering, met het oog op het bepalen van de hem verschuldigde 
opzeggingsvergoeding.

In dit verband dient eraan herinnerd te worden dat (de eiser) initieel de mening was toe-
gedaan dat de bedrijfsleiderverzekering haar oorsprong vond in de tussen partijen bestaan-
de arbeidsovereenkomst, zodat a fortiori mag besloten worden dat naar zijn oordeel ook 
de onderliggende overeenkomst tot toekenning van een aanvullend pensioenkapitaal haar 
oorsprong vond in de arbeidsovereenkomst.

Tevergeefs doet (de eiser) in dit verband gelden dat dit (arbeidshof), in zijn arresten van 
5 april 2000 en 21 april 2004, bedoelde premies niet in aanmerking heeft genomen voor 
de berekening van de aan (de eiser) verschuldigde opzeggingsvergoeding.

De beslissing van het (arbeidshof) desbetreffend steunde immers niet op de overweging 
dat bedoelde premies niet konden worden gekwalificeerd als (loon)voordeel verworven 
krachtens de arbeidsovereenkomst, maar op de overweging dat (de verweerster) in 1993 
geen premies meer diende te betalen in het kader van bedoelde verzekering, zodat deze 
geen deel uitmaakten van het lopende loon op het ogenblik van het ontslag.

Eenzelfde bemerking geldt mutatis mutandis de beslissing die dit (arbeidshof) om het 
gevorderd achterstallig dubbel vakantiegeld op deze premies af te wijzen, afwijzing die 
niet steunde op de overweging dat bedoelde premies geen loon waren, maar op de vast-
stelling dat de premiebetalingen op jaarbasis gebeurden.

Gelet op het voorgaande is het (arbeidshof) van oordeel dat de vordering van (de eiser) 
is ontstaan uit zijn vroegere arbeidsovereenkomst, zodat artikel 15 Arbeidsovereenkom-
sten-wet van toepassing is.

Deze vordering is opeisbaar geworden op 1 januari 1999, datum waarop (de eiser), vol-
gens de bepalingen van de overeenkomst van januari 1993, aanspraak kon maken op de 
betaling van het bedongen aanvullend pensioenkapitaal 'bij leven' door (de verweerster).

Met toepassing van artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek begon de in artikel 15 Ar-
beidsovereenkomstenwet  bedoelde  eenjarige  verjaringstermijn  bijgevolg  op  1  januari 
1999 te lopen.

Zelfs aangenomen dat elke brief die door (de verweerster) werd verzonden in antwoord 
op de aanspraken van (de eiser) kan worden beschouwd als een erkenning van het recht 
van (de eiser) op betaling van het thans gevorderde pensioenkapitaal, blijft de vaststelling 
dat tussen de laatste brief die (de verweerster) in dit kader verzond (met name de brief van 
25 maart 1999) en de inleidende dagvaarding meer dan één jaar is verstreken.

Het blijkt verder niet dat in de periode tussen deze brief en de inleidende dagvaarding 
een handeling werd gesteld of zich een feit heeft voorgedaan dat de in artikel 15 Arbeids-
overeenkomstenwet bedoelde verjaring heeft gestuit of geschorst.

Gelet op het voorgaande moet noodzakelijk besloten worden dat de vordering die (de 
eiser) heeft ingeleid met een dagvaarding betekend op 15 januari 2001 verjaard is".

Grieven
1. Krachtens artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten, hieronder afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet, verjaren de rechtsvorderingen die 
uit de overeenkomst ontstaan één jaar na het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar 
na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindi-
gen van deze overeenkomst mag overschrijden.

De verjaringstermijn van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet kan worden ge-
stuit overeenkomstig de regelen van het Burgerlijk Wetboek. Luidens artikel 2257, derde 
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lid, van het Burgerlijk Wetboek loopt de verjaring niet ten aanzien van een schuldvorde-
ring die op een bepaalde dag vervalt, zolang die dag nog niet is verschenen.

Het tweede lid van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat in geval 
van toepassing van artikel 39bis de rechtsvordering die uit de niet-betaling van de opzeg-
gingsvergoeding ontstaat, verjaart één jaar na de laatste effectieve maandelijkse betaling 
door de werkgever.

Uit voornoemde bepalingen volgt dat de verjaringstermijn van het eerste lid van artikel 
15 van de Arbeidsovereenkomstenwet enkel van toepassing is op de rechtsvorderingen die 
ontstaan uit de arbeidsovereenkomst en tijdens de arbeidsovereenkomst of bij het eindigen 
ervan.

Bijgevolg zijn op rechtsvorderingen die ontstaan uit een arbeidsovereenkomst maar dat 
pas na het eindigen van die overeenkomst, de gemeenrechtelijke verjaringstermijnen van 
toepassing.

Artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle persoonlijke 
rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar.

2. Het arbeidshof stelt vast dat de eiser tijdens zijn tewerkstelling bij (de rechtsvoor-
gangster van) de verweerster een "overeenkomst van aanvullend pensioen" sloot met de 
verweerster en dat die overeenkomst, die meermaals werd vervangen door andere, gelijk-
aardige overeenkomsten, bepaalt dat de verweerster een bepaald bedrag zou betalen aan 
de eiser bij leven op 1 januari 1999 (zie blz. 4 en 5 van het arrest, onder "De feiten"). De 
laatste in dat kader gesloten overeenkomst dateert van januari 1993 en bepaalt dat de ver-
weerster in geval van leven van de eiser op 1 januari 1999 aan de eiser ten titel van ver-
goeding geldend als aanvullend pensioen, een bepaald bedrag zal storten (blz. 5, midden, 
van het arrest).

Ook stelt het arbeidshof vast dat de eiser op 19 april 1993 onmiddellijk werd ontslagen 
met betaling van een opzeggingsvergoeding (blz. 6, bovenaan, van het arrest).

Het arbeidshof stelt vast dat de eiser zijn vordering steunt op de overeenkomst die in ja-
nuari 1993 tussen partijen werd gesloten en waarbij de verweerster zich verbond om aan 
de eiser of zijn nabestaanden een aanvullend pensioenkapitaal te betalen. Het in die over-
eenkomst bedongen aanvullend pensioenkapitaal is een door de verweerster toegekend, in 
geld waardeerbaar voordeel, dat zijn oorsprong vindt in de arbeidsovereenkomst tussen 
partijen (blz. 9, vierde en derde laatste alinea, van het arrest).

Voorts stelt het arbeidshof vast dat de vordering van de eiser ontstaan is uit zijn vroege-
re arbeidsovereenkomst, alsook dat de vordering van de eiser op 1 januari 1999 opeisbaar 
is geworden, datum waarop de eiser volgens de overeenkomst van januari 1993 aanspraak 
kon maken op de betaling van het aanvullend pensioenkapitaal door de verweerster (blz. 
10, onderaan en blz. 11, bovenaan, van het arrest).

Uit die vaststellingen van het arbeidshof blijkt aldus dat de rechtsvordering van de eiser 
wel haar oorzaak vindt in de arbeidsovereenkomst, maar pas ontstaan is ná het einde van 
de arbeidsovereenkomst. De vordering werd, volgens de vaststellingen van het arbeidshof, 
pas opeisbaar op 1 januari 1999 terwijl de arbeidsovereenkomst een einde nam op 13 april 
1999 (lees: 19 april 1993).

De eiser voerde in regelmatig voor het arbeidshof neergelegde conclusies niet enkel aan 
dat zijn vordering niet verjaard was omdat zijn vordering voortvloeide uit een van de ei-
genlijke arbeidsovereenkomst te onderscheiden overeenkomst, maar voerde ook aan: "De 
gemeenrechtelijke verjaringstermijn (vroeger 30, thans 10 jaar) wordt algemeen van toe-
passing gemaakt voor vorderingen die steunen op feiten van ná het einde van de arbeids-
overeenkomst" (blz. 5, derde alinea, van de syntheseconclusie neergelegd ter griffie van 
het arbeidshof op 22 november 2004; blz. 5, tweede alinea, van de conclusie neergelegd 
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ter griffie van het arbeidshof op 9 juli 2004).
Volgens het arbeidshof doet het feit dat de rechtsvordering pas ontstaat ná de beëindi-

ging van de arbeidsovereenkomst geen afbreuk aan de mogelijke toepassing van artikel 15 
van de Arbeidsovereenkomstenwet, mits de vordering uiteraard haar oorsprong vindt in de 
arbeidsovereenkomst, en moet in die hypothese de eenjarige verjaringstermijn van die be-
paling worden toegepast, zij het dat die pas begint te lopen vanaf het tijdstip waarop het 
gevorderde recht ontstaan is of eisbaar wordt (blz. 9, eerste en tweede nieuwe alinea, van 
het arrest).

Het arbeidshof overweegt dat artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepas-
sing is op de vordering van de eiser, dat met toepassing van artikel 2257 van het Burger-
lijk Wetboek de eenjarige verjaringstermijn is beginnen lopen op 1 januari 1999, dat zelfs 
indien wordt aangenomen dat elke brief die de verweerster verstuurde in antwoord op de 
aanspraken van de eiser kan beschouwd worden als een erkenning van het recht van de ei-
ser op de betaling van het thans gevorderde aanvullend pensioenkapitaal, de vaststelling 
blijft  dat tussen de laatste brief die de verweerster in dat kader verzond (op 25 maart 
1999) en de inleidende dagvaarding meer dan één jaar is verstreken, dat niet blijkt dat tus-
sen die laatste brief en de inleidende dagvaarding een handeling werd gesteld of zich een 
feit heeft voorgedaan dat de in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde 
verjaring heeft gestuit of geschorst, en beslist dat de vordering van de eiser, ingeleid met 
een dagvaarding van 15 januari 2001, verjaard is. Met die overwegingen en beslissing, in 
het bijzonder door de toepassing van de eenjarige verjaringstermijn van artikel 15, eerste 
lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet op een vordering die uit de arbeidsovereenkomst 
is ontstaan, maar (...) pas na de beëindiging van die arbeidsovereenkomst, schendt het ar-
beidshof die bepaling alsook de artikelen 2257 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek.

Aldus oordeelt het arbeidshof niet wettig dat op rechtsvorderingen die hun oorsprong 
vinden in de arbeidsovereenkomst maar pas ontstaan zijn ná het einde ervan, de éénjarige 
verjaringstermijn van artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepas-
sing is, met dien verstande dat de eenjarige verjaringstermijn pas begint te lopen op het 
tijdstip waarop het gevorderde recht is ontstaan, en verklaart de vordering van de eiser bij-
gevolg op die grond niet wettig verjaard (schending van alle in de aanhef van het middel 
vermelde wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1.  Artikel  15,  eerste  lid,  van de  Arbeidsovereenkomstenwet  bepaalt  dat  de 

rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het ein-
digen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ont-
staan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst 
mag overschrijden.

Artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verjaring niet loopt ten 
aanzien van een schuldvordering die op een bepaalde dag vervalt, zolang die dag 
niet verschenen is.

2. Uit de samenhang van die wetsbepalingen volgt dat op vorderingen tot uit-
voering van verbintenissen die ontstaan uit een arbeidsovereenkomst maar met 
vervaldag na het eindigen van die overeenkomst, de in voormeld artikel 15, eer-
ste lid, bepaalde verjaringstermijn van één jaar toepasselijk is en dat die verja-
ringstermijn slechts aanvangt op die vervaldag.

Het tweede lid van voormeld artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet dat 
bepaalt dat in geval van toepassing van artikel 39bis van die wet, de rechtsvorde-
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ring die uit de niet-betaling van de opzeggingsvergoeding ontstaat, verjaart één 
jaar na de laatste effectieve maandelijkse betaling door de werkgever, is een toe-
passing van die regel.

3. Het middel gaat ervan uit dat de verjaringstermijn van het eerste lid van arti-
kel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet enkel van toepassing is op vorderin-
gen die tijdens of bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst ontstaan en dat de 
gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 10 jaar die is bepaald in artikel 2262bis, 
§1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is op vorderingen die 
uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, maar pas na het eindigen ervan.

4. Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

13 november 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Nelissen Grade.

Nr. 556

2° KAMER - 14 november 2006

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 19 — ARTIKEL 19.1 - 
RICHTINGSVERANDERING - LINKS AFSLAAN - VERPLICHTING VAN DE BESTUURDER - DRAAGWIJDTE - 
GRENZEN

De bestuurder die naar links wil  afslaan om de rijbaan te verlaten moet zich krachtens  
artikel 19.1 Wegverkeersreglement vooraf ervan vergewissen of hij dit kan doen zonder  
gevaar  voor  de  andere  weggebruikers,  in  het  bijzonder  rekening  houdende  met  de  
vertragingsmogelijkheden  van  de  achterliggers;  die  verplichting  houdt  evenwel  op  te 
bestaan als de bestuurder, na zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar te hebben gemaakt,  
zich daadwerkelijk naar links heeft begeven1.

(M. e.a. T. W. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0775.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Cor-

rectionele Rechtbank te Tongeren van 3 mei 2006.
De eiseres 1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

1 Zie Cass., 27 mei 1998, AR P.97.1712.F, nr 275; 14 maart 2001, AR P.00.1737.F, nr 132; 20 april 
2005, AR P.04.1615.F, nr 234. 
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De eiseres 2 voert geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiseres 2
1. Het bestreden vonnis willigt volledig de schadevordering van de eiseres in. 
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. 
Middel
2. De bestuurder die naar links wil afslaan om de rijbaan te verlaten moet zich 

krachtens artikel 19.1 Wegverkeerreglement vooraf ervan vergewissen of hij dit 
kan doen zonder gevaar voor de andere weggebruikers, in het bijzonder rekening 
houdende met de vertragingsmogelijkheden van de achterliggers. Die verplich-
ting houdt evenwel op te bestaan als de bestuurder, na zijn voornemen tijdig ge-
noeg kenbaar te hebben gemaakt, zich daadwerkelijk naar links heeft begeven.

3. Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres 1 haar voornemen om links af 
te slaan tijdig genoeg kenbaar gemaakt heeft en zich voldoende naar links heeft 
begeven om naar links af te slaan. Het oordeelt vervolgens dat de eiseres 1 die 
daarna naar links is afgeslagen, het voertuig van de verweerder 1 dat aan het in-
halen was had moeten zien en doorlaten. Op die grond verklaart het bestreden 
vonnis de eiseres 1 schuldig aan de telastlegging A, zijnde overtreding van arti-
kel 19.Wegverkeerreglement en veroordeelt haar tot straf en schadevergoeding. 

Aldus zijn die beslissingen niet naar recht verantwoord. 
Het middel is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres 1 wegens de telastleg-

ging A schuldig verklaart en tot straf veroordeelt en uitspraak doet over de tegen 
die eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering. 

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

Verwerpt het cassatieberoep van de eiseres 2. 
Veroordeelt de eiseres 2 in de helft van de kosten van de cassatieberoepen en 

laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, 

zitting houdend in hoger beroep. 

14 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. De Bruyn.
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Nr. 557

2° KAMER - 14 november 2006

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID 
TOT HET VERRICHTEN VAN PERSOONLIJKE ARBEID - BLIJVENDE INVALIDITEIT - SAMENLOOP

De omstandigheid dat slagen slechts een tijdelijke en niet een blijvende ongeschiktheid tot  
het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad, sluit niet uit dat die 
slagen niettemin een blijvende invaliditeit tot gevolg hebben gehad1.  (Art. 398 en 399, 
Sw.)

(T. T. W.)

ARREST

(A.R. P.06.0852.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 17 mei 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De omstandigheid dat slagen slechts een tijdelijke en niet een blijvende on-

geschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben ge-
had, sluit niet uit dat die slagen niettemin een blijvende invaliditeit tot gevolg 
kunnen hebben. De blijvende invaliditeit veroorzaakt door slagen en verwondin-
gen houdt immers niet noodzakelijk in dat die slagen en verwondingen een blij-
vende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg gehad 
hebben.

2. Hieruit volgt dat wanneer de rechter oordeelt dat het bewezen is dat een be-
klaagde opzettelijke slagen en verwondingen heeft toegebracht en dat die slagen 
een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg 
hadden, dit is het misdrijf bedoeld in artikel 399, eerste lid, Strafwetboek, hij die 
beklaagde kan veroordelen tot schadevergoeding aan het slachtoffer wegens de 
blijvende invaliditeit die het gevolg is van die slagen. Daardoor kent hij geen 
schadevergoeding toe wegens een ander misdrijf. 

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

1 Zie Cass., 18 mei 1993, AR 5816, nr 242; 25 mei 1999, AR P.98.0620.N, nr 306; 25 mei 2004, AR 
P.04.0568.N, nr 285 met concl. van advocaat-generaal De SWAEF
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14 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. P. Van Rillaer, Mechelen en J. Vercammen, Mechelen.

Nr. 558

2° KAMER - 14 november 2006

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VERZOEK TOT 
VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
GEEN ONDERZOEK VAN REGELMATIGHEID VAN STRAFONDERZOEK OF STRAFVORDERING - GEVOLG

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld vóór de eindbeslissing, tegen het arrest  
van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  dat  enkel,  met  toepassing  van  artikel  61  
quinquies, Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over de regelmatigheid van een 
verzoek strekkende tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen, zonder  
dat  terzelfder  tijd,  met  toepassing  van  artikel  235bis  van  hetzelfde  wetboek,  ook  de  
regelmatigheid  van  het  haar  voorgelegde  strafonderzoek  of  van  de  ermee  gepaard  
gaande strafvordering wordt onderzocht1. (Artt. 416 Sv.) 

(STUDAP c.v.b.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1233.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 juli 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De kamer van onbeschuldigingstelling doet enkel uitspraak met toepassing 

van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering wanneer zij de regelmatigheid 
van het haar voorgelegde strafonderzoek en van de ermee gepaard gaande straf-
vordering onderzoekt, dit is wanneer zij uitspraak doet over onregelmatigheden, 
verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1, van voormeld wetboek 
of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking of over een grond van niet-ont-
vankelijkheid of van verval van de strafvordering. Daaruit volgt dat wanneer de 
kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over de procedure betreffende 

1 Zie Cass., 11 mei 1999, AR P.99.0489.N, nr 278; 16 mei 2000, AR P.00.0296.N, nr 299; 16 dec. 
2003, AR P.03.1298.N, nr 652. 
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het verzoek tot het stellen van bijkomende onderzoekshandelingen, zij uitspraak 
doet met toepassing van artikel 61quinquies maar niet van artikel 235bis Wet-
boek van Strafvordering.

2. Het arrest doet uitspraak over het hoger beroep tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter waarbij eisers verzoek tot het stellen van bijkomende onder-
zoekshandelingen, ingesteld met toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, 
§2 en §3, Wetboek van Strafvordering, wordt afgewezen. 

Aldus bevat het arrest geen eindbeslissing en doet het geen uitspraak in een der 
gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, van hetzelfde wetboek. 

Het cassatieberoep is voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.
Middel
3. Het middel dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassa-

tieberoep, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

14 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. E. Pringuet, Gent.

Nr. 559

2° KAMER - 14 november 2006

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VERSTEK VAN DE PARTIJ TEGEN DEWELKE DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IS INGESTELD - 
TAAK VAN DE RECHTER

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VERSTEK VAN DE PARTIJ TEGEN DEWELKE DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IS INGESTELD - 
GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET INWILLIGING VAN DE VORDERING - GEEN VOORAFGAANDE 
MEDEDELING AAN EISER - ARTIKEL 1138, 2°, GER.W.

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
VERSTEK VAN DE PARTIJ TEGEN DEWELKE DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IS INGESTELD - 
GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET INWILLIGING VAN DE VORDERING - GEEN VOORAFGAANDE 
MEDEDELING AAN EISER - RECHT VAN VERDEDIGING VAN EISER

1º Nu verstek vanwege een partij een wijze is van betwisting voeren, moet de rechter ook  
bij verstek van de partij tegen dewelke een burgerlijke rechtsvordering is ingesteld, die  
vordering nauwkeurig onderzoeken1. 

1 Zie Cass., 13 juni 1985, AR 7376, nr 626; 23 juni 1995, AR C.93.0294.N, nr 324; R. DE CORTE en J. 
LAENENS, “De verstekprocedure en de taak van de rechter bij verstek”, T.P.R., 1980, 447; R. DE CORTE 
en J. LAENENS, “De taak van de rechter bij verstek”, R.W., 1983-84, 2732. 
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2º en 3° De rechter die oordeelt dat de burgerlijke rechtsvordering, ingesteld tegen een  
partij die verstek laat gaan, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk niet kan worden ingewilligd 
omdat hij op grond van de hem voorgelegde gegevens bepaalde aangevoerde feiten niet  
bewezen  acht,  is  niet  verplicht  dit  vooraf  aan de eisende  partij  mee te  delen;  zulke  
afwijzing zonder voorafgaande mededeling houdt geen schending in van artikel 1138, 2°,  
Gerechtelijk Wetboek, noch miskenning van het recht van verdediging van de eisende 
partij2. 

(V. T. D.)

ARREST

(A.R. P.06.0896.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Tongeren van 24 mei 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Verstek is vanwege een partji die niet verschijnt, een wijze van betwisting 

voeren. Hieruit volgt dat de rechter ook bij verstek van de partij tegen dewelke 
een burgerlijke rechtsvordering is ingesteld, die vordering nauwkeurig moet on-
derzoeken. Zo moet de rechter onder meer nagaan of hij bevoegd is, of de vorde-
ring ontvankelijk is en wat de feitelijke en wettelijke grondslag van de vordering 
is. De rechter moet daarbij nagaan of voldoende feiten worden aangevoerd ter 
staving van de vordering en of die aangevoerde feiten ook bewezen zijn.

2. De rechter die in voornoemd geval oordeelt dat de vordering hetzij geheel 
hetzij gedeeltelijk niet kan worden ingewilligd omdat hij op grond van de hem 
voorgelegde gegevens bepaalde aangevoerde feiten niet  bewezen acht,  is  niet 
verplicht dit vooraf aan de eisende partij mee te delen. 

3. Dergelijke afwijzing zonder voorafgaande mededeling, houdt geen schen-
ding van artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek in, noch miskenning van het 
recht van verdediging van de eisende partij.

Het middel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

14 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-

2 Ibid.
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raal – Advocaten: mrs. Nelissen Grade en van Eeckhoutte.

Nr. 560

2° KAMER - 15 november 2006

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 42 - ARTIKEL 42.4.4 - VOETGANGER - 
RIJBAAN - OVERSTEKEN - VERPLICHTINGEN

Op  de  plaatsen  waar  het  verkeer  noch  door  een  bevoegd  persoon,  noch  door  
verkeerslichten  geregeld  wordt,  mag  een  voetganger  zich  slechts  voorzichtig  op  de  
rijbaan begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen, maar zodra hij zich  
regelmatig op de rijbaan heeft begeven, is hij tijdens het oversteken niet verplicht zich  
aan  bijzondere  voorschriften  te  houden,  met  name  wanneer  hij  op  dat  ogenblik  
geconfronteerd wordt met een voertuig dat tegen overdreven snelheid rijdt1. 

(V. e.a. T. H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1664.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 18 november 2005 in 

hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei. 
De eisers voeren een middel aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het middel :
Krachtens artikel 42.4.4 van het Wegverkeersreglement, mogen de voetgan-

gers op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon, noch door 
verkeerslichten geregeld wordt, zich slechts voorzichtig op de rijbaan begeven en 
met inachtneming van de naderende voertuigen. Deze, noch enige andere bepa-
ling van het Wegverkeersreglement leggen de voetganger, die zich bij het over-
steken regelmatig op de rijbaan heeft begeven, een bijzonder gedrag op wanneer 
hij met name op dat ogenblik met een voertuig geconfronteerd wordt dat tegen 
overdreven snelheid rijdt.

Om de eerste verweerder wegens die telastlegging vrij te spreken, oordeelt het 
bestreden vonnis dat deze "mag worden [geloofd] wanneer [hij] verklaart dat hij 
[de rijbaan] met stevige tred is overgestoken terwijl in de verte voertuigen op de 

1 Cass., 10 mei 1994, AR P.93.0599.N, nr 227; zie ook Cass., 5 dec. 1984, AC., 1984-1985, nr 215; 
Cass., 26 maart 1980, AC., 1979-1980, nr 477. 



2302 HOF VAN CASSATIE 15.11.06 - Nr. 560 

voorrangsweg kwamen aangereden" en dat, aangezien hij over ongeveer negen 
seconden beschikte om de overkant te bereiken, "hij dus rekening ermee mocht 
houden dat [de eiser] mits naleving van de plaatselijke snelheidsbeperking (70 
km/u), dat punt pas zou bereiken nadat hijzelf reeds aan de overkant zou zijn, zo-
dat hij dus mocht beginnen oversteken".

Het vermeldt verder dat "de [eerste verweerder] niet kan worden verweten dat 
hij bij het oversteken geen aandacht schonk aan [de eiser] die vlakbij van rechts 
opdook, en geen rekening hield met het feit dat diens snelheid hoger lag dan de 
plaatselijk toegelaten snelheid, waardoor hij het voetpad aan de overkant niet on-
gehinderd kon bereiken; [dat] immers, de snelle nadering van het voertuig [...] op 
zichzelf geen beoordelingsfout van de voetganger aantoont, die [...] op grote af-
stand zichtbaar was van zodra hij begon over te steken".

Het vonnis verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

15 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 561

2° KAMER - 15 november 2006

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTE - 
BESTANDDELEN - MOREEL BESTANDDEEL - BEDRIEGLIJK OPZET - BEGRIP

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - VALSHEID IN GESCHRIFTE - BESTANDDELEN - 
MOREEL BESTANDDEEL - BEDRIEGLIJK OPZET - BEGRIP

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - ONVOORZIENBARE SCHADE

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - CONTRACTUELE VERBINTENIS VAN 
HET SLACHTOFFER - OORZAKELIJK VERBAND - VERBREKING - BEGRIP

1º en 2° Het bedrieglijk opzet in het moreel bestanddeel van valsheid in geschriften is het  
opzet om zichzelf of een ander een onrechtmatig voordeel te verschaffen1. 

3º Hij die een foutieve handeling stelt is verplicht om de schade die door die handeling is  

1 Cass., 13 maart 1996, AR P.95.1028.F, nr 97. 
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ontstaan, ook al is zij niet te voorzien, volledig te vergoeden zodra die schade vaststaat  
en niet uit de ontzegging van een onrechtmatig voordeel bestaat. 

4º De verbintenis van een burgerlijke partij tot deelneming aan de kapitaalsverhoging van  
een derde vennootschap, wat afhankelijk is van de inbreng in natura van de beklaagden,  
die aangetast is door valse stukken die door één van hen zijn opgesteld, verbreekt het  
oorzakelijk  verband niet  tussen die  strafrechtelijke fout  en de schade,  aangezien  die 
verbintenis  op  zichzelf  de  uitvoering  van  zijn  prestatie  ten  gunste  van  die  derde  
vennootschap niet heeft verantwoord. 

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0308.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 17 januari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Zoals uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt, kunnen de fei-

ten van de zaak als volgt worden samengevat.
Op 5 augustus 1994 werd een overeenkomst gesloten tussen de naamloze ven-

nootschap Mobile Seats, waarin J. B. en F.-P. B. vennoten en waarvan zij be-
stuurders waren, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uni-
cap Télévision, waarvan L. T. de zaakvoerder was, en de vennootschap Sambrin-
vest, volgens welke Unicap Télévision voor rekening van Mobile Seats een re-
clamefilm zou maken waarvan de prijs gedeeltelijk het voorwerp zou uitmaken 
van een door  de  vennootschap Sambrinvest  verleend invorderbaar  voorschot, 
waarbij de storting van dit voorschot afhangt van de voorwaarde dat  de prijs 
vooraf door Mobile Seats wordt betaald.

Naar aanleiding van die transactie heeft de vennootschap Unicap Télévision 
twee facturen opgemaakt, waarop L. T. de vermelding "voldaan" heeft aange-
bracht, ofschoon zij niet werden betaald.

De vennootschap Sambrinvest heeft vervolgens, op 17 november 1994, inge-
schreven op een kapitaalsverhoging van de vennootschap Mobile Seats.

Die vennootschap werd later failliet verklaard.
Tegen J.  en F.-P.  B. werden strafrechtelijke vervolgingen ingesteld wegens 

verschillende telastleggingen, met name wegens "in november 1994, met het be-
drieglijk opzet om het tegoed te verantwoorden dat is bijgeschreven op de lopen-
de rekeningen die op hun naam in de boeken van de N.V. Mobile Seats [zijn geo-
pend] en waarvan het bedrag door de beklaagden [diende] te worden ingebracht 
op het ogenblik van de kapitaalsverhoging, een vals attest, gedateerd op 9 no-



2304 HOF VAN CASSATIE 15.11.06 - Nr. 561 

vember 1994, te hebben opgemaakt of doen opmaken, dat melding [maakte] van 
vermeende betalingen van facturen voor rekening van de vennootschap" (telast-
legging I A 2).

L. T., van zijn kant, werd samen met J. B. vervolgd wegens op een niet nader 
bepaalde datum tussen 15 juli en 10 oktober 1994, "met het bedrieglijk opzet om 
de schijnbetaling van facturen van de B.V.B.A. Unicap Télévision vast te stellen 
en aldus zogenaamd de voorwaarden te vervullen die door het Waalse Gewest 
voor de toewijzing van steun zijn gesteld, op de facturen nrs. 7 van 28 februari 
1994 en 17 van 31 maart 1994, voor de respectieve bedragen van 161.544 frank 
en 902.431 frank, de vermeldingen 'voldaan' te hebben aangebracht of doen aan-
brengen" (telastlegging I B).

Bij vonnis van 23 januari 2002 heeft de Correctionele Rechtbank te Charleroi 
de verschillende telastleggingen die J.  en F.-P.  B. werden verweten, bewezen 
verklaard, en de telastlegging waarvoor L. T. werd vervolgd, niet bewezen ver-
klaard. Hij heeft de eersten hoofdelijk veroordeeld om de vennootschap Sam-
brinvest en de vennootschap Atima, die zich tegen hen burgerlijke partij hadden 
gesteld, schadeloos te stellen en heeft zich onbevoegd verklaard om kennis te ne-
men van de burgerlijke rechtsvordering die door de eerste tegen L. T. is inge-
steld, wegens de vrijspraak van deze laatste.

Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door J. en F.-P. B., door het 
openbaar ministerie alleen tegen J. en F.-P. B. en door de vennootschap Sam-
brinvest tegen L. T.

Bij arrest van 17 januari 2006 heeft het Hof van Beroep te Bergen, met ver-
schillende wijzigingen, de beslissingen op de strafvordering tegen J. en F.-P. B. 
bevestigd, alsook deze op de burgerlijke rechtsvorderingen, met de wijziging dat 
het de vordering van de vennootschap Sambrinvest tegen L. T., eveneens ontvan-
kelijk en gegrond heeft verklaard en hem hoofdelijk heeft veroordeeld tot beta-
ling van de bedragen die door de eerste rechter zijn vastgesteld.

L. T. heeft cassatieberoep ingesteld tegen alle strafrechtelijke en burgerrechte-
lijke bepalingen van dit arrest.

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de strafvor-

dering die tegen J. B. en F.-P. B. is ingesteld en tegen de beslissingen op de bur-
gerlijke rechtsvorderingen tegen deze laatsten :

De eiser heeft niet de hoedanigheid om tegen die beslissingen cassatieberoep 
in te stellen.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering die door de vennootschap Sambrinvest tegen L. T. is ingesteld :
Over het eerste middel :
Het moreel bestanddeel van valsheid in geschriften bestaat krachtens artikel 

193 van het Strafwetboek, in bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden.
Het bedrieglijk opzet in de zin van die bepaling is het opzet om zichzelf of een 
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ander een onrechtmatig voordeel te verschaffen.
Het bestreden arrest vermeldt dat, "aangezien [L. T.] de tripartiete overeen-

komst van 5 augustus 1994 heeft ondertekend, naar luid waarvan het Waalse Ge-
west zich ertoe verbond om gedeeltelijk de reclamefilm te subsidiëren die zijn 
vennootschap voor Mobile Seats N.V. heeft geproduceerd, was hij op de hoogte 
van het feit dat de subsidiërende overheid de gelden alleen bij wijze van terugbe-
taling van vereffende rekeningen zou afgeven" en dat hij "in dergelijke omstan-
digheden moest beseffen dat door de litigieuze facturen op leugenachtige wijze 
voor 'voldaan' te ondertekenen, hij de werkelijkheid vervalste om zijn medecon-
tractant het onrechtmatige voordeel van de afgifte van gelden te bezorgen, waar-
op deze geen aanspraak had kunnen maken indien de integriteit van het stuk ge-
ëerbiedigd was geworden".

Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht, om de feiten van vals-
heid in geschriften die eiser worden tenlastegelegd, bewezen te verklaren.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek verplicht de dader van een foutieve 

handeling om de schade die door die handeling is ontstaan, ook al is zij niet te 
voorzien, volledig te vergoeden zodra die schade vaststaat en niet uit de ontzeg-
ging van een onrechtmatig voordeel bestaat.

Het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade veronderstelt dat zonder 
de fout de schade niet kon ontstaan zijn zoals zij zich heeft voorgedaan.

Het arrest oordeelt dat, "zonder die fout van L. T., de beklaagden B. niet in 
staat zouden zijn geweest om valselijk de inbreng in natura te bewijzen van de 
tegenwaarde  van  1.063.975  oude  Belgische  franken,  die  samenhing  met  de 
schijnbetaling van de voormelde facturen uit hun eigen kapitaal; dat bijgevolg 
bewezen is dat zonder de fout van [L. T.] (die samen met de beklaagde J. B. is 
gepleegd), de schade die feitelijk door [de naamloze vennootschap Sambrinvest] 
is geleden, wiens deelneming in het kapitaal van de N.V. Mobile Seats afhing 
van die van de gebroeders B. [...], niet zou ontstaan zijn zoals zij zich heeft voor-
gedaan" en dat "het feit dat de N.V. Sambrinvest partij was in de overeenkomst 
van 17 november 1994, niet van aard was om het oorzakelijk verband tussen de 
fout van [L. T.] en de geleden schade te verbreken, aangezien zijn verbintenis af-
hankelijk gesteld werd van de inbreng in natura van de beklaagden B. en dus op 
zichzelf de uitvoering van zijn prestatie ten gunste van de vennootschap Mobile 
Seats niet rechtvaardigde".

Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten. 
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15 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Mahieu en T'Kint.

Nr. 562

2° KAMER - 15 november 2006

1º GEESTRIJKE DRANKEN - SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - K.B. 3 APRIL 1953 - 
ARTIKEL 17 - BEGRIP - VOORWAARDEN - VOETBALKANTINE - ACCIJNZEN - OPENINGSBELASTING - 
TOEPASSING

2º BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN - K.B. 3 APRIL 1953 - ARTIKEL 17 - BEGRIP - VOORWAARDEN - 
VOETBALKANTINE - ACCIJNZEN - OPENINGSBELASTING - TOEPASSING

1º  en  2°  Een  kantine  die  in  het  kader  van  de  activiteiten  van  een  voetbalclub  wordt  
geëxploiteerd, waarvan gebleken is dat zij hoofdzakelijk dient om de dorst te lessen van 
de deelnemers aan de sportwedstrijden, - waarbij ieder van de leden van de feitelijke  
vereniging zijn consumpties aan inkoopprijs betaalt -, wordt gelijkgesteld met een voor  
het  publiek  toegankelijke  ruimte  en  de  verantwoordelijke  met  een  slijter;  zij  is  
onderworpen aan een voorafgaande verklaring op het accijnskantoor en aan de daarmee 
samengaande openingsbelasting en is geen eigenlijke private kring waarvan de toegang  
gereglementeerd is en welke niet uitsluitend of hoofdzakelijk opgericht is noch bezocht 
wordt om sterke of gegiste dranken te gebruiken. (Art. 17, §§1 en 2, K.B. van 3 april 1953 
gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0788.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 april 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Eerste onderdeel:
De eiser heeft de verweerder vervolgd wegens het exploiteren van een slijterij 

van ter plaatse te verbruiken gegiste dranken, zonder vooraf aangifte te hebben 
gedaan op het accijnskantoor en zonder de daarmee samengaande openingsbelas-
ting te hebben betaald.

Het bestreden arrest voert aan dat de slijterij die wordt bedoeld een kantine is, 



Nr. 562 - 15.11.06 HOF VAN CASSATIE 2307 

die in het kader van de sportieve activiteiten van een voetbalclub door een feite-
lijke vereniging wordt geëxploiteerd waarvan de verweerder secretaris is. Het ar-
rest spreekt deze laatste vrij op grond dat niet voldoende bewezen is dat de voor-
melde ruimte een drankslijterij is in de zin van artikel 17 van het Koninklijk be-
sluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijte-
rijen van gegiste dranken.

Naar luid van paragraaf 1 van dat artikel, wordt als slijter aangemerkt, al wie - 
al ware het slechts éénmaal - gegiste dranken verkoopt om ter plaatse gebruikt te 
worden.

Volgens de voormelde bepaling, wordt met het verkopen gelijkgesteld het aan-
bieden of het laten gebruiken van dergelijke dranken in een voor het publiek toe-
gankelijke plaats. Met een dergelijke plaats worden gelijkgesteld de lokalen waar 
de leden van een vereniging of groepering, uitsluitend of hoofdzakelijk, bijeen-
komen om sterke of gegiste dranken te gebruiken.

Door aan te voeren "dat de kantine hoofdzakelijk dient om de dorst te lessen 
van de deelnemers aan de voetbalwedstrijden, waarbij ieder van de leden van de 
vereniging zijn drank aan inkoopprijs betaalt", stelt het arrest haar gelijk aan een 
voor het publiek toegankelijke ruimte en de verantwoordelijke aan een slijter.

Weliswaar sluit paragraaf 2 van het voormelde artikel 17, de heffing uit van de 
eigenlijke private kringen, dat wil zeggen die waarvan de toegang gereglemen-
teerd is en welke niet uitsluitend of hoofdzakelijk opgericht zijn noch bezocht 
worden om sterke of gegiste dranken te gebruiken.

Het arrest vermeldt dienaangaande "dat het strafdossier geen informatie bevat 
over de werking van de kantine, over de openingsdagen en -uren, over het pu-
bliek, over de toegankelijkheid".

Die uiteenzetting laat echter zowel de gelijkstelling van de kantine aan een 
voor het publiek toegankelijke ruimte als de bewering over de redenen waarom 
die plaats hoofdzakelijk wordt bezocht, intact.

Hieruit volgt dat de appelrechters hun beslissing niet naar recht verantwoor-
den.

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

nietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

15 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. T'Kint.
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Nr. 563

2° KAMER - 15 november 2006

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - DOODSLAG - POGING - WERKSTRAF - TOEPASSING

2º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - DOODSLAG - POGING - 
WERKSTRAF - TOEPASSING

3º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - DOODSLAG - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - 
WERKSTRAF - TOEPASSING

4º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - DOODSLAG - WERKSTRAF - TOEPASSING

5º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING - 
DOODSLAG - WERKSTRAF - TOEPASSING

1º, 2°, 3°, 4° en 5° De werkstraf is verboden voor de feiten die in art. 37ter, §1, tweede lid,  
Sw., zijn bedoeld, los van iedere omstandigheid die de dader ervan een minder zware  
straf kan opleveren, inbegrepen deze die, onafhankelijk van zijn wil, hem belet hebben 
zijn misdadig voornemen volledig ten uitvoer te leggen; de uitsluiting geldt dus ook voor 
de dader die gepoogd heeft het feit te plegen dat in de wet wordt bedoeld, en ook voor  
degene  die  alleen  als  medeplichtige  of  met  een  verschoningsgrond  of  verzachtende  
omstandigheden zou hebben gehandeld1. 

(K. T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1221.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
Over het middel:
De eiser voert aan dat de rechter voor een poging tot doodslag een werkstraf 

mag opleggen en dat het arrest dat het tegendeel aanvoert, de artikelen 149 van 
de Grondwet en 37ter, §1, tweede lid, van het Strafwetboek, schendt.

Artikel 149 van de Grondwet stelt enkel een vormvoorschrift vast. De omstan-

1 Zie P. de le COURT: "La peine de travail autonome: un chantier", R.D.P., 2004, p. 5, nrs 18 tot 20; 
zie ook M.ROZIE, De werkstraf als nieuwe hoofdstraf, Brugge, Die Keure, 2003, p. 165. 
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digheid dat een reden verkeerd zou zijn naar recht, schendt dit artikel niet.
Naar luid van het voormelde artikel 37ter, §1, tweede lid, mag de werkstraf 

niet worden uitgesproken voor de feiten die bedoeld zijn in : artikel 347bis; de 
artikelen 375 tot 377; de artikelen 379 tot 386ter, indien de feiten zijn gepleegd 
op of met behulp van minderjarigen; de artikelen 393 tot 397; artikel 475 van het 
Strafwetboek.

De werkstraf is voor die feiten verboden, los van iedere omstandigheid die de 
dader ervan een minder zware straf kan opleveren, inbegrepen deze die, onafhan-
kelijk van zijn wil, hem belet hebben zijn misdadig voornemen volledig ten uit-
voer te leggen.

De uitsluiting geldt dus ook voor de dader die gepoogd heeft het feit te plegen 
dat in de wet wordt bedoeld en ook voor degene die alleen als medeplichtige of 
met een verschoningsgrond of verzachtende omstandigheden zou hebben gehan-
deld.

Het middel faalt bijgevolg naar recht. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

15 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. O. Bastyns, Brussel.

Nr. 564

2° KAMER - 15 november 2006

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - 
CORRECTIONALISERING - GERECHTELIJK VERLEDEN - BEGRIPPEN - CORRECTIONEEL VONNIS - 
OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK - GEVOLG - BEVOEGDHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN RECHTSGEBIED - TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN - CORRECTIONALISERING - GERECHTELIJK VERLEDEN - BEGRIPPEN - 
CORRECTIONEEL VONNIS - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK - GEVOLG - RECHTER OP 
VERWIJZING - BEVOEGDHEID

3º SAMENHANG - REGELING VAN RECHTSGEBIED - TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN 
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VONNISGERECHT - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - NIET REGELMATIG GECORRECTIONALISEERDE 
MISDAAD - SAMENHANGENDE MISDRIJVEN - RECHTER OP VERWIJZING - ONBEVOEGDHEID - OMVANG

1º  en  2°  De  correctionalisering  van  een  misdaad  met  aanneming  van  verzachtende  
omstandigheden wegens het ontbreken van een gerechtelijk verleden, is onjuist wanneer  
tegen de beklaagde reeds een correctioneel vonnis met opschorting van de uitspraak van  
de veroordeling werd uitgesproken. 

3º Wanneer de feiten waaruit  het misdrijf  bestaat samenhangend lijken met de door de 
beschikking  tot  verwijzing  onregelmatig  gecorrectionaliseerde  misdaad,  is  de  
correctionele rechtbank waar  de feiten door die beschikking aanhangig  zijn  gemaakt,  
onbevoegd  om  uitspraak  te  doen  over  het  geheel  van  de  telastleggingen  die  daar  
onregelmatig aanhangig zijn gemaakt. 

(DE PROCUREUR DES KONINGS TE DOORNIK T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1230.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit 

arrest is gehecht, verzoekt de eiser tot regeling van rechtsgebied ingevolge een 
beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik 
gewezen op 9 april 2004 en een vonnis van de Correctionele Rechtbank van dat 
rechtsgebied, gewezen op 4 mei 2006.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Bij beschikking van 9 april 2004, heeft de raadkamer van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Doornik, B. L. naar de correctionele rechtbank verwezen we-
gens: als verkrachting door middel van geweld aangemerkte feiten, op de per-
soon van een kind dat de volle leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt (telast-
legging I.B), aanrandingen van de eerbaarheid met geweld of bedreiging, op de 
persoon van twee minderjarigen jonger dan zestien jaar (telastleggingen I.A en 
II.A) en het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aan een minder-
jarige (telastlegging II.B).

Volgens de kwalificatie die door de raadkamer in aanmerking wordt genomen, 
zouden de feiten van de telastleggingen verkrachting en aanrandingen van de 
eerbaarheid  gepleegd  zijn  met  de  omstandigheid  dat  de  schuldige  hetzij  een 
bloedverwant in opgaande lijn van het slachtoffer is of behoort tot degenen die 
over haar gezag hebben. Overigens ligt het tijdvak waarin het misdrijf werd ge-
pleegd, tussen 1 maart en 31 december 2001.

2. Bij vonnis van 4 mei 2006 heeft de Correctionele Rechtbank te Doornik 
zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de feiten die daar aanhangig 
waren gemaakt. Tot staving van die beslissing, voert het vonnis aan dat de be-
klaagde B. L. naar de rechtbank werd verwezen wegens, met name, misdaden die 
het onderzoeksgerecht met aanneming van onjuiste verzachtende omstandighe-
den heeft gecorrectionaliseerd.
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Volgens het voormelde vonnis heeft de raadkamer immers geoordeeld dat, met 
overneming van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie, de be-
klaagde geen gerechtelijk verleden had ofschoon hij op 1 februari 1996 het voor-
werp was van een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Doornik waarbij 
hem het voordeel van de opschorting van de veroordeling werd toegekend we-
gens aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op de persoon van 
een minderjarige jonger dan zestien jaar.

3.  Tegen de beschikking van de  raadkamer staat  alsnog geen rechtsmiddel 
open. Het vonnis van de Correctionele Rechtbank te  Doornik is  overigens in 
kracht van gewijsde gegaan. Uit die onderlinge tegenstrijdigheid is een geschil 
van rechtsmacht ontstaan.

Er is grond tot regeling van rechtsgebied.
4. De feiten die aan de beklaagde B. L. sub I.A, I.B en II.A worden ten laste 

gelegd lijken de misdaden op te leveren, die door de artikelen 373, eerste en der-
de lid, 374, 375, eerste en zesde lid, en 377, eerste, vierde en zesde lid, van het 
Strafwetboek, met zeventien tot twintig en twaalf tot vijftien jaar opsluiting, wor-
den bestraft.

Die misdaden werden om de door de rechtbank opgegeven redenen niet regel-
matig gecorrectionaliseerd.

5. De vierde telastlegging die B. L. wordt verweten is een wanbedrijf. De fei-
ten waaruit het is samengesteld lijken samenhangend te zijn met de misdaden die 
in de beschikking tot verwijzing zijn vermeld, zodat de correctionele rechtbank 
kon beslissen dat zij onbevoegd was om uitspraak te doen over het geheel van de 
telastleggingen die bij de voormelde beschikking aldaar zijn aangebracht.

Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied.
Vernietigt de beschikking die op 9 april 2004 door de raadkamer van de Recht-

bank van Eerste Aanleg te Doornik is gewezen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde beschikking.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldi-

gingstelling.

15 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal. 

Nr. 565

2° KAMER - 15 november 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - ONWETTIG VERBLIJF - 
BUITENLANDSE NATIONALITEIT - BESLISSING - VERMELDINGEN - BETWISTING - GEBREK AAN 
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BELANG - NIET-ONTVANKELIJKHEID

2º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - OVEREENKOMST VAN 10 JULI 1990 TER 
UITVOERING VAN HET SCHENGENAKKOORD VAN 14 JUNI 1985 - FRANS STAATSBURGER - GEVOLG 
- BIJ ZICH HEBBEN EN TONEN VAN TITELS EN DOCUMENTEN - VERPLICHTING

3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HOF VAN 
BEROEP - SAMENSTELLING - RAADSHEER DIE ALS LID VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING UITSPRAAK HEEFT GEDAAN - CUMULATIE VAN AMBTEN - ARTIKEL 292, 
GER.W. - BEGRIP - GRENZEN

4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - STRAFVORDERING - HOF VAN 
BEROEP - SAMENSTELLING - RAADSHEER DIE ALS LID VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING UITSPRAAK HEEFT GEDAAN - CUMULATIE VAN AMBTEN - ARTIKEL 292, 
GER.W. - BEGRIP - GRENZEN

5º OPENBARE ORDE - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - STRAFVORDERING - HOF VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING - RAADSHEER DIE ALS LID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
UITSPRAAK HEEFT GEDAAN - CUMULATIE VAN AMBTEN - ARTIKEL 292, GER.W. - BEGRIP - 
GRENZEN

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - HOF VAN BEROEP - SAMENSTELLING - RAADSHEER DIE ALS 
LID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING UITSPRAAK HEEFT GEDAAN - CUMULATIE VAN 
AMBTEN - ONPARTIJDIGE RECHTER - EERLIJK PROCES - MISKENNING - VOORWAARDEN

7º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - HOF VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING - RAADSHEER DIE ALS LID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
UITSPRAAK HEEFT GEDAAN - CUMULATIE VAN AMBTEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - 
ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1 - ONPARTIJDIGE RECHTER - EERLIJK PROCES - MISKENNING - 
VOORWAARDEN

1º Aangezien de schuldigverklaring aan de telastlegging onwettig verblijf op de vaststelling 
is gegrond dat de eiser het bewijs niet levert dat hij de Belgische nationaliteit heeft en hij  
bijgevolg volgens de wet een vreemdeling is, is het middel dat het arrest verwijt dat het  
hem  een  andere  buitenlandse  nationaliteit  heeft  toegekend  dan  die,  eveneens 
buitenlandse, waarop hij aanspraak maakt, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang. 

2º De afschaffing van de personencontroles aan de binnengrenzen van de Staten die de  
Overeenkomst  van 19 juni 1990 ter  uitvoering van het  Schengenakkoord van 14 juni  
1985 hebben ondertekend en goedgekeurd, doet geen afbreuk, noch aan de uitoefening  
van  de  politiebevoegdheden  door  de  daartoe  bevoegde  autoriteiten  van  een 
Overeenkomstsluitende partij binnen haar gehele grondgebied, noch aan krachtens de 
wetgeving van de Partij geldende verplichtingen houder te zijn van titels en documenten 
of om deze bij zich te hebben en te tonen. (Art. 2.3, Overeenkomst van 19 juni 1990 ter 
uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985)

3º, 4° en 5° De omstandigheid dat een voorzitter in de kamer van inbeschuldigingstelling 
heeft gezeteld en vervolgens in een correctionele kamer van hetzelfde hof van beroep, is  
geen uitoefening van verschillende ambten in dezelfde zaak, aangezien het rechterlijk  
ambt van de interveniënt hetzelfde is gebleven1. (Art. 292, Ger.W.)

6º en 7° De omstandigheid dat een voorzitter in de kamer van inbeschuldigingstelling en  
vervolgens in een correctionele kamer van datzelfde hof van beroep heeft gezeteld, kan  
een  schending  met  zich  meebrengen  van  art.  6.1  E.V.R.M.,  wanneer  de  vorige 

1 Zie Cass., 21 feb. 2001, AR P.01.0242.F, nr 109.
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tussenkomst van de magistraat van die aard was of in een dergelijk stadium plaatsvond  
dat hij zich een mening over de grond van de zaak heeft moeten vormen; dat is niet het  
geval wanneer, rekening gehouden met de mate waarin de zaak bij hen aanhangig is  
gemaakt, de magistraat geen uitspraak heeft kunnen doen, noch over de aanwijzingen 
van schuld die de voorlopige hechtenis van de eiser kunnen verantwoorden, noch over  
de telastleggingen die van aard zijn om diens verwijzing naar het vonnisgerecht  met  
redenen te omkleden2. 

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1252.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 augustus 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. De stukken ter aanvulling van 
die memorie werden op 23 oktober 2006 op de griffie van het Hof ontvangen.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het derde middel:
In zoverre het middel aanvoert dat zijn onwettig verblijf in het Rijk niet uit het 

onderzoeksdossier blijkt, oefent het kritiek op de feitelijke beoordeling door de 
appelrechters van de gegevens van de zaak of vereist het onderzoek ervan dat 
feitelijke gegevens worden nagegaan waarvoor het Hof niet bevoegd is.

Voor het overige oefent het middel kritiek op de vermelding bovenaan het ar-
rest, volgens welke de beslissing is gewezen in zake van het openbaar ministerie 
tegen "B. R., van Algerijnse nationaliteit [...]". Volgens de eiser kon het hof van 
beroep niet, zonder de heropening van het debat te bevelen, hem aldus de Alge-
rijnse nationaliteit toekennen, terwijl hij steeds verklaard heeft Fransman te zijn 
en dat "die essentiële kwestie" niet op de terechtzitting werd behandeld.

De schuldigverklaring aan de telastlegging onwettig verblijf is niet gegrond op 
de omstandigheid dat de eiser de nationaliteit zou hebben die in de aanhef van 
het arrest is vermeld, veeleer dan die waarop hij zich laat voorstaan.

Zij is gegrond op de vaststelling dat de eiser het bewijs niet levert dat hij de 
Belgische nationaliteit heeft en dat hij bijgevolg een vreemdeling is in de zin van 
het in het arrest bedoelde artikel 1 van de Wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen.

In zoverre is het middel zonder belang en niet ontvankelijk.
Voor het overige berust het middel op de stelling dat een Frans staatsburger 

2 Ibid. 
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het Rijk mag binnenkomen en er mag verblijven zonder naleving van de voor-
waarden die in de artikelen 2, 6, 9 en 14 van de Wet van 15 december 1980 zijn 
bepaald, en die zijn opgesomd in de verwoording van de telastlegging tegen de 
eiser.

De afschaffing van de personencontroles aan de binnengrenzen van de Staten 
die de Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Schengenakkoord 
van 14 juni 1985 hebben ondertekend en goedgekeurd, doet evenwel, naar luid 
van artikel 2.3 van de voormelde overeenkomst, geen afbreuk, noch aan de uitoe-
fening van de politiebevoegdheden door daartoe bevoegde autoriteiten van een 
Overeenkomstsluitende Partij binnen haar gehele grondgebied, noch aan krach-
tens de wetgeving van die Partij geldende verplichtingen houder te zijn van titels 
en documenten of om deze bij zich te hebben en te tonen.

In zoverre faalt het middel naar recht.
Over het vierde middel:
De eiser verwijt het arrest waarbij hij is veroordeeld dat het gewezen werd met 

als voorzitter een magistraat die in de kamer van inbeschuldigingstelling zetelde 
toen die, op 4 mei 2006, uitspraak deed over het hoger beroep dat hij had inge-
steld tegen een beschikking waarbij zijn voorlopige hechtenis in dezelfde zaak 
werd gehandhaafd.

Artikel 292 van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt, bij wijze van cumulatie 
van rechterlijke ambten, de uitoefening van twee verschillende ambten in dezelf-
de zaak.

De omstandigheid dat, zoals te dezen, een voorzitter in de kamer van inbe-
schuldigingstelling heeft gezeteld en vervolgens in een correctionele kamer van 
hetzelfde hof van beroep, is geen cumulatie die door de voormelde wettelijke be-
paling verboden is, aangezien het rechterlijk ambt van de interveniënt hetzelfde 
is gebleven.

Een dergelijke omstandigheid kan daarentegen een schending met zich mee-
brengen van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, wanneer de vorige tussenkomst van de ma-
gistraat van die aard was of in een dergelijk stadium plaatsvond dat hij zich wel 
een mening over de grond van de zaak heeft moeten vormen.

Dit is te dezen evenwel niet het geval.
Het arrest dat op 4 mei 2006 door de kamer van inbeschuldigingstelling is ge-

wezen, werd immers gewezen op het hoger beroep dat door de eiser is ingesteld 
tegen "de beschikking tot handhaving van de hechtenis die volgt op zijn verwij-
zing naar de correctionele rechtbank".

Dit hoger beroep werd niet ontvankelijk verklaard op grond dat de wet daarin 
niet voorziet.

Rekening gehouden met de mate waarin de zaak bij hen aanhangig is gemaakt, 
hebben de magistraten die op 4 mei 2006 hebben gezeteld, geen uitspraak gedaan 
of kunnen doen over de aanwijzingen van schuld die de voorlopige hechtenis van 
de eiser kunnen verantwoorden noch over de telastleggingen die van aard zijn 
om zijn verwijzing naar het vonnisgerecht met redenen te omkleden.
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De eiser verklaart dat hij voor dit rechtscollege het geweld heeft opgeworpen 
waarover hij zijn beklag heeft gemaakt. Die bewering vindt geen steun in de 
stukken van de rechtspleging.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

15 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Ch. de la Vallée Poussin, Brussel en J. Boudry, Luik.

Nr. 566

2° KAMER - 15 november 2006

1º UITLEVERING - CASSATIEMIDDEL - STRAFZAKEN - BELANG - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL 
- TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - DUBBELE STRAFBAARSTELLING - ARBITRAGEHOF - HOF 
VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - PREJUDICIËLE VRAAG - GEVOLG

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
VOORWAARDEN - DUBBELE STRAFBAARSTELLING - ARBITRAGEHOF - HOF VAN JUSTITIE VAN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - PREJUDICIËLE VRAAG - GEVOLG

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - UITLEVERING - EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - DUBBELE STRAFBAARSTELLING - 
ARBITRAGEHOF - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - PREJUDICIËLE VRAAG 
- GEVOLG

4º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - MIDDEL DAT GEEN VERBAND HOUDT MET DE 
TOEGEPASTE BEPALINGEN - GEVOLG - ONTVANKELIJKHEID

5º UITLEVERING - CASSATIEMIDDEL - STRAFZAKEN - BELANG - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL 
- TENUITVOERLEGGING - MIDDEL DAT GEEN VERBAND HOUDT MET DE TOEGEPASTE BEPALINGEN - 
GEVOLG - ONTVANKELIJKHEID

6º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL - NIET-ONTVANKELIJKHEID DIE GEEN VERBAND 
HOUDT MET DE REGELS DIE IN DE PREJUDICIËLE VRAAG WORDEN BEDOELD - UITLEVERING - 
EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 34.2, B, VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE 
EUROPESE UNIE - KADERBESLUIT VAN DE RAAD VAN 13 JUNI 2002 - VERENIGBAARHEID - 
PREJUDICIËLE VRAAG - GEVOLG
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7º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID DIE GEEN VERBAND HOUDT MET DE REGELS DIE IN DE PREJUDICIËLE 
VRAAG WORDEN BEDOELD - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 34.2, B, 
VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE - KADERBESLUIT VAN DE RAAD VAN 13 JUNI 
2002 - VERENIGBAARHEID - PREJUDICIËLE VRAAG - GEVOLG

8º UITLEVERING - CASSATIEMIDDEL - STRAFZAKEN - BELANG - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL - 
NIET-ONTVANKELIJKHEID DIE GEEN VERBAND HOUDT MET DE REGELS DIE IN DE PREJUDICIËLE VRAAG 
WORDEN BEDOELD - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 34.2, B, VAN HET 
VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE - KADERBESLUIT VAN DE RAAD VAN 13 JUNI 2002 - 
VERENIGBAARHEID - PREJUDICIËLE VRAAG - GEVOLG

1º, 2° en 3° De vaststelling van de eerste rechters dat de feiten bedoeld in het Europees  
aanhoudingsbevel  dat  tegen  de  eiser  is  uitgevaardigd,  zowel  in  België  als  in  de  
Uitvaardigende  Staat  strafbaar  zijn,  maakt  het  middel  irrelevant  volgens  welk  de 
tenuitvoerlegging van dit bevel moet worden opgeschort totdat het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen zich uitspreekt over de afschaffing van het onderzoek  
naar de dubbele strafbaarstelling.

4º en 5° Het middel dat oordeelt dat het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002, art.  
34.2,  b,  Verdrag  betreffende  de  Europese  Unie  schendt  omdat  de  materie  van  het  
Europees aanhoudingsbevel bij verdrag had moeten worden uitgewerkt, betreft alleen de 
wijze waarop een afgeleide gemeenschapsakte is uitgewerkt, zodat, aangezien het geen  
verband  houdt  met  de  bepalingen  van  de  Wet  van  19  dec.  2003  betreffende  het  
Europees  aanhoudingsbevel  die  door  het  hof  van  beroep  zijn  toegepast,  het  niet  
ontvankelijk  is  vermits  het  de  schending  aanvoert  van bepalingen die het  arrest  niet  
toepast. 

6º, 7° en 8° Wanneer de niet-ontvankelijkheid van het middel niet is afgeleid uit regels die 
de  eiser  aan  het  toezicht  van  het  Arbitragehof  of  van  het  Hof  van  Justitie  van  de  
Europese Gemeenschappen wilde voorleggen, is er geen grond om de prejudiciële vraag 
die betrekking heeft op de verenigbaarheid van art. 34.2, b, van het Verdrag betreffende  
de Europese Unie met het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het  
Europees aanhoudingsbevel, aan die gerechten voor te leggen. 

(S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1401.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 31 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Het bestreden arrest bevestigt de beschikking van de raadkamer waarbij het 

Europees aanhoudingsbevel dat op 13 juli 2006 door de procureur van de Inter-
nationale kamer van het parket te Göteborg voor een zware overtreding van de 
wetgeving op de verdovende middelen is uitgevaardigd, uitvoerbaar wordt ver-
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klaard.
III. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van 1 november 2006 :
Over het eerste middel :
De eiser verwijt het arrest dat het zijn conclusie niet beantwoordt waarin hij 

aanvoert dat er grond was om, in hoofdorde, de tenuitvoerlegging van het Euro-
pees aanhoudingsbevel op te schorten op grond dat het Arbitragehof bij het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen twee prejudiciële vragen heeft 
aanhangig gemaakt betreffende de verenigbaarheid van het kaderbesluit van de 
Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de proce-
dures van overlevering tussen de lidstaten, met het Verdrag betreffende de Euro-
pese Unie.

Het arrest stelt vast dat, enerzijds, de feiten bedoeld in het Europees aanhou-
dingsbevel dat tegen de eiser is uitgevaardigd, zowel in België als in de Uitvaar-
digende Staat strafbaar zijn. Die vaststelling maakt het middel irrelevant volgens 
welk de tenuitvoerlegging van dit bevel moet worden opgeschort totdat het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen zich uitspreekt over de afschaf-
fing van het onderzoek naar de dubbele strafbaarstelling.

Het arrest vermeldt, anderzijds, "dat geen enkele wettelijke bepaling een ge-
recht toestaat om de van kracht zijnde wettelijke bepalingen niet toe te passen of 
de toepassing ervan op te schorten op grond dat zij het voorwerp uitmaken van 
prejudiciële vragen die door het Arbitragehof aan het Hof van Justitie van de Eu-
ropese Gemeenschappen zijn gesteld".

De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
Het tweede middel voert de schending aan van artikel 34.2, b, van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie door het kaderbesluit van de Raad van 13 juni 
2002.

De eiser meent dat dit kaderbesluit niet geldig is omdat de materie van het Eu-
ropees aanhoudingsbevel bij verdrag had moeten zijn uitgewerkt.

Naar luid van artikel 34.2, b, van het Verdrag zijn de kaderbesluiten verbin-
dend voor de lidstaten ten aanzien van het te bereiken resultaat, doch wordt aan 
de nationale instanties de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.

De kritiek van de eiser betreft alleen de wijze waarop een afgeleide gemeen-
schapsakte is uitgewerkt. Zij houdt geen verband met de artikelen 2, 3, 4, 6 tot 8, 
16 en 17 van de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhou-
dingsbevel, die door het hof van beroep zijn toegepast.

Het middel dat de schending aanvoert van bepalingen die het arrest niet toe-
past, is niet ontvankelijk.

Over het verzoek om een prejudiciële vraag te stellen :
De eiser vordert dat het Hof aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-

schappen, aan het  Arbitragehof,  of aan beide,  de volgende prejudiciële  vraag 
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stelt :
"Is het kaderbesluit 2002/584/JAI van 13 juni 2002 van de Raad van de Euro-

pese  Unie  betreffende  het  Europees  aanhoudingsbevel  en  de  procedures  van  
overlevering tussen de lidstaten, verenigbaar met artikel 34, paragraaf 2, punt  
b), van het Verdrag betreffende de Europese Unie, volgens welk kaderbesluiten  
alleen kunnen worden aangenomen voor de onderlinge aanpassing van de wette-
lijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten ?".

Wanneer de niet-ontvankelijkheid van het middel niet is afgeleid uit regels die 
de eiser aan het toezicht van het Arbitragehof of van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen wilde voorleggen, is er geen grond om de voormelde 
vraag aan die rechtscolleges te stellen.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over het cassatieberoep van 2 november 2006 :
Een partij kan, in de regel, geen tweede maal cassatieberoep instellen tegen 

een zelfde beslissing, ook al werd het tweede cassatieberoep ingesteld voordat 
over het eerste uitspraak werd gedaan.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen en het verzoek om een prejudiciële vraag te stel-

len.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

15 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. V. Laurent, Brussel.

Nr. 567

1° KAMER - 16 november 2006

ARBITRAGE - OVEREENKOMST – AAN EEN VREEMDE WET ONDERWORPEN ARBITRAGEBEDING – 
EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID – BEOORDELING DOOR DE RECHTER – CRITERIUM 

De rechter  die kennisneemt van een exceptie van rechtsmacht krachtens een aan een 
vreemde wet onderworpen arbitrageovereenkomst, moet de arbitrage uitsluiten wanneer  
het geschil krachtens de eigen wet niet aan de rechtsmacht van de nationale rechter mag 
worden onttrokken1. 

(VAN HOPPLYNUS INSTRUMENTS n.v. T. COHERENT Inc., vennootschap naar Amerikaans recht)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.567.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0445.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 februari 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 4 en 6 van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van 

de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop;
- de artikelen 2, inzonderheid eerste en derde lid, en 5 van het verdrag van 10 juni 1958 

over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken 
opgemaakt te New York, goedgekeurd bij de Belgische wet van 5 juni 1975;

- de artikelen 568, derde lid, 1676, 1679 en 1704, 2, b), van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 3, eerste lid, 6, 1131, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, artikel 6, inzonderheid tweede lid, van het Europees verdrag in-

zake de internationale handelsarbitrage, opgemaakt te Genève op 21 april 1961, goedge-
keurd bij de Belgische wet van 5 juni 1975.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres niet-gegrond en beslist dat de eerste 

rechter zich terecht zonder rechtsmacht heeft verklaard om van het geschil kennis te ne-
men, zulks op grond van al zijn redenen die geacht worden hieronder integraal te zijn 
weergegeven, en inzonderheid op grond:

" (...) dat artikel 26 van de overeenkomst van 1 maart 1984 de volgende bepaling bevat 
(vertaling uit het Engels):

'Deze overeenkomst valt onder de toepassing van de wetten van de Verenigde Staten 
van Amerika en van de Staat Californië, U.S.A.. Elk bezwaar of elke betwisting met be-
trekking tot deze overeenkomst, of de miskenning ervan, wordt, op louter verzoek van 
Coherent, ter arbitrage voorgelegd overeenkomstig de regels van de American Arbitration 
Association en de scheidsrechterlijke procedure zal plaatsvinden te Palo Alto, Californië, 
U.S.A. ...';

(...) dat het verdrag van New York van 10 juni 1958 over de erkenning en tenuitvoer-
legging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, goedgekeurd bij de Belgische wet 
van 5 juni 1975, bepaalt

- in artikel 2, §1, ervan:
'Iedere  Verdragsluitende  Staat  erkent  de  schriftelijke  overeenkomst  waarbij  partijen 

zich verbinden aan een uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen alle of bepaalde ge-
schillen welke tussen hen zijn gerezen of welke tussen hen zouden kunnen rijzen naar 
aanleiding van een bepaalde al dan niet contractuele rechtsbetrekking en betreffende een 
geschil, dat vatbaar is voor de beslissing door arbitrage';

- in artikel 2, §3, ervan:
'De rechter van een Verdragsluitende Staat bij wie een geschil aanhangig wordt ge-

maakt over een onderwerp ten aanzien waarvan partijen een overeenkomst als bedoeld in 
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dit artikel hebben aangegaan, verwijst partijen op verzoek van een hunner naar arbitrage, 
tenzij hij constateert, dat genoemde overeenkomst vervallen is, niet van kracht is of niet 
kan worden toegepast';

- in artikel 5, §1, ervan:
'De erkenning en tenuitvoerlegging van de uitspraak zullen slechts dan, op verzoek van 

de partij tegen wie een beroep op de uitspraak wordt gedaan, geweigerd worden, indien 
die partij aan de bevoegde autoriteit van het land waar de erkenning en tenuitvoerlegging 
wordt verzocht, het bewijs levert:

a) dat de partijen bij de in artikel 2 bedoelde overeenkomst krachtens het op hen toepas-
selijke recht onbekwaam waren die overeenkomst aan te gaan, of dat die overeenkomst 
niet geldig is krachtens het recht waaraan partijen haar hebben onderworpen, of - indien 
elke aanwijzing hieromtrent ontbreekt - krachtens het recht van het land waar de uitspraak 
werd gewezen';

- in artikel 5, §2, ervan:
'De erkenning en tenuitvoerlegging van een scheidsrechterlijke uitspraak kan eveneens 

worden geweigerd, indien de bevoegde autoriteit van het land waar de erkenning en ten-
uitvoerlegging wordt verzocht, constateert:

a) dat het onderwerp van geschil volgens het recht van dat land niet vatbaar is voor be-
slissing door arbitrage; of

b) dat de erkenning of tenuitvoerlegging van de uitspraak in strijd zou zijn met de open-
bare orde van dat land';

(...) dat de scheidsman of de rechter die heeft kennisgenomen van het probleem van de 
arbitreerbaarheid, eerst de wet moet bepalen die van toepassing is op de arbitrageovereen-
komst, en vervolgens nagaan, of het voorgelegde geval, in het licht van die wet, via arbi-
trage kan worden beslecht;

(...) dat de eerste rechter geoordeeld heeft dat uit de bewoordingen van artikel 5.1, a, 
van het verdrag van New York de erkenning kan worden afgeleid van het beginsel van de 
contractuele autonomie op grond waarvan de partijen de toepasselijke wet vrij kunnen 
kiezen, en dat de lex contractus, en niet de lex fori, bepaalt of een geschil arbitreerbaar is;

Dat  hij  heeft  vastgesteld  dat,  aangezien de partijen duidelijk  voor het  Californische 
recht gekozen hebben en de arbitrageovereenkomst geldig was volgens het Californische 
recht, artikel 2 van het verdrag van New York de geadieerde rechtbank bijgevolg ertoe 
verplichtte de geldigheid van de arbitrageovereenkomst te erkennen;

(...)  dat het hierboven aangehaalde artikel 2, §3, van het verdrag van New York de 
rechtbanken van een verdragsluitende Staat, die op verzoek van een van de partijen, heb-
ben kennisgenomen van een rechtsvordering betreffende een vraag waarover een arbitra-
geovereenkomst is opgemaakt, ertoe verplicht het geschil aan arbitrage te onderwerpen, 
tenzij ze constateren dat genoemde overeenkomst vervallen is, niet van kracht is of niet 
kan worden toegepast;

(...) dat de artikelen 2, §3, en 5, §1 en 2, van het verdrag van New York geen enkele 
ruimte bieden voor de toepassing van de eigen wet om te beoordelen of het geschil arbi-
treerbaar is, en dat die vraag geregeld moet worden bij de wet die op de overeenkomst van 
toepassing is;

Dat de arbitreerbaarheid van een geschil immers moet worden beoordeeld met inacht-
neming van criteria die verschillen naargelang de vraag betrekking heeft op, enerzijds, de 
geldigheid van de arbitrageovereenkomst, of, anderzijds, de erkenning en de tenuitvoer-
legging van de uitspraak;

Dat, in het eerste geval, de arbitreerbaarheid bepaald wordt door wet die bevoegd is om 
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te beslissen of de arbitrageovereenkomst, en meer bepaald het voorwerp ervan, geoor-
loofd is; dat het antwoord dus wordt gegeven door de lex contractus;

Dat het hier om de Californische wet gaat, waaraan de partijen de arbitrageovereen-
komst hebben onderworpen;

Dat de arbitrageovereenkomst weliswaar onderworpen is aan de lex contractus wanneer 
zij wordt aangevoerd om de rechtsmacht van de nationale rechter af te wijzen, maar daar-
entegen onderworpen is aan de eigen wet van de rechter die van de vordering tot exequa-
tur heeft kennisgenomen, wanneer zij als grondslag moet dienen voor een gedwongen ten-
uitvoerlegging.

Dat de te nemen beslissing, in het stadium waarin de gegrondheid wordt beoordeeld 
van een exceptie van onbevoegdheid die op grond van een arbitrageovereenkomst wordt 
opgeworpen, tot geen enkele handeling van gedwongen tenuitvoerlegging kan leiden, en 
dat het bijgevolg voldoende is dat de overeenkomst volgens de lex contractus rechtsgeldig 
is.

(...) dat [de eiseres] daartegen aanvoert dat artikel 5, 2, van het verdrag van New York 
weliswaar niet zegt welke wet de rechtbank moet toepassen om te bepalen of het geschil 
via arbitrage kan worden geregeld, maar uitdrukkelijk naar de lex fori verwijst voor de be-
oordeling van die arbitreerbaarheid in het stadium van de erkenning en de tenuitvoerleg-
ging van de uitspraak;

Dat de eiseres van oordeel is dat een coherente interpretatie van het verdrag van New 
York zou gebieden dat de arbitreerbaarheid in het licht van dezelfde wet wordt beoor-
deeld, ongeacht in welk stadium van de procedure die vraag rijst, dus in het licht van de 
lex fori, waarnaar het verdrag van New York verwijst in het stadium van de tenuitvoerleg-
ging van de uitspraak, aangezien de uitspraak niet ten uitvoer zou kunnen worden gelegd, 
waardoor de partijen in een aan rechtsweigering grenzende toestand zouden belanden.

(...) dat de eerste rechter terecht van oordeel was dat het hanteren van dezelfde wet om 
te beslissen over de geldigheid van een arbitrageovereenkomst en over de erkenning of de 
tenuitvoerlegging van de uitspraak, geenszins tot een meer coherente oplossing zou lei-
den, aangezien een op de lex fori gebaseerde regeling de geldigheid van het arbitragebe-
ding eveneens laat afhangen naar gelang van de rechter die ze zal beoordelen;

(...) dat artikel 4 van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de 
voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop ontegenzeglijk bepaalt dat 
de concessiehouder die benadeeld wordt bij de beëindiging van een verkoopconcessie met 
uitwerking voor het gehele Belgische grondgebied of een deel ervan, in elk geval de con-
cessiegever in België kan dagvaarden, hetzij voor de rechter van zijn eigen woonplaats, 
hetzij voor de rechter van de woonplaats of de zetel van de concessiegever, waarbij de 
Belgische rechtbank uitsluitend de Belgische wet zal toepassen en artikel 6 aan alle bepa-
lingen van die wet een dwingend karakter verleent;

(...) dat, wanneer men het bij de regels van het interne recht houdt, de regel van de auto-
nomie geenszins toestaat  dat wordt afgeweken van normen van openbare orde of van 
dwingende normen;

(...) dat de internationale verdragen waarbij België partij is, evenwel voorrang hebben 
op de regels van het interne recht, voor zover die bepalingen directe werking in de interne 
rechtsorde hebben;

(...) dat sinds de inwerkingtreding van het verdrag van New York van 10 juni 1958 en 
van het verdrag van Genève van 21 april 1961 (Europees verdrag inzake de internationale 
handelsarbitrage), gelet op de voorrang van het internationale recht op het interne recht, 
het bijgevolg duidelijk is dat de concessiehouder zich niet langer kan onttrekken aan een 
arbitragebeding dat hij had aanvaard, indien de voorwaarden voor de toepassing van die 
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overeenkomsten vervuld zijn, omdat ze voorrang hebben op de interne wet van 1961, en 
omdat de regels ervan ambtshalve in het Belgische recht zijn opgenomen.

Dat het arrest van het Hof van Cassatie van 28 juni 1979, waarnaar [de eiseres] ver-
wijst, niet werd uitgesproken in een geschil over een exceptie van onbevoegdheid, maar 
over de erkenning in België van een vreemde scheidsrechterlijke uitspraak.

Dat, anderzijds, [de verweerster] terecht aanvoert dat de voornoemde arresten van het 
Hof van Beroep te Brussel van 8 november 1994 en van 19 december 1986 ten onrechte 
door [de eiseres] worden aangevoerd, aangezien het in de beslechte gevallen gaat om con-
cessies die vallen onder het Europese verdrag van Genève van 21 april 1961 dat, in tegen-
stelling tot het verdrag van New York, in zijn artikel 6, §2, in fine uitdrukkelijk bepaalt 
dat 'de rechter voor wie de zaak is aangebracht, de overeenkomst tot arbitrage niet kan er-
kennen indien, volgens de wet van de bevoegde rechter, het geschil niet voor beslechting 
door arbitrage vatbaar is'.

Dat de interpretatie van het arrest van het Hof van Cassatie van 22 december 1988 tot 
enige dubbelzinnigheid kan leiden wegens de formulering van het cassatiemiddel; dat ge-
noemd arrest hoe dan ook niet op algemene wijze bevestigt dat de rechter die de geldig-
heid van de arbitrageovereenkomst beoordeelt, de arbitreerbaarheid van het geschil in het 
licht van de lex fori moet beoordelen;

(...) ten slotte dat de wet van 27 juli 1961 niet van interne openbare orde is, dat zij enkel 
dwingend is en a fortiori niet van internationale openbare orde;

Dat feit dat die wet een wet van politie en veiligheid is of een rechtstreeks toepasselijk 
karakter heeft, niet voldoende is om een exceptie van onbevoegdheid te rechtvaardigen, 
aangezien het arbitragebeding onder toepassing van het verdrag van New York valt.

(...)  dat,  hoewel de beslissing van het Hof van Beroep te Brussel van 19 december 
1986, (die door [de eiseres] wordt aangehaald) - die aanleiding heeft gegeven tot het arrest 
van het Hof van Cassatie van 22 december 1988 - in het geval waarvan het kennisnam, en 
gelet op de omstandigheden van de zaak, een beding van plaats van uitvoering en rechts-
macht heeft geïnterpreteerd als een kunstgreep om aan de Belgische wet te ontsnappen, de 
eerste rechter, in onderhavig geschil, evenwel terecht heeft geoordeeld dat het beslissings-
centrum en de zetel van de groep Coherent, het rechtstreekse aanspreekpunt van [de eise-
res] in geval van problemen, in Californië gevestigd waren zodat er een werkelijke band 
was tussen de overeenkomst en Californië; dat de keuze van het recht van de Staat Cali-
fornië dus geen kunstgreep was om de Belgische wet opzij te zetten en dat er dus geen 
sprake is van wetsontduiking". 

Grieven
1. Eerste onderdeel
De arbitreerbaarheid van een geschil moet, ongeacht het stadium waarin die vraag rijst, 

nagegaan worden in het licht van de wet van de geadieerde rechter, aangezien die arbi-
treerbaarheid bepaalt wanneer de rechtsmacht van de hoven en rechtbanken van een Staat 
hun rechtsgeldig kan worden ontnomen.

Noch artikel 2, §3, noch artikel 5, §1 of 2, van het verdrag van New York van 10 juni 
1958 over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspra-
ken sluiten uit dat de lex fori wordt toegepast op de vraag naar de beoordeling van de ar-
bitreerbaarheid van het geschil in het stadium van de exceptie van onbevoegdheid; ze 
schrijven evenmin voor dat die kwestie uitsluitend wordt geregeld door de lex contractus.

Artikel 5, §2, a, van het verdrag van New York bepaalt daarentegen dat de erkenning en 
tenuitvoerlegging van een scheidsrechterlijke uitspraak kunnen worden geweigerd, indien 
de bevoegde autoriteit van het land waar de erkenning en tenuitvoerlegging wordt ver-
zocht, constateert dat het voorwerp van het geschil volgens het recht van dat land niet vat-
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baar is voor beslissing door arbitrage.
Geen enkele bepaling van het verdrag van New York impliceert dat de arbitreerbaar-

heid van het geschil volgens verschillende criteria zou moeten worden beoordeeld, naar-
gelang de vraag rijst in het stadium van de exceptie van onbevoegdheid of in het stadium 
van de erkenning en de tenuitvoerlegging van de uitspraak.

Een coherente interpretatie van de bepalingen van het verdrag van New York, inzon-
derheid van zijn artikelen 2 en 5, §2, a, vereist dat de arbitreerbaarheid van het geschil be-
oordeeld wordt in het licht van de lex fori, ongeacht in welk stadium van de procedure de 
vraag rijst.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet naar recht heeft kunnen beslissen dat de arbi-
treerbaarheid van het geschil in dit geval beoordeeld moest worden in het licht van het 
Californische recht, de wet waaraan de partijen de arbitrageovereenkomst hebben onder-
worpen, en niet in het licht van de Belgische wet van 27 juli 1961, de lex fori, op grond 
waarvan te dezen het geschil niet via arbitrage kon worden geregeld (schending van de ar-
tikelen 2, inzonderheid (§,§) 1 en 3, en 5 van het verdrag van New York van 10 juni 1958, 
568, derde lid, 1676, 1679 en 1704, 2, b), van het Gerechtelijk Wetboek, 4 en 6 van de 
wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd ver-
leende concessies van alleenverkoop).

2. Tweede onderdeel
De lex contractus beheerst de geldigheid van de arbitrageovereenkomst slechts voor zo-

ver de partijen vrij kunnen kiezen welke wet op het geschil van toepassing is.
De artikelen 4 en 6 van de wet van 27 juli 1961, die de concessiehouder de wettelijke 

bescherming willen bieden, zijn bepalingen die rechtstreeks toepasselijk zijn, ongeacht het 
door de partijen gekozen recht,  aangezien de litigieuze concessie in België uitwerking 
heeft. Uit die bepalingen volgt met name dat een geschil betreffende de beëindiging van 
een concessie van alleenverkoop die in het hele Belgische grondgebied of in een gedeelte 
ervan uitwerking heeft, niet kan worden geregeld bij wege van een arbitrage die overeen-
gekomen is vóór het einde van het contract en als doel of tot gevolg heeft dat een vreemde 
wet wordt toegepast.

Om de geldigheid van  de  arbitrageovereenkomst  te  beoordelen,  moet  de  Belgische 
rechter bijgevolg de door de partijen gekozen wet afwijzen en onmiddellijk toepassing 
maken van de wet van 27 juli 1961, volgens welke wet het geschil niet via arbitrage kan 
worden geregeld, wanneer vaststaat dat de scheidsmannen niet verplicht zijn het Belgi-
sche recht, maar wel een vreemd recht toe te passen.

Ondanks de bewoordingen  van  een  arbitragebeding moeten de Belgische  hoven  en 
rechtbanken zich bijgevolg bevoegd verklaren, wanneer het geschil dat aan arbitrage zou 
moeten worden voorgelegd, bedoeld is in artikel 4, tweede lid, van de wet van 27 juli 
1961 en de arbitrageovereenkomst voorziet in de toepassing van een vreemd recht.

Noch het verdrag van Genève van 21 april 1961 - dat op dit geschil niet van toepassing 
is - noch het verdrag van New York van 10 juni 1958, willen verhinderen dat, ondanks de 
voorrang van hun bepalingen, de rechter m.b.t. de arbitreerbaarheid van het geschil ver-
wijst naar de dwingende regels van de eigen wet.

Meer bepaald bevat het verdrag van New York van 10 juni 1958 geen enkele regel die 
de Belgische rechter zou verbieden onmiddellijk toepassing te maken van artikel 4 van de 
wet van 27 juli 1961, binnen de perken van het toepassingsgebied ervan, wanneer hij heeft 
kennisgenomen van een op een arbitragegeding gegronde exceptie van onbevoegdheid.

Door vast te stellen dat de arbitrageovereenkomst, die door de partijen voor het einde 
van  het  contract  is  gesloten,  bepaalde  dat  de  scheidsmannen  het  Californische  recht 
moesten toepassen op de eenzijdige beëindiging van een concessie van alleenverkoop van 
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onbeperkte duur die in België uitwerking heeft, zonder zelfs te vermelden dat de scheids-
mannen de wet van 27,juli 1961 als wet van politie hadden moeten toepassen, heeft het 
bestreden arrest bijgevolg niet naar recht kunnen beslissen dat, krachtens het verdrag van 
New York, toepassing moest worden gemaakt van de, door de partijen gekozen, Californi-
sche wet, om de geldigheid van de arbitrageovereenkomst te beoordelen en dat de eerste 
rechter, aangezien die wet arbitrage toestond, zich terecht zonder rechtsmacht heeft ver-
klaard om van het geschil kennis te nemen (schending van de artikelen 2, inzonderheid 
[,§,§] 1 en 3, en 5 van het verdrag van New York van 10 juni 1958, 3, eerste lid, 6, 1131, 
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 4 en 6 van de wet van 27 juli 1961 betreffende 
eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenver-
koop en, voor zoveel als nodig, 6, inzonderheid, §2, van het verdrag van Genève van 21 
april 1961).

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Beoordeling
Het arrest stelt vast, enerzijds, dat de partijen een contract betreffende een con-

cessie van alleenverkoop hadden gesloten, die meer bepaald op het Belgische 
grondgebied uitwerking had, en onderworpen was aan de federale wetten van de 
Verenigde Staten van Amerika en aan de wetten van de Staat Californië en waar-
in was bedongen dat de geschillen door een scheidsman zouden worden beslecht, 
overeenkomstig de regels van de American Arbitration Association, en, ander-
zijds, dat het geschil betrekking heeft op de betaling van verschillende door eise-
res gevorderde vergoedingen ten gevolge van de beëindiging van het contract.

Artikel 2.1. van het verdrag van 10 juni 1958 over de erkenning en tenuitvoer-
legging  van  buitenlandse  scheidsrechterlijke  uitspraken,  opgemaakt  te  New 
York, geratificeerd bij de wet van 5 juni 1975, bepaalt dat iedere Verdragsluiten-
de Staat de schriftelijke overeenkomst erkent waarbij partijen zich verbinden aan 
een  uitspraak van  scheidsmannen te  onderwerpen  alle  of  bepaalde  geschillen 
welke tussen hen zijn gerezen of welke tussen hen zouden kunnen rijzen naar 
aanleiding van een bepaalde al dan niet contractuele rechtsbetrekking en betref-
fende een geschil, dat vatbaar is voor de beslissing door arbitrage.

Artikel 2.3. van dat verdrag bepaalt dat de rechter van een Verdragsluitende 
Staat bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt over een onderwerp ten aan-
zien waarvan partijen een overeenkomst als bedoeld in dit artikel hebben aange-
gaan, partijen op verzoek van een hunner naar arbitrage verwijst, tenzij hij con-
stateert dat genoemde overeenkomst vervallen is, niet van kracht is of niet kan 
worden toegepast.

De verwijzingsverplichting geldt enkel voor geschillen die via arbitrage kun-
nen worden geregeld.

Artikel 2 vermeldt niet op grond van welke wet de rechter de arbitreerbaarheid 
van het geschil moet nagaan. Die verdragsbepaling stelt de rechter in staat de 
vraag te beoordelen volgens de lex fori en te bepalen in hoeverre, in bepaalde 
aangelegenheden, arbitrage kan worden toegestaan.

Wanneer de arbitrageovereenkomst, zoals in deze zaak, aan een vreemde wet 
is onderworpen, moet de rechter die kennisneemt van een exceptie van rechts-
macht, de arbitrage uitsluiten wanneer het geschil krachtens de lex fori niet aan 
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de rechtsmacht van de nationale rechter mag worden onttrokken.
Het bestreden arrest dat oordeelt dat "de artikelen 2, §3, en 5, §§1 en 2, van het 

verdrag van New York geen enkele ruimte bieden voor de toepassing van de ei-
gen wet om te beoordelen of het geschil arbitreerbaar is, en dat die kwestie gere-
geld moet worden bij de wet die op de overeenkomst van toepassing is", verant-
woordt de beslissing om zich, met bevestiging van het beroepen vonnis, zonder 
rechtsmacht te verklaren om van het geschil kennis te nemen, niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Over de vordering om verweerster te doen veroordelen in de kosten van de be-

tekening van de memorie van wederantwoord:
Zoals de eiseres staande houdt, werd de grond van niet-ontvankelijkheid ten 

onrechte opgeworpen waardoor de eiseres de kosten voor de betekening van een 
memorie van wederantwoord diende te betalen.

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

nietigde arrest.
Veroordeelt de verweerster in de kosten van de betekening van de memorie 

van wederantwoord.
Houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

16 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Gérard en Kirkpatrick.

Nr. 568

1° KAMER - 16 november 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — ALGEMEEN - FOUT - 
SCHADE - VERGOEDING - ADVOCATENKOSTEN EN -HONORARIUM - VERGOEDING - VOORWAARDE

2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
EXTRACONTRACTUELE FOUT - SCHADE - VERGOEDING - ADVOCATENKOSTEN EN -HONORARIUM - 
VERGOEDING - VOORWAARDE

1º  en 2°  Het  honorarium en de kosten van een advocaat  die de benadeelde van een  
extracontractuele  fout  heeft  betaald,  kunnen  een  te  vergoeden  bestanddeel  van  zijn  
schade uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de benadeelde de mogelijkheid te  
bieden om zijn rechten op vergoeding van zijn schade te doen gelden1.  (Artt. 1382 en 
1383, B.W.)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.568.
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(A. e.a. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0124.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun memorie twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1146 tot 1153, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de hogere beroepen ontvankelijk en zegt voor recht dat 

"dokter P. een fout heeft begaan door de eileiders van (eiseres) zonder haar toestemming 
af te binden", en beslist vervolgens"de vordering van de (eisers) tot betaling van een pro-
visie voor de kosten en het honorarium van de raadsman, nu reeds af te wijzen" op grond 
dat "het beroep op een advocaat door de benadeelde van een fout slechts ertoe strekt de 
getroffene bij te staan in zijn vordering tot herstel van de door die fout ontstane schade en 
dat het geen bestanddeel van de schade uitmaakt; dat er, de lege lata, geen grond bestaat 
om de verhaalbaarheid van advocatenhonoraria toe te staan".

Grieven
Krachtens artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek moet de schuldenaar van de verbin-

tenis, ingeval van foutieve wanuitvoering van een contractuele verbintenis, ten volle in-
staan voor het door de schuldeiser geleden verlies en voor de winst die hij in voorkomend 
geval heeft moeten derven, onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150 en 
1151 van het Burgerlijk Wetboek; met toepassing van laatstgenoemde bepaling moet de 
schadevergoeding alles omvatten wat rechtstreeks volgt uit de wanuitvoering van de over-
eenkomst; daaruit volgt dus noodzakelijkerwijs dat het honorarium en de kosten van een 
advocaat op wie de benadeelde van een contractuele fout een beroep heeft moeten doen 
om zijn belangen daadwerkelijk en efficiënt te doen verdedigen en volledige vergoeding 
te verkrijgen van de door hem geleden schade, in se, niet uit die schade gesloten zijn en, 
integendeel, een vergoedbaar bestanddeel van zijn schade kunnen uitmaken, in zoverre ze 
dat karakter van noodzaak vertonen.

Anderzijds is degene die een ander schade heeft berokkend volgens artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, verplicht om die schade volledig te herstellen, waarbij die ver-
plichting, in de regel, ook geldt voor de kosten die de benadeelde heeft moeten maken 
teneinde zijn schade en de draagwijdte ervan te bepalen, hetgeen de kosten en het honora-
rium kan omvatten die de benadeelde heeft betaald aan een advocaat wiens optreden voor 
de rechtbanken noodzakelijk of nuttig blijkt, gelet op het ingewikkelde karakter van de 
zaak.

De schadevergoeding die de aansprakelijke dader van de schadeverwekkende fout aan 
de benadeelde moet betalen, moet laatstgenoemde in de toestand terugplaatsen waarin hij 
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zich zonder die fout zou hebben bevonden. Doordat hij evenwel van de toegekende scha-
devergoeding het bedrag van het honorarium en de kosten van zijn advocaat moet aftrek-
ken, wordt de schadevergoeding met hetzelfde bedrag verminderd en wordt hij dus niet 
volledig voor zijn schade vergoed, ook al vinden het optreden van de advocaat, en bijge-
volg de kosten en het honorarium die deze ontvangt als bezoldiging voor dat optreden, 
hun noodzakelijke, ofschoon indirecte, oorzaak in de fouten waarop het geding tot schade-
vergoeding gegrond was.

Bovendien, gelet op het ingewikkelde karakter van deze zaak waarbij verscheidene ge-
neesheren en de inrichtende macht betrokken zijn omdat de verweten fouten betrekking 
hebben op een hele rij opeenvolgende operaties en op niet-verstrekte informatie, stelt het 
arrest te dezen niet vast dat het optreden van de advocaat van de eisers, en bijgevolg, de 
aldus ontstane kosten en honoraria, niet nuttig en noodzakelijk zouden zijn geweest om 
volledige vergoeding te verkrijgen van de door de eisers geleden schade, die volgens hen 
te wijten was aan de fouten van de rechtsvoorgangers van de verweerders, voor wie de ze-
vende verweerster moest instaan gelet op haar hoedanigheid van burgerlijke aansprakelij-
ke.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, volgens hetwelk de rechtsvoorgangers van de ver-
weerders, voor wie de zevende verweerster instaat, aansprakelijk kunnen worden gesteld 
op een strikt contractuele basis, op grond van de regels van de aquiliaanse fout of op bei-
de, niet naar recht heeft kunnen beslissen dat de vordering van de eisers die ertoe strekte 
de verweerders te doen veroordelen tot betaling van een provisie voor de kosten en het 
honorarium van hun raadsman hoe dan ook in beginsel afgewezen moest worden, omdat 
die kosten en dat honorarium nooit deel uitmaakten van de door de benadeelden van een 
fout geleden schade (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
2. Tweede middel
Ingevolge de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek heeft de be-

nadeelde recht op het volledige herstel van zijn schade.
Het honorarium en de kosten van een advocaat die de benadeelde van een ex-

tracontractuele fout heeft betaald, kunnen een te vergoeden bestanddeel van zijn 
schade uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de benadeelde de mogelijk-
heid te bieden om zijn rechten op vergoeding van zijn schade te doen gelden.

Door te beslissen dat "het beroep dat de benadeelde van een fout op een advo-
caat doet, enkel de bijstand van de benadeelde in zijn vordering tot herstel van de 
door die fout ontstane schade beoogt en geen bestanddeel van die schade uit-
maakt", schendt het arrest de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het afwijzend beschikt op de vorde-
ring van de eisers die ertoe strekt een provisie te verkrijgen voor de kosten en het 
honorarium van hun raadsman.
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Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Veroordeelt de eisers in twee derde van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-

rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

16 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. T'Kint en Geinger.

Nr. 569

1° KAMER - 16 november 2006

1º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — ALGEMEEN - 
VERZOEKSCHRIFT - BELASTINGADMINISTRATIE - ONDERTEKENING EN NEERLEGGING - AMBTENAAR

2º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING IN CASSATIE - ONDERTEKENING 
EN NEERLEGGING - AMBTENAAR

3º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN 
UIT ROERENDE GOEDEREN - VENNOOT - GELDLENING AAN ZIJN VENNOOTSCHAP - 
INSCHRIJVING OP REKENING-COURANT - GEVOLG

1º en 2°  Artikel 378, W.I.B. 1992, dat onder meer bepaalt dat het verzoekschrift in cassatie  
voor  de  eiser  door  een  advocaat  mag  worden  ondertekend,  laat  voor  de  bevoegde  
ambtenaar van de administratie van de directe belastingen de mogelijkheid onverkort om 
dat verzoekschrift zelf te ondertekenen en neer te leggen1. 

3º In de zin van artikel 18, tweede lid, W.I.B. 1992 kan onder de term "geldlening" ook  
worden verstaan een inschrijving op de rekening-courant van de aandeelhouder of van 
de persoon die de in dat artikel bedoelde opdracht of functies uitoefent2. 

(BELGISCHE STAAT, Min. van Financiën  T CHUPA b.v.b.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0068.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

1  Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.569. 
2 Zie noot 1.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
(...)
Geschonden wettelijke bepalingen
Artikel 18, eerste lid, 4°, en tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992, zoals het van toepassing is sinds 15 april 1999 (artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 11 april 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepa-
lingen van de wet van 10 maart 1999 tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de 
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 
bemiddelaars en beleggingsadviseurs, tot fiscale regeling van de verrichtingen van lening 
van aandelen en houdende diverse andere bepalingen, uitgevaardigd ter uitvoering van ar-
tikel 78 van voornoemde wet van 10 maart 1999, B.S. van 14 april 1999, 2e editie) die in 
zijn artikel 44 de laatste wijzigingen van artikel 18, eerste lid, 4°, vaststelt; het tweede lid 
werd gewijzigd bij artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit van 20 december 1996 houden-
de diverse fiscale maatregelen, met toepassing van de artikelen 2, §1, en 3, §1, 2° en 3°, 
van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot 
deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie.

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast:
- "dat (de verweerster) van haar hoofdaandeelhouder een onroerend goed en de immate-

riële activa ervan heeft gekocht, waarvan slechts een deel werd betaald en waarbij het sal-
do het voorwerp had uitgemaakt van een ter beschikkingstelling van de gelden aan (de 
verweerster) met een interest van 7 pct."

- "dat (de verweerster) staande houdt dat de administratie het bepaalde in artikel 18, 4°, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zou hebben miskend omdat zij op het 
in dit geschil bedoelde geval de regeling voor geldleningen zou hebben toegepast terwijl 
het slechts gaat om een gewone inschrijving in rekening-courant";

- "dat de term 'voorschot' (vermeld in voornoemd artikel 18, eerste lid, 4°, van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992) met name wordt omschreven (in het tweede lid 
van dat artikel) als een geldlening en niet als een schuldvordering";

en oordeelt vervolgens:
- "dat de administratie tevergeefs de wil van de wetgevers tegen het bestaan van een 

duidelijke tekst aanvoert, aangezien het hof gebonden is door de letterlijke tekst en niet 
door de voorbereidende werkzaamheden van de wet die het stelsel van herkwalificering 
zogezegd zouden willen uitbreiden tot geldleningen teneinde bepaalde misbruiken en de 
onderkapitalisatie van de vennootschappen te bestrijden";

- "dat de term geldlening, bij gebrek aan eigen definitie in de belastingwetten, welke 
definitie nog steeds door wetgever, indien nodig, verduidelijkt kan worden, slechts in de 
zin van het gemene recht kan worden begrepen, dat anders een toestand van rechtsonze-
kerheid zou  ontstaan  voor  economische  verrichtingen  die  het  voorwerp uitmaken van 
overeengekomen rechtshandelingen";

- "dat de minister zelf in een antwoord op een parlementaire vraag heeft moeten erken-
nen dat  de  bewoordingen van de wettekst  die de term 'schuldvordering'  verving door 
'geldlening' nagenoeg dezelfde waren als die van artikel 1895 van het Burgerlijk Wetboek 
(lening van geld) en dat die terminologiewijziging tot ernstige interpretatieproblemen zou 
kunnen leiden, meer bepaald wanneer de voorschotten worden geconcretiseerd door reke-
ningen-courant in de vennootschappen die interest verschuldigd zijn",

- "dat de term 'geldlening', niettegenstaande de in de parlementaire voorbereiding uitge-
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drukte wil, niet mag worden uitgebreid, bij gebrek aan specifieke bepalingen, tot verrich-
tingen die in het kader van een rekening-courant plaatsvonden";

en beslist ten slotte dat de interest ten onrechte in een dividend werd geherkwalificeerd, 
zodat het voordeel van de lage aanslagvoet in de vennootschapsbelasting moet worden 
toegepast en alleen de roerende voorheffing van 15 pct. mocht worden toegepast en be-
veelt, bijgevolg, de ontheffing van de litigieuze aanslag tot beloop van het passend be-
drag.

Grieven
De bewoordingen "elke (...) geldlening verstrekt" in artikel 18, tweede lid, van het Wet-

boek van de inkomstenbelastingen 1992, beperken de toepassing van die wetsbepaling 
niet  enkel tot  leningscontracten die door het gemene recht worden geregeld (artikelen 
1874 tot 1914 van het Burgerlijk Wetboek), aangezien 1°) de term "elke" duidelijk de wil 
van de wetgever te kennen geeft om aan het begrip lening zijn ruimste betekenis toe te 
kennen 2°) de term "geldlening" niet identiek dezelfde is als de termen "lening van geld" 
die voorkomen in artikel 1895 van het Burgerlijk Wetboek dat op uitdrukkelijke wijze een 
leningscontract regelt wanneer de te leen gegeven zaak in geld bestaat, en 3°) de term 
"verstrekt" - veeleer dan "gesloten" - wijst op de consensuele aard van de in artikel 18, 
tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde lening, en geeft, 
bijgevolg,  aan  dat  de  werkelijke  aard  van  het  gemeenrechtelijke  leningscontract  geen 
doorslaggevende reden is om laatstgenoemde bepaling toe te passen, zodat het bestaan 
van een lening die aanleiding kan geven tot een herkwalificering van interest in een divi-
dend niet onderworpen is aan de materiële teruggave van de uitgeleende gelden, maar 
reeds kan voortvloeien uit de door de partijen gegeven toestemming zelf, die met name 
kan resulteren uit handelingen betreffende verrichtingen binnen het kader van een reke-
ning-courant.

Die letterlijke interpretatie van artikel 18, tweede lid, van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992 wordt, voor zoveel als nodig, bevestigd door het verslag aan de Ko-
ning betreffende het bijzonderemachtenbesluit van 20 december 1996 die voornoemd arti-
kel 18, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, volgens hetwelk 
de wetgever met het oog op "de bestrijding van de onderkapitalisatie van de vennoot-
schappen, de oude maatregel - die betrekking had op "elke (...) vordering van een bestuur-
der van een kapitaalvennootschap (...) of van een vennoot van een personenvennootschap" 
- "uitbreiden" tot de geldleningen die een natuurlijke persoon verstrekt aan een vennoot-
schap waarvan hij aandeelhouder is. Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te oorde-
len dat "dat de term geldlening (...) slechts in de zin van het gemene recht kan worden be-
grepen, dat anders een toestand van rechtsonzekerheid zou ontstaan voor economische 
verrichtingen die het voorwerp uitmaken van overeengekomen rechtshandelingen" en "dat 
de term 'geldlening', niettegenstaande de in de parlementaire voorbereiding uitgedrukte 
wil, niet mag worden uitgebreid, bij gebrek aan specifieke bepalingen, tot verrichtingen 
die in het kader van een rekening-courant plaatsvonden", zijn beslissing "dat de interest 
ten onrechte in een dividend werd geherkwalificeerd, zodat het voordeel van de lage aan-
slagvoet in de vennootschapsbelasting moet worden toegepast en alleen de roerende voor-
heffing van 15 pct. mocht worden toegepast en, bijgevolg, de ontheffing beveelt van de li-
tigieuze aanslag tot beloop van het passend bedrag" niet naar recht verantwoordt en artikel 
18,  eerste  lid,  4°,  en tweede lid,  van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over de door de verweerster tegen de voorziening opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid: het cassatieverzoekschrift is niet door een advocaat onderte-
kend:
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Artikel 378 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het ge-
wijzigd is bij artikel 34 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting 
van fiscale geschillen, bepaalt onder meer dat het verzoekschrift in cassatie voor 
de eiser door een advocaat ondertekend en neergelegd mag worden.

Uit  die  bepaling en uit  de parlementaire  voorbereiding van de wet van 15 
maart 1999 volgt dat de eiser in cassatie, in belastingzaken, mag vertegenwoor-
digd worden door een advocaat, die geen advocaat bij het Hof van Cassatie hoeft 
te zijn. Artikel 378 behoudt onverkort de mogelijkheid voor de bevoegde ambte-
naar van de administratie van de directe belastingen om dat verzoekschrift zelf te 
ondertekenen en neer te leggen.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Beoordeling
Het arrest stelt vast dat de verweerster van haar hoofdaandeelhouder een on-

roerend goed en immateriële activa heeft gekocht, een deel van de prijs heeft be-
taald en het saldo van de prijs geboekt heeft in de rekening-courant van die aan-
deelhouder.  Het wijst  er  bovendien op dat genoemd saldo "het  voorwerp uit-
maakt van een overeenkomst tot beschikkingstelling van de gelden aan de ven-
nootschap met een interest van 7 pct.".

Artikel 18, eerste lid, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
zoals  het  in  deze zaak van toepassing is,  bepaalt  dat  dividenden interest  van 
voorschotten omvatten onder de voorwaarden die het vaststelt.

Krachtens  het  tweede  lid  van  voornoemd  artikel  wordt  als  voorschot  be-
schouwd, elke al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldlening verstrekt 
door een natuurlijk persoon aan een vennootschap waarvan hij aandelen bezit, of 
door een persoon aan een vennootschap waarin hij een opdracht of functies als 
vermeld in artikel 32, eerste lid, 1°, van dat wetboek uitoefent.

In de zin van die bepaling kan onder de term "geldlening" ook worden ver-
staan een inschrijving in de rekening-courant van de aandeelhouder of van de 
persoon die de in dat artikel bedoelde opdracht of functies uitoefent.

Het arrest, dat oordeelt dat die termen niet mogen worden uitgebreid "tot ver-
richtingen binnen het kader van een rekening-courant" en op die grond beslist dat 
de administratie niet het recht had de interest in een dividend te herkwalificeren, 
schendt artikel 18 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
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16 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 570

1° KAMER - 16 november 2006

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - ONGRONDWETTIGHEID - OMVANG

De ongrondwettigheid van één van de artikelen van een belastingverordening maakt de 
gehele  belastingverordening  nietig,  wanneer  de  bepalingen  ervan  een  onsplitsbaar  
geheel vormen, daar zij  alle betrekking hebben op een belasting die in strijd met het  
gelijkheidsbeginsel is ingevoerd1. (Artt. 10, 11, 159 en 172, Gw. 1994)

(STAD VERVIERS  T. ROTENBERG n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0072.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 september 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de Grondwet;
- de artikelen 31, 108, tweede lid, 2°, en 110, vierde lid, van de Grondwet;
- de artikelen 1 tot 5 van de belastingverordening van de eiseres op het gebruik van de 

openbare weg voor de plaatsing van afsluitingen, hekken, steigers en voor opslagplaatsen 
van materialen of materieel, welke verordening bij besluit van 27 november 2000 van de 
gemeenteraad van de eiseres met één jaar is verlengd met ingang van 1 januari 2001.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt, met verwijzing naar de motivering van de eerste rechter ,vast 

dat de gemeenteraad van de stad Verviers bij een besluit van 27 november 2000 een be-
lastingverordening op het gebruik van de openbare weg voor de plaatsing van afsluitin-
gen, hekken, steigers en voor opslagplaatsen van materialen of materieel heeft verlengd 
met één jaar met ingang van 1 januari 2001, onder de op 31 december 2000 geldende ta-
rieven en voorwaarden; dat artikel 6 van die belastingverordening bepaalt dat de belasting 
niet wordt geheven wanneer de openbare weg moet worden gebruikt voor werkzaamhe-
den betreffende - de bouw van huizen onder het toezicht van de Nationale Huisvestings-

1 Zie de andersluidende concl. O.M., Pas., 2006, nr.570.; zie Cass., 18 nov. 2005, AR F.04.0053.F, 
en noot 1, nr.609; vgl. Cass., 25 okt. 1985, AR F.85.1202.N, nr 126.
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maatschappij, - de bouw van eigendommen van de overheid die bestemd zijn voor een al 
dan niet kosteloze dienst van openbaar nut, - de bouw van huizen onder de voorwaarden 
die de centrale overheid heeft vastgesteld met het oog op de toekenning van bouwpremies 
door het privé-initiatief, van goedkope woningen en kleine eigendommen, - de renovatie 
(onder bepaalde voorwaarden) van gevels of op de weg uitgevende puntgevels, zulks ge-
durende de eerste maand waarin de openbare weg wordt gebruikt; dat de verweerster tij-
dens het jaar 2001 wegens bouwwerkzaamheden een gedeelte van de rue des Gardes-
Frontières te Stembert heeft gebruikt; dat de eiseres met toepassing van bovengenoemde 
verordening, voor vier perioden van het jaar 2001 belastingen ten belope van in totaal 
9.843,40 euro ten laste van de verweerster ten kohiere heeft gebracht; dat de bezwaar-
schriften die de verweerster had ingediend tegen de vier aanslagen zijn verworpen door 
het college van burgemeester en schepenen van de [eiseres].

Vervolgens vernietigt het bestreden arrest, met bevestiging van het vonnis van de eerste 
rechter, de litigieuze aanslagen, veroordeelt het de eiseres tot terugbetaling van alle ten 
onrechte ontvangen geldsommen, vermeerderd met de moratoire intresten, en verwijst het 
haar in de kosten.

Het bestreden arrest baseert die beslissing op de volgende gronden:
(1) "De (verweerster) werpt tegen de toepassing van een gemeenteverordening tot in-

voering van een belasting op het gebruik van de weg onder meer op dat de tekst aan de 
maatschappijen voor sociale huisvesting een niet te verantwoorden vrijstelling verleent.

[De eiseres] beslist  niettemin dat er wel degelijk een verantwoordingsgrond bestaat, 
(namelijk de maatschappijen niet benadelen, waarvan het doel erin bestaat betaalbare wo-
ningen aan te bieden aan de minstbedeelden, met dien verstande bovendien dat, op ver-
zoek van het hof [van beroep] op de terechtzitting een debat is gevoerd over de vraag 
welk gevolg een onwettig beding heeft op de geldigheid van de verordening zelf, gelet op 
de leer van het Hof van Cassatie (...) (Cass., 25 oktober 1985, A.C., 1985-1986, nr. 221).

(2) De grondwettelijke regels betreffende de gelijkheid van de Belgen en de non-discri-
minatie in belastingzaken beletten niet dat bepaalde categorieën van personen een andere 
fiscale behandeling krijgen, mits deze op objectieve en redelijke gronden kan worden ver-
antwoord; het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met 
inachtneming van het doel en de gevolgen van de ingevoerde belasting en van de band 
van redelijke evenredigheid die er tussen de aangewende middelen en het nagestreefde 
doel moet bestaan (...).

Te dezen is de verordening bedoeld om de financiële problemen van de [eiseres] te ver-
helpen, zodat niet blijkt dat het voor haar objectief en, alle verhoudingen in acht genomen, 
redelijk is zich middelen te ontzeggen door de maatschappen voor sociale huisvesting van 
de belasting vrij te stellen wanneer zij de wegen gebruiken voor hun werkzaamheden, die 
voor evenveel overlast kunnen zorgen als de bouw van andere panden. Een dergelijke 
vrijstelling zou daarentegen wel eens een pervers effect kunnen hebben, namelijk dat die 
openbare maatschappijen zich minder aan de voortgang van hun werken te Verviers gele-
gen laten liggen dan andere belastingplichtige bouwmaatschappijen, terwijl met name de 
terbeschikkingstelling van woningen, ook aan de minstbedeelden, een werk is waarvan de 
afloop kennelijk ten goede komt aan de gemeenschap.

(3) Aldus rijst, in de lijn van het voornoemde arrest van het Hof van Cassatie van 25 
oktober 1985, de vraag welke weerslag het feit dat die vrijstelling in strijd is met het be-
ginsel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet eventueel kan hebben op de belasting-
verordening in haar geheel. Te dezen bestaat het door die beslissing in aanmerking geno-
men gebrek aan belang niet, aangezien de [verweerster], zoals zij uitdrukkelijk ter zitting 
heeft gepreciseerd, zonder de feiten zelf te betwisten, heeft betoogd dat zij voor de toepas-
sing van de litigieuze belastingverordening in dezelfde voorwaarden verkeerde als een 
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maatschappij voor sociale huisvesting ("het verlies van het genot van de openbare weg is 
hetzelfde"), zodat de daaruit voortvloeiende fiscale behandeling dezelfde moest zijn voor 
ieder van hen.

Aangezien de [eiseres] een vrijstelling verleent aan bepaalde maatschappijen, is het nog 
minder  duidelijk  waarom andere  belastingplichtigen  die  in  vergelijkbare  voorwaarden 
verkeren, hiervan uitgesloten worden, zoals dit hier het geval is.

In de omstandigheden van de zaak is het bovendien evenmin duidelijk hoe het, gelet op 
de vereisten van het gelijkheidsbeginsel, mogelijk is die bepalingen te splitsen en de ene 
toe te passen en de andere niet, ofschoon zij een geheel vormen dat de regeling vormt die 
van toepassing is op de personen die de weg gebruiken (onder meer voor machines en ma-
terialen) teneinde panden te bouwen op het grondgebied van de [eiseres]. Dat aspect is ter 
zitting eveneens beklemtoond door de [verweerster] die, gelet op alle gegevens van het 
dossier, terecht heeft beslist dat "het geen zin zou hebben" dat beding als "afscheidbaar" te 
beschouwen.

Te dezen leidt het bestaan van een vrijstelling waarvan de [verweerster] ten onrechte is 
uitgesloten tot de weigering om de litigieuze aanslagen goed te keuren ...".

Grieven
Eerste onderdeel
De in de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet vastgelegde grondwettelijke regels 

van de gelijkheid en de non-discriminatie sluiten niet uit dat categorieën van personen an-
ders worden behandeld, mits zij op een objectief criterium berusten en op redelijke gron-
den zijn verantwoord. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoor-
deeld met inachtneming van het doel en de gevolgen van de bekritiseerde maatregel; het 
gelijkheidsbeginsel wordt geschonden wanneer er geen redelijke verhouding van evenre-
digheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

Het bestreden arrest grondt de beslissing dat de belastingvrijstelling die artikel 6 van de 
belastingverordening invoert in het geval dat de openbare weg moet worden gebruikt voor 
de bouw van huizen onder het toezicht van de Nationale Huisvestingsmaatschappij, te de-
zen op de overweging dat "de verordening bedoeld is om de financiële problemen van de 
[eiseres] te verhelpen, zodat het niet blijkt dat het voor haar objectief en, alle verhoudin-
gen in acht genomen, redelijk zou zijn zich middelen te ontzeggen door de maatschappij-
en voor sociale huisvesting van de belasting vrij te stellen wanneer zij de wegen gebrui-
ken voor hun werkzaamheden".

Krachtens het in de artikelen 31, 108, tweede lid, 2° en 110 van de Grondwet vastgeleg-
de beginsel van de fiscale autonomie van de gemeenten, staat het evenwel aan de gemeen-
teraad om, onder het enkele toezicht van de hogere overheid, bij de goedkeuring van een 
belastingverordening die per definitie bedoeld is om middelen te verschaffen aan de ge-
meente, vrijstellingen te verlenen voor een sociaal doel.

Te dezen loochent het bestreden arrest niet dat de bij de belastingverordening ingevoer-
de vrijstelling bedoeld was om "maatschappijen niet te benadelen waarvan het doel erin 
bestaat betaalbare woningen aan te bieden aan de minstbedeelden". Het bestreden arrest 
beslist evenwel dat die vrijstelling "wel eens een pervers effect zou kunnen hebben, name-
lijk dat die openbare maatschappijen zich aan de voortgang van hun werken te Verviers 
minder gelegen laten liggen dan de andere belastingplichtige bouwmaatschappijen, terwijl 
... de terbeschikkingstelling van woningen, ook aan de minstbedeelden, een werk is waar-
van de afloop kennelijk ten goede komt aan de gemeenschap".

Door de opportuniteit van de bij de belastingverordening ingevoerde vrijstelling aldus 
te beoordelen eigent het arrest zich de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteoverheid 
toe en verantwoordt het niet naar recht de beslissing van het hof van beroep volgens wel-
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ke de vrijstelling niet op een objectief criterium berust, niet in redelijkheid verantwoord is 
en niet in een redelijke verhouding van evenredigheid staat tot het beoogde sociale doel.

Door te beslissen dat de belastingverordening in strijd is met het grondwettelijk begin-
sel van de gelijkheid en de non-discriminatie en door de toepassing ervan te weigeren, 
schendt het bestreden arrest dus de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de Grondwet en mis-
kent het de fiscale autonomie van de gemeenten (schending van de artikelen 31, 108, 
tweede lid, 2°, en 110 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Zelfs als de vrijstelling van de belasting die artikel 6 van de belastingverordening ver-

leent in het geval dat de openbare weg moet worden gebruikt voor de bouw van huizen 
onder het toezicht van de Nationale Huisvestingsmaatschappij de grondwettelijke begin-
selen van de gelijkheid en de non-discriminatie miskent, heeft het bestreden arrest niet 
wettig kunnen beslissen dat die onwettigheid de belastingverordening in haar geheel on-
geldig maakt.

De onwettigheid kan zich enkel tot de gehele belastingverordening uitstrekken in het 
geval dat de vrijstelling die strijdig werd bevonden met het grondwettelijk gelijkheidsbe-
ginsel, volgens de stellers van die verordening, een essentieel onderdeel ervan vormde bij 
ontstentenis waarvan de verordening niet zou zijn goedgekeurd, wat niet blijkt uit de vast-
stellingen van het arrest. Daarentegen blijkt uit de opzet van de belastingverordening dat 
de door het bestreden arrest bekritiseerde vrijstelling een bijkomstig karakter heeft.

Door te beslissen dat de onwettigheid van de bekritiseerde vrijstelling de bepalingen 
van de verordening die niet in strijd zijn met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet 
ongeldig maakt, schendt het bestreden arrest die bepalingen, alsook artikel 159 van de 
Grondwet en de bovenaan in het middel vermelde artikelen van de belastingverordening 
van de eiseres.

III. BESLISSING VAN HET HOF

...

Tweede onderdeel :

Het onderdeel betoogt dat de discriminatoire aard van de vrijstelling die artikel 
6 van de belastingverordening verleent aan de maatschappijen voor sociale huis-
vesting, niet impliceert dat de verordening daarom in haar geheel ongrondwettig 
is.

De bepalingen van de belastingverordening vormen een onsplitsbaar geheel, 
daar zij alle betrekking hebben op een belasting die in strijd met het gelijkheids-
beginsel is ingevoerd. De ongrondwettigheid van artikel 6 van de belastingveror-
dening maakt de gehele verordening nietig.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

16 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
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ten: mrs. Kirkpatrick en M. Levaux, Luik.

Nr. 571

1° KAMER - 16 november 2006

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - RUSTHUIZEN - COLLECTIEVE 
MAALTIJDVERSTREKKING DOOR EEN DERDE - DIENSTVERSTREKKING - BEGRIP

Naar recht verantwoord is het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat een vennootschap 
krachtens een overeenkomst "diensten" door een andere vennootschap is belast met de  
volledige organisatie van collectieve maaltijdverstrekkingen in twee, door laatstgenoemde  
vennootschap geëxploiteerde rusthuizen, met de verplichting een ononderbroken dienst 
te verzekeren en rekening te houden met de specifieke richtlijnen van die vennootschap 
en dat zij  de menu's moest opmaken, met leveranciers onderhandelen en de voor de 
rusthuisbewoners  en  het  personeel  bestemde maaltijden ter  plaatse  moest  bereiden,  
beslist dat de door de eerste vennootschap ten voordele van de tweede vennootschap 
gedane verrichtingen diensten  zijn1.  (Art.  18,  §1,  eerste  en  tweede  lid,  11°,  .B.T.W.-
Wetboek)

(DEMLOC n.v. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0088.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5.1 en 6.1 van de zesde richtlijn 77/338/EG van de Raad van 17 mei 1977 

betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting;
- de artikelen 9 en 18 van het B.T.W.-wetboek
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- het artikel 149 van de Grondwet;
- de bewijskracht van de akten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat "de litigieuze handelingen aan de B.T.W. tegen het volle tarief 

moeten worden onderworpen, omdat zij te dezen een dienst zijn" op grond van de vast-
stelling :

1 H.v.J., 2 mei 1996 (Fauborg-Gelting Linien A/S t. Finanzamt Flensburg), C-231/94, Verz., p I-
2408.
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-"dat de keukens waarin [de eiseres] de maaltijden bereidt zich binnen de rusthuizen 
zelf bevinden en dat de maaltijden die worden bereid met inachtneming van het dieet ei-
gen aan elke rusthuisbewoner, er op karren worden geplaatst en in de restaurantzaal of in 
de kamers van de bewoners worden gebracht door het personeel van de naamloze ven-
nootschap Issat";

-"dat het hof [van beroep] niet vaststelt dat de keukens van de rusthuizen zijn verhuurd 
aan [de eiseres] : artikel 3.5 van de overeenkomst heeft betrekking op de terbeschikking-
stelling van ruimten en de huurovereenkomst van 30 juni 1996 (...) bepaalt dat Issat aan 
[de eiseres] "een geheel van voorwerpen en meubilair bestemd voor de exploitatie van de 
rusthuizen" verhuurt, zonder ze nader te omschrijven maar met de precisering dat ze die-
nen voor het beheer van de Résidence Colibri";

-"dat zowel uit de benaming van de overeenkomst (diensten) als uit de bewoordingen 
die erin worden gebruikt om de taken te omschrijven (diensten) en uit de omschrijving 
zelf van de door [de eiseres] te vervullen taken (cf. de hierboven aangehaalde uittreksels 
uit de overeenkomst) blijkt dat [de eiseres] wel degelijk aan de naamloze vennootschap 
Issat diensten verstrekte die zij  overigens factureerde met de vermelding 'levering van 
diensten voor collectieve maaltijdvoorzieningen'".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 5.1 van de zesde Europese B.T.W.-richtlijn "wordt als levering van 

een goed beschouwd de overdracht of overgang van de macht om als een eigenaar over 
een lichamelijke  zaak te beschikken".  Volgens artikel 6.1 van die  richtlijn "wordt als 
dienst beschouwd elke handeling die geen levering van een goed in de zin van artikel 5 
is".

De artikelen 9 en 18 van het B.T.W.-wetboek bevatten identieke bepalingen.
Volgens het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen moeten, om inzake 

maaltijdbereiding, te bepalen of handelingen leveringen van goederen dan wel diensten 
zijn, "alle omstandigheden waaronder de betrokken handeling wordt verricht in aanmer-
king worden genomen om daaruit de kenmerkende elementen naar voren te halen"; "daar-
toe dient te worden vastgesteld dat de verstrekking van toebereide spijzen en dranken 
voor onmiddellijke consumptie het resultaat is van een serie diensten, die begint bij de be-
reiding van de spijzen en eindigt bij de feitelijke opdiening, en waarbij de klant een infra-
structuur ter beschikking wordt gesteld, bestaande uit een restauratiezaal met bijbehoren-
de ruimten (garderobe etc.) alsmede meubilair en serviesgoed. In voorkomend geval zul-
len de natuurlijke personen wier beroep dit is, de tafel dekken, de klant adviseren en hem 
informeren over de aangeboden spijzen of dranken, de gerechten aan tafel opdienen en ten 
slotte na de maaltijd de tafel afruimen (...). De restaurantverrichting wordt derhalve ge-
kenmerkt door een reeks van elementen en handelingen, waarvan de levering van voedsel 
niet meer dan een onderdeel is en waarin het dienstenaspect ruimschoots de overhand 
heeft. Zij moet bijgevolg als dienst in de zin van artikel 6, lid 1, van de zesde richtlijn 
worden beschouwd. Dit is echter anders, wanneer de verrichting betrekking heeft op (af-
haal)-maaltijden en niet gepaard gaat met diensten die de nuttiging ter plaatse in een pas-
send kader moeten veraangenamen" (arrest van het Hof van Justitie van de Europese Ge-
meenschappen, 6e kamer, 2 mei 1996, zaak C-231/94, nrs. 12, 13 en 14).

Uit dat arrest volgt dat "de verstrekking van toebereide spijzen en dranken voor onmid-
dellijke consumptie" (dat is de dienst) "het resultaat is van een serie diensten, die begint 
bij de bereiding van de spijzen en eindigt bij de feitelijke opdiening, en waarbij de klant 
een infrastructuur ter beschikking wordt gesteld, bestaande uit een restauratiezaal met bij-
behorende ruimten alsmede meubilair en serviesgoed".

Er is daarentegen sprake van levering van goederen "wanneer de verrichting betrekking 
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heeft op (afhaal)-maaltijden en niet gepaard gaat met diensten die de nuttiging ter plaatse 
in een passend kader moeten veraangenamen".

Te dezen kon het hof van beroep, na te hebben vastgesteld "dat de keukens waarin de 
maaltijden door [de eiseres] worden bereid zich binnen de rusthuizen zelf bevinden en dat 
de maaltijden die worden bereid met inachtneming van het dieet, eigen aan elke rusthuis-
bewoner, er op karren worden geplaatst en in de restaurantzaal of in de kamers van de be-
woners worden gebracht door het personeel van de naamloze vennootschap Issat", niet 
wettig beslissen dat de litigieuze handelingen diensten waren in de zin van het voormelde 
artikel 6 van de zesde richtlijn (artikel 18 van het B.T.W.-wetboek).

Uit die feitelijke vaststellingen van het arrest volgt immers dat de [eiseres] de maaltij-
den bereidt, maar dat deze "op karren worden geplaatst en in de restaurantzaal of in de ka-
mers van de bewoners worden gebracht door het personeel van de naamloze vennootschap 
Issat".

Blijkens de vaststellingen zelf van het arrest worden de door de [eiseres] toebereide 
maaltijden wel degelijk opgediend door de naamloze vennootschap Issat (en dus niet door 
de [eiseres].

Het arrest stelt dus niet vast, zoals nochtans door de bovengenoemde bepalingen van de 
richtlijn en door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen wordt vereist, dat de levering van voedsel (voor de [eiseres] die de betrokken maaltij-
den verstrekte) "slechts een onderdeel was waarin het dienstenaspect ruimschoots de over-
hand heeft" .

Het arrest  miskent aldus de wettelijke begrippen levering van goederen en diensten 
(schending van de artikelen 5.1 en 6.1 van de zesde B.T.W.-richtlijn en 9 en 18 van het 
B.T.W.-wetboek).

Zo nodig vraagt de [eiseres] aan het Hof van Cassatie dat het aan het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen de volgende prejudiciële vraag zou stellen :

"welke gemeenschapsrechtelijke  regeling geldt  voor  restaurantverrichtingen,  die  een 
onderneming uitvoert in de keukens van een door een andere onderneming geëxploiteerd 
rusthuis, rekening houdend met het feit dat de maaltijden door eerstgenoemde worden be-
reid maar aan de bewoners van het rusthuis worden opgediend door de tweede? Betreft 
het hier leveringen van toebereide maaltijden die aan een verlaagd B.T.W.-tarief (6 pct.) 
volgens de Belgische wet) kunnen worden onderworpen dan wel om een dienst waarop 
bijgevolg het volle tarief van toepassing is?"

....
Derde onderdeel
Uit de artikelen 9 en 18 van het B.T.W.-wetboek en 5.1 en 6.1 van de zesde richtlijn 

alsook uit  de  rechtspraak van het Hof van Justitie  van de Europese Gemeenschappen 
blijkt dat "alle omstandigheden waaronder de betrokken handeling wordt verricht in aan-
merking moeten worden genomen om daaruit de kenmerkende elementen naar voren te 
halen" (bovenaangehaald arrest van het HvJ. Van 2 mei 1996, zaak C-231/94, nr. 12).

Daar het arrest beslist dat de litigieuze handelingen diensten zijn op grond "dat zowel 
uit de benaming van de overeenkomst (dienst) als uit de bewoordingen die erin worden 
gebruikt om de taken te omschrijven (diensten) en uit de omschrijving zelf van de door 
(de eiseres) te vervullen taken (cf. de hierboven aangehaalde uittreksels uit de overeen-
komst) blijkt dat (de eiseres) wel degelijk diensten aan de naamloze vennootschap Issat 
verstrekte, die zij overigens factureerde met de vermelding ' dienst collectieve maaltijd-
voorzieningen'", houdt het te dezen geen rekening "met alle omstandigheden" zoals door 
het bovenaangehaalde arrest van het H.v.J. wordt vereist, aangezien het enkel acht slaat 
op de bewoordingen van de overeenkomst maar niet op de feitelijke werkelijkheid, terwijl 
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het belastingrecht in beginsel uitgaat van de werkelijkheid.
Benevens op de gronden die reeds bekritiseerd werden in de eerste twee onderdelen en 

die volgens het onderhavige verzoekschrift de bewijskracht van de akten miskennen en ar-
tikel 149 van de Grondwet schenden, grondt het arrest zijn beslissing enkel op de aan een 
overeenkomst gegeven benaming, bepaalde bewoordingen die erin worden gebruikt als-
ook op de bewoordingen van een factuur, zonder echter de facto, zoals dat door de boven-
aangehaalde teksten van de richtlijn wordt vereist vast te stellen dat "de restaurantverrich-
ting wordt gekenmerkt door een reeks van elementen en handelingen, waarvan de levering 
van voedsel niet meer dan een onderdeel is en waarin het dienstenaspect ruimschoots de 
overhand heeft" (arrest van het H.v.J. van 2 mei 1996, op. cit., nr. 12).

Nochtans was het wel degelijk deze "reeks van elementen en handelingen" die de [eise-
res] had uiteengezet in haar conclusie (die hierboven in het tweede onderdeel wordt aan-
gehaald)) en om de vaststelling (of althans om het onderzoek) waarvan zij het hof van be-
roep verzocht.

Door zich enkel te baseren op de bewoordingen van een overeenkomst en van een fac-
tuur zonder de "elementen en handelingen" in feite vast te stellen, verantwoordt het arrest 
dus niet naar recht de beslissing dat de litigieuze handelingen de facto diensten waren 
(schending van de artikelen 9 en 18 van het B.T.W.-wetboek en 5.1 en 6.1 van de 6de 
richtlijn).

....
III. BESLISSING VAN HET HOF
Het eerste middel
Eerste en derde onderdeel
Artikel 6, §1, eerste lid, van de zesde richtlijn 44/338/EG van de Raad van 17 

mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake 
omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde 
waarde : uniforme grondslag bepaalt dat als een dienst wordt beschouwd, elke 
handeling die geen levering van een goed is in de zin van artikel 5.

Uit het arrest C.231/94 van 2 mei 1996 van het Hof van Justitie van de Euro-
pese Gemeenschappen in de zaak Faaborg-Gelting Linien A/S tegen Finanzamt 
Flensburg  blijkt  dat  restaurantverrichtingen  die  bestaan  in  de  opdiening  van 
maaltijden die bestemd zijn om ter plaatse te worden genuttigd, geen leveringen 
van goederen maar diensten zijn in de zin van artikel 6, §1, van de bovenge-
noemde richtlijn  op grond dat  die  handelingen  gekenmerkt  worden  door  een 
reeks van elementen en handelingen, waarvan de levering van voedsel niet meer 
dan  een  onderdeel  is  en  waarin  het  dienstenaspect  ruimschoots  de  overhand 
heeft.

Krachtens artikel  18,  §1, eerste lid,  van het  B.T.W.-wetboek wordt als een 
dienst beschouwd, elke handeling die geen levering van een goed is in de zin van 
dit wetboek.

Naar luid van het tweede lid, 11° van die bepaling wordt als een dienst be-
schouwd de uitvoering van een contract dat tot voorwerp heeft het verschaffen 
van spijs en drank in restaurants en cafés en, meer algemeen, in omstandigheden 
voor het verbruik ter plaatse.

Zonder in dat opzicht door het middel te worden bekritiseerd wijst het arrest 
erop dat "het te dezen niet erop aankomt uit te maken of [de eiseres] goederen le-
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vert dan wel diensten verstrekt aan de eindconsument (in casu de rusthuisbewo-
ner), maar wel of een dienst wordt verstrekt aan de medecontractant, namelijk de 
naamloze vennootschap Issat, aan wie de facturen worden gericht, en zulks op 
grond van de algemene regel, vervat in artikel 18, §1, eerste lid, van het B.T.W.-
wetboek".

Het stelt vast dat de eiseres door de vennootschap Issat was belast met de orga-
nisatie van de dienst collectieve maaltijdvoorzieningen in twee, door die ven-
nootschap geëxploiteerde rusthuizen,  met de verplichting een "ononderbroken 
dienst" te verzekeren "en rekening te houden met de specifieke richtlijnen van Is-
sat" en dat zij de menu's moest opmaken, met de leveranciers moest onderhande-
len en de voor de bewoners en het personeel van de rusthuizen bestemde maaltij-
den ter plaatse moest bereiden.

Na de diverse opdrachten en verplichtingen van de eiseres te hebben onder-
zocht, beslist het arrest dat "zowel uit de benaming van de overeenkomst (dien-
sten) als uit de bewoordingen die erin worden gebruikt om de taken te omschrij-
ven (diensten), en uit de omschrijving zelf van de door [de eiseres] te vervullen 
taken blijkt dat [zij] wel degelijk aan de naamloze vennootschap Issat diensten 
verstrekte  die  zij  overigens factureerde  met  de  vermelding  'dienst  collectieve 
maaltijdvoorzieningen'".

Aangezien het arrest aldus alle omstandigheden van de zaak in aanmerking 
neemt en daaruit de kenmerkende elementen naar voren haalt, verantwoordt het 
arrest naar recht zijn beslissing dat de door de eiseres ten voordele van de ven-
nootschap Issat verrichte handelingen diensten zijn.

Er bestaat geen grond om de in het middel gesuggereerde prejudiciële vraag 
aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te stellen, aangezien 
ze geen vraag om uitlegging van een bepaling van de zesde richtlijn opwerpt.

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

16 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. T'Kint en Th. Afschrift, Brussel.

Nr. 572

1° KAMER - 17 november 2006

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
CONCLUSIETERMIJNEN - DAGSTELLING ARTIKEL 751, GER.W. - CONCLUSIES NEERGELEGD BUITEN 
DE TERMIJN - VERWIJZING NAAR DE ROL - NIEUWE DAGSTELLING ARTIKEL 750, GER.W. - 
GEVOLG
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2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
CONCLUSIETERMIJNEN - DAGSTELLING ARTIKEL 751, GER.W. - CONCLUSIES NEERGELEGD BUITEN 
DE TERMIJN - VERWIJZING NAAR DE ROL - NIEUWE DAGSTELLING ARTIKEL 750, GER.W. - 
GEVOLG

1º en 2°  Wanneer na dagstelling overeenkomstig artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek  
er buiten de in die dagstelling verleende termijn een conclusie werd neergelegd, dient de  
rechter  die nadien  op grond van een dagstelling  overeenkomstig  artikel  750 van het 
Gerechtelijk Wetboek kennis van de zaak neemt, die buiten de termijn van de dagstelling 
overeenkomstig  artikel  751  neergelegde  conclusie,  niet  ambtshalve  uit  het  debat  te  
weren1. (Art. 750 en 751, Ger.W.)

(N. N  T. M. A. en  C..)

ARREST

(A.R. C.05.0204.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 december 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de raadsman van de eiseres op 2 april 2003 verzocht om de zaak op te roepen 

conform artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper een beschikking 

verleende op 9 juli 2003 waarbij hij vaststelt dat de verweersters geen conclusie 
hadden genomen binnen de in de wet bepaalde termijn en de eiseres terecht be-
paling van de zitting vraagt in toepassing van artikel 751 van het Gerechtelijk 
Wetboek en de rechtsdag bepaalde op 5 november 2003;

- de verweersters werden opgeroepen bij gerechtsbrieven van respectievelijk 
10 juli 2003 en ook hun raadsman werd verwittigd; 

- de verweersters voor het eerst een conclusie hebben neergelegd op 4 novem-
ber 2003.

- volgens het proces-verbaal van de terechtzitting op 5 november 2003 de zaak 
op verzoek van de raadsman van de eiseres naar de bijzondere rol is verwezen;

- op 11 december 2003 de raadsman van de verweersters opnieuw vaststelling 
heeft gevraagd, maar nu overeenkomstig artikel 750, §2, van het Gerechtelijk 
Wetboek;

1 In die zin: Rb. Brussel 29 juni 1995, J.L.M.B., 1996, 304.
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- bij beschikking van 2 maart 2004 vaststelling werd verleend voor de zitting 
van 2 juni 2004, terwijl aan de partijen nog een termijn werd verleend om te con-
cluderen, namelijk de eiseres een maand vanaf de kennisgeving en de verweer-
sters ook een maand na het verstrijken van de voormelde termijn;

- alleen de eiseres nog heeft geconcludeerd op 1 april 2004;
- volgens het proces-verbaal van de terechtzitting de zaak op 2 juni 2004 op te-

genspraak werd behandeld.
2.  Wanneer  na dagstelling overeenkomstig artikel  751 van het  Gerechtelijk 

Wetboek er buiten de in die dagstelling verleende termijn een conclusie werd 
neergelegd, dient de rechter die nadien op grond van een dagstelling overeen-
komstig artikel 750 van het Gerechtelijk Wetboek kennis van de zaak neemt, die 
buiten  de  termijn  van  de  dagstelling  overeenkomstig artikel  751  neergelegde 
conclusie, niet ambtshalve uit het debat te weren.

3. Uit voormeld procesverloop volgt dat de zaak op 2 juni 2004 werd behan-
deld en in beraad genomen, niet met toepassing van artikel 751 van het Gerech-
telijk Wetboek maar, na verzending naar de bijzondere rol, met toepassing van 
artikel 750 van dit wetboek.

4. Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

17 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waüters, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 573

1° KAMER - 17 november 2006

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — ALLERLEI - NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP - OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN - VOORNEMEN - INSCHRIJVING BIJ DE 
C.B.F.A. - GEVOLGEN

Het vermoeden van bezit van statuut van een naamloze vennootschap die een openbaar  
beroep op het spaarwezen heeft gedaan dat verbonden is aan de inschrijving op de lijst  
bij  de Commissie voor het Bank-, Financie-  en Assurantiewezen,  geldt enkel voor de 
vennootschappen die  beroep hebben gedaan op het  spaarwezen overeenkomstig  de 
wijze beschreven in artikel 438, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen. (Artt. 
438, eerste, tweede en derde lid, Wetboek van vennootschappen)

(COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN  T. SOCREAL  b.v.b.a;)
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ARREST

(A.R. C.05.0443.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 juli 2005 gewezen door het 

hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1315, lid 1, en 1349 tot en met 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 438 van het Wetboek van Vennootschappen, 195, 196, 198, 203 van het 

koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschap-
pen;

- artikel 1, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare over-
nameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen (hierna genoemd 
het Overnamebesluit);

- het beschikkingsbeginsel en het recht van verdediging (algemene rechtsbeginselen).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest vernietigt de bovenvermelde beslissing van de CBFA (de eiseres) 

op grond van de overweging (p. 18, onderaan) dat "de doelvennootschap Vooruitzicht niet 
kan worden beschouwd als een vennootschap die voldoet aan de notie vennootschap zoals 
bedoeld in artikel 1, §1(*), 1° of 2° van het Overnamebesluit".

Meer bepaald m.b.t. de hypothese bepaald in artikel 1, §2, 2° van dit Overnamebesluit, 
overweegt het arrest het volgende:

"Nopens de vraag of de 14.000 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vormen al 
dan niet onder meer dan vijftig personen waren verspreid, worden geen sluitende indica-
ties aangereikt door de partijen" (arrest p. 16, nr. 33);

(...)
"Het geheel van deze gegevens kan naar rede geen éénduidige conclusie in één of ande-

re zin wettigen omtrent de verspreiding van de aandelen onder het publiek" (arrest, p. 16, 
nr. 34);

 - "Het is dan ook niet aangetoond dat de derde hypothese geviseerd in artikel 1, §2, van 
het Overnamebesluit in hoofde van Vooruitzicht is vervuld" (arrest p. 17, nr. 34 - lid 2);

- "Het enkele feit dat Vooruitzicht sedert 1989 ingeschreven staat op de lijst van de 
CBFA met de vennootschappen als bedoeld in artikel 1, §2, van het Overnamebesluit is 
op zich niet determinerend en verandert dus niets aan de geformuleerde conclusie" (arrest 
p. 19, lid 1).

Grieven
De door het arrest niet bewezen geachte hypothese is deze, bepaald in artikel 1, §2, 2°, 

van het Overnamebesluit krachtens hetwelk "onder vennootschap die een openbaar beroep 
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doet of heeft gedaan op het spaarwezen (...) voor de toepassing van de hoofdstukken 1 en 
II van dit besluit (wordt) verstaan:

andere vennootschappen dan diegene die bedoeld worden sub 1° waarvan effecten als 
bedoeld in §3 onder meer dan 50 personen verspreid zijn".

(...)
Derde onderdeel 
Schending van de artikelen 1315, 1349 t/m 1353 Burgerlijk Wetboek, 870 Gerechtelijk 

Wetboek, 438 Wetboek van Vennootschappen, 195, 196, 198, 203 koninklijk besluit van 
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en 1, §2, 2°, van 
het Overnamebesluit.

Uit het door de eiseres in conclusie (aanvullende en syntheseconclusie, p. 20) ingeroe-
pen artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen volgt dat zolang een naamloze 
vennootschap, overeenkomstig de artikelen 438, lid 2 en lid 4, Wetboek van Vennoot-
schappen, 195, 196 van het koninklijk besluit houdende uitvoering van het Wetboek van 
Vennootschappen, is ingeschreven in de lijst, opgesteld door de CBFA, zij vermoed wordt 
een openbaar beroep op het spaarwezen te doen; zij immers overeenkomstig hetzelfde ar-
tikel 438, lid 2 en lid 3, Wetboek van Vennootschappen en de artikelen 198 en 203 van 
het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van dit wetboek, de schrapping 
van vermelde lijst slechts kan bekomen indien zij bewijst dat alle bedoelde effecten niet 
meer - zoals gesteld in artikel 1, §2, 2°, Overnamebesluit - onder meer dan vijftig perso-
nen verspreid zijn.

Deze wettelijke bewijswaarde en -last, verbonden aan artikel 438 Wetboek van Ven-
nootschappen en de bovenvermelde uitvoeringsbepalingen is door het arrest miskend waar 
het in de niet betwiste omstandigheden, nl. de nog steeds geldende inschrijving in de lijst 
van de CBFA, in strijd met de bewijslastverdeling zoals die bepaald is in de artikelen 
1315 Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek en in strijd met de bewijswaarde, 
verbonden aan vermoedens (artikelen 1349 t.e.m. 1353 Burgerlijk Wetboek), de bewijs-
last, althans het bewijsrisico ten onrechte ten laste legt van de eiseres en, wat betreft het 
door  de eiseres ingeroepen feit  dat  Vooruitzicht  ingeschreven staat  op de lijst  van de 
CBFA met de vennootschappen als bedoeld in artikel 1, §2, van het Overnamebesluit, 
zich beperkt tot de overweging dat dit feit "niet determinerend" is en "dus niets verandert 
aan de geformuleerde conclusie".

Door aldus te oordelen heeft het arrest zowel de artikelen 438 Wetboek van Vennoot-
schappen, 1, §2, 2°, van het Overnamebesluit en 195, 196, 198 en 203 van het koninklijk 
besluit ter uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen als de algemene regels inza-
ke bewijslast, vervat in de artikelen 1315 en 1349 t/m 1353 (m.b.t. het "vermoeden" als 
bewijsmiddel) en 870 Gerechtelijk Wetboek geschonden.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Derde onderdeel
5. Artikel 438, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat 

een naamloze vennootschap wordt geacht een openbaar beroep op het spaarwe-
zen te doen of gedaan te hebben wanneer zij een openbaar beroep heeft gedaan 
op het spaarwezen in België of in het buitenland via een openbaar aanbod tot in-
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schrijving, een openbaar aanbod tot verkoop, een openbaar aanbod tot omruiling 
of via de opneming in een notering in de zin van artikel 4 van het wetboek van 
de effecten in dat artikel 438 bepaald

Artikel 438, tweede lid, in fine Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat een 
vennootschap die voornemens is om voor de eerste maal een openbaar beroep op 
het spaarwezen te doen, zich dient in te schrijven bij de Commissie voor het 
Bank-, Financiewezen en Assurantiewezen.

Krachtens artikel 438, derde lid, wordt een naamloze vennootschap niet langer 
geacht een openbaar beroep op het spaarwezen te doen of gedaan te hebben, on-
der meer wanneer zij bewijst dat alle obligaties en effecten waarmee een van in 
het tweede lid bedoelde verrichtingen zijn uitgevoerd, niet meer onder het pu-
bliek verspreid zijn.

Uit  die  bepalingen  volgt  dat  het  vermoeden van  bezit  van statuut  van een 
naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan 
dat verbonden is aan de inschrijving op de lijst, enkel geldt voor de vennoot-
schappen die beroep hebben gedaan op het spaarwezen overeenkomstig de wijze 
beschreven in artikel 438, eerste lid.

6. Uit het arrest blijkt niet dat de betrokken vennootschap de verrichtingen ge-
daan heeft bedoeld in artikel 438, eerste lid.

Het onderdeel vraagt een onderzoek van feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd 
is.

Het is niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

17 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. De Gryse en van Ommeslaghe.

Nr. 574

1° KAMER - 17 november 2006

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - BELASTINGEN - BEGRIP

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - NON-
DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN - 
BELASTINGEN - BEGRIP

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 172 
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- GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE INZAKE BELASTINGEN - BEGRIP

4º BELASTING - GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE INZAKE BELASTINGEN - ONDERSCHEID 
VOLGENS VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VAN BELASTINGPLICHTIGEN - VEREISTE VERANTWOORDING - 
TOETSING VAN HET GEMAAKTE ONDERSCHEID

5º BELASTING - GEMEENTEBELASTING - VERENIGBAARHEID MET DE GELIJKHEID INZAKE 
BELASTINGEN - VEREISTEN

6º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - VERENIGBAARHEID MET DE GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN - 
VEREISTEN

1º, 2°, 3°, 4°, 5° en 6°  De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de  
niet-discriminatie op het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een 
verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën 
van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat;  
de al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het 
doel  en  de  gevolgen  van  de  ingestelde  belasting  en  aan  de  redelijkheid  van  de 
verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel1. (Artt. 10, 11 en 172, 
Gw. 1994)

(BELGACOM MOBILE n.v. T. GEMEENTE LENNIK)

Conclusies van advocaat-generaal Dirk THIJS:
1. De gemeente Lennik heeft  op 29 juni 1998 een belastingreglement uitgevaardigd 

waarbij een gemeentebelasting wordt geheven op relaisstations2 voor telefooncommunica-
tie, geplaatst in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare weg. 

Het  blijkt  uit  de  preambule  van  het  belastingreglement  dat  daarvoor  twee  redenen 
waren:

- deze relaisstations worden eerder als landschapverstorend ervaren en in het raam van 
een goede ruimtelijke ordening, is het wenselijk relaisstations voor telefooncommunicatie 
geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg te belasten;

- de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente moeten in evenwicht worden gehou-
den en hiervoor is het noodzakelijk de nodige belastingen op te leggen.

Op 16 november 1998 heeft de gemeente Lennik een aanslag ten aanzien van eiseres 
geheven ingevolge dit reglement, waartegen eiseres een bezwaarschrift indiende.

Op 18 december 2003 verklaart het Hof van Beroep te Brussel de vordering van eiseres 
om  de  beslissing  van  de  Bestendige  Deputatie  van  16  september  1999  -waarbij  het 
bezwaar van eiseres tegen deze aanslag werd verworpen- teniet te doen en de ontheffing 
of vernietiging te bevelen van de aangevochten belasting, ongegrond.

2.  In het  eerste onderdeel  van het  eerste middel voert  eiseres aan dat aangezien de 
belasting  enerzijds  wordt  geheven  op  eigenaars  van  relaisstations  voor 
telefooncommunicatie, terwijl anderzijds deze belasting niet wordt geheven op eigenaars 
van zenders en ontvangers van andere vormen van communicatie, er een verschil ontstaat 
in behandeling zonder dat hiervoor een redelijke en objectieve verantwoording bestaat.

Door te beslissen dat er geen schending van het gelijkheidsbeginsel is op dit punt en dat 
het litigieus belastingreglement wettig kon worden toegepast, schenden de appelrechters 
volgens  eiseres  de  artikelen  10,  11  en  172  van  de  Grondwet  en  de  toepasselijke 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Artikel 2 van het belastingreglement bepaalt dat als relaisstation wordt beschouwd, elke al dan niet 
op blijvende wijze geplaatste ontvanger en/of zender voor telefooncommunicatie.



Nr. 574 - 17.11.06 HOF VAN CASSATIE 2347 

bepalingen van het belastingreglement.
3. De in artikel 10 van de Grondwet vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen, de 

in artikel 11 van de Grondwet neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de 
aan de Belgen erkende rechten en vrijheden, alsmede de regel van artikel 172 van de 
Grondwet  inzake de  gelijkheid  voor  de  belastingen,  impliceren  dat  allen,  die  zich  in 
dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld.

Uw Hof oordeelde meermaals “dat de grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van 
de Belgen en de niet-discriminatie inzake belastingen er niet aan in de weg staan dat een 
verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën 
van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; dat 
de al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het 
doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding 
tussen de aangewende middelen en het beoogde doel”3.

In de geest van bedoelde rechtspraak wordt het gelijkheidsbeginsel enkel geschonden 
wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan 
met het beoogde doel.

4. De door de rechter ter zake uitgeoefende controle is weliswaar beperkt tot een margi-
nale toetsing, waarbij de rechter zich de vraag stelt of de overheid, bij de afweging van 
alle in aanmerking komende belangen al dan niet in redelijkheid kon komen tot het geno-
men besluit4.

5. Bij de beoordeling van een reglement mag de rechter zich overigens niet begeven op 
het terrein van de opportuniteit, de doeltreffendheid of de politieke beleidsvoering, doch 
enkel op het terrein van de wetmatigheid5.

6. Het weerhouden van een miskenning impliceert zodoende dat er in werkelijkheid een 
kennelijke wanverhouding bestaat6.

7. Om te kunnen beslissen of het maken van categorieën van belastingplichtigen objec-

3 Cass, 5 oktober 1990, AC., 1990-91, nr. 61, met conclusie van adv.-gen. D’HOORE; Cass., 30 april 
1992, AC., 1991-92, 823; Cass., 10 september 1993, AC., 1993, nr. 341; Cass., 3 oktober 1996, AC., 
1996, nr. 353; Cass., 16 oktober 1997, F.J.F., 97/241; Fisc. Koer., 1997, 634, noot VAN LAERE; Cass., 
12 januari 1998, AC., 1998, nr. 19; Cass., 1 oktober 1999, AC., 1999, 496; Cass., 17 november 2000, 
F.99.O156.N;  Cass.,  29  maart  2002,  J.L.M.B.,  2002,  186;  Cass.,  15  januari  2004,  A.R.  nr. 
F.02.0006.N, www.cass.be; Zie ook: Cass., 21 december 1982, AC., 1982-83, 544; Cass., 6 februari 
1987, AC., 1986-87, 757; Cass., 13 maart 1987, AC., AC., 1986-87, 924; Cass., 26 januari 1989, AC., 
1988-89, 635; Voor een overzicht van rechtspraak inzake de bestrijding van provinciale en gemeente-
lijke belastingen op grond van schending van het gelijkheidsbeginsel, zie F. KRANSFELD en J. VANDEN 
BRANDEN, Fiscale Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen 198O-1998, Boek I, Deel I: Algeme-
ne beginselen, Larcier, Gent, 1999, V.Z.W. Fiskofoon (Ed.), nr. 71, p. 34-42.
4 Cass., 5 oktober 1990, AC., 199O-91, nr. 61, met conclusie van adv.-gen. D’HOORE; Cass., 6 februa-
ri 1987, AC., 1986-87, 757; Cass., 19 september 1981, Pas. 1982, I, 98); E. KRINGS, “L’égalité en ma-
tière fiscale dans la jurisprudence de la Cour de Cassation”, in Protection des droits fondamentaux 
du contribuable, Bruylant, Brussel, 1993, 82, nr. 30; F. DEBAEDTS, De algemene rechtsbeginselen in 
het administratief recht, in Algemene rechtsbeginselen, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 
1991, 256; S. VAN CROMBRUGGE, De gelijkheid in het fiscaal recht,  R.W., 1991-92, 1207, nr. 13; F. 
MEERSCHAUT, De rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de private rechtspraktijk (1992-
1997), T.P.R., 1998, 950, nr. 124
5 Cass., 5 oktober 1990, AC., 1990-91, nr. 61, met conclusie van adv.-gen. D’Hoore; Cass., 30 april 
1992, A.C., 1991-92, 823; Arbitragehof, 13 januari 1991, nr. 2/91, B.10; Arbitragehof, 4 juli 1991, nr. 
20/91, nr. B.10.
6 M. DE JONCKHEERE, De gemeentelijke belastingbevoegdheid. Fiscaaljuridische aspecten, die Keure, 
Brugge, 1996, 121, nr. 114; M. BOES, Rechter en bestuur. Redelijkheid, zorgvuldigheid en marginale 
toetsing, in Liber Amicorum Jan Ronse, Story-scientia, Brussel, 1986, 8; J. Van HOUTTE, Beginselen 
van het Belgisch belastingrecht, Story-Scientia, Gent, 1979, 143; F. DEBAEDTS, o.c., 258.

http://www.cass.be/
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tief en redelijk is, volstaat het, volgens de rechtspraak van Uw Hof, dat in redelijkheid 
blijkt dat er een objectieve verantwoording bestaat of kan bestaan voor die categorieën: 
aldus is niet naar recht verantwoord, het arrest dat de verantwoording van het gemaakte 
onderscheid tussen verschillende categorieën van belastingplichtigen verwerpt omdat de 
belastingheffer de vaststellingen en feiten, die aan de belasting ten gronde liggen niet vol-
doende bewijst7.

8.Uw Hof oordeelde voorts dat er weliswaar geen willekeurig onderscheid mag worden 
gemaakt tussen belastingplichtigen, maar dat zulks niet betekent dat het criterium van on-
derscheid verband moet houden met de aard en het doel van de bedoelde belasting8.

9.  Als  wij  het  litigieus  belastingreglement  toetsen  aan  voormelde  principes,  blijkt 
vooreerst  dat  geplaatste  ontvangers  en/of  zenders  voor  telefooncommunicatie  zich  in 
dezelfde toestand vinden als gelijkaardige ontvangers en/zenders van andere vormen van 
communicatie:  gelijkaardige  masten  of  pylonen  zijn  immers  even  onesthetisch  en 
landverstorend als de relaisstations voor telecommunicatie.

10.  Het  door  het  reglement  gebezigde  criterium  van  onderscheid  tussen  de 
belastingplichtigen  kan  ten  deze  m.i.  niet  op  objectieve  en  redelijke  wijze  worden 
verantwoord. 

Het reglement spreekt enkel over ontvangers en/of zenders voor telefooncommunicatie 
zonder een reden op te geven waarom andere gelijkaardige antennes of masten niet onder 
de belasting vallen.

Het  doel  en  de  gevolgen  van  de  ingevoerde  belasting  zijn  de  verstoring  van  het 
landschap  tegen  te  gaan  en  ook  de  ontvangsten  en  de  uitgaven  van  de  gemeente  in 
evenwicht te houden. In functie van het beoogde doel, wordt er in het reglement geen 
verantwoording gegeven waarom enkel de relaisstations voor telecommunicatie aan de 
belasting worden onderworpen en niet de andere zenders en/of ontvangers van andere 
vormen van communicatie.

In  casu  oordeelde  het  bestreden  arrest  volgens  mij  verkeerdelijk  dat  het  eventueel 
landschapverstorend  karakter  van  andere  toestellen  voor  spraakcommunicatie, 
gegevenscommunicatie of energieoverbrenging niet abstract moet worden vergeleken met 
het landschapsverstorend karakter van de relaisstations, maar moet worden afgewogen ten 
opzichte van de concrete functie die elk van deze andere toestellen vervult en de duur dat 
zij reeds in het landschap aanwezig zijn. 

Eiseres  voert  m.i.  terecht  aan  dat  er  geen  redelijk  verband  bestaat  tussen  het 
onderscheid  en  het  doel  van  het  belastingreglement,  met  name het  tegengaan  van  de 
verstoring van het landschap: de functie van een zender of een ontvanger staat immers los 
van het al dan niet landschapsverstorend karakter ervan. Enkel de omvang en vormgeving 
van een dergelijke infrastructuur kan hiermee redelijkerwijze verband houden.

De  redengeving  dat  andere  toestellen  voor  spraakcommunicatie, 
gegevenscommunicatie of energieoverbrenging minder landschapverstorend zouden zijn 
omdat  ze  reeds langer  in  het  landschap aanwezig zijn,  is  bovendien niet  objectief  en 
redelijk;  een  mast  of  een  pyloon  blijft  het  landschap  ontsieren,  ook  al  staat  deze 
infrastructuur er al jaren. 

Ten overstaan van het budgettair doel van het reglement is er evenmin een objectieve 
reden voorhanden waarom de belasting enkel geheven wordt op de relaisstations voor 
telecommunicatie en niet op de andere zenders en/of ontvangers. Ook in dit opzicht is de 
belasting discriminatoir.

11. Vier rechtbanken van eerste aanleg die zich over deze problematiek hebben gebo-

7 Cass., 1 oktober 1999, AC., 1999, 496.
8 Cass., 21 december 1982, AC., 1982-83, 544; zie ook Cass., 26 januari 1989, AC., 1988-89, 635.
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gen, hebben, in tegenstelling tot het bestreden arrest, geoordeeld dat dergelijke gemeente-
belasting een schending inhield van het gelijkheidsbeginsel9. 

12. De toezichthoudende overheid blijkt intussen de standpunten uit de rechtspraak te 
hebben overgenomen. 

In het Vlaamse Gewest was dit met betrekking tot de schotelantennes reeds eerder het 
geval (cfr.  Omzendbrief van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden 
van 29 juni 1999).

De  Vlaamse  minister  van  Binnenlandse  Aangelegenheden,  Cultuur,  Jeugd  en 
Ambtenarenzaken wijst  er in een omzendbrief van 14 juli  2004 op “dat verschillende 
rechtbanken de gemeentebelasting op GSM-masten in strijd hebben bevonden met het 
gelijkheidsbeginsel.  Een  belasting  waarin  ter  verantwoording  verwezen  is  naar  de 
landschapverstoring  door  GSM-masten  is  inderdaad  discriminerend  ten  opzichte  van 
andere,  gelijkaardige  antennes  of  masten  die  niet  aan  de  belasting  onderworpen  zijn. 
Daarom wordt  beter  gekozen  voor  een  meer  algemene  omschrijving,  bijvoorbeeld  de 
volgende:  Er  wordt  een  belasting  geheven  op  masten  en  pylonen  geplaatst  op  het 
grondgebied van de gemeente, in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare weg. Voor de 
toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: […]”.

Wat de GSM-masten betreft, worden de aandacht van de provincies en de gemeenten 
regelmatig gevestigd op de ‘Telecomcode’ die de Vlaamse Regering in 1999 samen met 
de  drie  betrokken  ondernemingen  in  de  telecommunicatiesector  ondertekend  heeft  en 
waarbij  een akkoord bereikt  werd over  de na te  leven normen inzake onder  meer  de 
inplanting, de afmetingen en het uitzicht van de zendmasten.

Het lijkt er derhalve op dat het niet fiscale doel dat de lokale overheden met de betrok-
ken belastingen nastreven, bereikt moet worden met niet fiscale maatregelen10.

13. In deze context kan verwezen worden naar de rechtspraak van Uw Hof volgens de-
welke het gelijkheidsbeginsel ook geschonden wordt wanneer vaststaat dat de aangewen-
de middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan tot het door de belasting beoogde 
doel11 12. 

9 zie Rb. Brugge, 18 december 2000, stuk III 4 in procedure farde voor Hof van Beroep; Rb. Antwer-
pen, 29 juni 2001, stuk III 6; Rb. Gent, 22 november 2001, T.F.R. 2002, 483.
10 E. VAN DOOREN, “Kink in de kabel voor lokale belastingen op schotelantennes en GSM-masten”, 
T.F.R., 2002, nr. 221, p. 494.
11 Cass., 6 mei 1999, A.C., 1999, nr. 265), alsmede naar de rechtspraak van het Hof van Justitie van 
de EG i.v.m. de belemmering van de vrijheid van dienstverrichting, stellende dat de jaarlijkse ge-
meentebelasting op schotelantennes niet mag verder gaan dan nodig om haar doelstelling van be-
scherming van het milieu te bereiken ( H.v.J. EG, C-17/00, De Coster, Jurispr. P. I-9445.
12 In die zaak oordeelde het Hof van Justitie van de EG dat de artikelen 49, 50 en 55 EG-Verdrag 
(bepalingen betreffende het vrij verkeer van diensten) zich verzetten tegen de jaarlijkse gemeentebe-
lasting op schotelantennes ingesteld door de gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde. De reden was 
dat de door het belastingreglement ingevoerde belasting op schotelantennes de in de andere lidstaten 
dan België gevestigde marktdeelnemers op het gebied van uitzending van radio- en televisieprogram-
ma's in hun activiteiten meer belemmert dan de in België gevestigde marktdeelnemers, en de Belgi-
sche nationale markt alsmede het omroepbedrijf en de kabelexploitatie binnen deze lidstaat een bij-
zonder voordeel oplevert.
De gemeente Watermaal-Bosvoorde argumenteerde tot staving van het belastingreglement, dat zij de 

ongecontroleerde  toename  van  dergelijke  antennes  op  het  grondgebied  van  de  gemeente  wil 
tegengaan en aldus de kwaliteit van het milieu wil bewaren. 

Het Hof van Justitie antwoordt daarop dat zelfs al kan de door de gemeente aangevoerde doelstelling 
van bescherming een belemmering van de vrijheid van dienstverrichting rechtvaardigen, en in de 
veronderstelling dat zou vaststaan dat de vermindering van het aantal schotelantennes die wordt 
verwacht  van  de  invoering  van  een  belasting  zoals  in  de  hoofdzaak  in  geding,  op  zich  de 
verwezenlijking van deze  doelstelling zou kunnen garanderen,  deze  belasting verder  gaat  dan 
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14. Wat het bugettair aspect van de litigieuze gemeentebelasting betreft, kan besloten 
worden dat ‘een belastingopbrengst in deze enkel mogelijk is  onder de vorm van een 
plaatselijke  taxatie  van  alle  masten,  antennes  en  pylonen  zonder  functioneel  onder-
scheid’13.

15. Het onderdeel, dat schending aanvoert van het gelijkheidsbeginsel, komt dan ook 
gegrond  voor.  Nu  zulks  voor  gevolg  heeft  dat  de  bekritiseerde  beslissing  dat  het 
belastingreglement  wettig  kon  toegepast  worden  en  de  belasting  aldus  kon  worden 
ingevorderd,  dient  te  worden  vernietigd,  kunnen  de  overige  grieven  niet  tot  ruimere 
cassatie leiden.

Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(A.R. F.04.0015.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 december 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het arrest blijkt dat:
1. de gemeente Lennik op 29 juni 1998 een belastingreglement heeft uitge-

vaardigd waarbij een gemeentebelasting wordt geheven op relaisstations voor te-
lefooncommunicatie,  geplaatst  in  open  lucht  en  zichtbaar  vanaf  de  openbare 
weg.

2. de redenen daartoe waren dat:
- de relaisstations eerder als landschapverstorend worden ervaren zodat het in 

het raam van een goede ruimtelijke ordening wenselijk is relaisstations voor tele-
fooncommunicatie geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg te 
belasten;

- de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten worden 

nodig is om dit doel te bereiken. 
“Zoals de Commissie heeft opgemerkt, kunnen immers andere middelen dan de in het hoofdgeding 

aan de orde zijnde belasting worden overwogen die de vrijheid van dienstverrichting minder be-
perken, zoals met name de vaststelling van voorschriften betreffende de grootte van de antennes, 
de plaats of de wijze van opstelling ervan op het gebouw of in de omgeving ervan of het gebruik 
van collectieve antennes. Dergelijke voorschriften zijn door de gemeente Watermaal-Bosvoorde 
overigens vastgesteld, zoals blijkt uit de door deze gemeente vastgestelde stedenbouwkundige ver-
ordening met betrekking tot buitenontvangstantennes, die is goedgekeurd bij besluit van 27 februa-
ri 1997 van de Brusselse Hoofdstedelijke regering (Belgisch Staatsblad van 31 mei 1997, blz. 
14520).” (zie r.o. 36 tot 38 van het arrest)

In  deze  context  stelt  zich  de  vraag  of  de  in  onderhavige  zaak  betwiste  gemeentebelasting  haar 
bestaansreden inmiddels niet verloren heeft sinds het totstandkomen van de Telecomcode, op 4 
juni 1998 ondertekend door het Vlaamse Gewest en de drie GSM-operatoren die momenteel actief 
zijn in de sector (E. VAN DOOREN, “Kink in de kabel voor lokale belastingen op schotelantennes en 
GSM-masten”, T.F.R., 2OO2, nr. 221, p. 494). Mede hierdoor beschikt de gemeente nu over een 
adequaat  instrument  om  het  landschapsschoon  te  beschermen.  Zij  kan  het  verlenen  van  een 
vergunning immers afhankelijk stellen van het naleven van de in de code opgenomen normen.

13 E. VAN DOOREN, o.c., p. 494, in fine.
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gehouden waardoor het noodzakelijk is de nodige belastingen op te leggen.
III. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de Grondwet;
- de artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet;
- de artikelen 1 tot 5 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de 

invordering van de provincie- en gemeentebelastingen;
- de artikelen 1, 2 en 4 van het belastingreglement van de gemeente Lennik van 29 juni 

1998.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing verklaart de vordering van eiseres om de beslissing van de Be-

stendige Deputatie van 16 september 1999 teniet te doen en de ontheffing of vernietiging 
te bevelen van de aangevochten belasting, ongegrond op grond van de volgende motie-
ven:

"Nopens de eerste grief: schending van het gelijkheidsbeginsel
De grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie sluiten niet uit dat 

een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, 
voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. 
Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening hou-
dend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter 
zake geldende beginselen: het gelijkheidsbeginsel is  geschonden wanneer vaststaat  dat 
geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het 
beoogde doel (cf Arbitragehof 13 januari 1994, B.S., 1 februari 1994, 2000).

Te dezen wordt een gemeentebelasting geheven op relaisstations voor telefooncommu-
nicatie, geplaatst in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare weg. Artikel 2 van het be-
lastingreglement definieert een relaisstation als "elke al dan niet op blijvende wijze ge-
plaatste ontvanger en/of zender voor telefooncommunicatie".

Derhalve berust het verschil in behandeling tussen de personen die door dit reglement 
worden belast en diegene die niet worden belast op een objectief criterium, dat vrij is van 
willekeur en onafhankelijk is van de persoon van de belastingplichtige. Eenieder die on-
der de voormelde definitie valt, zal tegen dezelfde voorwaarden worden belast.

Verder wordt in de preambule van het belastingreglement de volgende verantwoording 
gegeven:

- deze relaisstations worden eerder als landschapsverstorend ervaren, zodat het in het 
raam van een goede ruimtelijke ordening wenselijk is relaisstations voor telefooncommu-
nicatie, geplaatst in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare weg, te belasten;

- de ontvangsten en uitgaven van de gemeente moeten in evenwicht worden gehouden 
en hiervoor is het noodzakelijk de nodige belastingen op te leggen.

Vermits de belasting tot doel heeft om - naast het algemeen budgettair motief - de ver-
storing van het landschap tegen te gaan is het gehanteerde criterium (eigenaar zijn van een 
in open lucht geplaatste en vanaf de openbare weg zichtbaar relaisstation voor telefoon-
communicatie) een redelijk criterium in verhouding tot dit nagestreefde doel.

Het eventueel landschapsverstorend karakter van andere toestellen voor spraakcommu-
nicatie, gegevenscommunicatie of energieoverbrenging (antennes voor televisie- of radio-
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uitzendingen,  antennes  van  hulpdiensten,  antennes  voor  radiocommunicatie  voor  taxi-
diensten, masten van hoogspanningslijnen) moet niet abstract worden vergeleken met het 
landschapsverstorend karakter van de voormelde relaisstations maar worden afgewogen 
ten opzichte van de concrete functie die elk van deze andere toestellen vervult en de duur 
dat zij reeds in het landschap aanwezig zijn.

(De eiseres) toont niet aan dat er toestellen zijn van dezelfde functie als het door haar 
ingeplante relaisstation op het grondgebied van de (verweerster), die niet onder het kwes-
tieuze belastingreglement vallen.

De beleidsvrijheid van de belastingheffende overheid moet worden erkend, zodat het 
niet aan het hof toekomt om de opportuniteit of wenselijkheid van een differentiërende 
maatregel te beoordelen noch om na te gaan of het nagestreefde doel ook door andere 
maatregelen zou kunnen worden bereikt (cf Arbitragehof 7 oktober 1993, B.S. 9 novem-
ber 1993, 24432; Arbitragehof 4 juli 1991, B.S. 22 augustus 1991, 18088).

Te dezen wordt bijgevolg niet aangetoond dat er geen redelijk verband zou bestaan tus-
sen de aangewende middelen en het nagestreefde doel, zodat deze eerste grief moet wor-
den verworpen". (blz. 8-10 van de bestreden beslissing)

"Nopens de derde grief: de afwezigheid van wettige motieven
Het hof is van oordeel dat het kwestieuze belastingreglement wel degelijk steunt op 

precieze en relevante motieven, met name de redenen die in de preambule tot het regle-
ment werden weergegeven en die hiervoor geciteerd werden.

Daarbij wordt wel degelijk verduidelijkt in welk opzicht de relaisstations voor telefoon-
communicatie als landschapsverstorend worden ervaren, met name wanneer zij in open 
lucht worden geplaatst en zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

In zoverre de (eiseres) aanvoert dat deze motieven niet pertinent zijn, daar het niet aan 
de gemeente toekomt om door middel van een belasting zich bevoegdheden toe te eigenen 
die haar niet toekomen, herhaalt zij in feite haar tweede grief die hiervoor reeds werd be-
antwoord.

Zoals hiervoor reeds werd uiteengezet, kan immers op grond van de motieven, waarop 
het belastingreglement wordt gesteund, worden nagegaan dat de aangewende middelen en 
het gekozen criterium niet kennelijk onevenredig zijn met het nagestreefde doel.

Bijgevolg dient ook deze grief te worden verworpen". (blz. 11-12 van de bestreden be-
slissing)

Grieven
Eerste onderdeel
De artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet houden in dat eenieder die zich in dezelfde 

toestand bevindt op dezelfde wijze wordt behandeld, maar sluiten niet uit dat een verschil 
in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover voor 
het criterium van onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Het be-
staan van een dergelijke verantwoording moet beoordeeld worden met betrekking tot het 
doel en de gevolgen van de maatregel.  Het gelijkheidsbeginsel is dan ook geschonden 
wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen redelijk 
verband van evenredigheid bestaat.

Het belastingreglement van de Gemeente Lennik van 29 juni 1998, genomen op basis 
van de artikelen 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet, waarop de in hoofde van de ei-
seres gevestigde aanslag is gebaseerd, bepaalt in zijn eerste en tweede artikel:

"Artikel 1: Er wordt vanaf 1 januari 1998 tot en met 31 december 2000 een jaarlijkse en 
ondeelbare gemeentebelasting geheven op de relaisstations voor telefooncommunicatie, 
geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg.
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Artikel 2: als relaisstation wordt beschouwd, elke al dan niet op blijvende wijze ge-
plaatste ontvanger en /of zender voor telefooncommunicatie"

Artikel 4 van het belastingreglement bepaalt dat de belasting verschuldigd is door de ei-
genaar van het relaissation.

De preambule van dit belastingreglement bevat de volgende overwegingen:
"(...) Dat deze relaisstations eerder als landschapsverstorend worden ervaren;
(...) Dat in het raam van een goede ruimtelijke ordening, het wenselijk is relaisstations 

voor telefooncommunicatie geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg te 
belasten;

Gelet op de artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 

de provincie- en gemeentebelastingen;
(...) Dat de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten worden 

gehouden en het hiervoor noodzakelijk is de nodige belastingen op te leggen;"
Het  belastingreglement  voorziet  een  belasting  voor  eigenaars  van  in  openlucht  ge-

plaatste en vanaf de openbare weg zichtbare relaisstations voor telefooncommunicatie.
Het belastingreglement voorziet  geen belasting voor eigenaars van in openlucht ge-

plaatste en vanaf de openbare weg zichtbare ontvangers of zenders voor andere vormen 
van communicatie, met name radio-communicatie voor taxi-diensten, radiocommunicatie 
voor hulpdiensten, voor radio- of televisieuitzendingen of voor draadloze gegevensover-
dracht.

Nu de door het belastingreglement voorziene belasting enerzijds wordt geheven voor 
eigenaars van zenders en ontvangers van telefooncommunicatie, terwijl anderzijds deze 
belasting niet wordt geheven voor eigenaars van zenders en ontvangers van andere vor-
men van communicatie, ontstaat een verschil in behandeling zonder dat hiervoor een rede-
lijke en objectieve verantwoording bestaat (schending van de artikelen 10, 11 en 172 van 
de Grondwet en 1, 2 en 4 van het belastingreglement van de gemeente Lennik van 29 juni 
1998).

Het gemaakte onderscheid berust immers uitsluitend op de functie van de zender of 
ontvanger. Er bestaat geen redelijk verband tussen dit onderscheid en het doel van het be-
lastingreglement  zoals  dit  volgt  uit  de  overwegingen van het  belastingreglement,  met 
name het tegengaan van de verstoring van het landschap: de functie van een zender of 
ontvanger staat los van het al dan niet landschapsverstorend karakter ervan. Enkel de om-
vang en vormgeving van een dergelijke infrastructuur kan hiermee redelijkerwijze ver-
band houden.

Bovendien bestaat er geen redelijk verband tussen het door het belastingreglement ge-
maakte onderscheid en het budgettair doel van het belastingreglement.

Door  te  beslissen dat er  geen schending van het gelijkheidsbeginsel  is  op dit  punt, 
schenden de appelrechters de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet en 1, 2 en 4 van 
het belastingreglement van de gemeente Lennik van 29 juni 1998. Door in die omstandig-
heden te beslissen dat voormeld belastingreglement wettig kon worden toegepast en de 
belasting aldus kon worden ingevorderd, schenden de appelrechters alle in het middel ge-
noemde bepalingen.

(...)
IV. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 
Eerste middel
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Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat doordat het reglement te dezen de belasting heft 

op eigenaars van zenders en ontvangers van telefooncommunicatie en niet op ei-
genaars van zenders en ontvangers van andere vormen van communicatie, er een 
verschil ontstaat in behandeling zonder dat hiervoor een redelijke en objectieve 
verantwoording bestaat.

2. De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-dis-
criminatie op het stuk van de belastingen, staan er niet aan in de weg dat een ver-
schillende behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van 
personen voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording be-
staat. De al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden ge-
toetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijk-
heid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

3. Het bestreden arrest overweegt onder meer dat "vermits de belasting tot doel 
heeft om - naast het algemeen budgettair motief - de verstoring van het land-
schap tegen te gaan, is het gehanteerde criterium (eigenaar zijn van een in open 
lucht geplaatste en vanaf de openbare weg zichtbaar relaisstation voor telefoon-
communicatie) een redelijk criterium in verhouding tot dit nagestreefde doel" en 
"(h)et  eventueel  landschapsverstorend  karakter  van  andere  toestellen  voor 
spraakcommunicatie,  gegevenscommunicatie  of  energieoverbrenging (antennes 
voor televisie- of radiouitzendingen, antennes van hulpdiensten, antennes voor 
radiocommunicatie  voor taxi-diensten,  masten van hoogspanningslijnen)  moet 
niet  abstract  vergeleken worden met het  landschapverstorend karakter  van de 
voormelde relaisstations maar worden afgewogen ten opzichte van de concrete 
functie die elk van deze andere toestellen vervult en de duur dat zij reeds in het 
landschap aanwezig zijn".

4. Deze verantwoording voor het verschil in behandeling van eigenaars van 
zichtbare zenders en ontvangers van telefooncommunicatie en de eigenaars van 
zenders en van ontvangers van andere vormen van communicatie, is niet redelijk 
en objectief ten opzichte van het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting. 
Er bestaat immers geen redelijk verband tussen enerzijds de concrete functie van 
de andere zenders en ontvangers van andere vormen van communicatie en de 
duur dat zij reeds in het landschap aanwezig zijn en anderzijds het doel van het 
belastingreglement, met name de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente in 
evenwicht te houden en de verstoring van het landschap tegen te gaan.

5. Op de voormelde gronden konden de appelrechters niet wettig oordelen dat 
er geen schending van het gelijkheidsbeginsel was. Ze schenden aldus de artike-
len 10, 11 en 172 van de Grondwet.

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

nietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

17 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Verbist.

Nr. 575

1° KAMER - 17 november 2006

1º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - UITVOEREND BESLAG - VERKOOP VAN EEN 
ONROEREND GOED - NOTARIS - KENNISGEVING AAN DE ONTVANGER DER BELASTINGEN - 
BELASTINGSCHULD - FISCALE NOTIFICATIE AAN DE NOTARIS - DRAAGWIJDTE

2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - VERKOOP VAN EEN 
ONROEREND GOED - NOTARIS - RANGREGELING - IN AANMERKING TE NEMEN SCHULDEISERS

3º NOTARIS - UITVOEREND BESLAG - VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED - RANGREGELING - 
IN AANMERKING TE NEMEN SCHULDEISERS

4º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - UITVOEREND BESLAG - VERKOOP VAN EEN 
ONROEREND GOED - NOTARIS - RANGREGELING - SCHULDVORDERING VAN DE FISCUS - 
BEVOORRECHT KARAKTER - GEVOLGEN

5º NOTARIS - UITVOEREND BESLAG - VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED - RANGREGELING - 
SCHULDVORDERING VAN DE FISCUS - BEVOORRECHT KARAKTER - GEVOLGEN

6º CASSATIEBEROEP — ALGEMEEN - TEGENVORDERING - TERGEND EN ROEKELOOS 
CASSATIEBEROEP - BEGRIP

1º  De fiscale  notificatie  van het  bedrag van de belastingschuld  door  de  ontvanger  der  
belastingen aan de met de verkoop van een onroerend goed belaste notaris maakt een  
beslag onder derden uit in handen van de notaris en heeft bijgevolg niet de integrale 
verkoopprijs, doch slechts het eventueel batig saldo ervan tot voorwerp, dat de notaris,  
na  de  betaling  van  de  in  het  proces-verbaal  van  rangregeling  opgenomen  
schuldvorderingen, onder zich heeft om het door te storten aan de belastingschuldige;  
een dergelijke notificatie kan derhalve niet worden opgevat als een verzet op de prijs in  
de zin van artikel 1642 van het Gerechtelijk Wetboek1. (Artt. 433, eerste lid, 434 en 435, 
eerste lid, W.I.B. 1992; Art. 1642, Ger.W.)

2º en 3° Op de notaris belast met de rangregeling ingevolge de verkoop van een onroerend  
goed na een uitvoerend beslag, rust geen verplichting om rekening te houden met alle  
bestaande  en  door  hem  gekende  schuldeisers,  met  inbegrip  van  deze  waarvan  het  
bestaan niet  blijkt  uit  de raadpleging van de beslagberichten2.  (Art.  1644,  tweede lid, 
Ger.W.)

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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4º  en  5°  Uit  de  omstandigheid  dat  de  schuldvordering  van  de  fiscus  een bevoorrecht  
karakter  heeft  op  grond  van  de  artikelen  422  en  423  van  het  Wetboek  van  de 
inkomstenbelastingen (1992),  kan niet  worden afgeleid  dat  de  notaris,  belast  met  de 
verkoop van een onroerend goed na uitvoerend beslag, deze vordering moet toelaten tot  
de rangregeling. (Art. 1644, Ger.W.; Artt. 422 en 423, W.I.B. 1992)

6º Een cassatieberoep kan niet als tergend en roekeloos beschouwd worden wanneer over  
de door dit  cassatieberoep gestelde rechtsvragen redelijke betwisting kan rijzen.  (Art. 
563, derde lid, Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën  T. LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT n.v.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. Onderhavige betwisting betreft de vraag of de door de ontvanger der belastingen op 

grond van artikel 434 van het W.I.B. (1992) gedane notificatie van de belastingschuld aan 
de notaris, aangesteld om in het kader van een procedure van uitvoerend beslag over te 
gaan tot de openbare verkoop van onroerende goederen, een verzet op de prijs uitmaakt 
zoals bedoeld door artikel 1642 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het bestreden arrest heeft deze vraag ontkennend beantwoord.

2. In het eerste onderdeel van het enig middel voeren eisers schending aan van artikel 
1642 van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 433, 434 en 435 van het W.I.B. 
(1992).

Eisers argumenteren dat het bestreden arrest niet  wettig kon oordelen dat de fiscale 
notificaties van eisers niet als een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 van het 
Gerechtelijk Wetboek kunnen worden beschouwd, noch wettig heeft kunnen beslissen dat 
de schuldvorderingen van eisers om die reden niet  in de rangregeling kunnen worden 
opgenomen.

Volgens eisers kan de fiscale notificatie in toepassing van artikel 434 W.I.B. (1992) wel 
degelijk worden gelijkgeschakeld met een verzet op de prijs zoals bedoeld in artikel 1642 
van  het  Gerechtelijk  Wetboek.  Zij  voeren  daartoe  aan  dat  de  fiscale  notificatie  niets 
anders  is  dan  een  verklaring  aan  de  notaris  met  verzoek  bij  het  opstellen  van  de 
rangregeling met de belastingschulden rekening te houden. Naar het standpunt van eisers 
kan deze verklaring tevens bij aangetekend schrijven geschieden nu de vereiste dat het 
verzet moet geschieden bij deurwaardersexploot dan wel door middel van een voor de 
notaris in persoon afgelegde verklaring, niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven.

Eisers betogen verder aan dat de fiscale notificatie ook om reden van de preferente 
positie die het aan de ontvanger verschaft, moet worden gelijkgesteld met een verzet op 
de  prijs.  Zij  verwijzen  daartoe  naar  artikel  435,  lid  4  WIB 92  waaruit  volgt  dat  de 
schuldvorderingen die het voorwerp uitmaken van een fiscale notificatie voorrang krijgen 
op de schuldvorderingen waarvoor slechts na het verstrijken van het in artikel 435, lid 2, 
W.I.B. (1992) voorziene termijn beslag wordt gelegd of verzet wordt gedaan.

Eisers besluiten dat de fiscale notificatie verder reikt dan een louter bewarend beslag en 
de waarde van een verzet op de prijs heeft, en de notificatie om die reden aan eisers het 
recht verschaft om toegelaten te worden tot de rangregeling.

3.  Artikel  1644  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  op  beperkende  wijze  welke 
schuldeisers  in  aanmerking  komen  voor  opname  in  de  rangregeling,  hetzij 
achtereenvolgens  de  schuldeisers  aan  wie  het  beslag  gemeen  is  geworden  door 
kantmelding, de schuldeisers die over een uitvoerbare titel beschikken en overeenkomstig 
artikel 1642 tijdig  verzet op de prijs hebben gedaan en tot  slot  de schuldeisers wiens 
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vordering blijkt uit de beslagberichten.
Krachtens artikel 1642 van het Gerechtelijk Wetboek moet bedoeld verzet worden gedaan 
hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend aan de benoemde notaris, hetzij bij wege 
van een verklaring in persoon afgelegd voor deze laatste. Zulks impliceert dat de notaris 
niet kan worden verplicht rekening te houden met een verzet bij eenvoudige of 
aangetekende brief3.

Krachtens artikel 433 W.I.B. (1992) is de notaris er toe gehouden de ontvanger der 
belastingen  in  wiens  ambtsgebied  het  goed  gelegen  is,  te  verwittigen,  waarna  de 
ontvanger  desgevallend  aan  de  notaris  bij  aangetekend  schrijven  opgave  doet  van  de 
belastingen en bijbehoren die aanleiding kunnen geven tot inschrijving van de wettelijke 
hypotheek van de Schatkist op het betrokken onroerend goed.

Deze kennisgeving of notificatie geldt krachtens artikel 435, eerste lid, W.I.B. (1992) 
als  een  bewarend  beslag  onder  derden op de  bedragen  en de  waarden die  de  notaris 
krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de belastingschuldige.

Het tweede lid van artikel 435 W.I.B. (1992) bepaalt voorts dat, indien de aldus door 
beslag onder derden getroffen sommen en waarden minder bedragen dan het totaal der 
sommen verschuldigd aan de ingeschreven en verzetdoende schuldeisers, daarin begrepen 
de  ontvangers  der  directe  belastingen,  de  notaris  op  straffe  van  persoonlijke 
aansprakelijkheid voor het overschot, de ontvangers daarover bij aangetekende brief moet 
inlichten uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de datum van het verlijden van de 
akte. Deze kennisgeving moet de ontvangers in dat geval toelaten hun rechten te vrijwaren 
door middel van inschrijving van de wettelijke hypotheek van de Schatkist binnen de in 
artikel 435, derde lid, W.I.B. (1992) bepaalde termijn.

4. De samenlezing van het eerste en het tweede lid van artikel 435 W.I.B. (1992) laat, 
anders  dan  eisers  voorhouden,  niet  toe  te  besluiten  dat  de  ontvangers  der  directe 
belastingen automatisch tot de groep van de verzetdoende schuldeisers kunnen gerekend 
worden eens de notificatie conform artikel 434 W.I.B. (1992) werd verricht.

Met  de  vermelding  in  artikel  435  W.I.B.  (1992)  luidens  dewelke  de  ontvangers 
gerekend worden tot de ingeschreven of verzetdoende schuldeisers behandelt de wetgever 
de hypothese waarin de fiscus in de dubbele hoedanigheid aantreedt van enerzijds een 
schuldeiser die door middel van notificatie bewarend beslag onder derden heeft gelegd in 
handen van de notaris, en anderzijds een schuldeiser die is overgegaan tot hypothecaire 
inschrijving dan wel verzet op de prijs conform artikel 1642 Gerechtelijk Wetboek.

Het tweede lid van artikel 435 W.I.B. (1992) is aldus verzoenbaar met het eerste lid van 
datzelfde artikel waarin de wetgever de waarde van de fiscale notificatie in duidelijke 
bewoordingen heeft omschreven als een louter bewarend beslag onder derden. 

De  visie  van  eisers  luidens  dewelke  artikel  435,  lid  2,  W.I.B.  (1992)  de  fiscale 
notificatie gelijkstelt aan een verzet op de prijs, doet een onverzoenbare tegenstrijdigheid 
ontstaan  tussen  het  eerste  en  het  tweede  lid  van  voornoemd  wetsartikel,  welke 
tegenstrijdigheid  niet  strookt  met  de  letter  en  de  finaliteit  van  de  betrokken 
wetsbepalingen.

5. De fiscale notificatie bij aangetekend schrijven is bijgevolg niet gelijk aan een verzet 
op de prijs in de zin van artikel 1642 van het Gerechtelijk Wetboek doch heeft slechts de 

3 E. DIRIX en K. BROECKX, "Beslag", in A.P.R. Deurne, Story-Scientia, 2001, blz. 542, nr. 963; RENS, 
"De schuldeisers toegelaten tot de rangregeling na verkoop bij uitvoerend beslag op onroerend goed", 
in Liber amicorum E. Krings, Brussel, Story-Scientia, 1991, blz. 741, nr. 14; Antwerpen,13 februari 
2001, R.W., 2001-2002, 995.
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waarde van een bewarend beslag onder derden, en houdt aldus geen verplichting in voor 
de notaris om de betrokken ontvanger in het proces-verbaal van rangregeling op te 
nemen4.
Met auteur R. DEBLAUWE kan zodoende worden aangenomen dat de ontvangers der 
directe belastingen op grond van hun notificatie alleen niet in de rangregeling mogen 
worden toegelaten5.

6. Dat standpunt  is  inderdaad volkomen verenigbaar met de duidelijke en niet  voor 
interpretatie vatbare tekst van artikel 435, eerste lid, W.I.B. (1992), waarin uitdrukkelijk 
wordt bepaald dat de in artikel 434 bedoelde notificatie geldt ‘als beslag onder derden in 
handen van de notaris”.

7. Een beslag onder derden in handen van de notaris kan overigens niet gelijkgesteld 
worden  met  een  verzet  op  de  prijs  in  de  zin  van  artikel  1642  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek.

De appelrechters hebben er in dit verband terecht op gewezen dat beslag onder derden 
in handen van de notaris alleen maar zin heeft wanneer de derde-beslagene, nl. de notaris, 
schuldenaar is van de beslagene, hetgeen slechts het geval zal zijn als bij de afsluiting van 
de rangregeling een batig saldo overblijft dat aan de beslagene toekomt. Een beslag onder 
derden in handen van de notaris leidt zodoende enkel tot een evenredige verdeling daar 
waar een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Gerechtelijk Wetboek de toegang tot 
de rangregeling verzekert, en aldus een akte van de procedure van rangregeling uitmaakt 
die niet door een andere akte kan worden vervangen (cfr.bestreden arrest, p. 7, voorlaatste 
alinea).

8. De bepalingen van de artikelen 433 e.v. van het W.I.B. (1992) wijken weliswaar in 
een zekere mate af van de gemeenrechtelijke beslagregels, doch zonder voor gevolg te 
hebben  dat  de  kennisgeving  conform  artikel  434  W.I.B.  (1992)  meteen  zou  kunnen 
gelijkgesteld worden met een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Gerechtelijk 
Wetboek, zoals eisers voorhouden.

Deze van het gemeen recht afwijkende bepalingen strekken er immers louter toe de 
rechten  van  de  Schatkist  in  een  zekere  mate  te  vrijwaren  bij  een  samenloop  van 
schuldeisers via een vereenvoudigde wijze van beslag onder derden in handen van de 
notaris, die voor gevolg zal hebben dat de ontvanger, na het afsluiten van de rangregeling, 
in het kader van de daaropvolgende evenredige verdeling, de hem verschuldigde bedragen 
zal uitgekeerd krijgen, voor zover er uiteraard na de rangregeling nog een batig saldo 
overblijft.

In die optiek heeft de kennisgeving of notificatie in handen van de notaris een louter 

4 Zie ook Cass., 28 mei 2004, A.R. nr. C.02.0033.F, www.cass.be; Cass., 10 november 2000, T. Not., 
2001, 172; Cass., 4 mei 2000, R.W. 2000-2001, 1135; T. Not. 2001, 321, noot K. VANBEYLEN en G. 
DEBOODT;  Cass., 23 januari 1992,  R.W.,  1992-93, 1085, noot G. VAN HAEGENBORGH;  Cass., 28 mei 
1976, A.C., 1976, 1074, met concl. adv.-gen. KRINGS; E. DIRIX en K. BROECKX, o.c. blz. 540-541, nr. 
963; C. KIERSZENBAUM en O. VAN HERSTRAETEN, "W.I.B. 1992 ART. 435", in Voorrechten en hypothe-
ken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 
losbl., blz. 2, nr. 2; K. VERELST, "De schuldeisers toegelaten tot de rangregeling na verkoop bij uitvoe-
rend beslag op onroerend goed", Jura Falc. 1992-93, blz. 381-382, nr. 19; F. BOUCKAERT, noot onder 
Beslagr. Tongeren 4 januari 2001, T. Not. 2001, blz. 171, nr. 3; J. VERSTAPPEN, "Wijzigingen aan het 
voorrecht en de wettelijke hypotheek van de schatkist: kleine retouches met verregaande gevolgen", 
T. Not. 1997, blz. 378-379, nr. 6 en C. ENGELS, "De rangregeling na uitvoerend beslag en faillisse-
ment", T.P.R. 1983, blz. 430, nr. 31.
5 R. DEBLAUWE, “De fiscale notificaties bij verkoop op onroerend beslag”, T. Not., 1984, p. 70, nr. 15.

http://www.cass.be/
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bewarend karakter: de bedragen waarvoor het bewarend beslag werd gelegd verdwijnen 
immers niet uit het vermogen van de belastingplichtige en worden niet definitief aan de 
ontvanger toebedeeld, doch blijven onderworpen aan de samenloop.

De van het gemeen recht afwijkende fiscale bepalingen kunnen immers geen afbreuk 
doen aan de rechten van de samenlopende schuldeisers.

9. De vereenvoudigde vorm van beslag met bijzondere bescherming van de belangen van 
de Schatkist die voortvloeit uit de fiscale notificatie, heeft dus niet tot gevolg dat de 
notificatie het karakter van louter bewarende maatregel verliest6.

De bijzondere  positie  die  de fiscale notificatie  aan de ontvanger  verschaft,  volstaat 
bijgevolg niet om aan de notificatie dezelfde waarde toe te kennen als een verzet op de 
prijs in de zin van artikel 1642 Gerechtelijk Wetboek.

10. Nu eisers ten deze enkel tot fiscale notificatie zijn overgegaan, konden zij niet in 
aanmerking  komen  om  als  verzetdoende  schuldeisers  in  de  zin  van  artikel  1642 
Gerechtelijk Wetboek te worden opgenomen in de rangregeling.

Waar het eerste onderdeel aanvoert dat de appèlrechters niet wettig konden oordelen 
dat  de  fiscale  notificaties  van  eisers  niet  gelden  als  een  verzet  op  de  prijs  en  hun 
schuldvorderingen  om  die  reden  niet  in  aanmerking  komen  voor  opname  in  de 
rangregeling, faalt het bijgevolg naar recht.

11. In het tweede onderdeel voeren eisers een schending aan van de artikelen 1642 en 
1644 Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 7, 8, 15, en 19, in fine van de Hypotheekwet van 
16 december 1851, en de artikelen 422, 423, 425, 433, 434 en 435 W.I.B. (1992).

Eisers argumenteren dat artikel 1644 Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet 
van 29 mei 2000, de notaris ertoe verplicht alle schuldeisers van wie het bestaan blijkt uit 
de  enkele  raadpleging  van  de  beslagberichten  in  de  procedure  van  rangregeling  te 
betrekken voor zover zij in aanmerking komen voor de toekenning van een dividend. In 
het andere geval volstaat het, aldus eisers, dat de notaris hen op de hoogte stelt van de 
verkoop waarna zij enkel verder in de procedure worden betrokken op hun nadrukkelijk 
verzoek.

Eisers leiden vervolgens hieruit af dat sinds de wet van 29 mei 2000 van de notaris 
wordt verwacht dat hij met alle bestaande en door hem gekende schuldeisers rekening 
houdt,  zelfs  met  deze  waarvan  het  bestaan  niet  blijkt  uit  de  raadpleging  van  de 
beslagberichten. De notaris zou er in dat opzicht eveneens toe gehouden zijn rekening te 
houden met de schuldvorderingen van de ontvanger, ook al werd naar aanleiding van de 
fiscale notificatie geen beslagbericht opgesteld daar dit niet wettelijk voorzien is.

Voorts voeren eisers aan dat vele van de aldus in aanmerking te nemen schuldeisers 
zelfs  niet  over  een  uitvoerbare  titel  laat  staan  enig  voorrecht  beschikken  terwijl  de 
ontvangers  achtereenvolgens  genieten  van  de  wettelijke  hypotheek  en  het  algemeen 
roerend voorrecht alsook van een bijzondere bescherming door middel van het bewarend 
beslag waartoe de notificatie aanleiding geeft.  Er is volgens eisers geen wettige reden 
waarom dergelijke gewone chirografaire schuldeisers wel en zijzelf in hun hoedanigheid 
van bijzonder bevoorrechte schuldeisers niet in aanmerking komen voor opname in de 
rangregeling.

Eisers komen aldus tot de bevinding dat de appèlrechters om deze redenen niet wettig 
konden oordelen dat zij niet behoren tot één van de categorieën van schuldeisers die in de 

6 Cass., 4 mei 2000, R.W., 2000-2001, 1135, T. Not. 2001, 321, noot K. VANBEYLEN en G. DEBOODT.



2360 HOF VAN CASSATIE 17.11.06 - Nr. 575 

rangregeling kunnen worden opgenomen en zij  enkel aanspraak kunnen maken op het 
saldo van de koopprijs na betaling van de overige schuldeisers, inclusief de chirografaire.

12. Ook wat het tweede onderdeel betreft, kan het standpunt van verweerster zoals dat 
in haar memorie van antwoord (p. 8–10) wordt verwoord, worden bijgetreden.

De  instrumenterende  notaris  is  krachtens  artikel  1644  Gerechtelijk  Wetboek  enkel 
verplicht  tot  opname  in  de  rangregeling  van  in  dit  artikel  vermelde  categorieën  van 
schuldeisers,  te  weten  de  schuldeisers  aan  wie  het  beslag  gemeen  is  geworden  door 
kantmelding, de schuldeisers die over een uitvoerbare titel beschikken en overeenkomstig 
artikel 1642 tijdig verzet op de prijs  hebben gedaan en tot  slot  de schuldeisers wiens 
vordering blijkt uit de beslagberichten. 

Schuldeisers die niet tot één van deze categorieën kunnen worden gerekend, kunnen 
bijgevolg geen enkel recht tot opname laten gelden.

Met betrekking tot de schuldeisers waarvan het bestaan uit de beslagberichten blijkt, 
heeft de wetgever in het derde lid van artikel 1644 Gerechtelijk Wetboek gepreciseerd dat 
deze  schuldeisers  in  aanmerking  moeten  komen  voor  de  uitkering  van  een  dividend 
alvorens zij ook effectief in de rangregeling worden opgenomen. 
Ten voordele van de schuldeisers die blijkens het ontwerp van verdeling niet in 
aanmerking komen voor enig dividend, heeft de wetgever bij de creatie van het derde lid 
van artikel 1644 Gerechtelijk Wetboek bij Wet van 29 mei 2000 wel bijzondere garanties 
voorzien. Deze schuldeisers dienen met name in elk geval door de notaris op de hoogte 
worden gebracht van de verkoop zodat zij zelf hun positie kunnen bepalen en 
desgevallend, ondanks ongunstige vooruitzichten, van de notaris kunnen eisen om in de 
procedure te worden betrokken7. 

De  schuldeisers  vermeld  in  de  beslagberichten  zullen  bijgevolg  enkel  in  de 
rangregeling worden opgenomen indien zij in aanmerking komen voor een dividend of, 
bij gebrek aan vooruitzicht op een dividend, indien zij de betrokkenheid in de procedure 
uitdrukkelijk opeisen bij de notaris. 

De in de beslagberichten voorkomende schuldeisers die aan deze voorwaarden voldoen, 
vormen  aldus  samen  met  enerzijds  de  schuldeisers  aan  wie  het  beslag  gemeen  is 
geworden door kantmelding en anderzijds de schuldeisers met uitvoerbare titel die tijdig 
verzet  op  de  prijs  hebben  gedaan,  de  enige  schuldeisers  die,  met  uitsluiting  van  alle 
anderen, kunnen worden opgenomen in de rangregeling. 

De toevoeging van het derde lid aan artikel 1644 Gerechtelijk Wetboek bij wet van 29 
mei  2000  heeft  dus  niet  tot  gevolg,  zoals  eisers  aanvoeren,  dat  de  notaris  voortaan 
rekening moet houden met alle bestaande en door hem gekende schuldeisers, inclusief 
deze waarvan het bestaan niet blijkt uit de raadpleging van de beslagberichten. 

Het recht tot opname in de rangregeling blijft uitsluitend voorbehouden voor de drie 
categorieën  van  schuldeisers  vermeld  in  artikel  1644  Gerechtelijk  Wetboek.  Deze 
duidelijke bepaling laat niet toe schuldeisers waarvan het bestaan wel bekend is aan de 
notaris maar die niet vermeld worden in de beslagberichten onder te brengen onder één 
van de omschreven categorieën. 

13. Het bestaan van een wettelijke hypotheek dan wel een algemeen roerend voorrecht 
volstaat op zichzelf evenmin voor opname in de rangregeling. 

De preferente positie die voortvloeit uit de wettelijke hypotheek en/of het algemeen 

7 E. DIRIX en K. BROECKX, o.c., blz. 543, nr. 963; D. MICHIELS, "Topics inzake rangregeling",  Not. 
Fisc. M. 2000, blz. 14, nr. 37.
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roerend  voorrecht  ten  gunste  van  de  Schatkist  verschaft  op  zich  geen  recht  om,  in 
afwijking  van  de  uitdrukkelijk  in  artikel  1644  Gerechtelijk  Wetboek  omschreven 
toelatingsvoorwaarden, als schuldeiser te worden opgenomen in de rangregeling. 

14.  Uit  het  antwoord  op  het  eerste  onderdeel  volgt  dat  eisers  niet  kunnen  worden 
gelijkgesteld  met  verzetdoende  schuldeisers  in  de  zin  van  artikel  1642  Gerechtelijk 
Wetboek. 

Nu  blijkt  dat  eisers  evenmin  behoren  tot  één  van  de  andere  wettelijk  bepaalde 
categorieën van schuldeisers die over het recht tot opname in de rangregeling beschikken, 
konden zij  enkel  aanspraak maken op het  eventuele  batige  saldo van de verkoopprijs 
nadat  recht  werd  gedaan  op  de  in  het  proces-verbaal  van  rangregeling  en  verdeling 
opgenomen schuldvorderingen. 

Waar het tweede onderdeel aanvoert dat de appèlrechters niet wettig konden oordelen 
dat eisers niet behoren tot één van de categorieën van schuldeisers die in de rangregeling 
kunnen  worden  opgenomen  en  zij  om die  reden  principieel  enkel  aanspraak  kunnen 
maken op het eventueel batig saldo van de koopprijs na betaling van de in het proces-
verbaal van rangregeling opgenomen vorderingen, faalt het naar recht. 

15.  De  door  verweerster  ingestelde  tegenvordering  wegens  tergend  en  roekeloos 
cassatieberoep komt ongegrond voor. Gelet op de aard en de complexiteit van de in de 
voorziening aan bod komende problematiek, waaromtrent de rechtsleer verdeeld blijkt te 
zijn, kan er in hoofde van eisers geen sprake zijn van een misbruik van procesrecht.

 
Besluit:  VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.05.0050.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1642, 1644 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 7, 8, 15, 19, in fine, van de wet van 16 december 1851 (Hypotheekwet);
- de artikelen 422, 423, 425, 433, 434 en 435 van het Wetboek van Inkomstenbelastin-

gen 1992 (WIB (1992)); 
- de artikelen 433 en 434 voor hun wijziging bij koninklijk besluit van 31 maart 2003.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eisers ongegrond en bevestigt de 

bestreden beschikkingen van de eerste rechter die, rechtdoend op de tegenspraak van de 
eisers tegen het ontwerp van rangregeling van notaris B.M. van 27 december 2001 inzake 
de verkoop van de onroerende goederen, gelegen te Middelkerke, derde afdeling, lastens 
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C.R. en S.H., geformuleerd bij exploot van 1 februari 2002, eiseres' tegenspraak afwijst 
als ongegrond, met verwijzing naar de instrumenterende notaris voor verdere afhandeling 
van de rangregeling, zulks op de volgende gronden:

"Hoewel de bepalingen van de artikelen 433 e.v. WIB (1992) inderdaad in een zekere 
mate afwijken van de gemeenrechtelijke beslagregels, is dit niet in de zin zoals (de eisers) 
voorhouden. Deze van het gemene recht afwijkende bepalingen hebben enkel tot doel de 
rechten van de Schatkist in zekere mate te vrijwaren, doch zonder daarom afbreuk te doen 
aan de rechten van de samenlopende schuldeisers. Het is daarom onjuist voor te houden 
dat een fiscale notificatie op grond van artikel 434 WIB (1992) gelijk te stellen is aan het 
verzet op de prijs zoals bepaald in artikel 1642 Ger. W. Dergelijke stellingname is volko-
men in strijd met de tekst van artikel 435, eerste lid, WIB (1992) zelf waarin uitdrukkelijk 
wordt bepaald dat wanneer de in artikel 433 bedoelde akte verleden is (i. c. de akte van 
definitieve toewijzing) de in artikel 434 bedoelde kennisgeving (d.i. de fiscale notificatie) 
geldt 'als beslag onder derden in handen van de notaris op de bedragen en waarden die hij 
krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de belastingschuldige' 
(Cass., 4 mei 2000, R.W. 2000-01, 910).

Een beslag onder derden in handen van de notaris kan bijgevolg niet worden gelijkge-
steld met een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Ger. W. Beide zijn wezenlijk 
verschillend: beslag onder derden in handen van de notaris heeft alleen maar zin wanneer 
de derde-beslagene (i.c. notaris) schuldenaar is van de beslagene en dit kan slechts blijken 
als bij de afsluiting van de rangregeling een batig saldo zou overblijven dat aan de besla-
gene toekomt. Een beslag onder derden in handen van de notaris leidt zodoende enkel tot 
een evenredige verdeling daar waar een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Ger. 
W. de toegang tot de rangregeling verzekert. Het verzet op de prijs is bovendien, in tegen-
stelling tot het derdenbeslag, een akte van de procedure van rangregeling die niet door een 
andere akte kan vervangen worden.

Wanneer de artikelen 433 t/m 442 WIB (1992) afwijken van de gemeenrechtelijke be-
palingen dan betreft dit niet de gelijkschakeling van de kennisgeving ex. artikel 434 aan 
een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Ger. W., maar enkel het verschaffen van 
een mogelijkheid aan de Schatkist om, via een vereenvoudigde wijze van beslag onder 
derden in handen van de notaris, vooralsnog haar rechten in een zekere mate te bescher-
men bij een samenloop van schuldeisers o.m. door na het afsluiten van de rangregeling en 
in het kader van de daaropvolgende evenredige verdeling de haar verschuldigde bedragen 
te kunnen ontvangen, uiteraard enkel ingeval na rangregeling een batig saldo overblijft. 
De kennisgeving of notificatie heeft daarom enkel een bewarend karakter. De bedragen 
waarvoor het beslag werd gelegd verdwijnen immers niet uit het vermogen van de belas-
tingschuldige doch blijven onderworpen aan de samenloop.

Artikel 435, tweede lid, WIB (1992) vormt geen tekstargument ter ondersteuning van 
de stelling van (de eisers).

Dit tweede lid bepaalt het volgende: 'Daarenboven, indien de aldus door beslag onder 
derden getroffen sommen en waarden minder bedragen dan het totaal der sommen ver-
schuldigd aan de ingeschreven schuldeisers en aan de verzetdoende schuldeisers, hierin 
begrepen de ontvangers der directe belastingen, moet de notaris, op straffe van persoonlij-
ke aansprakelijkheid voor het overschot, daarover bij een ter post aangetekende brief deze 
ontvangers inlichten uiterlijk de eerste werkdag die volgt op het verlijden van de akte'.

Deze kennisgeving heeft tot doel vooralsnog een hypothecaire inschrijving te nemen 
binnen de periode bepaald in het derde lid van dit wetsartikel.

De samenlezing van het eerste lid en het tweede lid - samenlezing die zich opdringt ge-
let op het gebruik van de verbindingswoorden 'daarenboven' en 'aldus' in de aanhef van 
het tweede lid - laat niet toe aan te nemen dat de ontvangers der directe belastingen auto-
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matisch tot de groep van de verzetdoende schuldeisers kunnen gerekend worden eens de 
kennisgeving ex. artikel 434 WIB (1992) werd verricht. Dit aannemen zou immers bete-
kenen dat het tweede lid in tegenstrijd zou zijn met het eerste lid van artikel 435 WIB 
(1992), wat niet kan en ook niet de bedoeling van de wetgever kan geweest zijn. De ver-
melding 'hierin begrepen de ontvangers der directe belastingen' wijst enkel op de dubbele 
hoedanigheid  waarin  ontvangers  van  directe  belastingen  tegenover  elkaar  kunnen  ge-
plaatst worden al naargelang zij via een fiscale notificatie een beslag onder derden in han-
den van de notaris hebben gedaan dan wel een hypothecaire inschrijving genomen hebben 
('ingeschreven schuldeisers') of een verzet op de prijs hebben laten betekenen ('verzet-
doende schuldeisers') .

Artikel 435, tweede lid, WIB (1992) doet derhalve geen afbreuk aan hetgeen hoger 
werd uiteengezet nopens de juridische kwalificatie van de fiscale notificatie.

De gehele discussie omtrent de vraag in hoeverre (de eisers) al dan niet over een uit-
voerbare titel beschikken en in hoeverre de vormvoorschriften van artikel 1642 Ger. W. 
werden nageleefd, is te dezen niet aan de orde nu hun fiscale notificaties hoe dan ook niet 
als een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Ger. W. kunnen aangezien worden.

Aangezien (de eisers) niet tot de categorie van de verzetdoende schuldeisers in de zin 
van artikel 1642 Ger. W. kunnen gerekend worden en het niet betwist wordt dat zij even-
min behoren tot de andere categorieën van schuldeisers die in de rangregeling kunnen op-
genomen worden, meer bepaald de schuldeisers aan wie het beslag gemeen is geworden 
door de kantmelding bedoeld in artikel 1582 Ger. W. - waarmee bedoelende de ingeschre-
ven schuldeisers (i.c. bij gebrek aan inschrijving van de wettelijke hypotheek), de beslag-
leggende schuldeisers en de schuldeisers die tijdig een bevel hebben laten overschrijven-, 
en de schuldeisers van wie de vordering blijkt uit de raadpleging van de berichten van be-
slag, heeft de instrumenterende notaris terecht beslist (de eisers) niet in het proces-verbaal 
van rangregeling op te nemen. (De eisers) konden derhalve principieel enkel aanspraak 
maken op het eventueel saldo van de koopprijs na betaling van de in het proces-verbaal 
van rangregeling en verdeling opgenomen schuldvorderingen, in welk geval zij aanspraak 
hadden kunnen maken op het wettelijk algemeen voorrecht van de Schatkist ex. artikel 
422 WIB (1992). Aangezien er na afsluiting van de rangregeling geen batig saldo over-
bleef, konden (de eisers) niets meer bekomen.

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat het algemeen roerend voorrecht ex. 
artikel 422 WIB (1992) op zich geen toegang verleent tot de rangregeling. Dit voorrecht 
komt immers pas ter sprake eenmaal (de eisers) in de rangregeling waren opgenomen ge-
weest, quod non.

Gelet op de voorgaande overwegingen kan de eerste rechter worden bijgetreden waar 
hij besluit tot de ongegrondheid van de tegenspraak en dringt zich uit dien hoofde een be-
vestiging van de bestreden beschikking op".

Grieven
De artikelen 433 tot en met 442bis WIB (1992) bevatten specifieke bepalingen die er-

toe strekken de rechten van de Schatkist te vrijwaren, op een van het gemeen recht afwij-
kende wijze, wanneer een onroerend goed wordt verkocht.

Zo dient de notaris, overeenkomstig artikel 433, op straffe van zijn persoonlijke aan-
sprakelijkheid voor de betaling der belastingen en bijhoren, de ontvanger der belastingen 
in wiens ambtsgebied de eigenaar van het beslagen goed zijn woonplaats of zijn hoofdin-
richting heeft (de tweede en de derde eiser) en de ontvanger in wiens ambtsgebied het on-
roerend goed is gelegen (de eerste eiser), van deze verkoop te verwittigen.

Indien het belang van de Schatkist zulks vereist, wordt door de ontvangers aan de nota-
ris, vóór het verstrijken van de twaalfde werkdag volgend op de verzending van het in ar-
tikel 433 bedoelde bericht en bij een ter post aangetekende brief kennis gegeven van het 
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bedrag van de belastingen en bijbehoren die aanleiding kunnen geven tot inschrijving van 
de wettelijke hypotheek van de Schatkist op de goederen welke het voorwerp van de akte 
zijn (artikel 434).

Wanneer de in artikel 433 bedoelde akte verleden is, geldt de in artikel 434 bedoelde 
kennisgeving, de zogenaamde fiscale notificatie, als beslag onder derden in handen van de 
notaris op de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder zich houdt voor reke-
ning of ten bate van de belastingschuldige (artikel 435, eerste lid).

Daarenboven, indien de aldus door beslag onder derden getroffen sommen en waarden 
minder bedragen dan het totaal der sommen verschuldigd aan de ingeschreven schuldei-
sers en aan de verzetdoende schuldeisers, hierin begrepen de ontvangers der directe belas-
tingen, moet de notaris, op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid voor het overschot, 
bij een ter post aangetekende brief deze ontvangers daarover inlichtingen uiterlijk de eer-
ste werkdag die volgt op het verlijden van de akte (artikel 435, tweede lid).

Onverminderd de rechten van derden, kan de overschrijving of de inschrijving van de 
akte niet tegen de Staat ingeroepen worden indien de inschrijving van de wettelijke hypo-
theek geschiedt binnen acht werkdagen nadat het in het vorig lid bedoelde bericht ter post 
is neergelegd (artikel 435, derde lid).

Zijn zonder uitwerking ten opzichte van de schuldvorderingen inzake belastingen en 
bijbehoren, welke in uitvoering van artikel 434 werden ter kennis gegeven, alle niet inge-
schreven schuldvorderingen waarvoor slechts na het verstrijken van de in het tweede lid 
van artikel 435 voorziene termijn wordt beslag gelegd of verzet aangetekend (artikel 435, 
vierde lid).

Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 1642 Ger. W. kunnen de schuldeisers die een uitvoerbare titel 

bezitten, verzet doen tegen de prijs tot aan het verstrijken van de termijn voor het opma-
ken van het proces-verbaal van verdeling of rangregeling.

Dit verzet moet worden gedaan hetzij bij een deurwaardersexploot betekend aan de be-
noemde notaris, hetzij bij wege van een verklaring voor deze laatste. De akte van verzet 
vermeldt de oorzaak van de schuldvordering en het bedrag ervan, alsook de keuze van 
woonplaats in het arrondissement waar de benoemde notaris zijn woonplaats heeft.

Het verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Ger. W. verschaft de verzetdoende 
schuldeiser toegang tot de rangregeling.

De fiscale notificatie die overeenkomstig artikel 434 WIB (1992) aan de notaris per 
aangetekende brief wordt ter kennis gebracht, kan gelijkgeschakeld worden met een ver-
zet op de prijs bedoeld in artikel 1642 Ger. W.

De fiscale notificatie is immers niets anders dan een verklaring afgelegd door de ont-
vanger aan de notaris met het verzoek ook rekening te houden bij het opstellen van de 
rangregeling met de belastingen en bijbehoren waarop de notificatie betrekking heeft.

De vereiste dat het verzet moet geschieden bij deurwaardersexploot of door middel van 
een verklaring afgelegd voor de notaris is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid 
zodat ook bij aangetekend schrijven verzet kan worden gedaan, voor zover de schuldeiser 
over een uitvoerbare titel beschikt, wat het geval is wanneer de belastingen, zoals te de-
zen, werden ingekohierd.

Het tweede lid van artikel 435 WIB (1992) bevestigt zelfs uitdrukkelijk dat de ontvan-
gers der directe belastingen als verzetdoende schuldeisers moeten worden beschouwd nu 
de ontvangers luidens deze bepaling bij de verzetdoende schuldeisers worden onderge-
bracht ("hierin begrepen de ontvangers der directe belastingen").

De fiscale notificatie, die, in beginsel, als een beslag onder derden geldt, reikt boven-
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dien verder dan een louter bewarend beslag onder derden in de mate dat deze akte er toe 
strekt de sommen die de notaris onder zich houdt exclusief te bestemmen voor de betaling 
van de ontvanger.

Uit artikel 435, vierde lid, WIB (1992) volgt immers dat de schuldvorderingen van de 
ontvanger die in uitvoering van artikel 434 WIB (1992) aan de notaris werden genotifi-
ceerd, voorrang krijgen op de schuldvorderingen waarvoor slechts na het verstrijken van 
de in het tweede lid van artikel 435 WIB (1992) voorziene termijn wordt beslag gelegd of 
verzet aangetekend.

Door het verzenden aan de notaris van de fiscale notificatie worden de rechten van de 
Schatkist zodoende beschermt tegen de aanspraken van later aantredende schuldeisers.

De fiscale notificatie kan aldus de werking neutraliseren van een verzet op de prijs in 
de zin van artikel 1642 Ger. W. dat eerst wordt aangetekend door een schuldeiser na de 
eerste werkdag die volgt op het verlijden van de akte.

In de mate dat de fiscale notificatie de ontvanger zodoende een preferente positie laat 
innemen ten aanzien van de later aantredende schuldeisers, wijkt deze regel bijgevolg af 
van het commune beslagrecht waar het beslag als zodanig geen voorrang verschaft aan de 
beslaglegger. Anders dan bij een gewoon beslag onder derden zal de fiscale notificatie om 
die reden evenmin leiden tot een evenredige verdeling.

De fiscale notificatie dient derhalve, gelet op zijn bijzondere aard, op dezelfde hoogte 
te worden gesteld van een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Ger. W. zodat de 
ontvanger der directe belastingen tot de rangregeling moet worden toegelaten.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat de fiscale 
notificaties van de eisers niet als een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Ger. W. 
kunnen worden aangemerkt, noch wettig heeft kunnen beslissen dat de schuldvorderingen 
van eisers niet in de rangregeling kunnen worden opgenomen (schending van de artikelen 
1642 Ger. W., 433, 434 en 435 WIB (1992)).

Tweede onderdeel
De schuldeisers die volgens het bestreden arrest tot de rangregeling moeten worden toe-

gelaten zijn:
- de verzetdoende schuldeisers in de zin van artikel 1642 Ger. W.;
- de schuldeisers aan wie het beslag gemeen is geworden door de kantmelding bedoeld 

in artikel 1582 Ger. W. (waarmee bedoelende de ingeschreven schuldeisers, de beslagleg-
gende schuldeiser, en de schuldeisers die tijdig een bevel hebben laten overschrijven);

- de schuldeisers van wie de vordering blijkt uit de raadpleging van de berichten van 
beslag (arrest, p.9, punt 2).

Wat deze laatste categorie van schuldeisers betreft, schrijft artikel 1644 Ger. W., zoals 
gewijzigd bij Wet van 29 mei 2000, voor dat de notaris alle schuldeisers van wie het be-
staan blijkt uit de enkele raadpleging van de beslagberichten, opgemaakt met toepassing 
van de artikelen 1390 tot 1390quater Ger. W., in de procedure van rangregeling moet be-
trekken, voor zover zij in aanmerking komen voor de toekenning van een dividend. In het 
andere geval volstaat het dat de notaris hen op de hoogte stelt van de verkoop, waarna zij 
slechts verder in de procedure worden betrokken op hun nadrukkelijk verzoek.

Sinds de Wet van 29 mei 2000 wordt van de notaris derhalve verwacht dat hij rekening 
houdt met alle bestaande en door hem gekende schuldeisers, zelfs met deze waarvan het 
bestaan niet blijkt uit de raadpleging van de beslagberichten.

In zoverre de notaris door middel van de fiscale notificatie kennis krijgt van de schuld-
vordering van de ontvanger, dient de notaris derhalve ook met deze schuldvordering reke-
ning te houden bij het opstellen van het proces-verbaal van rangregeling, ook al werd naar 
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aanleiding van de fiscale notificatie, die als een beslag onder derden geldt, geen beslagbe-
richt opgesteld, nu dit wettelijk niet is voorzien.

In de mate dat uit artikel 435, vierde lid, WIB (1992) de bedoeling blijkt om de gelden 
die in handen zijn van de notaris te bestemmen ter voldoening van de genotificeerde be-
lastingsschuld, reikt de figuur van de fiscale notificatie duidelijk verder dan een louter be-
warend beslag onder derden en mag de notaris ook om die reden niet voorbijgaan aan de 
schuldvordering van de ontvanger bij het opstellen van de rangregeling (cf. het eerste on-
derdeel).

De schuldvordering van de ontvanger geniet krachtens de wet bovendien de waarborg 
van de wettelijke hypotheek (artikelen 425 t.e.m. 432 WIB (1992)), evenals het algemeen 
voorrecht  van de Schatkist  op alle  roerende goederen en inkomsten (artikel 422 WIB 
(1992)) dat onmiddellijk rang neemt na het voorrecht vermeld in artikel 19, 5°, van de 
Hypotheekwet van 16 december 1851 (artikel 423 WIB (1992)).

Zo kan de ontvanger ook genieten van de toepassing van artikel 19, in fine, van de wet 
van 16 december 1851, hetwelk bepaalt dat, wanneer niet de gehele waarde van de onroe-
rende goederen is opgebruikt voor de bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen, 
het nog verschuldigde gedeelte van de prijs bij voorrang wordt aangewend tot voldoening 
van de in artikel 19 van de Hypotheekwet vermelde schuldvorderingen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest derhalve niet wettig heeft kunnen oordelen dat de 
eisers, spijts het hypothecair en bevoorrecht karakter van hun schuldvorderingen en niette-
genstaande de notaris kennis had van deze schuldvorderingen gelet op de desbetreffende 
door de eisers opgestelde fiscale notificaties, niet behoren tot één van de categorieën van 
schuldeisers die in de rangregeling kunnen opgenomen worden en slechts aanspraak kun-
nen maken krachtens hun algemeen voorrecht op het saldo van de koopprijs na betaling 
van de, zelfs chirografaire, schuldeisers die in de rangregeling waren opgenomen (schen-
ding van de artikelen 1642, 1644 Ger. W., 7, 8, 15, 19, in fine, van de Hypotheekwet, 422, 
423, 425, 433, 434 en 435 WIB (1992)).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 433, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelas-

tingen (1992) zijn de notarissen die gevorderd zijn om een akte op te maken die 
de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, van 
een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft, persoonlijk aansprakelijk voor de 
betaling der belastingen en bijhoren die tot een hypothecaire inschrijving aanlei-
ding kunnen geven, indien zij in de daarna bepaalde voorwaarden er niet de ont-
vanger der belastingen in wiens ambtsgebied de eigenaar of de vruchtgebruiker 
van het goed zijn woonplaats of zijn hoofdinrichting heeft en daarenboven zo het 
om een onroerend goed gaat, de ontvanger der belastingen in wiens ambtsgebied 
dat goed gelegen is, van verwittigen.

Artikel 434 van dit wetboek bepaalt:
Indien het belang van de Schatkist zulks vereist, wordt door de ontvangers aan 

de notaris, vóór het verstrijken van de twaalfde werkdag volgend op de verzen-
ding van het in het artikel 433 bedoelde bericht, bij een ter post aangetekende 
brief kennis gegeven van het bedrag van de belastingen en bijhoren die aanlei-
ding kunnen geven tot de inschrijving van de wettelijke hypotheek van de Schat-
kist op de goederen welke het voorwerp van de akte zijn. 



Nr. 575 - 17.11.06 HOF VAN CASSATIE 2367 

Deze kennisgeving geldt krachtens artikel 435, eerste lid, als een beslag onder 
derden in handen van de notaris op de koopprijs die de notaris naar aanleiding 
van de akte van vervreemding van het onroerend goed onder zich houdt voor re-
kening of ten bate van de belastingschuldige.

2; Wanneer de verkoop van het onroerend goed plaatsvindt na een uitvoerend 
beslag gaan de rechten van de ingeschreven schuldeisers over op de prijs  en 
wordt de notaris belast met de rangregeling overeenkomstig de artikelen 1639 en 
volgende van het Gerechtelijk Wetboek. 

Hierbij houdt de notaris onder meer rekening met de schuldeisers die overeen-
komstig artikel 1642 verzet hebben gedaan op de prijs. Enkel het saldo van de 
verkoopprijs dat overblijft na betaling van de batig gerangschikte schuldeisers, 
komt toe aan de beslagene.

3. De fiscale notificatie die een beslag onder derden uitmaakt in handen van de 
notaris, heeft bijgevolg slechts het eventueel batig saldo van de verkoopprijs tot 
voorwerp dat de notaris, na de betaling van de in het proces-verbaal van rangre-
geling opgenomen schuldvorderingen, onder zich heeft om het door te storten 
aan de belastingschuldige en niet de integrale verkoopprijs. 

Een dergelijke notificatie kan derhalve niet worden opgevat als een verzet op 
de prijs in de zin van artikel 1642 van het Gerechtelijk wetboek.

4. Het onderdeel dat aanvoert dat een fiscale notificatie een verzet op de prijs 
uitmaakt zoals bedoeld door artikel 1642 van het Gerechtelijk Wetboek, faalt 
naar recht.

Tweede onderdeel
5. Gelet op het antwoord op het eerste onderdeel, berust het onderdeel in zo-

verre het ervan uitgaat dat de fiscale notificatie, als bedoeld in 435, eerste lid, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), verder reikt dan een be-
warend beslag onder derden in de handen van de notaris op de bedragen die aan 
de beslagene toekomen, op een verkeerde rechtsopvatting.

6. Krachtens artikel 1644, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, worden 
de schuldeisers van wie het bestaan blijkt uit de enkele raadpleging van de be-
slagberichten opgemaakt met toepassing van de artikelen 1390 tot 1390quater, 
betrokken bij de procedure indien zij in aanmerking komen voor de toekenning 
van een dividend; in het andere geval ontvangen zij enkel de aanmaning bedoeld 
in het eerste lid van dit artikel wanneer zij, voorafgaandelijk ingelicht door de 
notaris over deze situatie, van deze laatste eisen dat zij worden betrokken bij de 
procedure.

Anders dan het onderdeel aanvoert, kan uit deze wetsbepaling niet worden af-
geleid dat de notaris rekening moet houden met alle bestaande en door hem ge-
kende schuldeisers, met inbegrip van deze waarvan het bestaan niet blijkt uit de 
raadpleging van de beslagberichten.

Evenmin kan uit de omstandigheid dat de schuldvordering van de fiscus een 
bevoorrecht karakter heeft op grond van de artikelen 422 en 423 van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen (1992), worden afgeleid dat de notaris deze 
vordering moet toelaten tot de rangregeling.
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Het onderdeel faalt naar recht. 
Tegenvordering wegens tergend en roekeloos cassatieberoep
7. De verweerder stelt overeenkomstig artikel 563, laatste lid, van het Gerech-

telijk Wetboek een tegenvordering in wegens het tergend en roekeloos karakter 
van het cassatieberoep.

Deze tegenvordering is ongegrond omdat over de door het cassatieberoep ge-
stelde rechtsvragen redelijke betwisting kan rijzen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Verklaart de tegenvordering ontvankelijk doch ongegrond. 
Veroordeelt de eisers in de kosten.

17 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. De Bruyn en Verbist.

Nr. 576

1° KAMER - 17 november 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEWIJSVOERING 
— ALLERLEI - BELASTINGAMBTENAREN - DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING - VERZOEK TOT 
INZAGE - VERLOF VAN DE PROCUREUR-GENERAAL OF VAN DE AUDITEUR-GENERAAL - VOORWERP

De regel dat zonder uitdrukkelijk verlof van de procureur-generaal of de auditeur-generaal  
geen  inzage  mag  worden  verleend  van  de  akten,  stukken,  registers,  bescheiden  of 
inlichtingen in verband met de rechtspleging heeft enkel betrekking op de inzage van de 
daarin vermelde stukken en niet op de mededeling vanwege de betrokken diensten dat  
er dergelijke stukken zijn of op de mededeling vanwege de betrokken diensten van de 
gegevens  die  toelaten  de  inzage  van  het  gerechtsdossier  te  vragen1.  (Art.  327,  §1, 
tweede lid, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. V.)

ARREST

(A.R. F.05.0061.N)

I. BESTREDEN BESLISSING
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 oktober 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 23 april 1998, AR F.95.0004.N, A.C., 1998, nr 208.
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III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 327, §1, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen (1992) mag van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen 
in verband met de rechtspleging geen inzage worden verleend zonder uitdrukke-
lijk verlof van de procureur-generaal of de auditeur-generaal.

Die bepaling heeft enkel betrekking op de inzage van de daarin vermelde stuk-
ken en niet op de mededeling vanwege de betrokken diensten dat er dergelijke 
stukken zijn of op de mededeling vanwege de betrokken diensten van de gege-
vens die toelaten de inzage van het gerechtsdossier te vragen.

2. De appelrechters stellen vast dat het bestaan van het gerechtelijk onderzoek 
door de rijkswacht ter kennis werd gebracht van de eiser en hem tevens medede-
ling werd gedaan van de naam van de aangezochte onderzoeksrechter, de notitie-
nummers van de zaak en van het feit dat de boekhouding reeds in beslag werd 
genomen.

De appelrechters oordelen dat deze inlichtingen slechts met uitdrukkelijke toe-
lating van de procureur-generaal kunnen worden overgemaakt aan de eiser.

De appelrechters schenden aldus artikel 327, §1, tweede lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1992).

Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit de fiscale voorziening 

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

17 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. B. Coopman, Brussel.

Nr. 577

1° KAMER - 17 november 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 



2370 HOF VAN CASSATIE 17.11.06 - Nr. 577 

VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - DWANGBEVEL - VERPLICHTE VERMELDINGEN - 
UITTREKSEL UIT HET KOHIER - BEWIJSWAARDE - GEVOLGEN

Uit het voorschrift dat het dwangbevel een uittreksel uit  het kohierartikel betreffende de 
belastingschuldige en een afschrift van de uitvoerbaarverklaring dient te bevatten, volgt  
dat dit uittreksel wordt vermoed gelijkvormig te zijn met het kohier en dat het kohier zelf  
niet mede dient betekend te worden met het dwangbevel1. (Art. 149, K.B./ W.I.B. 1992)

(V. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.05.0071.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 oktober 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Vierde onderdeel
5. Krachtens artikel 149 KB/WIB (1992) dient het dwangbevel een uittreksel 

uit het kohierartikel betreffende de belastingschuldige en een afschrift van de uit-
voerbaarverklaring te bevatten. Uit deze bepaling volgt dat dit uittreksel wordt 
vermoed gelijkvormig te zijn met het kohier en dat het kohier zelf niet mede 
dient betekend te worden met het dwangbevel.

Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat er geen wettelijk vermoeden bestaat 
dat de vermeldingen in het kohieruittreksel overeenstemmen met het originele 
kohier en dat bijgevolg, de kohieren, en in ondergeschikte orde, een eensluidend 
verklaard afschrift ervan, met het dwangbevel dient betekend te worden opdat de 
beslagrechter de regelmatigheid van de tenuitvoerlegging zou kunnen beoorde-
len, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

17 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-

1 Zie Cass., 3 sept. 1965, Pas., I, 11; Cass., 24 maart 1972, AC., 1972, 704.
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gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Maes en De Bruyn.

Nr. 578

3° KAMER - 20 november 2006

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR - 
BELASTINGZAKEN - RECHT OP RECHTSZEKERHEID - GRENZEN - WETTELIJKHEIDSBEGINSEL - 
GEVOLG

2º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — ALGEMEEN - 
INKOMSTEN - KWALIFICERING

3º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING IN CASSATIE - CASSATIEMIDDEL 
- VEREISTE VERMELDINGEN - GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN - AFZONDERLIJKE GRIEVEN

4º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - INKOMSTENBELASTINGEN - GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN - 
AFZONDERLIJKE GRIEVEN

1º Het recht op rechtszekerheid, één van de beginselen van behoorlijk bestuur die bindend  
zijn  voor de belastingadministratie,  houdt  niet  in  dat  de belastingplichtige die met  de  
administratie  een  akkoord  heeft  gesloten  over  een  onwettige  regeling,  van  de  
administratie  de  toepassing  van  dat  akkoord  kan  eisen,  daar  dat  akkoord  te  zijnen  
aanzien  geen gerechtvaardigde verwachtingen kon wekken1.  (Beginsel  van behoorlijk 
bestuur; Wettelijkheidsbeginsel)

2º De kwalificering van de inkomsten van een belastingplichtige, vastgelegd in het W.I.B., is  
een juridische en geen feitelijke aangelegenheid2.(Artt. 27 en 90, 1°, W.I.B. [1992])

3º  en  4°  Het  middel  is  niet  ontvankelijk  wanneer  het,  in  inzake inkomstenbelastingen,  
verschillende grieven aanvoert maar niet voor elk van die grieven afzonderlijk aanwijst  
welke wetsbepalingen geschonden zijn3. (Art. 1080, Ger.W.)

(L..e.a. T. BELGiSCHE STAAT, Min. v. Fin.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0059.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 februari 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

1 Cass., 26 okt. 2001, AR F.00.0034.F, nr 577, met concl. adv.-gen. HENKES; zie Cass., 3 nov. 2000, 
AR F.98.0072.N, nr 596, met concl. adv.-gen. m.o. THIJS; 6 nov. 2000, AR F.99.0108.F, nr 598, met 
concl. O.M.
2 Vgl. Cass., 3 juni 2002, AR F.01.0044.F, nr 337, met concl. O.M.
3 Cass., 31 jan. 2000, AR F.99.0054.F, nr 80; zie Cass., 23 dec. 1999, beperkte k., AR F.96.0120.N, 
nr 700; zie ook Cass., 6 mei 1983, AR 3828, nr 494, redenen.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren de volgende drie middelen aan :
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest vermeldt :
"dat het thans aangevoerde individueel akkoord is gesloten, over een aangelegenheid 

waarvoor de wet niet uitdrukkelijk voorziet in een dergelijke werkwijze;
dat zijn geldigheid en verbindende kracht bijgevolg beoordeeld moeten worden in het 

licht van de beginselen van behoorlijk bestuur, waaraan de belastingadministratie onder-
worpen is;

dat het recht op rechtszekerheid deel uitmaakt van die beginselen;
dat, aldus, een akkoord verbindend is wanneer het bij de belastingplichtige een gedrag 

heeft gewekt dat aangepast is aan wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste ge-
dragsregel van de administratie;

dat de administratie bij de belastingplichtige evenwel gerechtvaardigde verwachtingen 
moet hebben gewekt, hetgeen niet het geval kan zijn wanneer het akkoord klaarblijkelijk 
onwettig is;

dat zulks met name het geval is wanneer het akkoord met de belastingadministratie be-
reikt wordt over een rechtsvraag of wanneer het een van de wet afwijkt;

dat het legaliteitsbeginsel in dergelijke gevallen voorrang heeft op het beginsel van het 
recht op rechtszekerheid;

dat de inkomstencategorieën bij wet gedefinieerd zijn en dat de criteria die aldus voor 
elk van die categorieën vastgesteld worden, voor eenieder bindend zijn;

dat de administratie bijgevolg, zonder door enig voorafgaand akkoord gebonden te zijn, 
voor elk aanslagjaar dient na te gaan of het aangegeven inkomen een beroepsinkomen is 
dan wel verkregen is uit prestaties die buiten de beroepsactiviteit zijn verricht;

dat er over deze vraag geen enkel akkoord bereikt kan worden die voor de toekomst 
kan gelden".

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de beginselen van behoorlijk bestuur en van rechtszekerheid.
Eerste onderdeel
De beginselen van behoorlijk bestuur en van rechtszekerheid, waarop het hof van be-

roep nochtans verklaart zijn beslissing te gronden, moeten toegepast worden ongeacht de 
aard van het door de Administratie aanvaarde akkoord, van zodra de belastingplichtige er 
op kon vertrouwen en hem niet kan worden verweten dat hij iets heeft geveinsd, aange-
zien vermeden moet worden dat zijn gewettigd vertrouwen beschaamd wordt en zijn ver-
wachtingen in de war gestuurd worden.

Tweede onderdeel
De beginselen van behoorlijk bestuur en rechtszekerheid laten de Administratie niet toe 

een akkoord, dat jarenlang is geëerbiedigd, te verloochenen onder het enige voorwendsel 
dat dit akkoord onwettig zou zijn, aangezien van de belastingplichtige niet geëist kan wor-
den dat hij over een grotere kennis van de rechten en belangen van de Administratie be-
schikt dan zijzelf.

Derde onderdeel
De voorrang van het legaliteitsbeginsel waarop het bestreden arrest zich beroept, kan in 

elk geval niet tot de buitensporige gevolgen leiden die het hof van beroep eraan verleent, 
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aangezien dit de belastingplichtige, die te goeder trouw is, onmiskenbaar schade berok-
kent wegens de hogere aanslagvoet en wegens het feit dat de herkwalificering van de in-
komsten, door de bonificaties die zijn voorafbetalingen hem hadden moeten opleveren, 
automatisch vervangen worden door geldboeten omdat hij onvoldoende voorafbetalingen 
heeft verricht, iets waartoe hij nochtans niet gehouden was.

Vierde onderdeel
Het bestreden arrest oordeelt ten onrechte op een ongenuanceerde wijze dat het litigieu-

ze akkoord bereikt werd over een rechtsvraag, terwijl het - zoals de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Bergen reeds vastgesteld had - hoofdzakelijk feitelijke beoordelingen betreft, 
zodat voormeld akkoord volkomen geoorloofd is, ook al heeft het juridische gevolgen op 
het vlak van de juridische kwalificeringen, en het niet kan worden afgewezen, aangezien 
het niet  voortvloeit  uit  een kennelijk onredelijke beoordeling van de gegevens van de 
zaak, iets wat zelfs de administratie niet aanvoert.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de beginselen van behoorlijk bestuur en van rechtszekerheid;
- het algemeen rechtsbeginsel Nemo propriam turpitudinem allegans.
Eerste onderdeel
Hoewel het Hof gezegd heeft [...] dat de Belgische Staat als rechtszoekende geen enkel 

voorrecht geniet, kent het hof van beroep de Administratie het buitensporig recht toe om 
de opzegging van het akkoord met terugwerkende kracht toe te passen op de aanslagjaren 
vóór haar beslissing en alzo de verzoekers te bestraffen voor het gehoorzamen aan de re-
gels die zij zelf had vastgelegd.

Tweede onderdeel
Het bestreden arrest, na het betrokken akkoord "klaarblijkelijk onwettig" te hebben ver-

klaard, geeft het voordeel daarvan niettemin integraal aan de Administratie, door haar het 
recht toe te kennen om niet alleen dat akkoord voor de toekomst op te zeggen - wat niet 
betwist wordt - maar ook om er voor het verleden op terug te komen, na uit eigen bewe-
ging de "spelregels", opgesteld met haar uitdrukkelijk en omstandig gemotiveerd akkoord, 
te wijzigen en aldus de [eisers] te bestraffen, die zich nauwgezet gevoegd hadden naar de 
regels die de Administratie zelf gedefinieerd en toegepast had zonder enig voorbehoud, 
dit alles op de enkele grond dat de door de Administratie veroorzaakte situatie onwettig 
was.

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de beginselen van behoorlijk bestuur en van rechtszekerheid;
- artikel 149 van de Grondwet.
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest vermeldt "dat er over deze vraag geen enkel akkoord bereikt kan 

worden die voor de toekomst kan gelden" en beantwoordt aldus de conclusies niet waarin 
de verzoekers alleen vorderden dat het hoger beroep van de Belgische Staat ongegrond 
verklaard zou worden, en zo het vonnis van eerste aanleg duidelijk aanvaardden, hetwelk 
zich ertoe beperkte de terugwerkende kracht van de opzegging van het akkoord door de 
administratie te verwerpen.

Tweede onderdeel
Het hof van beroep gaat niet in op verschillende argumenten die de [eisers] in hun con-

clusies helder uiteenzetten, met name
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- het feit dat de terugwerkende kracht van de opzegging van het akkoord de verzoekers 
onbetwistbaar schade berokkent, aangezien zij thans zwaarder belast worden en daarenbo-
ven bestraft worden omdat zij onvoldoende voorafbetalingen verricht hebben, hoewel zij 
daartoe niet gehouden waren en hoewel zij dit, gelet op het standpunt van de Administra-
tie, niet hadden kunnen voorzien;

- de omstandigheid - die niet betwist wordt - dat de Administratie, volgens de Neder-
landstalige auteurs van dezelfde werken ("Larcier Wetboeken"), geoordeeld had dat de 
wijziging van de kwalificering van de inkomsten uit auteursrechten geen enkele terugwer-
kende kracht kon hebben wegens het beginsel van rechtszekerheid en van behoorlijk be-
stuur.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste, tweede en derde onderdeel samen
De beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het recht op rechtszekerheid, 

zijn bindend voor de belastingsadministratie.
Het recht op rechtszekerheid houdt echter niet in dat de belastingplichtige die 

met de Administratie een akkoord heeft gesloten over een onwettige regeling, 
van de Administratie de toepassing van dat akkoord kan eisen, daar dat akkoord 
te zijnen aanzien geen gerechtvaardigde verwachtingen kon wekken.

Vierde onderdeel
De kwalificering van de inkomsten van een belastingplichtige, vastgelegd in 

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, is een juridische en geen feitelijke 
aangelegenheid.

Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
Het middel voert verschillende grieven aan, maar wijst voor elk van die grie-

ven afzonderlijk niet aan welk algemeen rechtsbeginsel door het arrest geschon-
den zou zijn.

Het middel is niet ontvankelijk.
Derde middel

Het middel voert verschillende grieven aan, maar wijst voor elk van die grie-
ven afzonderlijk niet aan welk algemeen rechtsbeginsel of welke wettelijke bepa-
ling door het arrest geschonden zou zijn.

Het middel is, zoals de verweerder betoogt, niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

20 november 2006 – 3° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – 
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Advocaten: mrs. T'Kint en A. Magotteaux, Luik.

Nr. 579

3° KAMER - 20 november 2006

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN 
- AANGEVOERD FEIT - BEGRIP

Het feit dat het ontslag zonder opzegging rechtvaardigt, is het feit met inachtneming van 
alle  omstandigheden  die  daarvan  een  dringende  reden  kunnen  maken1.(Art.  35, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(G. LAMBERT & Co T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0117.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 10 maart 2005 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest zegt voor recht dat de eiseres op 11 september 2000 op de hoogte 

is gebracht van het feit dat als dringende reden aangevoerd wordt - te weten dat de ver-
weerder zichzelf voorschotten in contanten op de kas van de onderneming had toegekend 
door zich valselijk te beroepen op de toestemming van de afgevaardigd beheerder van de 
eiseres - zodat het ontslag op staande voet "binnen de wettelijke termijnen is gegeven", en 
beslist vervolgens dat "de zwaarwichtigheid van de feiten, in hun geheel beschouwd en 
rekening gehouden met de omstandigheden van de zaak, (...) de getroffen maatregel niet 
verantwoordt" en veroordeelt de eiseres bijgevolg om aan de verweerder een compensa-
toire  opzeggingsvergoeding van 55.314,52 euro en een eindejaarspremie van 2.202,36 
euro te betalen, op grond van alle redenen die thans als volledig weergegeven worden be-
schouwd, en met name op grond dat:

"(De eiseres) (de verweerder) twee feiten verwijt: het eerste feit, dat het oudste is maar 
het laatst ontdekt werd, bestaat erin geld uit de door hem beheerde kas te hebben gehaald 
om zichzelf een voorschot toe te kennen dat hij terugbetaald heeft, en het tweede, dat re-
center is maar na een gesprek tussen de partijen reeds is vergeven, bestaat erin te hebben 
verzwegen dat de bank een brief gestuurd had betreffende een loonoverdracht die hem 
aanbelangde.

1 Cass., 3 juni 1996, AR S.95.0140.N, nr 205; Cass., 6 sept. 2004, AR S.04.0008.N, nr 381.
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Het lijdt geen twijfel dat het tweede, niet betwiste feit zo zwaarwichtig is dat het het 
ontslag wegens dringende reden had kunnen verantwoorden, aangezien het aan (de ver-
weerder) zelf staat om aan een dergelijke brief gevolg te geven en dat een verwijzing van 
die brief naar de prullenmand, uitsluitend ingegeven door het feit dat ze hem betrof, on-
aanvaardbaar is.

Toch blijft het een feit dat (de eiseres) ervan afgezien heeft (de verweerder) op dat 
ogenblik te ontslaan, maar hem gewaarschuwd heeft dat er zich geen andere feiten meer 
mochten voordoen. Die waarschuwing kan echter alleen slaan op latere feiten : tenzij uit-
drukkelijk het tegenovergestelde vermeld wordt, wat te dezen, bij gebrek aan enig schrif-
telijk bewijs, niet het geval is, kan men zich niet voorstellen dat een waarschuwing betrek-
king zou kunnen hebben op oudere feiten.

Het nieuwe aangevoerde feit bestaat erin in 1999 (cf. de getuigenis van de bediende van 
de boekhouding) zichzelf een voorschot uit de kas te hebben toegekend, een voorschot dat 
niet is terugbetaald als een voorschot op het loon en dus door inhoudingen op het volgen-
de loon, met het oog op de aankoop van een privé-goed. Om zijn daad ten aanzien van 
zijn bediende te verantwoorden, vermeldde (de verweerder) [...] dat hij de toestemming 
van de afgevaardigd beheerder had verkregen maar ook dat hij  -  hetgeen niet  betwist 
wordt - een schuldbekentenis in de kas had gelegd waarvan hij het bedrag wijzigde naar-
mate hij dit terugbetaalde tot hij die schuldbekentenis, na de laatste terugbetaling, vernie-
tigde.

Uit die feiten blijkt dat (de verweerder) die lening niet verzwegen heeft en ze volledig 
terugbetaald heeft nog vóór de bediende aangifte had gedaan en nog vóór hij het andere, 
hierboven vermelde feit pleegde, aangezien de lening, zoals (de eiseres) zelf aanvoert, in 
maart of ten laatste in april 2000 integraal is terugbetaald (cf. het in haar conclusie ten be-
wijze gestelde feit 2).

De partijen twisten over de vraag of de lening al dan niet met de goedkeuring van de af-
gevaardigd beheerder is aangegaan. Aangezien het onderhoud volgens (de verweerder) 
onder vier ogen heeft plaatsgevonden, lijkt een onderzoeksmaatregel ondoeltreffend.

Het [arbeids]hof kan (de verweerder) geen beslissende eed opleggen zoals hij vraagt, 
aangezien een beslissende eed slechts ten aanzien van de andere partij van toepassing is 
(cf. artikel 1357 van het Burgerlijk Wetboek). Het arbeidshof oordeelt te dezen dat het 
niet  ambtshalve tot  een dergelijke  onderzoeksmaatregel  hoeft  over  te  gaan,  aangezien 
zulks erop zou neerkomen dat de partij die een dergelijke onderzoeksmaatregel vordert, 
gevraagd wordt te bevestigen dat zij instemt met wat zij beweert. De rechter hoeft de be-
slissende eed niet op te leggen aan de partij die deze vordert en kan die vordering daaren-
boven niet toewijzen indien het feit geenszins bewezen is (cf. artikel 1367 van het Burger-
lijk Wetboek).

Men dient dus te besluiten dat de gedelegeerd beheerder geen voorafgaande toestem-
ming aan die lening gegeven heeft.

Bijgevolg moet de zwaarwichtigheid van het laatste feit beoordeeld worden met inacht-
neming van de omstandigheden en het eerder gepleegde feit.

Het [arbeids]hof oordeelt dat het eerste feit wel uiterst zwaarwichtig was, het tweede 
echter niet. Indien het tweede feit later was gepleegd dan het eerste ontdekte feit, dan zou 
de waarschuwing het ontslag om dringende reden verantwoord hebben. Het tweede aange-
voerde feit is echter veel vroeger gepleegd en (de verweerder) had de lening reeds terug-
betaald.

Om het door (de eiseres) aangevoerde vertrouwensverlies aan te tonen, had het feit na 
en niet vóór het eerste ontdekte feit gepleegd moeten worden en had (de verweerder), na 
de strenge en verantwoorde (maar mondelinge) waarschuwing, een nieuwe fout moeten 
begaan waarop (de eiseres) een beroep had kunnen doen om de overeenkomst te beëindi-
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gen. Dit is echter niet het geval".
Grieven
Krachtens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 is elke fout die in de brief van ontslag 

om dringende reden aangevoerd wordt, met inachtneming van alle omstandigheden van de 
zaak die daarvan de vereiste dringende reden kunnen maken, een feit dat het ontslag zon-
der opzegging of vergoeding verantwoordt.

Opdat de rechter moet nagaan of het feit dat als dringende reden wordt aangevoerd - 
met inachtneming van alle omstandigheden van de zaak, ook van die welke na dit feit 
hebben plaatsgehad - elke voortzetting van de contractuele verbintenis onmiddellijk en 
definitief onmogelijk maakt, is het noodzakelijk maar voldoende dat dit feit binnen de drie 
dagen vóór het ontslag is gekend en foutief is. 

Wanneer, bijgevolg, de werkgever in kennis wordt gesteld van een feit dat het ontslag 
om dringende reden zou kunnen verantwoorden, maar van dat ontslag afziet en tegelijker-
tijd "(de werknemer) meedeelt dat geen andere fouten zijnerzijds nog geduld zullen wor-
den", hoeft de werkgever niet uitdrukkelijk voorbehoud te maken van het recht om "oude-
re feiten" aan te voeren die hem later ter kennis worden gebracht. Hij haalt dit recht im-
mers uit artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 en aangezien dit artikel een dwingende be-
paling in zijn voordeel is, kan hij er niet vooraf van afzien, d.w.z. ervan afzien vóór hem 
een andere fout ter kennis is gebracht. 

Ten slotte is niet vereist dat de fout die binnen de termijn van drie dagen bekend raakt, 
op zich reeds een zware fout is en a fortiori evenmin dat het een zwaardere fout is dan de 
daarvoor ontdekte fout, die de werkgever niet heeft willen aanvoeren tot staving van een 
ontslag om dringende reden.

Het bestreden arrest erkent dat het in de brief van ontslag om dringende reden aange-
voerde feit bewezen is, dat het feit dat op 27 juli 2000 is ontdekt en als verzwarende om-
standigheid is aangevoerd, niet betwist wordt, en het erkent dat de verweerder "ernstige 
fouten heeft begaan die (de eiseres) ertoe hebben aangezet hem te ontslaan".

Het arrest beslist dat de zwaarwichtigheid van de in hun geheel beschouwde feiten het 
ontslag om dringende reden niet verantwoordt, op grond van redenen waaruit uitsluitend 
kan worden afgeleid 1°) dat de eiseres ervan heeft afgezien de verweerder te ontslaan we-
gens het op 27 juli 2000 ontdekte feit maar hem gewaarschuwd heeft dat er zich geen an-
dere feiten nog mochten voordoen; 2°) dat er bij die mondelinge waarschuwing niet ge-
preciseerd was dat deze op oudere feiten kon slaan terwijl het in de ontslagbrief aange-
voerde feit plaatsgevonden had in 1999; 3°) dat de verweerder het uit de kas gehaalde be-
drag terugbetaald had alvorens het op 27 juli 2000 ontdekte feit te plegen en, ten slotte, 
4°) dat het in de ontslagbrief aangevoerde feit niet "uiterst zwaarwichtig" was, in tegen-
stelling tot het op 27 juli 2000 ontdekte feit, en voegt aldus aan artikel 35 van de wet van 
3 juli 1978 voorwaarden toe die dat artikel niet bevat en miskent het recht dat dit artikel 
aan de werkgever toekent wanneer hem binnen de drie dagen vóór het ontslag om drin-
gende reden een fout ter kennis wordt gebracht, om zich te beroepen op een ander feit dat 
hij niet als dringende reden had aangevoerd doch dat een omstandigheid oplevert die daar-
van de vereiste dringende reden kan maken, ongeacht de datum waarop dat feit zich heeft 
voorgedaan en ongeacht het verschil in zwaarwichtigheid tussen beide feiten (schending 
van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het feit dat het ontslag zonder opzegging rechtvaardigt, is het feit met inacht-

neming van alle omstandigheden die van dien aard zijn dat zij daarvan een drin-
gende reden kunnen maken.
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De omstandigheid dat een feit tot een waarschuwing heeft geleid, belet niet dat 
een eerder gepleegd feit dat echter pas na de waarschuwing aan de ontslaggeven-
de partij ter kennis is gebracht, het ontslag zonder opzegging kan verantwoorden.

Het arrest, dat beslist dat het laatste door de eiseres ontdekte feit geen dringen-
de reden oplevert, op grond dat dit feit gepleegd is na de aan de verweerder ge-
geven waarschuwing, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing tot veroordeling van de eiseres om aan de 

verweerder een compensatoire opzeggingsvergoeding te betalen, strekt zich uit 
tot die waarbij zij veroordeeld wordt om de eindejaarspremie te betalen wegens 
het door het arrest tussen beide beslissingen vastgestelde verband.

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

satoire opzeggingsvergoeding, de eindejaarspremie en de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

20 november 2006 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Plas  – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 580

3° KAMER - 20 november 2006

MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMINGEN - RECHTSPLEGING - INTEGRATIETEGEMOETKOMING - 
NIEUWE AANVRAAG - BESLISSING - GEVOLGEN - AMBTSHALVE HERZIENING - BESLISSING - 
GEVOLGEN - ONDERSCHEID - CRITERIUM

De ingangsdatum van de nieuwe beslissing over de integratietegemoetkoming hangt af van 
de omstandigheid  of  die  beslissing  ambtshalve  dan wel  op  een nieuwe aanvraag is  
genomen;  dit  criterium wordt  niet  beïnvloed door  het  feit  dat  het  onderzoek  van  de  
nieuwe aanvraag die ingediend kan worden wanneer zich volgens de aanvrager van de 
tegemoetkoming wijzigingen hebben voorgedaan die de toekenning of de verhoging van 
de tegemoetkomingen rechtvaardigen, de vermindering van de integratietegemoetkoming 
tot gevolg heeft. (Artt. 17, §1, eerste lid, en §3, eerste lid, en 23, §1, 6°, en § 2, vierde lid, 
K.B. 22 mei 2003)

( BELGISCHE STAAT, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dienst voor uitkeringen aan gehandicapten  T. L.)

ARREST (vertaling)
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(A.R. S.06.0042.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 februari 2006 gewezen 

door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, §2, 8, §§1, eerste lid, en 2, 2 en 4, van de wet van 27 februari betref-

fende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, zoals gewijzigd bij de pro-
grammawet van 24 december 2002, in werking getreden op 1 juli 2003 krachtens artikel 
134, eerste lid, zoals vervangen bij artikel 161 van de programmawet van 9 juli 2004, en 
de artikelen 1, 2, §2, en 8, §1, eerste lid, 3 en 5, en 10, tweede en vierde lid, van diezelfde 
wet, zoals zij van toepassing waren voor de wijziging bij de programmawet van 24 de-
cember 2002;

- de artikelen 21, 10°, en 23, §§1 en 2, 4°, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 be-
treffende  de  inkomensvervangende  tegemoetkoming  en  de  integratietegemoet-koming, 
zoals ze van toepassing waren voor hun opheffing op 1 juli 2004 door het koninklijk be-
sluit van 22 mei 2003;

- de artikelen 17, §§1, eerste lid, en 3, 23, §§1, 6°, en 2, vierde lid, van het koninklijk 
besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers in-
zake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en vernietigt, met bevesti-

ging van het beroepen vonnis, eisers beslissing van 22 maart 2004, in zoverre ze op 1 april 
2003 een integratietegemoetkoming van categorie 2 toekent, alsook de beslissing van 26 
april 2004 tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde, en zegt voor recht dat ver-
weerders recht op een tegemoetkoming van categorie 3 behouden moet blijven van 1 april 
2003 tot 31 maart 2004, op grond 

"Dat luidens artikel 8, §4, van de wet van 27 februari betreffende de tegemoetkomingen 
aan personen met een handicap, zoals gewijzigd bij artikel 122 van de programmawet van 
24 december 2002, in werking getreden op 1 juli 2003 krachtens artikel 134, eerste lid, 
van die wet, vervangen bij artikel 161 van de programmawet van 9 juli 2004, bepaalt de 
Koning in  welke gevallen een nieuwe beslissing kan worden genomen en bepaalt  hij 
eveneens de ingangsdatum van de nieuwe beslissing;

Dat uit de bepalingen van artikel 23 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betref-
fende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap,  die op 1 juli  2003 in werking zijn getreden,  volgt dat er 
ambtshalve tot herziening van het recht op de tegemoetkoming overgegaan wordt wan-
neer de gerechtigde niet meer voldoet aan de voorwaarden van verdienvermogen of van 
de graad van zelfredzaamheid (§1, 6°) en dat de nieuwe beslissing uitwerking heeft op de 
eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving van de beslissing (§2, laatste lid);

Dat, aldus, de rechtspraak van dit [arbeids]hof thans vertaald is in een verordenende 
tekst die er de beginselen van overneemt met betrekking tot de uitwerking in de tijd van 
de ambtshalve herzieningen op basis van een geneeskundig verslag met het oog op het on-
derzoek van een aanvraag tot herziening;



2380 HOF VAN CASSATIE 20.11.06 - Nr. 580 

Dat, zo, [de verweerder] inderdaad een nieuwe aanvraag heeft ingediend, er echter wel 
degelijk een herziening van ambtswege heeft plaatsgevonden, met een beperking van zijn 
rechten, terwijl artikel 17 van het koninklijk besluit slechts van toepassing is op de nieuwe 
aanvraag wanneer zich volgens de aanvrager wijzigingen hebben voorgedaan die de toe-
kenning of verhoging van de tegemoetkomingen rechtvaardigen;

Dat, bijgevolg, eisers eis tot toepassing van artikel 17, §3, luidens hetwelk de beslissing 
die ten gevolge van de nieuwe aanvraag genomen wordt, uitwerking heeft op de eerste 
van de maand die volgt op die tijdens welke de nieuwe aanvraag werd ingediend, verwor-
pen moet worden".

Grieven
De integratietegemoetkoming, die toegekend wordt aan bepaalde personen wier gebrek 

aan of vermindering van zelfredzaamheid is aangetoond (artikelen 1, eerste lid, en 2, §2, 
van de wet van 27 februari 1987, voor en na de wijziging ervan), wordt op aanvraag toe-
gekend (artikel 8, §1, van de wet van 27 februari 1987, zoals het van toepassing was zo-
wel voor als na de wijziging ervan bij de programmawet van 24 december 2002), de Ko-
ning bepaalt hoe, door wie, vanaf wanneer en op welke wijze de aanvraag wordt inge-
diend, alsook de ingangsdatum van de beslissing (artikel 8, §1, tweede lid, van de wet van 
27 februari 1987, na wijziging).

De Koning bepaalt ook in welke gevallen een nieuwe aanvraag kan worden ingediend, 
en hoe, door wie en op welke wijze de nieuwe aanvraag kan worden ingediend, alsook de 
ingangsdatum van de beslissing (artikel 8, §2, van de wet van 27 februari 1987 [versie na 
wijziging]). Een nieuwe aanvraag mag worden ingediend wanneer zich volgens de aan-
vrager wijzigingen voordoen die de toekenning of verhoging van de tegemoetkomingen 
rechtvaardigen (artikel 8, §1, vijfde lid, van de wet van 27 februari 1987 [versie voor de 
wijziging]; artikel 17, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003).

De toegekende tegemoetkomingen kunnen aldus herzien worden op aanvraag van de 
persoon met een handicap (artikel 8, §2, van de wet van 27 februari 1987, na wijziging; 
artikel 10, tweede lid, van de wet van 27 februari 1987, voor wijziging) of ambtshalve (ar-
tikel 8, §4, van de wet van 27 februari 1987, na wijziging; artikel 10, tweede lid, van de 
wet van 27 februari 1987, voor wijziging).

Zo  wordt  ambtshalve  tot  herziening  van  het  recht  op  de  integratietegemoetkoming 
overgegaan wanneer de begunstigde niet meer beantwoordt aan de voorwaarden van ver-
dienvermogen of van de graad van zelfredzaamheid (artikel 21, 10°, van het koninklijk 
besluit van 6 juli 1987, zoals het van toepassing was voor de opheffing ervan op 1 juli 
2004 en artikel 23, §1, 6°, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003).

De Koning heeft een andere datum voorzien voor het ingaan van de beslissing over de 
tegemoetkomingen, naargelang deze genomen werd ten gevolge van een aanvraag van een 
gehandicapte of van een herziening van ambtswege, en dit zowel onder de oude als onder 
de nieuwe regeling.

Immers, terwijl de herziening op aanvraag uitwerking heeft op de eerste dag van de 
maand die volgt op die tijdens welke de aanvraag werd ingediend (artikel 23, §1, van het 
koninklijk besluit van 6 juli 1987, zoals het van toepassing was voor de opheffing ervan; 
artikel 17, §3, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003), heeft de herziening van ambts-
wege uitwerking wanneer de gerechtigde niet meer voldoet aan de voorwaarden van ver-
dienvermogen of van de graad van zelfredzaamheid, de eerste dag van de maand die volgt 
op "de kennisgeving van de beslissing" (artikel 23, §2, 4°, van het koninklijk besluit van 6 
juli 1987) of op "de datum van de kennisgeving van de beslissing" (artikel 23, §2, in fine, 
van het koninklijk besluit van 22 mei 2003).

Uit de vaststellingen van het arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de beslissing, waartegen de verweerder verhaal heeft ingesteld, op 22 
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maart 2004 is genomen ten gevolge van een door hemzelf ingediende aanvraag tot herzie-
ning, en dat zij dus uitwerking diende te hebben op de eerste dag van de maand die volgt 
op die tijdens welke de nieuwe aanvraag werd ingediend, waarbij de aanvraag tot herzie-
ning niet gelijkgesteld kan worden met een herziening van ambtswege, zelfs indien die 
herziening niet tot het door de verweerder verhoopte resultaat zou leiden, te weten een 
verhoging van de tegemoetkomingen ten gevolge van de wijzigingen die  zich hebben 
voorgedaan.

Waar het arrest oordeelt dat de bestreden beslissing uitwerking heeft volgens de regels 
die van toepassing zijn inzake de herziening van ambtswege, op grond dat "[de verweer-
der] wel een nieuwe aanvraag heeft ingediend, maar eigenlijk heeft er wel degelijk een 
herziening van ambtswege plaatsgevonden", stelt het aldus een beslissing op aanvraag ge-
lijk met een beslissing die genomen werd ten gevolge van een herziening van ambtswege, 
en schendt het alle in het middel bedoelde wettelijke en verordenende bepalingen.

In zoverre het arrest de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 toepast, 
terwijl de oorspronkelijke aanvraag is ingesteld op 25 maart 2003 en de bestreden [admi-
nistratieve] beslissing is genomen op 22 maart 2004, dus voor de opheffing, op 1 juli 
2004, van de in het middel bedoelde bepalingen van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 
en voor de inwerkingtreding, op 1 juli 2004, van de nieuwe bepalingen van het koninklijk 
besluit van 22 mei 2003, schendt het arrest daarenboven alle artikelen van het koninklijk 
besluit van 6 juli 1987 en van het koninklijk besluit van 22 mei 2003, zoals ze in het mid-
del zijn aangegeven.

Het arrest, dat oordeelt "Dat, aldus, de rechtspraak van dit [arbeids]hof [met toepassing 
van de bepalingen van artikel 23 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 alsook van de 
andere wijzigingen van de regeling die in de twee voorgaande alinea's vermeld worden] 
thans vertaald is in een verordenende tekst die er de beginselen van overneemt met betrek-
king tot de uitwerking in de tijd van de ambtshalve herzieningen op basis van een genees-
kundig verslag met het oog op het onderzoek van een aanvraag tot herziening", terwijl de 
nieuwe regeling dezelfde beginselen als de oude bevat wat betreft de datum waarop de 
verschillende beslissingen uitwerking hebben en het onderscheid tussen beslissingen op 
aanvraag, enerzijds, en beslissingen na herziening, anderzijds, in de nieuwe regeling inte-
graal behouden is gebleven, oordeelt ten onrechte dat de verschillende wijzigingen van de 
regeling een omzetting, in een wet, van zijn rechtspraak zijn en schendt bijgevolg alle in 
het middel bedoelde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest stelt vast dat de verweerder, die sinds 1 februari 2001 "een integra-

tietegemoetkoming van categorie 3" genoot, "op 25 maart 2002 (lees: 2003) [...] 
een aanvraag tot administratieve en geneeskundige herziening van zijn dossier" 
heeft ingediend, dat de vermindering van zijn graad van zelfredzaamheid, "bij de 
behandeling van die aanvraag", opnieuw en op een lager niveau dan voorheen is 
geëvalueerd en dat de eiser, "op grond van dit onderzoek", op 22 maart 2004 de 
beslissing heeft genomen om hem vanaf 1 april 2003 slechts "een integratietege-
moetkoming [van] categorie 2" meer toe te kennen.

Het arrest beslist dat die administratieve beslissing niet voor 1 april 2004 uit-
werking kon hebben.

Luidens artikel 10, tweede lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap, voor de wijziging ervan bij 
de programmawet van 24 december 2002, die in werking is getreden op 1 juli 
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2003, kunnen de minister tot wiens bevoegdheid de sociale zekerheid behoort of 
de door hem gemachtigde ambtenaren de toegekende tegemoetkomingen ambts-
halve of op aanvraag van de gehandicapte herzien.

Artikel 8, §4, van de wet van 27 februari 1987, zoals gewijzigd door de pro-
grammawet van 24 december 2002, gelast de Koning te bepalen in welke geval-
len een nieuwe beslissing genomen kan worden en op welke datum de nieuwe 
beslissing ingaat.

Artikel 8, §1, vijfde lid, van dezelfde wet, zoals het van toepassing was voor 
de wijziging ervan bij de programmawet van 24 december 2002, bepaalt dat een 
nieuwe aanvraag mag worden ingediend wanneer zich volgens de aanvrager wij-
zigingen voordoen welke de toekenning of de verhoging van de tegemoetkomin-
gen rechtvaardigen.

Volgens de artikelen 21, 10°, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betref-
fende de  inkomensvervangende tegemoetkoming en de  integratietegemoet-ko-
ming, en 23, §1, 6°, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de 
procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap,  in  de versie  toegepast  door het  bestreden arrest, 
wordt ambtshalve tot herziening van het recht op tegemoetkoming overgegaan 
wanneer de gerechtigde niet meer voldoet aan de voorwaarden van verdienver-
mogen of van de graad van zelfredzaamheid.

De beslissing die op een nieuwe aanvraag is genomen, heeft krachtens de arti-
kelen 23, §1, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 en 17, §3, eerste lid, van 
het koninklijk besluit van 22 mei 2003, uitwerking op de eerste van de maand die 
volgt op die tijdens welke de nieuwe aanvraag werd ingediend.

Krachtens de artikelen 23, §2, 4°, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 en 
23, §2, laatste lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003, in de versie toege-
past door het bestreden arrest, heeft de nieuwe beslissing, die een ambtshalve 
herziening, van een integratietegemoetkoming wegens wijziging van het verdien-
vermogen en van de vermindering van zelfredzaamheid van de gerechtigde be-
treft, evenwel uitwerking op de eerste dag van de maand volgend op de kennis-
geving van de beslissing.

De ingangsdatum van de nieuwe beslissing over de integratietegemoetkoming 
hangt af van de omstandigheid of die beslissing ambtshalve dan wel op een nieu-
we aanvraag is genomen. Dit criterium wordt niet beïnvloed door het feit dat het 
onderzoek van de nieuwe aanvraag die ingediend kan worden wanneer zich vol-
gens de aanvrager van de tegemoetkoming wijzigingen hebben voorgedaan die 
de toekenning of de verhoging van de tegemoetkomingen rechtvaardigen, de ver-
mindering van de integratietegemoetkoming tot gevolg heeft. 

Het arrest dat zijn beslissing grondt op de overweging dat "[de verweerder] 
wel een nieuwe aanvraag heeft ingediend, maar eigenlijk heeft er wel degelijk 
een herziening van ambtswege plaatsgevonden, met een beperking van zijn rech-
ten, terwijl artikel 17 van het koninklijk besluit [van 22 mei 2003] slechts van 
toepassing is op de nieuwe aanvraag wanneer zich volgens de aanvrager wijzi-
gingen hebben voorgedaan die de toekenning of verhoging van de tegemoetko-
mingen rechtvaardigen" en aldus, met betrekking tot hun uitwerking, een beslis-
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sing op een nieuwe aanvraag gelijkstelt met een beslissing die ten gevolge van 
een herziening van ambtswege is genomen, schendt de voormelde bepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

20 november 2006 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 581

2° KAMER - 21 november 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - UITSLUITING - VOORWAARDEN

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - MARGINALE 
TOETSING

4º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - GEBRUIK VAN ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES 
- BEOORDELING DOOR DE RECHTER - MARGINALE TOETSING

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - SCHENDING VAN EEN DOOR HET E.V.R.M. OF DE GRONDWET GEWAARBORGD 
GRONDRECHT - GEVOLG

1º Het gebruik van bewijs dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de 
vervolging van misdrijven is belast, of een aangever met het oog op het leveren van dat  
bewijs  hebben  verkregen  ingevolge  een misdrijf,  een  miskenning  van een  regel  van 
strafprocesrecht, ingevolge een schending van het recht op privacy, met miskenning van 
het recht van verdediging of met miskenning van het recht op menselijke waardigheid, is  
in principe niet geoorloofd; de rechter mag evenwel alleen dan geen rekening houden 
met  een  onrechtmatig  verkregen  bewijs  hetzij  wanneer  de  naleving  van  bepaalde 
vormvoorwaarden voorgeschreven wordt  op  straffe  van nietigheid,  hetzij  wanneer  de 
begane  onrechtmatigheid  de  betrouwbaarheid  van  het  bewijs  heeft  aangetast,  hetzij  
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wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces1 2  3. 

2º  Het  staat  de  rechter  de  toelaatbaarheid  van  onrechtmatig  verkregen  bewijs  te 
beoordelen in het licht van artikel 6 E.V.R.M., rekening houdende met de elementen van 
de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd  
en de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan; bij dit oordeel kan de  
rechter,  onder meer,  een of het geheel  van volgende omstandigheden in aanmerking  
nemen: hetzij dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van  
misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan, hetzij dat  
de  ernst  van het  misdrijf  veruit  de begane onrechtmatigheid  overstijgt,  hetzij  dat  het  
onrechtmatig verkregen bewijs alleen het materieel  element van het bestaan van het 
misdrijf betreft4 5. 

3º en 4° De rechter oordeelt onaantastbaar onder welke omstandigheden het gebruik van  
onrechtmatig verkregen bewijs in strijd dan wel onverenigbaar is met het recht op een  
eerlijk  proces,  voor  zover  de  omstandigheden  waarop  hij  dit  oordeel  grondt,  zijn  
beslissing kunnen rechtvaardigen6.

5º Noch uit artikel 6 E.V.R.M. dat het eerlijk proces waarborgt, noch uit artikel 8 E.V.R.M.  
dat  het  recht  op  eerbiediging  van  het  privé-,  het  gezinsleven,  de  woning  en  de 
briefwisseling waarborgt, noch uit enige grondwettelijke of wettelijke bepaling volgt dat  
bewijs  met  miskenning  van een door  dit  verdrag of  door  de  Grondwet  gewaarborgd 
grondrecht werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is7. 

(D.)

ARREST

(A.R. P.06.0806.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
(...)
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede grief
1.  De grief  voert  schending aan van artikel  28quinquies,  §1,  Wetboek van 

Strafvordering. Dit bepaalt: "Behoudens de wettelijke uitzonderingen is het op-
sporingsonderzoek geheim. Eenieder die beroepshalve zijn medewerking dient te 
verlenen aan het opsporingsonderzoek, is tot geheimhouding verplicht. Hij die 
dit geheim schendt, wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 458 van het 

1 Cass., 23 maart 2004, AR P.04.0012.N, nr 165.
2 Zie: Cass., 14 okt. 2003, AR P.03.0762.N, nr 499 met conclusie A.G. DE SWAEF.
3 Cass., 8 nov. 2005, AR P.05.1106.N, nr 576. 
4 Cass., 23 maart 2004, AR P.04.0012.N, nr 165.
5 Cass., 2 maart 2005, AR P.04.1644.N, nr 130 met conclusie A.G. VANDERMEERSCH; Cass., 31 okt. 
2006, AR P.06.1016.N, nr.535. 
6 Cass., 8 nov. 2005, AR P.05.1106.N, nr 576. 
7 Cass., 16 nov. 2004, AR P.04.0644.N, nr 549 met conclusie A.G. DUINSLAEGER; Cass., 16 nov. 2004, 
AR P.04.1127.N, nr 550 met conclusie A.G. DUINSLAEGER. 
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Strafwetboek."
2. In principe is niet geoorloofd het gebruik van bewijs dat de overheid die met 

de opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, of een 
aangever met het oog op het leveren van dat bewijs hebben verkregen ingevolge 
een misdrijf, met miskenning van een regel van het strafprocesrecht, ingevolge 
een schending van het recht op privacy, met miskenning van het recht van verde-
diging of met miskenning van het recht op menselijke waardigheid.

De rechter mag evenwel alleen dan geen rekening houden met een onrechtma-
tig verkregen bewijs:

- hetzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven 
wordt op straffe van nietigheid;

- hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het be-
wijs heeft aangetast;

- hetzij wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eer-
lijk proces.

Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs te 
beoordelen in het licht van artikel 6 EVRM, rekening houdende met de elemen-
ten van de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs 
verkregen werd en de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan.

Bij dit oordeel kan de rechter, onder meer, een of het geheel van volgende om-
standigheden in aanmerking nemen:

- hetzij dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging 
van misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft be-
gaan;

- hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid over-
stijgt;

-  hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element 
van het bestaan van het misdrijf betreft.

De rechter  oordeelt  onaantastbaar onder welke omstandigheden het gebruik 
van onrechtmatig verkregen bewijs in strijd dan wel verenigbaar is met het recht 
op  een  eerlijk  proces,  voor  zover  de  omstandigheden  waarop  hij  dit  oordeel 
grondt, zijn beslissing kunnen rechtvaardigen.

3. Het bestreden vonnis heeft op grond van de voormelde crinteria en op grond 
van de feiten die het onaantastbaar heeft vastgesteld, wettig kunnen oordelen dat 
het onrechtmatig verkregen bewijs mocht worden gebruikt. 

De grief kan niet worden aangenomen.
Eerste grief
4. Het middel voert schending aan van artikel 8 EVRM betreffende het recht 

op eerbiediging van zijn privéleven, ook al werden de beelden uiteindelijk niet 
uitgezonden.

5. Noch uit artikel 6 EVRM dat het eerlijk proces waarborgt, noch uit artikel 8 
EVRM dat het recht op eerbiediging van het privé-, het gezinsleven, de woning 
en de briefwisseling waarborgt, noch uit enige grondwettelijke of wettelijke be-
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paling volgt dat bewijs dat met miskenning van een door dit verdrag of door de 
Grondwet gewaarborgd grondrecht werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is.

6. De appelrechters stellen vooreerst vast "dat geen enkel beeldmateriaal over 
de concrete vaststellingen publiek werd uitgezonden". Zij herinneren "er boven-
dien aan dat een schending van artikel 8 EVRM bij de bewijsgaring niet noodza-
kelijk tot bewijsuitsluiting moet leiden en dat de rechtbank in dat geval hoe dan 
ook de zogenaamde antigoontoets moet doen".

7. Uit het antwoord op de tweede grief blijkt dat de appelrechters de toelaat-
baarheid van het onrechtmatig verkregen bewijs beoordelen. Zij doen dit ook wat 
betreft de aanwezigheid van de cameraman die de vaststellingen heeft gefilmd.

Het bestreden vonnis geeft aan de hand van voormelde criteria de redenen op 
waarom het oordeelt dat hier het onrechtmatig verkregen bewijs mag worden ge-
bruikt, spijts de aanwezigheid van de cameraman.

De grief is aldus gericht tegen een overtollige reden en mitsdien niet ontvanke-
lijk.

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

21 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt  – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, ad-
vocaat-generaal – Advocaten: mrs. A. Van de Steen, Dendermonde en Ph. Van Liefferin-
ge, Dendermonde.

Nr. 582

2° KAMER - 21 november 2006

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL - BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - OPEENVOLGING IN DE TIJD VAN DE ELEMENTEN DIE HET MATERIEEL BESTANDDEEL 
VORMEN - TOEPASSING

2º BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - 
MATERIEEL BESTANDDEEL - OPEENVOLGING IN DE TIJD VAN DE ELEMENTEN DIE HET MATERIEEL 
BESTANDDEEL VORMEN - TOEPASSING

1º en 2° Het misdrijf van bedrieglijk onvermogen is voltooid wanneer de twee voorwaarden  
die samen het materiële bestanddeel vormen, onverschillig welke van beide het andere 
in tijd  voorafgaat,  verenigd zijn,  namelijk  het bewerken van zijn  onvermogen door de  
schuldenaar en het hierdoor niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen; het vervallen en  
opeisbaar worden van de schuld dient dus het bewerken van het onvermogen niet vooraf  
te gaan1. (Art. 490bis, Sw.)

1 Cass., 5 dec. 2000, AR P.99.0189.N, nr 667
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(DESCAMPS DECORATIE n.v. T. D.)

(A.R. P.06.0830.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest 

21 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. S. Bekaert, Kortrijk, J. Bekaert, Kortrijk en S. Verhoye, Kort-
rijk.

Nr. 583

2° KAMER - 21 november 2006

DESKUNDIGENONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - GEVOLG

Noch artikel 962 Gerechtelijk Wetboek noch enige andere wetsbepaling schrijft voor dat de  
rechter, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil, geen deskundigenonderzoek  
kan bevelen als de persoon die door de deskundige moet worden onderzocht niet in het  
geding is betrokken1. (Art. 962, Ger.W.)

(F. e.a. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0844.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
(...)
De beide eisers voeren in een gemeenschappelijke memorie die aan dit arrest 

is gehecht, twee middelen aan.
De beide eisers doen zonder berusting afstand van hun cassatieberoep in zo-

verre dit  gericht tegen de beslissingen die uitspraak doen over de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de Federale Verzekeringen tegen hen.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
8. Het middel heeft enkel betrekking op de burgerlijke rechtsvorderingen van 

de  Federale  Verzekeringen (arbeidsongevallen)  en de Federale  Verzekeringen 
(ongevallen).

9. Krachtens artikel 962 Gerechtelijk Wetboek kan de rechter, ter oplossing 
van een voor hem gebracht geschil, deskundigen gelasten vaststellingen te doen 

1 Cass., 7 feb. 2000, AR S.99.0091.N, nr 95.
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of een technisch advies te geven.
Die wetsbepaling noch enige andere, schrijft voor dat de rechter geen deskun-

digenonderzoek kan bevelen als de persoon die door de deskundige moet worden 
onderzocht, niet in het geding is betrokken.

10. Het bestreden vonnis oordeelt dat niet tot de aanstelling van een deskundi-
ge kan worden overgegaan omdat de getroffene geen partij in het geding is.

Aldus schendt het artikel 962 Gerechtelijk Wetboek. 
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de burgerlij-

ke rechtsvorderingen van de Federale Verzekeringen (arbeidsongevallen) en de 
Federale Verzekeringen (ongevallen).

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eisers in vier vijfden van de kosten van hun cassatieberoep, 

houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrech-
ter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Brussel, ze-
telende in hoger beroep.

21 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt  – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, ad-
vocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en De Bruyn.

Nr. 584

2° KAMER - 21 november 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, 
BEGIN EN EINDE - BEGIN - CASSATIEBEROEP TIJDENS DE GEWONE TERMIJN VAN VERZET - 
ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - VONNIS - INTERNERING - HOGER BEROEP - ARREST 
DAT DE INTERNERING BEVESTIGT - CASSATIEMIDDELEN - NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE - 
ONTVANKELIJKHEID

1º  Niet  ontvankelijk  is  de  voorziening  ingesteld  vóór  het  verstrijken  van  de  gewone 
verzettermijn1. (Artt. 187, 373 en 413, Sv.)

1 Cass., 20 okt. 1998, AR P.98.0046.N, nr 448; Cass., 19 jan. 1999, AR P.96.1516.N, nr 29; Cass., 13 
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2º Wanneer een beklaagde cassatieberoep instelt tegen een arrest van het hof van beroep  
dat  het  vonnis  bevestigt  waarbij  de internering  van de beklaagde werd  gelast,  is  de  
memorie die niet getekend is door een advocaat, niet ontvankelijk2. (Art. 420bis, Sv.)

(S.)

ARREST

(A.R. P.06.1294.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
(...)
De eiser zelf voert in een memorie grieven aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1. Het arrest dat de internering van de eiser bevestigt, is bij verstek gewezen.
De eiser heeft cassatieberoep ingesteld op 8 september 2006, dat is vóór het 

verstrijken van de gewone verzettermijn.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Grieven
2. De memorie die niet getekend is door een advocaat, is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Frère  – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 585

2° KAMER - 21 november 2006

UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSMANDAAT - KADERBESLUIT VAN DE RAAD VAN DE 
EUROPESE UNIE - OMZETTING IN DE DUITSE RECHTSORDE - DUITSE WET VAN 21 JULI 2004 - 
VERNIETIGING - NIEUWE DUITSE OMZETTINGSWET - GEVOLG

De vernietiging van de Duitse wet van 21 juli  2004 door het Bundesverfassungsgericht  
heeft niet tot gevolg dat het onder die wet verleende Europees aanhoudingsbevel niet  

juni 2000, AR P.00.0480.N, nr 359.
2 Zie Cass., 25 okt. 2005, AR P.05.1234.N, nr 539.
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rechtsgeldig is verleend; krachtens de nieuwe Duitse omzettingswet van 29 juni 2006 kan 
dergelijk Europees aanhoudingsbevel alsnog uitgevoerd worden1.  (Artt. 4 tot 37 en 44, 
§3, Wet 19 dec. 2003)

(D.)

ARREST

(A.R. P.06.1413.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
(...)
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Anders dan het middel aanvoert heeft de vernietiging van de Duitse wet van 

21 juli 2004 door het Bundesverfassungsgericht (arrest van 18 juli 2005) niet tot 
gevolg dat het onder die wet verleende Europees aanhoudingsbevel niet rechts-
geldig is verleend. Krachtens de nieuwe Duitse omzettingswet van 29 juni 2006 
kan dergelijk Europees aanhoudingsbevel alsnog uitgevoerd worden. 

1 Het Openbaar Ministerie had geconcludeerd tot verwerping van de voorziening op andere gronden 
dan deze door het Hof aangenomen. De appelrechters oordeelden immers dat zij uit artikel 44, §3, 
Wet 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsmandaat de rechtsmacht putten om na 
te gaan of, op het moment van het uitvaardigen van het Europees aanhoudingsbevel, het Kaderbesluit 
van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 1992 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en 
de procedures van overlevering was omgezet in de wetgeving waaraan de uitvaardigende rechterlijke 
autoriteit onderworpen is. Dit lijkt logisch: de rechter moet er zich immers van vergewissen of naar 
intern recht de bepalingen van de wet van 19 december 2003 kunnen toegepast worden dan wel of de 
uitleveringswet van 15 maart 1874 of andere bestaande instrumenten op het stuk van uitlevering van 
toepassing blijven. Verder oordeelden de appelrechters ook dat deze controlebevoegdheid los staat 
van de controle nopens het voldaan zijn aan de voorwaarden van artikel 3 en aan de bepalingen van 
de artikelen 4 tot 8 van de Wet van 19 december 2003, en stelden ze vast dat eiser geen middelen 
putte uit die bepalingen. Met verwijzing naar en met herneming van de vordering van de procureur-
generaal bij het hof van beroep, die alle ter zake dienende elementen bevatte, oordeelden zij tenslotte 
dat  er  geen  gronden  noch  redenen  tot  weigering  van  de  tenuitvoerlegging  van  het  Europees 
aanhoudingsbevel voorhanden waren. Het Openbaar Ministerie was van mening dat op grond van 
deze vaststellingen en redenen de kamer van inbeschuldigingstelling haar bestreden beslissing naar 
recht verantwoordde. Het Hof oordeelde trouwens reeds eerder dat de Belgische rechter die uitspraak 
doet over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsmandaat niet te oordelen heeft over de 
wettigheid  en  de  regelmatigheid  van  dit  bevel,  maar  enkel  over  de  tenuitvoerlegging  ervan 
overeenkomstig het  bepaalde in de artikelen 4 tot 8 Wet van 19 december 2003 betreffende het 
Europees  aanhoudingsmandaat  (Cass.,  25  jan.  2005,  AR  P.05.0065.N,  nr  51).  Het  door  eiser 
ontwikkelde middel, dat een schending van artikel 44, §3, Wet 19 december 2003 betreffende het 
Europees aanhoudingsmandaat aanvoerde, bekritiseerde uitsluitend het oordeel van de appelrechters 
dat het Europees aanhoudingsbevel van 3 februari 2005 zijn rechtsgeldigheid behoudt op grond van 
de Duitse wet van 21 juli 2004, die ofschoon vernietigd bij arrest van het Duitse Grondwettelijk Hof 
van 18 juli 2005, op het moment van de uitvaardiging van toepassing was. Bijgevolg concludeerde 
het Openbaar Ministerie dat het middel zich richtte tegen een overtollige reden zodat het, zelfs al 
ware het gegrond, niet tot cassatie kon leiden en dus niet ontvankelijk was
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2. Het middel faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  de h. Debruyne  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen.

Nr. 586

2° KAMER - 21 november 2006

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- TITEL VAN VRIJHEIDSBEROVING VOOR DRIE MAANDEN - INVRIJHEIDSTELLING OP INDIENING VAN EEN 
VERZOEKSCHRIFT - VOORWAARDE - TERMIJN

Wanneer het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, de voorlopige hechtenis 
handhaaft, kan in het geval dat dit arrest een titel van vrijheidsberoving oplevert voor drie  
maanden te rekenen vanaf de beslissing, een verzoekschrift in de zin van artikel 22bis,  
eerste lid  Voorlopige Hechteniswet,  slechts ingediend worden ten vroegste vijf  dagen  
vóór het verstrijken van de termijn van één maand, te rekenen van het arrest van de  
kamer  van  inbeschuldigingstelling  dat  de  voorlopige  hechtenis  handhaaft.  (Artt.  22, 
tweede lid, 22bis, eerste en tweede lid en 30, §4, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(V.)

ARREST

(A.R. P.06.1445.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
(...)
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel bekritiseert het oordeel van de appelrechters dat het door de ei-

ser neergelegd verzoekschrift in toepassing van artikel 22bis Voorlopige Hechte-
niswet niet ontvankelijk was.



2392 HOF VAN CASSATIE 21.11.06 - Nr. 586 

2. Artikel 22, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat wanneer het 
feit dat bij de raadkamer aanhangig is gemaakt, een feit betreft waarop artikel 2 
van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden niet van toe-
passing is, de raadkamer om de drie maanden uitspraak doet over het handhaven 
van de voorlopige hechtenis.

Artikel 22bis, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat wanneer een be-
schikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis is genomen met toepas-
sing van artikel 22, tweede lid, de invrijheidstelling kan worden verleend op in-
diening van een verzoekschrift dat de inverdenkinggestelde richt aan de raadka-
mer.

Overeenkomstig artikel 22bis,  tweede lid, Voorlopige Hechteniswet kan het 
verzoekschrift  worden ingediend van maand tot  maand en voor  het  eerst  ten 
vroegste vijf dagen vóór het verstrijken van de termijn van één maand, te reke-
nen van de beschikking die genomen is met toepassing van artikel 22, tweede lid 
van die wet.

Artikel  30, §4, Voorlopige Hechteniswet bepaalt  dat wanneer hoger beroep 
wordt ingesteld tegen de bij artikelen 22, tweede lid en 22bis bedoelde beschik-
king, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling een titel van vrijheids-
beroving oplevert voor drie maanden te rekenen van de beslissing.

3. Uit deze wetsbepalingen volgt dat wanneer het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, de voorlopige hechtenis handhaaft, een verzoekschrift in 
de zin van artikel 22bis, eerste lid Voorlopige Hechteniswet, overeenkomstig ar-
tikel  22bis,  tweede lid,  slechts kan ingediend worden ten vroegste vijf  dagen 
vóór het verstrijken van de termijn van één maand, te rekenen van het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling dat de voorlopige hechtenis handhaaft.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. L. Augustyns, Antwerpen en M. Bartholomeeusen, Antwerpen.

Nr. 587
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2° KAMER - 22 november 2006

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - DEFINITIEVE 
STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - ANDERE MISDRIJVEN DIE VÓÓR DIE VEROORDELING ZIJN 
GEPLEEGD - GEZAG VAN GEWIJSDE - STRAFVORDERING - GEVOLG

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
DEFINITIEVE STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - ANDERE MISDRIJVEN DIE VÓÓR DIE 
VEROORDELING ZIJN GEPLEEGD - EENHEID VAN OPZET - GEZAG VAN GEWIJSDE - STRAFVORDERING 
- GEVOLG

3º STRAFVORDERING - DEFINITIEVE STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - ANDERE 
MISDRIJVEN DIE VÓÓR DIE VEROORDELING ZIJN GEPLEEGD - EENHEID VAN OPZET - GEZAG VAN 
GEWIJSDE - GEVOLG

4º STRAF — SAMENLOOP — ALGEMEEN - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE 
VEROORDELING - ANDERE EERDER GEPLEEGDE MISDRIJVEN - EENHEID VAN OPZET - GEVOLG

1º, 2° en 3°  Wanneer de feitenrechter, krachtens artikel 65, tweede lid, Sw., vaststelt dat  
misdrijven  die  reeds  het  voorwerp  waren  van  een  in  kracht  van  gewijsde  gegane  
beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat  
zij  bewezen  zouden  zijn,  aan  die  beslissing  voorafgaan  en  samen  met  de  eerste 
misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig  
opzet, houdt hij bij de straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen; met  
die bepaling heeft de wetgever de grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering  
opgeheven die is afgeleid uit de exceptie van het gezag van gewijsde in combinatie met  
het collectief misdrijf1. (Art. 65, tweede lid, Sw.)

4º De regel afgeleid uit artikel 65, tweede lid, eerste zin, Sw., volgens welke de strafrechter  
bij  de  straftoemeting  rekening  houdt  met  de  reeds  uitgesproken  straffen  is  niet  
toepasselijk wanneer de eerder berechte feiten zijn uitgelopen op een niet ingetrokken  
maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling2.  (Art. 65, tweede lid, 
Sw.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0925.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 23 mei 2006 in hoger be-

roep gewezen door de correctionele rechtbank te Bergen. 
De eiser voert een middel aan in een verzoekschrift waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie Cass., 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr 534; J. de CODT, “Le nouvel article 65 du Code pénal 
ou la législation du délit collectif”. J.T., 1995, p. 291; Christine DERENNE-JACOBS, “L'autorité de chose 
jugée”, C.U.P. VII van 8 maart 1996, p. 53 en 54.
2 Zie Cass., 17 okt. 2000, AR P.98.1337.N, nr 553.
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A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de strafvor-
dering voor de telastleggingen dronkenschap aan het stuur en weigering van de 
ademtest niet ontvankelijk verklaart :

Over het ambtshalve middel dat de schending van artikel 65, tweede lid, van 
het Strafwetboek aanvoert :

Wanneer de feitenrechter, krachtens artikel 65, tweede lid, van het Strafwet-
boek, vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en 
die, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, aan die beslissing vooraf-
gaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uit-
voering zijn van een zelfde misdadig opzet, houdt hij bij de straftoemeting reke-
ning met de reeds uitgesproken straffen.

Met die bepaling heeft de wetgever de grond van niet-ontvankelijkheid van de 
strafvordering opgeheven die is afgeleid uit de exceptie van het gezag van ge-
wijsde in combinatie met het collectief misdrijf.

Nadat de appelrechters hebben geoordeeld dat "de feiten van weerspannigheid 
[berecht op 27 april 2004, samen met de telastleggingen die bij hen aanhangig 
waren gemaakt] de uiting waren van eenzelfde misdadig opzet", hebben zij, reke-
ning houdend met "het gezag van gewijsde van het [op die dag] door de Correcti-
onele Rechtbank te Bergen gewezen vonnis waarbij de opschorting van de uit-
spraak van de veroordeling aan de [eiser] is toegekend", de strafvordering met 
toepassing van het voormelde artikel 65, tweede lid, niet ontvankelijk verklaard.

Aldus hebben zij hun beslissing niet naar recht verantwoord.
Er is geen grond om hier het middel te onderzoeken dat door de eiser wordt 

aangevoerd, dat niet tot ruimere vernietiging of tot vernietiging zonder verwij-
zing kan leiden. 

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de strafvor-
dering niet ontvankelijk verklaart wat de overtreding van artikel 8.3, tweede lid, 
van het Wegverkeersreglement betreft : 

Over het middel :
Vermits het voormelde artikel 65, tweede lid, verwijst naar de "reeds uitge-

sproken straffen", sluit die bepaling uit dat zij toepasselijk is wanneer de eerder 
berechte feiten zijn uitgelopen op, zoals te dezen, een niet ingetrokken maatregel 
van opschorting van de uitspraak van de veroordeling.

Het middel is gegrond.
Het Hof kan evenwel de bekritiseerde redenen waarop de beslissing steunt ver-

vangen  door  een  juridische  grondslag  die  het  beschikkend  gedeelte  verant-
woordt. Immers :

- op de verkeersovertreding van 21 april 2003 was de verjaringstermijn van 
een jaar van toepassing die bij artikel 68 van de Wegverkeerswet is bepaald;

- de aanvankelijke verjaringstermijn werd de laatste maal onderbroken op 14 
februari 2004, de datum van de dagvaarding om voor de politierechtbank te ver-
schijnen;
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- de tweede verjaringstermijn, van dezelfde duur en die vanaf die dag is begin-
nen lopen, werd een eerste maal geschorst vanaf 5 mei 2004, de dag van de inlei-
ding van de strafvordering voor de politierechtbank, tot 26 juni 2004, de dag 
waarop het openbaar ministerie, als enige appellant, hoger beroep had ingesteld, 
en vervolgens een tweede maal voor de duur van een jaar vanaf de inleiding van 
de strafvordering, op 5 juli 2004, voor de appelrechters;

- niettegenstaande die schorsingsperiodes die op het feit toepasselijk waren, 
vermits het werd gepleegd vóór de inwerkingtreding, op 1 september 2003, van 
artikel 3 van de Wet van 16 juli 2002, was de tweede verjaringstermijn van een 
jaar aldus verlopen op 23 mei 2006, de dag waarop het bestreden vonnis werd 
gewezen.

Aangezien de beslissing van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering wet-
tig is, volgt daaruit dat, ook al is het middel gegrond, het niet tot vernietiging kan 
leiden, zodat het niet ontvankelijk is.

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de strafvordering voor de telast-
leggingen dronkenschap aan het stuur en weigering van de ademtest niet ontvan-
kelijk verklaart.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Doornik, 
zitting houdende in hoger beroep.

22 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 588

2° KAMER - 22 november 2006

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
- WERKGEVER - AMBTSHALVE VEROORDELINGEN - AARD

2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - SOCIALE 
ZEKERHEID - WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - WERKGEVER - 
AMBTSHALVE VEROORDELINGEN - AARD
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3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
- WERKGEVER - AMBTSHALVE VEROORDELINGEN - VERJARING - REDENEN VAN DE SCHORSING - 
INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING

4º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - 
SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - WERKGEVER - 
AMBTSHALVE VEROORDELINGEN - VERJARING - REDENEN VAN DE SCHORSING - INSTELLEN VAN DE 
STRAFVORDERING

1º en 2° De ambtshalve veroordeling tot betaling van het bij artikel 35, R.S.Z.-Wet bepaalde  
bedrag,  is  geen straf  maar een bijzondere  wijze van herstel,  waarvan de toepassing  
vereist dat de bijdragen die niet gestort werden nog wettig verschuldigd zijn, d.w.z. niet  
verjaard  zijn  zoals  in  artikel  42  van  die  wet  is  bepaald1.  (Artt.  35  en  42,  Sociale-
Zekerheidswet Werknemers 1969)

3º  en  4°  Het  instellen  van  de  strafvordering  schorst  de  verjaring  niet  van  de  
schuldvorderingen van sociale zekerheidsbijdragen ten laste van de werkgevers, die bij  
artikel 42, R.S.Z.-Wet is bepaald.  (Artt. 35 en 42, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 
1969)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0953.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten, op 11 april 2005 en 22 

mei 2006 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiseressen, de N.V.'s Nickel Services en Euro Citymo, voeren een middel 

aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit ar-
rest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
F. Over de cassatieberoepen ingesteld door de N.V.'s Nickel Services en Euro 

Citymo tegen het arrest, op 22 mei 2006 gewezen, dat
1. zegt dat de eiseressen niet burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de geld-

boeten die de eiser zijn opgelegd en voor de kosten :
De cassatieberoepen zijn bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
2. hen ambtshalve veroordeelt om de verweerder een vergoeding te betalen 

wegens de ontdoken sociale bijdragen :
Over het middel :
Het middel voert met name de schending aan van de artikelen 35 en 42 van de 

Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van artikel 34 van het 

1 Cass., 6 nov. 2002, AR P.01.1773.F, nr 585.
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Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de voormelde wet.
Artikel 35 van de Wet van 27 juni 1969 straft de werkgever, zijn aangestelden 

of lasthebbers die zich niet schikken naar de bepalingen voorgeschreven door die 
wet en de uitvoeringsbesluiten ervan. De rechter die deze straf uitspreekt moet, 
naar luid van het voormelde artikel zoals het op het ogenblik van de feiten van 
toepassing was, ambtshalve de werkgever veroordelen tot betaling aan de Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid, van het bedrag van de bijdragen, bijdrageopsla-
gen en verwijlinteresten die hem niet waren gestort.

De ambtshalve veroordeling tot betaling van dit bedrag is geen straf maar een 
bijzondere wijze van herstel waarvan de toepassing vereist dat de bijdragen nog 
wettig verschuldigd zijn, d.w.z. niet verjaard zijn zoals in artikel 42 van de wet is 
bepaald.

Na in  het  eerste  lid  de  verjaringstermijn  van de  schuldvorderingen  van de 
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid ten laste van de werkgevers te heb-
ben vastgesteld, bepaalt het voormelde artikel 42 dat die verjaring wordt gestuit, 
hetzij op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek, hetzij door een aangetekende brief van de Rijksdienst voor sociale ze-
kerheid aan de werkgever of door een aangetekende brief van de werkgever aan 
de genoemde Rijksdienst, hetzij door de betekening van een dwangbevel tot in-
vordering van de aan de schuldeiser verschuldigde bedragen.

Overigens, krachtens datzelfde artikel 42 en artikel 34 van het Koninklijk be-
sluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969, gaat de 
verjaring in de dag na het verstrijken van de maand volgend op het kwartaal 
waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn.

Op de terechtzitting van het hof van beroep van 24 oktober 2005 hebben de ei-
seressen een conclusie neergelegd waarin zij aanvoeren dat bij ontstentenis van 
een verjaringstuitende daad, de verjaring bereikt was voor alle bijdragen bedoeld 
in de telastlegging I.1.A.1, waarvan de feiten werden gepleegd tussen 31 juli 
1993 en 1 november 1996, en in de telastlegging I.1.A.2, waarvan de feiten wer-
den gepleegd tussen 31 juli 1993 en 1 februari 1997.

Om te beslissen dat de feiten niet verjaard zijn en de eiseressen te veroordelen 
om aan de schuldeiser een provisionele vergoeding te betalen op het bedrag van 
de ontdoken bijdragen,  vermeldt  het  arrest  dat  die  schuldvordering "zodra de 
strafvordering geldig is ingesteld en tot de afwikkeling ervan, niet kan blijven 
verjaren volgens de mechanismen van artikel 42". 

Het arrest onderwerpt aldus de verjaring van de schuldvorderingen die in de 
ambtshalve veroordeling zijn bedoeld aan een opschortende voorwaarde waarin 
geen enkele van de opeenvolgende versies van de toepasselijke wettelijke bepa-
lingen voorziet.

Artikel 26 van de Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van 
het wetboek van strafvordering, door het arrest vermeld onder de bepalingen die 
het zegt toe te passen, kan die beslissing niet verantwoorden vermits de ambts-
halve veroordeling niet op de burgerlijke rechtsvordering is uitgesproken.

Het middel is bijgevolg gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 22 mei 2006 in zoverre het ambtshalve de 

eiseressen, de naamloze vennootschappen Nickel Services en Euro Citymo, ver-
oordeelt om aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een provisionele vergoe-
ding te betalen wegens de ontdoken bijdragen die sub I.1.A.1 en I.1.A.2 aan J.-L. 
V. worden ten laste gelegd.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt ieder van de naamloze vennootschappen Nickel Services en Euro 

Citymo in de helft van de kosten van haar cassatieberoep en laat het overige van 
de voormelde kosten ten laste van de Staat.

Veroordeelt ieder van de overige eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

22 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 589

2° KAMER - 22 november 2006

MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - 
HANDELSVENNOOTSCHAP - FEITEN GEPLEEGD VÓÓR 3 JULI 1999 - NATUURLIJKE PERSOON - 
STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID - VOORWAARDEN

De  bestraffing  van  de  misdaden  en  wanbedrijven  die  voor  rekening  van  een 
handelsvennootschap  zijn  gepleegd  of  die  een  intrinsiek  verband  hebben  met  de  
verwezenlijking van haar doel of de waarneming van haar belangen, en die gepleegd zijn  
vóór de inwerkingtreding, op 3 juli 1999, van de Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de  
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, veronderstelt dat de rechter bij  
een natuurlijk persoon het bestaan van de bestanddelen ervan vaststelt; daarvoor komt 
met name iedereen in aanmerking die in feite voor de vennootschap optreedt, ook al is  
die persoon geen orgaan ervan1. 

(C. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1133.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass., 23 mei 1990, AR 8109, nr 558; Alain DE NAUW, “La délinquance des personnes morales 
et l'attribution de l'infraction à une personne physique par le juge”, noot onder Cass., 23 mei 1990, 
R.C.J.B., 1992, p. 550. 
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 juni 2006 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 

De eiseres voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring die tegen de eiseres is ingesteld :
Over het eerste middel :
De eiseres voert aan dat de appelrechters door haar, om de redenen die in het 

bestreden arrest zijn vermeld, schuldig te verklaren aan valsheid in geschriften 
en oplichting gepleegd tussen 1 maart 1992 en 29 maart 1996, de wettelijke be-
palingen schenden die deze misdrijven beteugelen, die welke de strafbare deelne-
ming definiëren en artikel 149 van de Grondwet.

In hoofdzaak wordt de appelrechters verweten dat zij die misdrijven aan de ei-
seres hebben ten laste gelegd zonder vast te stellen dat zij bevoegd was om op te 
treden in naam en voor rekening van het makelaarskantoor, ten gunste waarvan 
de voormelde valsheden en oplichtingen werden gepleegd.

De misdaden en wanbedrijven die voor rekening van een handelsvennootschap 
zijn gepleegd of die intrinsiek verbonden zijn met de verwezenlijking van haar 
doel of de waarneming van haar belangen, brengt de strafrechtelijke verantwoor-
delijkheid van de rechtspersoon niet in het geding wanneer zij, zoals te dezen, 
gepleegd zijn vóór de inwerkingtreding van de Wet van 4 mei 1999 tot invoering 
van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen.

De beteugeling van die misdrijven veronderstelt dus dat de rechter bij een na-
tuurlijk persoon het bestaan van de bestanddelen ervan vaststelt. Daarvoor komt 
met name iedereen in aanmerking die in feite voor de vennootschap optreedt, 
ook al is die persoon geen orgaan ervan.

Om de eiseres strafrechtelijk verantwoordelijk te verklaren voor de misdrijven 
die het haar ten laste legt, preciseert het arrest de feitelijke gegevens van de zaak 
waaruit de rechters hebben afgeleid dat de schuldige handelingen aan haar per-
soonlijk zijn toe te schrijven.

Het arrest stelt immers vast dat de eiseres in haar hoedanigheid van bediende 
van een makelaarskantoor is tussengekomen bij het opstellen van valse stukken 
tot staving van kredietaanvragen met het oog op het bedriegen van de leenmaat-
schappijen inzake de kredietwaardigheid van de kandidaat-ontleners. Volgens de 
appelrechters heeft de eiseres bewust gehandeld, in samenspraak met de andere 
beklaagden, teneinde bedragen te verkrijgen die zonder die manoeuvres niet zou-
den zijn toegekend, en aldus het bedrijf waar zij werkte commissielonen te ver-
schaffen op de bedrieglijk verkregen leningen.

Het arrest oordeelt dat noch het ondergeschikt dienstverband dat tussen de ei-
seres en haar werkgever bestond, noch de intieme verhouding die zij  met de 
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zaakvoerder heeft gehad, noch het door haar vermelde weinig hoogstaand niveau 
van opleiding, specifieke omstandigheden waren die haar vrije wil uitschakelden 
of haar om reden van onoverkomelijke dwaling, rechtvaardigden.

De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen en 
verantwoorden ze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de eiseres in zoverre 

het gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen die 
door de verweersters zijn ingesteld,  uitspraak doen over  de omvang van hun 
schadeposten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

22 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt  – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. J. Vossen, Brussel.

Nr. 590

2° KAMER - 22 november 2006

BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ONWETTIGHEID VAN EEN BEWIJS - GEVOLG

Het staat aan de rechter die de onwettigheid van een bewijs vaststelt, in feite en bijgevolg  
op onaantastbare wijze te beslissen of en in welke mate dit onwettig bewijs al dan niet  
aan de basis ligt van de andere onderzoekshandelingen, zodat het recht op een eerlijk  
proces onherroepelijk  is  aangetast;  de  rechter  kan oordelen  dat  dit  recht  niet  in  het  
gedrang komt wanneer er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het door nietigheid  
aangetaste bewijsmateriaal en de door het onderzoek aan het licht gebrachte bezwaren1.  

(G. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1155.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat in het Duits is gesteld, is gericht tegen een arrest dat in 

dezelfde taal, op 22 juni 2006 is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, cor-

1 Zie Cass., 18 april 2001, AR P.01.0033.F, nr 212. 
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rectionele kamer.
Bij beschikking van 3 augustus 2006 heeft de eerste voorzitter van het Hof be-

slist dat de rechtspleging in het Frans zal worden gevoerd. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De onderzoeksrechter  te  Eupen  waar  processen-verbaal  zijn  aanhangig  ge-

maakt waarin de eiser de hoedanigheid van militair heeft, heeft op 10 maart 2003 
een bevel tot huiszoeking uitgevaardigd om in diens woonplaats alle stukken of 
voorwerpen op te sporen om de klacht die door de verweerder tegen hem is inge-
diend wegens verkrachtingen en aanrandingen van de eerbaarheid, aannemelijk 
te maken.

Drie computers werden tijdens de huiszoeking van 19 maart 2003 in beslag ge-
nomen.

De eiser werd diezelfde dag door plaatselijke politieagenten verhoord, alsook 
de volgende dag, op 20 maart 2003, door de onderzoeksrechter die een aanhou-
dingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd.

Op 21 maart 2003 heeft de krijgsauditeur bij de permanente Krijgsraad zitting 
houdende te Brussel, de procureur des Konings te Eupen medegedeeld dat de ei-
ser beroepsonderofficier was, ingedeeld bij het administratief detachement van 
het ministerie van Landsverdediging.

Bij beschikking van 25 maart 2003 heeft de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Eupen de zaak aan de onderzoeksrechter onttrokken en verwe-
zen naar de rechterlijke commissie van de voormelde Krijgsraad.

De hoofdgriffier van die rechterlijke commissie heeft het dossier op 15 decem-
ber 2003, tot beschikking overgemaakt aan de procureur des Konings te Eupen, 
om het opnieuw bij de onderzoeksrechter aanhangig te maken, overeenkomstig 
artikel 33 van de Wet van 10 april 2003 tot regeling van de rechtspleging voor de 
militaire rechtscolleges en tot aanpassing van verscheidene wettelijke bepalingen 
naar aanleiding van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd.

De raadkamer van de Rechtbank van Eerste aanleg te Eupen heeft het onder-
zoek op 28 juni 2005 afgesloten met een beschikking waarbij de eiser naar de 
correctionele rechtbank van dit rechtsgebied wordt verwezen wegens met name 
de feiten die in het bevel tot aanhouding zijn bedoeld. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die op de straf-

vordering,
1. de eiser voor de vierde telastlegging vrijspreekt :
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
2. de eiser wegens de drie overige telastleggingen veroordeelt :
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Over het eerste middel :
De eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij zich beroept op zijn hoeda-

nigheid van militair en aanvoert dat de onderzoeksrechter in maart 2003 niet be-
voegd was om de woning van een lid van de strijdkrachten te doorzoeken.

Hij heeft geconcludeerd tot nietigheid van die onderzoekshandeling en van het 
bewijsmateriaal dat erdoor is verkregen.

Het arrest beantwoordt die conclusie door het verweer te ontmoeten. De appel-
rechters beslissen immers de bewijzen te weren die door de onwettige huiszoe-
king waren verkregen en spreken de eiser voor de vierde telastlegging vrij, aan-
gezien die voortvloeit uit gegevens uit het op onregelmatige wijze in beslag ge-
nomen informaticamateriaal.

Het arrest beslist, door een beoordeling in feite waarover het Hof geen afkeu-
rend oordeel mag vellen, dat de overige bewijsgegevens die in het dossier zijn 
vermeld niet op de nietig verklaarde onderzoeksmaatregel steunen.

De appelrechters dienden daarenboven niet de reden op te geven waarom de 
nietigheid van de huiszoeking de onderzoeksopdrachten op grond waarvan drie 
telastleggingen bewezen zijn verklaard ongeschonden heeft gelaten.

Aangezien de conclusie die door de eiser is ingediend alleen maar het bestaan 
bevestigt van een oorzakelijk verband tussen de onderzoeksopdracht die nietig is 
verklaard en de bekentenissen van de eiser, diende zijn conclusie door het arrest 
slechts beantwoord te worden met de bewering van het tegendeel.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
De eiser voert aan dat met schending van artikel 6.2 van het Verdrag tot Be-

scherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het be-
wijs van zijn schuld niet naar recht werd geleverd. Die grief wordt afgeleid uit 
het niet bevoegd zijn van de onderzoeksrechter die een huiszoeking in de woning 
van de eiser heeft bevolen.

Het staat aan de rechter die de onwettigheid van een bewijs vaststelt om in fei-
te en bijgevolg op onaantastbare wijze te beslissen of en in welke mate dit on-
wettig bewijs al dan niet aan de basis ligt van de andere onderzoekshandelingen, 
zodat het recht op een eerlijk proces onherroepelijk is aangetast. De rechter kan 
oordelen dat dit recht niet in het gedrang komt wanneer er geen oorzakelijk ver-
band bestaat tussen het door nietigheid aangetaste bewijsmateriaal en de door het 
onderzoek aan het licht gebrachte bezwaren.

Uit geen enkele overweging van het arrest volgt dat de appelrechters de nietig-
heid van de litigieuze huiszoeking overnemen of dat zij de schuld van de eiser 
afleiden uit bekentenissen die langs die weg verkregen zijn.

Het middel steunt weliswaar op de bewering dat de eiser de feiten alleen maar 
wegens de resultaten van de huiszoeking heeft bekend, d.w.z. op het ogenblik 
waarop hij werd geconfronteerd met de analyse van de informaticagegevens die 
in zijn woning in beslag zijn genomen. Niettemin is die bewering niet terug te 
vinden in de conclusie die bij de appelrechters aanhangig is gemaakt en vindt zij 
geen steun in de redenen van het arrest.
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Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is te-

gen de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering die door de verweerder 
tegen de eiser is ingesteld, uitspraak doet over de omvang van de schade.

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

22 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. A. Keutgen, Eupen.

Nr. 591

2° KAMER - 22 november 2006

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- BESLUITEN EN VERORDENINGEN - OVEREENSTEMMING MET DE GRONDWET - TOETSING DOOR DE 
RECHTER

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - GRONDWET (1994) - ARTIKEL 159 - 
BESLUITEN EN VERORDENINGEN - OVEREENSTEMMING MET DE GRONDWET - TOETSING DOOR DE 
RECHTER

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- BESLUITEN EN VERORDENINGEN - OVEREENSTEMMING MET DE WETTEN - TOETSING DOOR DE 
RECHTER - GRENZEN

4º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - GRONDWET (1994) - ARTIKEL 159 - 
BESLUITEN EN VERORDENINGEN - OVEREENSTEMMING MET DE WETTEN - TOETSING DOOR DE 
RECHTER - GRENZEN

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - VOORRECHT 
VAN RECHTSMACHT - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING

6º STRAFVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - RECHT 
OP EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE - VOORRANG VAN RECHTSMACHT - RECHTEN VAN HET 
SLACHTOFFER - INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING

7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 59 - 
PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT 
- RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING
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8º IMMUNITEIT - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - ARTIKEL 59, GRONDWET 1994 - 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - 
INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING

9º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - 
INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING

10º STRAFVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - 
PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - INLEIDING VAN DE 
STRAFVORDERING

1º en 2° De gerechten kunnen en moeten zelfs weigeren om de algemene, provinciale en  
plaatselijke  besluiten  en  verordeningen  toe  te  passen,  met  inbegrip  van  de  niet  
verordenende bepalingen die op dergelijke akten steunen, met name als ze in strijd zijn  
met de Grondwet1. (Art. 159, Gw. 1994)

3º en 4° Ofschoon het toezicht,  mits opwerpen van een exceptie,  dat door artikel  159,  
Grondwet is ingesteld, het mogelijk maakt om een akte niet toe te passen, laat dit geen 
bestraffing toe wegens het niet bestaan ervan. (Art. 159, Gw. 1994)

5º en 6° Artikel 6.1, E.V.R.M. geeft de partij die beweert door een misdrijf te zijn benadeeld,  
niet  het  recht  om  zelf  de  strafvordering  op  gang  te  brengen  tegen  degene  die  zij  
beschuldigt2. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

7º, 8°, 9° en 10° Artikel 59, Grondwet kent het slachtoffer van de misdrijven waarvan het de  
vervolging regelt, het recht niet toe om zelf de strafvervolging op gang te brengen tegen 
degene die hij beschuldigt. (Art. 59, Gw. 1994)

(C. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1173.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht en in een verzoekschrift dat op 
20 juli 2006 op de griffie van het hof van beroep is ontvangen.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
Het bestreden arrest verklaart de burgerlijke partijstelling van de eiser tegen de 

verweerster niet ontvankelijk. Die beslissing is gegrond op artikel 59, vierde lid, 
van de Grondwet, naar luid waarvan de vervolging in strafzaken van een lid van 
een van beide Kamers, tijdens de zitting, enkel kan worden ingesteld door de 

1 Zie Cass., 22 maart 1993, AR 9512, nr 154; Cass., 8 april 2003, AR P.02.1165.N, nr 233; Marc 
UYTTENDAELE, Precis de droit constitutionnel belge, Brussel, Bruylant, 2001, p. 132, nr 124.
2 Cass., 28 juni 2006, AR P.06.0427.F, nr.362. 
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ambtenaren van het openbaar ministerie en de bevoegde ambtenaren
Volgens de eiser schendt het  arrest de voormelde grondwettelijke bepaling, 

vermits de appelrechters, door de data van de opening en het afsluiten van de 
parlementaire zitting niet te preciseren, niet hebben onderzocht of de datum van 
25 augustus 2005 waarop de onderzoeksmagistraat de burgerlijke partijstelling 
heeft ontvangen, tijdens of buiten de sessie valt. De eiser leidt daaruit af dat het 
arrest niet regelmatig met redenen is omkleed.

In de conclusie die hij op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldiging-
stelling van 19 juni 2006 heeft neergelegd, heeft de eiser aangevoerd, en daaruit 
machtsoverschrijding afgeleid, dat de zitting gesloten werd "twee maanden na 
het begin van het parlementair verlof in juli en de dag vóór de nieuwe zitting", 
aangezien deze "naar luid van artikel 44 van de Grondwet, pas de tweede dins-
dag van oktober kan aanvatten".

De eiser heeft dus niet aangevoerd dat zijn burgerlijke partijstelling op 25 au-
gustus 2005 voor de onderzoeksrechter plaatsvond na het sluiten van een parle-
mentaire zitting en vóór de opening van de volgende.

De gewone parlementaire zitting 2004-2005 werd gesloten bij Koninklijk be-
sluit van 31 augustus 2005, in werking getreden op maandag 10 oktober 2005.

Het arrest schendt dus niet artikel 59, vierde lid, van de Grondwet, door vast te 
stellen dat de eiser zich tijdens de zitting burgerlijke partij heeft gesteld.

Voor het overige dienden de appelrechters niet te onderzoeken of de parlemen-
taire zitting 2004-2005 vóór 25 augustus werd gesloten, vermits de conclusie die 
bij hen aanhangig was gemaakt op de bewering van het tegendeel berustte.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
Voor de bodemrechters heeft de eiser aangevoerd dat de regering "de slechte 

gewoonte heeft aangenomen om, ieder jaar eind september, een Koninklijk be-
sluit te publiceren waarin de dag van het aflopen van de parlementaire zitting 
wordt gepreciseerd, welke samenvalt met de dag waarop de nieuwe zitting wordt 
geopend". Hij leidt daaruit af dat de Koning aldus zijn bevoegdheid overschrijdt, 
in zoverre het aan de hoven en rechtbanken staat om, krachtens artikel 159 van 
de Grondwet, te "weigeren gevolg te geven aan het koninklijk besluit dat de par-
lementaire zitting in september afsluit en voor recht te zeggen dat de burgerlijke 
partijstelling van augustus 2005 [...] volkomen ontvankelijk is".

Het arrest verwerpt dit verweer met de vermelding dat de rechter niet bevoegd 
is om te oordelen of een koninklijk besluit al dan niet in overeenstemming is met 
de Grondwet.

Het middel voert aan dat de hoven en rechtbanken de bevoegdheid hebben die 
het arrest hen ontzegt.

In tegenstelling tot wat het  arrest aanvoert kunnen en moeten de gerechten 
zelfs weigeren om de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verorde-
ningen toe te passen, met inbegrip van de niet verordenende bepalingen die op 
dergelijke akten steunen, met name als ze in strijd zijn met de Grondwet.
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De reden wordt dus terecht bekritiseerd.
De eiser heeft niettemin gevorderd dat het hof van beroep zijn burgerlijke par-

tijstelling ontvankelijk zou verklaren, hoewel ze tijdens de parlementaire zitting 
is gebeurd, vermits de Koning zijn bevoegdheid heeft overschreden door haar 
niet vroeger te sluiten.

De ongrondwettelijkheid die door de eiser aan het onderzoek van de appel-
rechters is onderworpen betrof dus geen welbepaald koninklijk besluit maar het 
ontbreken ervan de dag waarop hij zich burgerlijke partij heeft gesteld.

Ofschoon het toezicht, mits opwerpen van een exceptie, dat door artikel 159 
van de Grondwet is ingesteld, het mogelijk maakt om een akte niet toe te passen, 
laat dit geen bestraffing toe wegens het niet bestaan ervan.

Hieruit volgt dat het middel, ook al is het gegrond, niet tot vernietiging kan lei-
den en bijgevolg niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang.

Over het derde middel :
De eiser heeft voor de appelrechters aangevoerd dat het monopolie dat door ar-

tikel 59, vierde lid, van de Grondwet, aan het openbaar ministerie is voorbehou-
den, de artikelen 6.1, 13 en 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schond.

Om te beslissen dat de niet-ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvorde-
ring van de eiser de rechten niet schendt die bij het voormelde artikel 6.1 zijn ge-
waarborgd, beperkt het arrest zich ertoe te oordelen dat die bepaling, in de regel, 
niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten wanneer zij niet moeten beslis-
sen over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken.

De eiser werpt op dat het aangevoerde artikel eveneens slaat op de gerechten 
die beslissen over betwistingen inzake de burgerlijke rechten en verplichtingen 
en dat dit het geval is wanneer, zoals te dezen, de kamer van inbeschuldigingstel-
ling uitspraak moet doen over een grond van niet-ontvankelijkheid die de burger-
lijke partij wordt tegengeworpen.

Artikel 6.1 van het Verdrag geeft evenwel de partij die beweert door een mis-
drijf te zijn benadeeld, niet het recht om zelf de strafvordering op gang te bren-
gen tegen degene die zij beschuldigt.

Weliswaar, wanneer een dergelijk recht door de interne rechtsorde van een 
Lidstaat is bepaald, zijn de waarborgen die door de voormelde verdragsbepaling 
zijn vastgelegd toepasselijk op de rechtspleging die de benadeelde partij over-
eenkomstig de interne wetgeving op gang heeft kunnen brengen.

Artikel 59 van de Grondwet kent evenwel dit recht niet toe aan het slachtoffer 
van de misdrijven waarvan het de vervolging regelt.

De niet-ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling van de eiser kan bij-
gevolg het voormelde artikel 6.1 niet schenden, aangezien dit niet dient om ter 
zake een rechtspleging te creëren die het intern recht niet kent.

In zoverre kan het middel, ook al was het gegrond, niet tot vernietiging leiden 
en is het bijgevolg niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Voor het overige beantwoordt het arrest de conclusie van de eiser en verant-
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woordt het de beslissing van het hof van beroep naar recht, door te oordelen, 
enerzijds, wat artikel 13 van het Verdrag betreft, dat het effectieve rechtsmiddel 
niet noodzakelijk bestaat uit een bescherming van de strafrechter maar ook kan 
voortvloeien uit de toegang tot de burgerlijke gerechten, en anderzijds, wat arti-
kel 14 betreft, dat het stelsel van de parlementaire onschendbaarheid niet steunt 
op een verschillende behandeling zonder objectieve en redelijke verantwoording.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

22 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. S. Moureaux, Brussel en P. Hubain, Brussel.

Nr. 592

2° KAMER - 22 november 2006

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - WET VAN 5 MAART 1998 - ARTIKEL 3, 
§1 - PERSONEELSCOLLEGE - ONDERZOEK VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE

De termijn binnen welke het personeelscollege, nadat de veroordeelde is gehoord, moet  
onderzoeken  of  hij  de  voorwaarden  vervult  waarvan  artikel  2,  Wet  Voorwaardelijke  
Invrijheidstelling  zijn  vrijlating  doet  afhangen,  is  niet  voorgeschreven  op  straffe  van 
nietigheid en is geen substantieel vormvereiste van de rechtspleging tot het verkrijgen 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling; overschrijding van die termijn leidt bijgevolg niet  
tot vernietiging van een beslissing die een verzoek tot toekenning van die gunstmaatregel  
verwerpt1. (Art. 3, §1, eerste lid, Wet 5 maart 1998)

(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1272.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 30 augustus 2006 gewe-

zen door de Commissie voor de Voorwaardelijke Invrijheidstelling te Bergen. 
De eiser voert verschillende grieven aan in een memorie waarvan een voor 

eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 14 juni 2000, AR P.00.0513.F, nr 365; Cass., 10 dec. 2003, AR P.03.1395.F, nr 637; 
Cass., 17 maart 2004, AR P.04.0210.F, nr 151.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 3, §1, van de Wet van 5 maart 1998 betreffende de voor-

waardelijke invrijheidstelling, moet het personeelscollege, nadat de veroordeelde 
is gehoord, onderzoeken of de voorwaarden waarvan artikel 2 van de voormelde 
wet zijn invrijheidstelling afhankelijk maakt, vervuld zijn wat hem betreft. Dit 
onderzoek moet gebeuren drie maanden vooraleer de veroordeelde tot  één of 
meer vrijheidsbenemende straffen, naargelang het geval, één of twee derden van 
deze straffen heeft ondergaan.

De eiser voert aan dat het personeelscollege zijn dossier niet binnen de gestel-
de termijn heeft onderzocht.

De termijn die bij het voormelde artikel 3, §1, is bepaald is niet voorgeschre-
ven op straffe van nietigheid en is geen substantieel vormvereiste van de rechts-
pleging tot het verkrijgen van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Overschrij-
ding van die termijn leidt bijgevolg niet tot vernietiging van een beslissing die 
een verzoek tot toekenning van die gunstmaatregel verwerpt.

De grief faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

22 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 593

2° KAMER - 22 november 2006

1º ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - AFSLUITEN VAN HET ONDERZOEK - 
VOORWAARDEN

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - 
AFSLUITEN VAN HET ONDERZOEK - VOORWAARDEN

3º ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKING HOUDENDE HET BEVEL TOT MEDEDELING - 
LOPENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN - REGELMATIGHEID

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKING HOUDENDE HET 
BEVEL TOT MEDEDELING - LOPENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN - REGELMATIGHEID

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - DOSSIER 
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VAN DE RECHTSPLEGING - INHOUD

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - DOSSIER VAN 
DE RECHTSPLEGING - INHOUD

7º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - CASSATIEMIDDEL - ONVOLLEDIG 
DOSSIER – VERZUIM OM STUKKEN TE VOEGEN - RECHT VAN VERDEDIGING

8º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - CASSATIEMIDDEL - ONVOLLEDIG DOSSIER – VERZUIM OM STUKKEN TE VOEGEN

1º en2° De zaak wordt alleen aan de onderzoeksrechter  onttrokken door de beslissing 
waarbij  de  raadkamer  haar  rechtsmacht  m.b.t.  de  strafvordering  volledig  heeft  
uitgeoefend1. (Art. 133, Sv.)

3º en 4° De beschikking houdende het bevel tot mededeling onttrekt de zaak niet aan de 
onderzoeksrechter  en  ook  al  bepaalt  artikel  127,  §1,  eerste  lid,  Sv.,  dat  de  
onderzoeksrechter  het  dossier  aan de procureur  des Konings  overzendt  wanneer  hij  
oordeelt dat zijn onderzoek voltooid is, toch belet het hem niet om het dossier met het  
oog  op  het  afsluiten  van  het  onderzoek  over  te  zenden  terwijl  er  nog 
onderzoeksopdrachten lopen. (Art. 127, §1, eerste lid, Sv.)

5º  en  6°  Wanneer  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  in  zake  voorlopige  hechtenis 
uitspraak doet moet zij, in de regel, haar beslissing op grond van een volledig dossier  
nemen2. 

7º  en  8°  Een  inverdenkinggestelde  wiens  voorlopige  hechtenis  door  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling  werd  gehandhaafd,  kan  geen  miskenning  van  zijn  recht  van 
verdediging aanvoeren wegens het vermeende ontbreken van stukken in het hem en zijn  
raadsman  ter  beschikking  gestelde  dossier,  wanneer  uit  de  stukken waarop  het  Hof  
vermag acht  te  slaan niet  blijkt  dat  hij  voor  de  kamer  van inbeschuldigingstelling  de  
volledigheid en onpartijdigheid van het mondeling verslag van de onderzoeksrechter aan  
de raadkamer heeft betwist, noch dat hij hetzij het verhoor van die magistraat m.b.t. de 
stukken die zouden ontbreken, hetzij de voeging van die stukken, hetzij de verdaging van  
de zaak met het oog op de voeging en het onderzoek van die stukken, heeft gevorderd3.  
(Artt. 21, §3, en 30, Wet Voorlopige Hechtenis 1990; Algemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht van verdediging)

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1457.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

1 Cass., 9 jan. 2002, AR P.01.1035.F, nr 17.
2 Zie Cass., 30 april 2003, AR P.03.0590.F, nr 273; Cass., 5 aug. 2003, AR P.03.1101.F, nr 398. 
3 Zie Cass., 19 sept. 2001, AR P.01.1274.F, nr 476.



2410 HOF VAN CASSATIE 22.11.06 - Nr. 593 

II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met toepas-

sing van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering is gewezen:
Over het eerste middel :
Het arrest beslist dat de beschikking houdende het bevel tot mededeling "een 

fase inzet waarbij het voor de inverdenkinggestelde mogelijk is aanvullende on-
derzoeksopdrachten te vorderen en die hem dus geen enkel nadeel kan berokke-
nen [en] dat uit het feit dat sommige onderzoeksopdrachten momenteel nog aan 
het binnenkomen zijn, geen schending van de rechten [van de eiser] kan worden 
afgeleid, aangezien [de eiser] niet aanvoert waaruit die schending bestaat".

Aldus beantwoorden de appelrechters de conclusie van de eiser,  waarin de 
miskenning van de algemene rechtsbeginselen wordt aangevoerd van, enerzijds, 
de eerbiediging van het recht van verdediging, en anderzijds, de loyaliteit in de 
bewijsvoering, zonder dat zij de argumenten van de eiser moeten beantwoorden 
die geen afzonderlijke middelen uitmaakten.

Voor het overige wordt de zaak alleen aan de onderzoeksrechter onttrokken 
door de beslissing waarbij de raadkamer haar rechtsmacht m.b.t. de strafvorde-
ring volledig heeft uitgeoefend. De beschikking houdende het bevel tot medede-
ling onttrekt de zaak dus niet aan de onderzoeksrechter en ook al bepaalt artikel 
127, §1, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat de onderzoeksrech-
ter het dossier aan de procureur des Konings overzendt, wanneer hij oordeelt dat 
zijn onderzoek voltooid is, toch belet het hem niet om het dossier voor om het 
even welk doel over te zenden terwijl er nog onderzoeksopdrachten lopen.

Wanneer  de  kamer  van inbeschuldigingstelling inzake voorlopige hechtenis 
uitspraak doet, moet zij, in de regel, op grond van het volledige dossier beslissen. 
De eiser kan evenwel geen miskenning van zijn recht van verdediging aanvoeren 
wegens het vermeende ontbreken van stukken in het hem en zijn raadsman ter 
beschikking gestelde dossier, wanneer, zoals te dezen, uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat hij voor de kamer van inbeschuldiging-
stelling de volledigheid en onpartijdigheid van het mondeling verslag van de on-
derzoeksrechter aan de raadkamer heeft betwist, noch dat hij hetzij het verhoor 
van die magistraat met betrekking tot de stukken die zouden ontbreken, hetzij de 
voeging van die stukken, hetzij de verdaging van de zaak met het oog op de voe-
ging en het onderzoek van die stukken, heeft gevorderd.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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22 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Ch. Pevée, Luik en E. Degrez, Brussel.

Nr. 594

1° KAMER - 23 november 2006

KORT GEDING - AANSTELLING VAN EEN GERECHTELIJK BEWINDVOERDER - VEROORDELING IN DE 
KOSTEN EN ERELONEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING - GRENZEN

De vordering die ertoe strekt de kosten en erelonen van de gerechtelijk bewindvoerder ten  
laste te leggen van de partij die in kort geding om diens aanwijzing heeft verzocht gaat de  
grenzen van de uitspraak bij voorraad te buiten en behoort tot de bevoegdheid van de  
bodemrechter1. (Art. 584, tweede lid, Ger.W.)

(F. N. T. MEDICORP R&D BENELUX  n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0344.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 5 oktober 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 584, tweede lid, 602, 2°, 1017, 1018, 1019, 1022, 1039 en 1068 van het 

Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de [eerste drie verweerders] ontvankelijk en 

gegrond, en na de beroepen beschikking te hebben gewijzigd en vernietigd, zegt het dat er 
geen grond bestaat om de zaak in kort geding te behandelen en veroordeelt het de eiser tot 
betaling van alle kosten en erelonen, verbonden aan de door de gerechtelijk bewindvoer-
der tot 19 februari 2004 verrichte opdrachten en prestaties, op grond "dat het bijgevolg (de 
eiser) is die de kosten van de door hem ingestelde vordering in kort geding moet betalen, 
alsook de kosten en de erelonen van de gerechtelijk bewindvoerder om wiens aanwijzing 
hij ten onrechte verzocht heeft".

Grieven
Artikel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de voorzitter van de 

rechtbank van koophandel bij voorraad uitspraak kan doen in gevallen die hij spoedeisend 
acht, in aangelegenheden die tot de bevoegdheid van die rechtbank behoren.

Artikel 1039 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de beschikkingen in kort geding 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.594. 
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geen nadeel toebrengen aan de zaak zelf.
De rechter in kort geding mag derhalve geen veroordeling over de zaak zelf uitspreken 

tegen een van de partijen, zoniet gaat hij de grenzen van zijn rechtsmacht te buiten.
Binnen  dezelfde  grenzen  neemt  het  hof  van  beroep,  overeenkomstig  de  artikelen 

602,2°, en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, in hoger beroep kennis van de zaak die 
oorspronkelijk aanhangig gemaakt was bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel, 
zitting houdende in kort geding.

Bijgevolg is de appelrechter, wanneer hij in kort geding uitspraak doet over een geschil, 
niet bevoegd om de verliezende partij, naast de kosten van beide instanties, ook nog te 
veroordelen tot betaling van de kosten en erelonen van de voorlopig bewindvoerder wiens 
aanwijzing in hoger beroep is vernietigd.

Artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers weliswaar dat, tenzij bij-
zondere wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk ge-
stelde partij in de kosten verwijst, onverminderd de overeenkomst tussen partijen, die het 
eventueel bekrachtigt; het bovenaangehaalde artikel doelt evenwel op de kosten die zijn 
gemaakt om een beslissing in rechte te verkrijgen, welke kosten in de artikelen 1018, 
1019 en 1022 van genoemd wetboek worden opgesomd.

De kosten en erelonen van de voorlopig bewindvoerder horen daar niet toe.
Daaruit volgt dat het hof van beroep de eiser in geen geval met toepassing van artikel 

1017 van het Gerechtelijk Wetboek, op de rechtsvordering in kort geding, zelfs niet in ho-
ger beroep, kon verwijzen in de kosten en de erelonen van de voorlopig bewindvoerder.

Besluit
In zoverre het hof van beroep vaststelt dat de eiser niet alleen de kosten van de door 

hem in kort geding ingestelde rechtsvordering moet betalen, maar bovendien de kosten en 
erelonen van de gerechtelijk bewindvoerder om wiens aanwijzing hij ten onrechte ver-
zocht heeft, en het hem ook werkelijk veroordeelt tot betaling van alle kosten en erelonen 
van de gerechtelijk bewindvoerder die verbonden zijn aan de door hem tot 19 februari 
2004 verrichte opdrachten en prestaties, is het hof, door aldus een veroordeling over de 
zaak zelf uit te spreken, de grenzen van zijn rechtsmacht als appelrechter, zitting houdend 
in kort geding, te buiten gegaan (schending van de artikel 584, tweede lid, 602, 2°, 1039 
en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek), daar hij die bevoegdheid niet kon gronden op ar-
tikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek naar luid waarvan het eindvonnis, zelfs ambts-
halve, de in het ongelijk gestelde partij verwijst in de kosten die in de daarop volgende ar-
tikelen worden gepreciseerd (schending van de artikelen 1017, 1018, 1019 en 1022 van 
het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de voor-

zitter van de rechtbank van koophandel, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij 
voorraad  uitspraak  doen  in  aangelegenheden  die  tot  de  bevoegdheid  van  die 
rechtbank behoren.

Artikel 602, 2°, van dat wetboek bepaalt dat het hof van beroep kennis neemt 
van het hoger beroep tegen uitspraken in eerste aanleg gewezen door de voorzit-
ter van de rechtbank van koophandel, terwijl artikel 1068, eerste lid, van dat wet-
boek bepaalt dat hoger beroep het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in 
hoger beroep.

Uit die bepalingen volgt dat het hof van beroep, waarbij een geschil in kort ge-
ding aanhangig is, in de regel over dezelfde bevoegdheden beschikt als de voor-
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zitter van de rechtbank, zitting houdend in kort geding, en dus niet bevoegd is 
om een veroordeling uit te spreken betreffende het geschil zelf.

Wanneer het hof van beroep een beschikking van een rechter in kort geding 
die  een  gerechtelijk  bewindvoerder  heeft  aangesteld,  wijzigt,  is  uitspraak  bij 
voorraad over de vordering die ertoe strekt de kosten en erelonen van die be-
windvoerder definitief ten laste te leggen van de partij die om zijn aanwijzing 
heeft verzocht, niet mogelijk en is derhalve de rechter die over de grond van de 
zaak uitspraak doet, bevoegd.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt om de kosten 

en erelonen van de gerechtelijk bewindvoerder tot 19 februari 2004 te betalen en 
het uitspraak doet over de kosten.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

23 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck,  waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 595

1° KAMER - 23 november 2006

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEDEN VAN DE 
RECHTER - NIET AANGEVOERDE REDEN

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHT VAN VERDEDIGING - BURGERLIJKE 
ZAKEN - NIET AANGEVOERDE REDEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - RECHT VAN 
VERDEDIGING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - NIET AANGEVOERDE REDEN

1º, 2° en 3° De rechter miskent het recht van verdediging van de eiser wanneer hij diens  
rechtsvordering verwerpt op een door de verweerder niet aangevoerde grond, zonder de 
eiser de gelegenheid te geven zijn verweermiddelen op dat punt voor te dragen1.

(DOD n.v. T. ISMAY INTERNATIONAL n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0006.F)

1 Zie Cass., 24 maart 2006, AR C.05.0360.F, nr.595. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 september 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- het artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Na de eiseres te hebben veroordeeld wegens het feit dat zij "van de merken Christian 

Dior onrechtmatig gebruik heeft gemaakt door herenhemden te verkopen of te koop aan te 
bieden onder de beschermde tekens die onrechtmatig op de litigieuze artikelen waren aan-
gebracht" en na haar uit dien hoofde onder meer tot schadeloosstelling van de vennoot-
schap Christian Dior Couture te hebben veroordeeld, verwerpt het arrest de vordering van 
de eiseres, de vroegere naamloze vennootschap Yoca, die ertoe strekte de twee vennoot-
schappen, verweersters, te doen veroordelen om haar te vrijwaren tegen elke veroordeling 
die tegen haar ten voordele van de vennootschap Christian Dior Couture mocht worden 
uitgesproken en tot vergoeding van de schade die het gevolg was van de derving van de 
winsten die zij had kunnen boeken op de verkoop van de 789 stukken die zij nog in haar 
bezit had toen ze onder sekwester werden geplaatst. Het arrest bevestigt derhalve het be-
streden vonnis in zoverre het de door de naamloze vennootschap Yoca (de eiseres) tegen 
de verweersters ingestelde vorderingen niet gegrond verklaarde.

Het bestreden arrest wijst die vordering tot vrijwaring af "met toepassing van de artike-
len 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek, daar is vastgesteld dat Yoca niet te goeder 
trouw was, aangezien zij doelbewust het risico genomen heeft om artikelen waarop een 
bepaald merk op bedrieglijke wijze was aangebracht en waarvan de herkomst hoe dan ook 
twijfelachtig was te koop te stellen". Volgens het arrest "kan Yoca zich niet aan de toepas-
sing van die bepalingen onttrekken door zich te beroepen op haar onwetendheid omtrent 
de herkomst van de artikelen, aangezien zij van haar leverancier enkel een bewijs hoefde 
te eisen dat (de vennootschap Christian Dior) ingestemd had met haar verkoop van die ar-
tikelen in de Gemeenschap, wat zij niet gedaan heeft. Zij moest immers weten dat de een-
voudige vermelding van het merk Christian Dior op de aankoopfacturen in geen geval het 
bewijs van die toestemming opleverde". "Overigens is er", volgens het arrest "geen enkele 
aanwijzing dat de vennootschap Ismay (de eerste verweerster), die door de vennootschap 
Recoser ervan op de hoogte was gebracht dat over de 'plaats van fabricage' geen enkele 
informatie was verstrekt, zich zelf jegens haar klant Yoca verbonden heeft tot schadeloos-
stelling in geval van vervolgingen of dat de Portugese vennootschap A.J.L. (de tweede 
verweerster) een dergelijke verbintenis heeft aangegaan".

Grieven
Door de vordering tot vrijwaring die de eiseres tegen de verweersters had ingesteld te 

verwerpen op grond van de artikelen 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek, heeft het 
hof van beroep ambtshalve een middel aangevoerd dat door de partijen niet was opgewor-
pen. Aldus heeft het hof de oorzaak van de vordering gewijzigd, derhalve het beschik-
kingsbeginsel miskend en artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek waarin dat be-
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ginsel was vastgelegd, geschonden.
In haar appelconclusie heeft de eerste verweerster - de enige van de verweersters die 

voor het hof van beroep verweer heeft gevoerd - tegen de door de eiseres ingestelde vor-
dering tot vrijwaring als enig verweermiddel aangevoerd dat de vordering van Dior tegen 
de eiseres niet gegrond was. Noch zij noch de eiseres hadden zich beroepen op de artike-
len 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek.

Door de verwerping van de vordering tot vrijwaring ten aanzien van de verweersters 
uitsluitend te gronden op de toepassing van die bepalingen, schendt het arrest, zoals hier-
boven gepreciseerd, het beschikkingsbeginsel alsook artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Door zijn beslissing op die ambtshalve aangevoerde reden te gronden, zonder de eiseres 
uit te nodigen om haar verweermiddelen op dat punt naar voor te brengen, schendt het ar-
rest tevens de rechten van de verdediging en het algemeen rechtsbeginsel waarin zij zijn 
vastgelegd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de partijen, 

die verweer voerden op de door de eiseres tegen hen ingestelde vordering tot 
vrijwaring, hebben aangevoerd dat zij niet te goeder trouw was.

Door die vordering "met toepassing van de artikelen 1108 en 1131 van het 
Burgerlijk Wetboek" te verwerpen op grond dat "is vastgesteld dat [de eiseres] 
niet te goeder trouw was", zonder de eiseres de gelegenheid te geven haar ver-
weermiddelen op dat punt voor te dragen, miskent het arrest het algemeen begin-
sel van het recht van verdediging.

In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering tot vrijwaring van 

de eiseres tegen de verweersters verwerpt.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

23 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 596

1° KAMER - 23 november 2006

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE 
EERBIEDIGING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD - ONDERZOEKSRECHTER - ONPARTIJDIGHEID - 
WRAKING
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2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - ONDERZOEKSRECHTER - 
ONPARTIJDIGHEID - WRAKING

3º ONDERZOEKSRECHTER - ONPARTIJDIGHEID - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - WRAKING

4º WRAKING - GEWETTIGDE VERDENKING - ONDERZOEKSRECHTER - ONPARTIJDIGHEID - 
VERMOEDEN VAN ONSCHULD

1º, 2°, 3° en 4° Het arrest dat afwijzend beschikt  op de vordering tot  wraking van een  
onderzoeksrechter die de eiser van partijdigheid verdenkt omdat hij aan de procureur des 
Konings geschreven heeft dat de vermoedelijke dader de feiten blijft ontkennen, miskent  
het vermoeden van onschuld van de eiser en verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet  
naar recht1.  (Art. 6.2, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 828, 1°, Ger.W.; Algemeen 
rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld) 

(N.J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1367.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Bij beschikking van 31 oktober 2006 heeft de eerste voorzitter de zaak naar de 

eerste kamer verwezen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift  twee middelen aan waarvan het eerste 

luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- het vermoeden van onschuld, zoals het is neergelegd in artikel 6.2 van het Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
- artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest "verklaart het verzoek tot wraking ontvankelijk maar niet gegrond" op grond 

dat " [...] niet op objectieve wijze kan worden afgeleid dat de onderzoeksrechter, door te 
schrijven dat 'de vermoedelijke dader de feiten blijft ontkennen', een standpunt heeft inge-
nomen en een mening over de schuld van de [eiser] heeft laten doorschemeren".

Grieven
Door haar verklaring heeft mevrouw de onderzoeksrechter S. C. haar plicht tot onpartij-

digheid die haar gehele werk moet kenmerken, verzuimd in die zin dat zij, door meer dan 
zeven jaar na de aanvang van haar opsporingen, dus na afloop van haar onderzoek, de 
houding van de eiser aldus samen te vatten, het vermoeden van zijn onschuld heeft mis-
kend.

Daaruit volgt een schending van artikel 6.2 van het Verdrag tot bescherming van de 

1 Zie concl. O.M., in Pas., 2006, nr.596.
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rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, naar luid waarvan een ieder, die we-
gens een strafbaar feit wordt vervolgd voor onschuldig gehouden wordt totdat zijn schuld 
volgens de wet bewezen wordt, en derhalve van artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wet-
boek volgens hetwelk iedere rechter kan worden gewraakt wegens wettelijke verdenking, 
namelijk onder meer ingeval de betrokken rechter het vermoeden van onschuld heeft ge-
schonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het Hof vermag geen acht te slaan op de stukken die door de eiser zijn neerge-

legd ter zitting, dus buiten de bij artikel 420bis, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn.

Eerste middel
Krachtens artikel  828, 1°,  van het Gerechtelijk Wetboek kan iedere rechter 

worden gewraakt wegens wettelijke verdenking.
Uit  de stukken waarop het  Hof vermag acht te  slaan blijkt dat  de eiser  op 

grond van die bepaling de wraking vordert van mevrouw S. C., onderzoeksrech-
ter in de Rechtbank van Eerste aanleg te Luik, die hij van partijdigheid verdenkt, 
daar zij het vermoeden van zijn onschuld heeft miskend.

Het arrest stelt vast dat de magistraat wiens wraking wordt gevorderd, in een 
brief die zij aan de procureur des Konings te Luik gericht had om hem over de 
stand van het dossier in te lichten, geschreven heeft : "de vermoedelijke dader 
blijft de feiten ontkennen".

Het vermoeden van onschuld, zoals het is neergelegd in artikel 6.2 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den gebiedt dat een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd voor on-
schuldig wordt gehouden totdat zijn schuld volgens de wet bewezen wordt; het 
verbiedt dat een persoon die wordt verdacht van feiten waarover een gerechtelijk 
onderzoek wordt gevoerd, vermoed wordt de dader ervan te zijn.

Door te oordelen "dat uit de bewoordingen van [de brief van mevrouw de on-
derzoeksrechter C.] niet op objectieve wijze kan worden afgeleid dat de onder-
zoeksrechter, door te schrijven dat 'de vermoedelijke dader de feiten blijft ont-
kennen', [...] een standpunt heeft ingenomen en een mening over de schuld van 
[de eiser] heeft laten doorschemeren" en "dat de gebruikte woorden - 'vermoede-
lijke dader' - door [hem] ten onrechte op subjectieve wijze zijn uitgelegd als een 
miskenning van het vermoeden van onschuld", daar "er [...] geen enkel objectief 
element voorhanden is  waaruit blijkt  dat de onderzoeksrechter,  door die twee 
woorden te gebruiken [...], een partijdige mening over [zijn] schuld heeft geuit", 
miskent het arrest het vermoeden van onschuld en verantwoordt het derhalve niet 
naar recht de beslissing waarbij de vordering tot wraking verworpen wordt.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
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nietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

23 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. M. Nève, Luik.

Nr. 597

1° KAMER - 23 november 2006

RECHTSBIJSTAND - BUREAU - VORDERING VOOR DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - 
BEVOEGDHEID

Uit art. 670, tweede lid, Ger.W., vloeit voort dat het Bureau voor rechtsbijstand van het Hof  
van Cassatie niet bevoegd is om kennis te nemen van een verzoek tot aanwijzing van  
een  advocaat  bij  het  Hof,  met  het  oog  op  het  instellen  van  een  eventuele  
aansprakelijkheidsvordering voor de rechtbank van eerste aanleg, tegen een raadsman 
die de verzoeker niet heeft voorgesteld om cassatieberoep in te stellen tegen een arrest  
dat tegenover hem kracht van gewijsde heeft gekregen1. (Art. 670, tweede lid, Ger.W.)

(A.)

BESLISSING  (vertaling)

(A.R. G.06.0156.F)

Gelet op het verzoekschrift dat ter griffie is ingeschreven op 10 oktober 2006;
Gelet op de bepalingen van de artikelen 664 en volgende van het Gerechtelijk 

Wetboek;
Gehoord het advies van de heer André Henkes, advocaat-generaal;
Gehoord het pleidooi van Mr. Isabelle Verhaegen;
De verzoeker vordert dat hem bij wijze van rechtsbijstand een advocaat bij het 

Hof van Cassatie wordt aangewezen voor een advies over de eventuele slaagkans 
die hij zou gehad hebben indien hij cassatieberoep had ingediend tegen een ar-
rest, op 4 februari 2000 gewezen door het Arbeidshof te Bergen, en dat t.a.v. 
hem definitief is geworden. De verzoeker overweegt inderdaad, niet om een cas-

1 Naar luid van het verzoekschrift werd de vordering tot aanwijzing van een advocaat bij het Hof in 
het kader van de juridische tweedelijnsbijstand ingesteld (art. 508/1, 2°, Ger.W.) en preciseerde het 
duidelijk dat het niet om rechtsbijstand ging maar om advies of een cassatieberoep opportuun zou 
zijn geweest tegen een arrest dat thans t.o.v. de verzoeker kracht van gewijsde heeft gekregen, met 
het oog op het instellen van een aansprakelijkheidsvordering tegen zijn toenmalige raadsman omdat 
die hem niet heeft voorgesteld cassatieberoep tegen dat arrest in te stellen. Voor het Bureau voor 
Rechtsbijstand van het Hof, na eensluidend advies van het openbaar ministerie en rekening houdende 
met het opzet van het stelsel van rechtsbijstand, dat verschillend is van dat van de rechtshulp, en met 
de regeling ervan bij artikel 670, tweede lid, met name voor het Hof, kan het Bureau geen kennis 
nemen van een dergelijk verzoek. A.H.
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satieberoep in te stellen doch een aansprakelijkheidsvordering tegen zijn vroege-
re raadsman omdat die hem niet heeft aangeraden tegen het voormelde arrest 
cassatieberoep in te stellen.

Krachtens artikel 670, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, is het bureau 
voor rechtsbijstand van het Hof van Cassatie bevoegd om uitspraak te doen over 
een verzoek om rechtsbijstand wanneer het geschil tot de bevoegdheid van het 
Hof behoort.

Het bureau is derhalve niet bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot 
aanwijzing van een advocaat bij het Hof van Cassatie, met het oog op, zoals te 
dezen, het eventueel instellen van een rechtspleging voor een rechtbank van eer-
ste aanleg.

OM DIE REDENEN,
Het bureau
Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van het verzoek om rechtsbij-

stand.

23 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Fettweis, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. I. Ver-
haegen, Brussel.

Nr. 598

1° KAMER - 24 november 2006

HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 
- BRAND - TENIETGAAN VAN HET GEHUURDE GOED - VERPLICHTING VAN DE HUURDER - INHOUD

Het tenietgaan van het gehuurde goed door een brand buiten de schuld van de huurder  
heeft tot gevolg dat deze niet gehouden is het goed terug te geven in dezelfde staat als  
hij het ontvangen heeft; hij is evenwel niet zonder meer ontslagen van de verplichting tot  
teruggave, die onder meer inhoudt dat hij  gehouden is het goed vrij  te maken en de  
inhoud te verwijderen die door hem erin is aangebracht1. (Artt. 1733 en 1741, B.W.)

(VAN LAER & C° n.v.. T. A.G.F. BELGIUM INSURANCE n.v.. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0579.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 maart 2004 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout.

1 Het O.M. concludeerde tot  cassatie  op grond dat  artikel  1733 B.W. ook toepasselijk is op de 
onderhuurder (zie Cass., 11 sept. 1992, AR 7778, nr 604), wat betekent dat deze, wanneer hij aan de 
brand geen schuld heeft en zijn verplichtingen door de ontbinding van de huur beëindigd zijn, niet 
aansprakelijk  kan  gesteld  worden  voor  de  brandschade,  waaronder  opruimings-,  vervoer-  en 
stortkosten.
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Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1302, 1722, 1731.§2, 1732, 1733 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek 

(artikel 1731,.§2,. gewijzigd bij de wet van 29 december 1983, en artikel 1733 gewijzigd 
bij de wet van 20 februari 1991).

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres om aan de tweede verweerster te betalen 
het bedrag van 8.620,84 euro op de volgende gronden: Op 30 augustus 1991 omstreeks 18 
u. brak er een zware brand uit in het gebouwencomplex gelegen te Beerse, Lilsedijk 11. 
Dit volledige complex was sedert 1982 door de eigenaars de heren P. en J.P. verhuurd aan 
de N.V. Aurora. De N.V. Aurora onderverhuurde meerdere gedeelten van dit complex, 
twee ervan respectievelijk aan de N.V. Van Laer en C° en aan de B.V.B.A. Luc Deckx. 
Zowel de gedeelten ondergehuurd door de N.V. Van Laer en C° als door de B. V.B.A. 
Luc Deckx werden zwaar getroffen door de brand. Op 27 september 1991 werd Prof. G. 
aangesteld als gerechtsdeskundige door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel 
te Turnhout. Deze stelde met betrekking tot de oorzaak van de schade op p. 31 van zijn 
besluit, ondermeer het volgende:

? dat de oorsprong van de brand zich in ieder geval situeerde in het gedeelte, gehuurd 
door de B.V.B.A. Luc Deckx;

? dat vermits de opruiming van de centrale zone niet zorgvuldig gebeurd was, hij geen 
gedetailleerde analyse van de oorzaak van de brand meer kon opstellen;

? dat de primaire brandoorzaak niet meer te achterhalen was.
Het voorwerp van de vordering opzichtens de N.V. Van Laer en C° bestaat er in haar te 

horen veroordelen tot  betaling van de opruimingskosten betreffende brandafval die de 
N.V. Aurora maakte met betrekking tot het door de N.V. Van Laer en C° tevoren gehuur-
de gedeelte. (..) a. de opruimingskosten: De N.V. Van Laer en C° houdt voor dat zij be-
vrijd was van haar verplichting om aan het einde van de huur het goed te restitueren, nu 
de huur een einde nam ingevolge de brand en het bewijs voorligt dat deze niet aan haar te 
wijten was. Deze argumentatie op basis van artikel 1733 B.W. kan niet overtuigen. Het 
gehuurde goed kon en moest de N.V. Van Laer en C° niet meer restitueren. Bij het einde 
van de huur is de huurder wel verplicht het gehuurde pand te ontruimen, onafhankelijk 
van de vraag hoe de huur werd beëindigd. Artikel 1733 B.W. en het oude artikel 1734 
B.W. hebben betrekking op de gehuurde goederen; in casu gaat het om de opruimingskos-
ten betreffende de inhoud van het gehuurde goed (Meulemans, D., Een onroerend goed 
huren en verhuren, Acco, Leuven, 1996, nr. 1161). Terecht stelt de N.V. Aurora dat de 
N.V. Van Laer en C° de ontruimingskosten niet kan compenseren met het verlies van de 
gestockeerde goederen, nu noch zij als hoofdhuurder, noch de eigenaar verantwoordelijk 
was voor de brand; ter recuperatie van haar schade had de N.V. Van Laer en C° inderdaad 
mogelijke stappen ten opzichte van de eventuele verantwoordelijke kunnen nemen, quod 
non.

Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer het verhuurde goed gedurende de huurtijd door brand is tenietgegaan zodat de 

huurder het gehuurde goed niet meer kan teruggeven dan is de huur ingevolge de artikelen 
1722 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek van rechtswege ontbonden en dan is de huurder 
geen schadevergoeding verschuldigd aan de verhuurder wanneer de huurder bewijst dat 
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de brand buiten zijn schuld ontstaan is en wanneer de huurder ingevolge artikel 1733 van 
het Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk is voor de brand.

In dat geval is de huurder evenmin vergoeding verschuldigd aan de verhuurder voor de 
opruimingskosten betreffende de inhoud van het gehuurde goed die door de brand veroor-
zaakt werden vermits hij bevrijd is van de verplichting om het gehuurde goed zelf aan de 
verhuurder terug te geven en vermits die kosten in dat geval buiten zijn schuld ontstaan 
zijn.

Voor de appelrechters bestond geen betwisting over het feit dat niet de eiseres maar wel 
de BVBA Luc Deckx aansprakelijk was voor de brand op basis van artikel 1733 van het 
Burgerlijk Wetboek zoals beslist in het vonnis van de eerste rechter van 28 februari 1997.

De appelrechters stelden bovendien vast dat de eiseres het gehuurde goed ingevolge de 
brand niet meer kon en ook niet meer moest teruggeven.

Het bestreden vonnis kon de eiseres derhalve niet wettelijk veroordelen om de vierde 
verweerster (onderverhuurder) te vergoeden voor de opruimingskosten betreffende de in-
houd van het gehuurde goed vermits de eiseres bevrijd was van de verplichting om dat ge-
huurde goed aan de vierde verweerster terug te geven (schending van de artikelen 1722, 
1731.§2 en 1741, van het Burgerlijk Wetboek) en vermits de brand buiten de schuld van 
de eiseres ontstaan was zodat zij voor die brand en de verliezen die erdoor veroorzaakt 
werden niet aansprakelijk was tegenover de vierde verweerster (schending van de artike-
len 1302, 1732 en 1733 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Wanneer het verhuurde goed gedurende de huurtijd door brand is tenietgegaan zodat de 

huurder het gehuurde goed niet meer kan teruggeven dan is de huur ingevolge de artikelen 
1722 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek van rechtswege ontbonden en dan is de huurder 
geen schadevergoeding verschuldigd aan de verhuurder wanneer de huurder bewijst dat 
de brand buiten zijn schuld ontstaan is en wanneer de huurder ingevolge artikel 1733 van 
het Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk is voor de brand.

In dat geval is de huurder bevrijd van zijn verplichting om het gehuurde goed terug te 
geven aan de verhuurder.

Voor de appelrechters bestond tussen partijen geen betwisting over het feit dat niet ei-
seres maar wel de BVBA Luc Deckx aansprakelijk was voor de brand op basis van artikel 
1733 van het Burgerlijk Wetboek zoals beslist in het vonnis van de eerste rechter van 28 
februari 1997.

De appelrechters stelden bovendien vast dat eiseres het gehuurde goed ingevolge de 
brand niet meer kon en ook niet meer moest teruggeven.

De appelrechters hebben dan ook ten onrechte beslist dat de eiseres als huurder ver-
plicht was het gehuurde pand te ontruimen onafhankelijk van de vraag hoe de huur beëin-
digd werd vermits de eiseres van die verplichting bevrijd was nu het gehuurde goed inge-
volge de brand niet meer kon en ook niet meer moest teruggegeven worden en nu de eise-
res niet aansprakelijk was voor die brand (schending van de artikelen 1722, 1731.§2 en 
1741 v??r het Burgerlijk Wetboek). Op die gronden kon de eiseres dan ook niet wettelijk 
veroordeeld worden om vierde verweerster (onderverhuurster) te vergoeden voor de op-
ruimingskosten van het gehuurde goed (schending van de artikelen 1302, 1732 en 1733 
van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek is de huurder verplicht 
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bij het eindigen van het huurcontract het gehuurde goed terug te geven in dezelf-
de staat als hij het ontvangen heeft, met uitzondering van hetgeen door ouderdom 
of overmacht is tenietgegaan of beschadigd.

2. Krachtens artikel 1733 van dit wetboek is de huurder niet aansprakelijk voor 
brand als hij bewijst dat deze brand buiten zijn schuld is ontstaan.

3. Krachtens artikel 1741 van dit wetboek wordt het huurcontract ontbonden 
door het tenietgaan van het verhuurde goed.

4. Het tenietgaan van het verhuurde goed door een brand buiten de schuld van 
de huurder heeft tot gevolg dat deze niet gehouden is het gehuurde goed terug te 
geven in dezelfde staat als hij het ontvangen heeft. 

Hij is evenwel niet zonder meer ontslagen van de verplichting het gehuurde 
goed terug te geven. Deze verplichting houdt onder meer in dat de huurder ge-
houden is het gehuurde goed vrij te maken en de inhoud te verwijderen die door 
hem in het gehuurde goed is aangebracht.

5. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat bij het tenietgaan van het verhuur-
de goed door een brand die is ontstaan buiten zijn schuld, de huurder niet gehou-
den is het gehuurde goed terug te geven, faalt het naar recht.

6. De appelrechters veroordelen de eiseres tot de kosten van opruiming betref-
fende de inhoud van het gehuurde goed.

7. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appelrechters de eiseres ver-
oordelen voor de verliezen die de hoofdhuurder ingevolge de brand lijdt, berust 
het op een verkeerde lezing en mist het mitsdien feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel
8. Het onderdeel gaat volledig uit van de stelling dat bij het tenietgaan door 

een brand die buiten zijn fout is ontstaan, de huurder niet meer gehouden is het 
gehuurde goed terug te geven.

9. Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat het onderdeel faalt naar 
recht.

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

24 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes,  afdelings-
voorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal2 – Advocaat:  
mr. Houtekier.

Nr. 599

1° KAMER - 24 november 2006

2 Zie voetnoot (1) 
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1º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - BEGRIP

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - BESTUURSHANDELING - 
SUBJECTIEF RECHT - AANTASTING

1º Het bestuur dat op grond van zijn  discretionaire bevoegdheid een beslissing neemt,  
beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over  
de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt lijkende oplossing 
te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen1. 

2º De rechterlijke macht is ook bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn  
niet-gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht 
zowel  te  voorkomen  als  te  vergoeden,  maar  mag  daarbij  aan  het  bestuur  zijn  
beleidsvrijheid niet te ontnemen en zich niet in de plaats van het bestuur stellen2. 

(VLM AIRLINES n.v.. T. GEMEENTE BORSBEEK)

ARREST

(A.R. C.05.0436.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)  
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33, 37, 40, 144 en 145 van de Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding van de machten;
- de artikelen 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep stelde in het tussenarrest van 22 februari 2005 vast dat "de rechter-

lijke macht zich niet in de plaats (vermag) te stellen van het bestuur en ... vermag derhalve 
de beleidsvrijheid van het bestuur niet in te korten. Hoven en rechtbanken kunnen dan ook 
enkel een bestuur, in casu (de verweerster), veroordelen tot de nakoming van precieze 
rechtsplichten, in casu het op een bepaalde hoogte inkorten van bomen en andere gewas-
sen, voor zover deze plichten vervat zijn in een rechtsnorm, die de bevoegdheid van het 
bestuur bepaalt en geen beleidsvrijheid en dus keuzemogelijkheid meer laat aan het be-
stuur. Gelet op de hoger door het hof (van beroep) gemaakte vaststellingen dringt zich de 
vraag op of het door (de eiseres) gevorderde geen miskenning van het algemeen rechtsbe-
ginsel van de scheiding van de machten zou kunnen inhouden, doordat het door (de eise-
res) gevorderde vereist dat de rechterlijke macht zich in de plaats stelt van de betrokken 
overheden en dat derhalve de rechterlijke macht impliciet maar zeker een beleidsbeslis-
sing moet nemen, nopens het gebruik van de luchthaven en de gevolgen daarvan voor de 

1 Cass., 4 maart 2004, AR C.03.0346.N, C.03.0448.N en C.03.0449.N, nr 124, met concl. O.M. 
2 Ibid.
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omwonenden en de omgeving. (De eiseres) en (de verweerster) brengen immers zelf alter-
natieven aan, en met name: meer gebruik maken van startbaan 29 in plaats van startbaan 
11, de betalende lading van de vliegtuigen verminderen, de startbaan over een geringere 
lengte gebruiken, de startbaan gebruiken in de richting van het provinciegebouw (...) etc. 
.... Terzake hebben partijen geen middelen ontwikkeld. Het komt dan ook gepast voor de 
partijen zouden concluderen met betrekking tot dit vraagstuk nopens de rechtsmacht van 
het hof (van beroep) ten aanzien van het door (de eiseres) gevorderde. Een heropening 
van de debatten dringt zich bijgevolg op". 

Na herneming van de zaak wegens wedersamenstelling van de zetel sprak het hof van 
beroep op 12 april 2005 het eindarrest uit, waarin met betrekking tot de door de eiseres 
gevorderde herstelmaatregel het volgende beslist wordt:

"De uitvoerende macht, die handelt op grond van zijn discretionaire bevoegdheid, be-
schikt over een beoordelingsvrijheid met betrekking tot de wijze waarop het zijn bevoegd-
heid uitoefent en heeft derhalve de mogelijkheid de meest geschikt lijkende oplossing te 
kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen (...). De rechterlijke macht verzekert de 
toepassing van deze rechtsregels. Geschillen over de burgerlijke rechten behoren bij uit-
sluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken (artikel 144 Grondwet). Hoven en recht-
banken doen daarbij geen uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschik-
king (artikel 6 Ger. W. en artikel 237 S.W.).

Met betrekking tot  de bevoegdheden van de uitvoerende macht mag de rechterlijke 
macht enkel tussenkomen om een onrechtmatige aantasting van een subjectief recht te 
voorkomen of te herstellen (...) en zonder dat deze tussenkomst, en derhalve de wijze van 
herstel, een inkorting van de beleidsvrijheid van het bestuur mag inhouden (...). Opdat 
door de rechterlijke macht kan worden tussengekomen ten aanzien van de uitvoerende 
macht  dienen derhalve cumulatief  deze twee onderscheiden niveaus te worden onder-
zocht, hetzij enerzijds het niveau van de te beschermen subjectieve rechten (...) en ander-
zijds het niveau van de wijze van het rechtsherstel (...). De rechtsmacht van de rechterlijke 
macht ten aanzien van de uitvoerende macht wordt begrensd op deze beide niveaus door 
de rechtsregels, waardoor beide machten gebonden zijn. De scheiding van de machten 
sluit dan ook uit dat op enigerlei wijze door de rechterlijke macht beleidskeuzen worden 
gemaakt en verhindert derhalve elke tussenkomst van de rechterlijke macht in niet-gebon-
den, hetzij niet door rechtsregels begrensde, bevoegdheden van het bestuur.

Deze grondwettelijke geregelde scheiding van de uitvoerende en de rechterlijke macht 
houdt een strikte scheiding van hun onderscheiden beslissingsbevoegdheden in (...). Elk 
door en in elkaar vloeien van deze onderscheiden beslissingsbevoegdheden is dan ook uit-
gesloten.

(De eiseres) vordert dat een welbepaalde gedraging zou worden opgelegd door de rech-
terlijke macht aan een bestuur, hetzij (de verweerster) met name het uitvoeren van kap- en 
snoeiwerken, opdat de luchthaven, die zij gebruikt, zou beantwoorden aan de hoger aan-
gehaalde veiligheidsvoorschriften. (De eiseres) vordert dan ook dat aan de uitvoerende 
macht de te nemen veiligheidsmaatregelen zou worden opgelegd in verband met het ge-
bruik van de luchthaven.

Met betrekking tot deze gevorderde maatregelen, zijnde kap- en snoeiwerken, betwist 
(de eiseres) nauwelijks dat hetzij een machtiging, hetzij een vergunning vereist is, wat 
noodzakelijkerwijze de tussenkomst van een bestuur vereist. (De eiseres) bewijst overi-
gens niet dat deze machtiging of deze vergunning noodzakelijkerwijze dient te worden af-
geleerd en dat het derhalve terzake een gebonden bevoegdheid betreft. (De eiseres) heeft 
overigens zelf een kapmachtiging aangevraagd en bekomen bij de woudmeester (...), in 
weerwil van haar stelling dat geen vergunning of machtiging vereist zou zijn. Bovendien 
zet (de eiseres) ook uiteen: 'Strikt genomen is een kapmachtiging geen vergunning, doch 
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om elke discussie dienaangaande te vermijden, verdient het wellicht de voorkeur ook bij 
de aanvraag van een gewone kapmachtiging, een passende beoordeling te maken en deze 
aan de aanvraag te hechten' en 'De minister heeft in elk geval in zijn schrijven van 28 fe-
bruari 2005 (...) zelf opdracht gegeven aan zijn administratie om de 'passende beoordeling' 
te maken, zodat op dit punt de situatie alleszins zal worden geregulariseerd in zoverre als 
nodig' (...). Doordat blijkbaar de machtiging of vergunning van een overheid vereist is, 
minstens een passende beoordeling dient te worden gemaakt, betekent dit dat de door (de 
eiseres) gevorderde herstelmaatregel een beleidsbeslissing inhoudt. Een veroordeling tot 
een bepaalde herstelmaatregel van een schending van een subjectief recht, waarvan de uit-
voering afhankelijk is van een beslissing van de uitvoerende macht, houdt een schending 
in van het beginsel van de scheiding der machten.

Bovendien faalt (de eiseres) in het bewijs dat geen andere beleidskeuzen zouden kun-
nen worden gemaakt inzake de veiligheid van de betrokken luchthaven. De door (de eise-
res) gemaakte overwegingen op blz. 22, 23 en 24 onder randnummer 62 van haar aanvul-
lende conclusie leveren geen afdoende bewijs op dat de gevorderde maatregelen de enige 
mogelijke veiligheidsmaatregel zijn zodat zij moeten worden uitgevoerd door het bestuur. 
Overigens overweegt (de eiseres) zelf dat de door de gemeente Borsbeek (de verweerster) 
gesuggereerde alternatieve oplossingen geen werkzame alternatieven zijn en maakt zij bo-
vendien gewag van beleidskeuzen. Het hof (van beroep) vermag uiteraard niet in de plaats 
van de betrokken besturen uit te maken welke alternatieven al dan niet meer of minder 
werkzaam zijn. Dat de dezen de beleidskeuzen niet dienen te worden gemaakt door (de 
verweerster) door een ander bestuur, hetzij in hoofdzaak door het Vlaams Gewest, is irre-
levant.

Gelet op deze hoger gemaakte overwegingen dient het hof (van beroep) vast te stellen 
dat ... (de eiseres) '... niet bewijst dat de uitvoerende macht met betrekking tot de gevor-
derde maatregelen over een gebonden bevoegdheid beschikt. Derhalve heeft het hof (van 
beroep) geen rechtsmacht ten aanzien van het door geïntimeerde gevorderde'".

Grieven
Schending van de artikelen 33, 37, 40, 144 en 145 van de Grondwet, van het algemeen 

rechtsbeginsel van de scheiding van de machten en van de artikelen 584 en 1039 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Uit de artikelen 144 en 145 van de Grondwet volgt dat de gewone hoven en rechtban-
ken bevoegd zijn om geschillen met betrekking tot subjectieve burgerlijke en (in beginsel 
ook) subjectieve politieke rechten te beoordelen.

De gewone hoven en rechtbanken kunnen kennisnemen van een vordering die steunt op 
een precieze juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een 
derde, i.h.b. de overheid, oplegt, waarbij diegene die de vordering instelt een belang heeft 
bij de uitvoering van deze verplichting.

Mits een subjectief recht in het geding is, kan de gewone rechter, desgevallend zetelend 
in kort geding, ook in de gevallen waarin de overheid over een discretionaire beoorde-
lingsbevoegdheid beschikt, de ogenschijnlijk onrechtmatige aantasting van een subjectief 
recht door de overheid voorkomen of er een einde aan maken (cf. de artikelen 33, 37, 40, 
144 en 145 van de Grondwet en de artikelen 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek).

Ingevolge de rechtspraak van het Hof wordt aangenomen dat de hoven en rechtbanken 
zich niet in de uitoefening van de bij de wet aan de overheid voorbehouden machten men-
gen, wanneer zij, om de benadeelde partij volledig in haar rechten te herstellen, herstel in 
natura van de schade bevelen en aan die overheid maatregelen opleggen om een einde te 
maken aan de schadelijke onwettigheid.

De buitengrens van deze mogelijkheid tot het uitspreken van een rechterlijke injunctie 
bestaat  slechts  hierin  dat  aan  de overheid die  over  een discretionaire  beoordelingsbe-
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voegdheid beschikt, geen bevel kan worden opgelegd waardoor deze bevoegdheid zou 
worden ontnomen.

De gewone hoven en rechtbanken, met inbegrip van de rechter zetelend in kort geding, 
kunnen zich om die reden niet in de plaats stellen van de overheid die verwerende partij is 
in het geding en aldus aan deze overheid haar beoordelingsvrijheid ontnemen.

Dat voor de latere tenuitvoerlegging van het rechterlijk bevel desgevallend een machti-
ging of vergunning vereist is, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid tot het bekomen van 
een herstelmaatregel en tot het horen uitspreken van een rechterlijk bevel.

De overheid die nadien met het oog op de tenuitvoerlegging van het rechterlijk bevel 
een vergunning of machtiging moet verlenen, behoudt immers haar beoordelingsbevoegd-
heid, met dien verstande dat zij in beginsel gehouden is om aan het rechterlijk bevel uit-
werking te verlenen.

In zoverre het arrest overweegt dat de scheiding der machten elke tussenkomst van
de  rechterlijke  macht  in  niet-gebonden,  hetzij  niet  door  rechtsregels  begrensde  be-

voegdheden van het bestuur verhindert dat een veroordeling tot een bepaalde herstelmaat-
regel van een schending van een subjectief recht, waarvan de uitvoering afhankelijk is van 
een beslissing van de uitvoerende macht, een schending inhoudt van het beginsel van de 
scheiding der machten en de eiseres niet bewijst dat de uitvoerende macht met betrekking 
tot  de gevorderde maatregelen over een gebonden bevoegdheid beschikt zodat het hof 
geen rechtsmacht heeft ten aanzien van de vordering van de eiseres, geeft het dan ook een 
verkeerde invulling aan het beginsel van de scheiding der machten.

Zoals gezegd kan de kortgedingrechter immers - voor zover een subjectief recht in het 
geding is - ook in de gevallen waarin de overheid over een discretionaire beoordelingsbe-
voegdheid beschikt de ogenschijnlijk onrechtmatige aantasting van een subjectief recht 
door de overheid voorkomen of er een einde aan maken.

De herstelmaatregelen in natura die de eiseres in dat verband vorderde, konden slechts 
worden afgewezen indien erdoor afbreuk werd gedaan aan een discretionaire beoorde-
lingsbevoegdheid van de overheid die in het geding was.

De verweerster voerde naar aanleiding van huidige betwisting evenwel niet aan dat zij 
als gedingvoerende overheid over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid, beschikte.

Het door de eiseres gevorderde rechtsherstel kon daarentegen niet afhankelijk worden 
gemaakt van het bewijs van een gebonden bevoegdheid, in hoofde van de uitvoerende 
macht als dusdanig.

De beslissing dat de scheiding der machten elke tussenkomst van de rechterlijke macht 
in niet-gebonden, hetzij niet door rechtsregels begrensde bevoegdheden van het bestuur 
verhindert dat een veroordeling tot een bepaalde herstelmaatregel van een schending van 
een subjectief recht, waarvan de uitvoering afhankelijk is van een beslissing van de uit-
voerende macht, een schending inhoudt van het beginsel van de scheiding der machten dat 
de eiseres niet bewijst dat de uitvoerende macht met betrekking tot de gevorderde maatre-
gelen over een gebonden bevoegdheid beschikt en het op die gronden afwijzen van de 
vordering van de eiseres, miskent dan ook het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding 
van de machten, de artikelen 33, 37, 40, 144 en 145 van de Grondwet en de artikelen 584 
en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
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(...)
11. Het bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een beslis-

sing neemt, beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt 
zelf te oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest 
geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen.

De Rechterlijke Macht is ook bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefe-
ning van zijn niet-gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van 
een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden, maar mag daarbij aan 
het bestuur zijn beleidsvrijheid niet ontnemen en zich niet in de plaats van het 
bestuur stellen.

Het bestreden arrest oordeelt dat de scheiding der machten elke tussenkomst 
verhindert van de Rechterlijke Macht in niet-gebonden, dit zijn niet door rechts-
regels begrensde, bevoegdheden van het bestuur. Het oordeelt verder dat aange-
zien de eiseres met name geen bewijs levert dat de uitvoerende macht met be-
trekking  tot  de  gevorderde  maatregelen  over  een  gebonden  bevoegdheid  be-
schikt, het geen rechtsmacht heeft ten aanzien van het door de eiseres gevorder-
de.

Door aldus te oordelen, miskent het hof van beroep het algemeen rechtsbegin-
sel van de scheiding der machten.

12. Het middel is gegrond. 
Overige grieven
13. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over. Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

24 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal– Advocaten: mrs. De Gryse en Simont.

Nr. 600

3° KAMER - 27 november 2006

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SAMENLOOP VAN 
AANSPRAKELIJKHEID — AANSPRAKELIJKHEID UIT EN BUITEN 
OVEREENKOMST - RECHTSVERHOUDING - REGLEMENTAIRE AARD - PUBLIEKRECHTELIJK 
REGLEMENT - TEKORTKOMING - BUITEN-CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - VOORWAARDEN



2428 HOF VAN CASSATIE 27.11.06 - Nr. 600 

De  principiële  onmogelijkheid  voor  contractspartijen  om  zich  in  het  raam  van  hun  
contractuele verhouding  op de regels  van de buiten-contractuele aansprakelijkheid  te 
beroepen  vloeit  voort  uit  de  onderstelling  dat  contractspartijen  hun  contractuele  
rechtsverhouding  en een in  dit  raam begane wanprestatie,  behoudens andersluidend 
beding,  uitsluitend  door  de  regels  van  de  contractuele  aansprakelijkheid  willen  laten  
beheersen; deze onderstelling ontbreekt in geval de rechtsverhouding, de verlening van 
een openbare dienst betreft, derhalve niet van contractuele maar van reglementaire aard  
is  en  beheerst  wordt  door  een publiekrechtelijk  reglement;  behoudens  andersluidend 
beding, sluit een tekortkoming begaan in het raam van dit reglement, buiten-contractuele 
aansprakelijkheid niet uit1. (Artt. 1382, 1383 en 1384, eerste lid, B.W.)

(GASELWEST, coöperative intercommunale vereniging . T. ING INSURANCE n.v. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0310.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 26 september 2006 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 2 en 28, in het bijzonder derde lid, 9°, van het Vlaams decreet van 17 juli 

2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
- de artikelen 1134, 1142, 1149, 1152, 1382, 1383 en 1384, eerste lid, van het Burger-

lijk Wetboek.
Bestreden beslissing
Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond en beslist met 

bevestiging van het vonnis van de eerste rechter dat eiseres op grond van artikel 1384, 
eerste lid van het Burgerlijk Wetboek kon worden aangesproken voor de geleden schade, 
op basis van de volgende overwegingen:

"Uit het grondig gemotiveerd verslag van ir. G. blijkt dat de brand is ontstaan in de tel-
lerkast van (de eiseres). Het summier verslag van expert P. kan aan deze bevindingen 
geen afbreuk doen, nu deze deskundige niet de precieze oorzaak van de brand diende te 
achterhalen doch enkel moest nagaan of er al dan niet kwaad opzet was.

Ir. G. toonde na grondig onderzoek aan dat de brand is ontstaan in de tellerkast en stel-
de dienaangaande: 'We herkennen de inbrandingen aan de polyester tellerkast, van binnen 
en niet van buiten. Ook de beschadigde onderzijde is vanaf binnen ingebrand' (p. 19 des-
kundigenverslag) en verder: 'Deze beschadigingen zijn slechts aanneembaar te verklaren 
vanaf de tellerkast als oorsprong en oorzaak van de brand. Omgekeerd is deze typische 
schade niet vanaf een andere plaats te verklaren' (p. 30 deskundigenverslag).

1 Cass., 23 mei 1997, AR C.95.0053.N, nr 236; Cass., 21 juni 2002, AR C.00.0097.N, nr 375. 
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(De eiseres) was eigenaar van de tellerkast en kan in deze hoedanigheid als bewaarder 
van de kast worden aangesproken op grond van artikel 1384, eerst lid, van het Burgerlijk 
Wetboek. Het blijkt niet dat (de eiseres) de bewaring over de tellerkast op het ogenblik 
van de brand had overgedragen aan tweede en derde geïntimeerden.

Uit het 'reglement voor de aftakking, de ter beschikkingstelling en de afname van elek-
triciteit in laagspanning' blijkt dat tweede en derde (verweerder) geen enkele bevoegdheid 
bezaten om de tellerkast voor eigen rekening te gebruiken, het genot ervan te hebben of 
voor het behoud ervan te zorgen met recht van toezicht, leiding en controle. De tellerkast 
werd geleverd en geplaatst door (de eiseres). Enkel (de eiseres) had het recht om de meet-
groep te wijzigen, te versterken, te verplaatsen of weg te nemen en om over te gaan tot 
onderhoud en eventuele herstellingen. De meetgroep werd trouwens door (de eiseres) ge-
bruikt om voor eigen rekening het verbruik te kunnen vaststellen en aanrekenen.

Dat tweede en derde (verweerder) er moesten voor zorgen om iedere oorzaak van be-
schadiging aan de tellerkast te vermijden, maakt hen nog niet tot bewaarder van de kast in 
de zin van artikel 1384, eerst lid, van het Burgerlijk Wetboek 

(... )
Waar vaststaat dat de brand in de tellerkast van (de eiseres) is ontstaan, is zij als be-

waarder van een gebrekkige zaak, met name de brandende tellerkast, aansprakelijk voor 
de schade op grond van artikel 1384, eerst lid, van het Burgerlijk Wetboek. Een zaak ver-
toont immers een gebrek wanneer ze een abnormaal kenmerk heeft waardoor ze, in be-
paalde omstandigheden, schade kan veroorzaken. Dit is het geval wanneer een tellerkast 
van binnenuit tot ontbranding komt.

Bovendien dient vastgesteld te worden dat de brand in de tellerkast slechts kan ontstaan 
zijn door een gebrek aan de installatie zelf,  nu elke andere mogelijke oorzaak van de 
brand in de tellerkast uit te sluiten is.

Vooreerst blijkt uit het deskundigenverslag van ir. G. dat de brandoorzaak geen ver-
band heeft met de werken uitgevoerd door Verkarre.

Verder blijkt geenszins dat de brand zou ontstaan zijn door voorafgaande waterinfiltra-
ties in de kast. De bewering van (de eiseres) dat de tellerkast zich niet in een droge ruimte 
bevond, is louter eenzijdig en niet bewezen. Uit niets blijkt dat er waterinfiltraties door het 
dak tot in de tellerkast zijn kunnen doordringen. Eventuele waterinfiltraties werden trou-
wens ontkend door tweede en derde (verweerder).

Dat zich in de periode voorafgaand aan de brand hevige regens mochten voorgedaan 
hebben in de streek, vormt geen bewijs van waterinfiltraties, nu niet blijkt dat de dakcon-
structie gebreken vertoonde die waterinsijpelingen mogelijk maakten. Een verwaarloosde 
toestand van de bovenverdieping houdt niet  in dat er zich waterinfiltraties voordeden. 
Omtrent de toestand van het dak zelf voor de brand en de mogelijkheid van waterinsijpe-
lingen werden geen vaststellingen gedaan. De hele bovenverdieping werd trouwens door 
de brand vernield.

Het feit dat geoxideerd koper in de tellerkast werd gevonden, toont evenmin aan dat 
zich waterinfiltraties hadden voorgedaan. Door de brand is het dak vernield en kon de re-
gen na de brand de tellerkast bereiken. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de vaststel-
ling van de oxidatie dateert van 25 april 1997, hetzij van meer dan twee maanden na de 
brand. Deskundige G. bevestigde trouwens dat de groene oxidatie het gevolg kan zijn van 
atmosferische vochtigheid na de brand.

Het verslag van prof. W. is niet van aard om aan te nemen dat er zich reeds voor de 
brand waterinfiltraties in de tellerkast hadden voorgedaan. Prof. W. stelde enkel vast dat 
op plaatsen waar de groene patina aanwezig was, ook vocht zal aanwezig geweest zijn en 
de groene patina zich niet kon vormen zonder vocht. Uit deze vaststellingen kan niet wor-
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den afgeleid dat zich voor de brand waterinsijpelingen moeten voorgedaan hebben, nu de 
tellerkast noodzakelijkerwijze in contact kwam met het bluswater en vervolgens na de 
brand verschillende maanden aan weer en wind heeft blootgestaan. Het verslag van prof. 
W. werd trouwens eveneens op deze wijze beoordeeld door ir. G..

De tellerkast vertoonde een gebrek doordat deze zonder enige externe aanleiding tot 
ontbranding is gekomen. Een tellerkast dient op veilige wijze geconstrueerd te zijn zodat 
ontbranding onmogelijk is. Volgens het reglement diende (de eiseres) trouwens in te staan 
voor een goede en veilige werking van de aftakking.

Ten onrechte beroept (de eiseres) zich op het 'reglement voor de aftakking, de ter be-
schikkingstelling en de afname van elektriciteit in laagspanning' om voor te houden dat zij 
niet kan worden aangesproken op grond van artikel 1384, eerst lid, van het Burgerlijk 
Wetboek

Het reglement sluit de toepassing van artikel 1384, eerst lid, van het Burgerlijk Wet-
boek niet uit. Artikel V.2 regelt enkel de aansprakelijkheid van (de eiseres) voor schade 
veroorzaakt door variaties in spanning en frequentie en door onderbrekingen, hetgeen in 
casu niet het geval is.

(De eiseres) beroept zich evenzeer ten onrechte op het verbod van samenloop tussen de 
contractuele en de extracontractuele aansprakelijkheid. Op de rechtsverhouding tussen (de 
eiseres) en twee en derde (verweerder) is het 'algemeen reglement voor de aftakking de ter 
beschikkingstelling en de afname van elektriciteit  in laagspanning'  van toepassing.  De 
rechtsverhouding is bijgevolg van reglementaire en niet van contractuele aard.

(De eiseres) is aldus op grond van artikel 1384, eerst lid, van het Burgerlijk Wetboek 
gehouden de door (de verweerders) geleden schade te vergoeden". 

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 1134, 1142, 1149, 1152, 1382, 1383 en 1384, eerste lid, van 

het Burgerlijk Wetboek.
5. Het hof van beroep beslist dat de eiseres zich ten onrechte beroept op het verbod van 

samenloop tussen de contractuele en de extracontractuele aansprakelijkheid, vermits de 
rechtsverhouding tussen de eiseres en de tweede verweerders van reglementaire en niet 
van contractuele aard is, zodat artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek wel de-
gelijk kan worden toegepast

6. De vaststelling dat de rechtsverhouding tussen een elektriciteitsverdeler en haar afne-
mers van reglementaire aard is, doet geen afbreuk aan de onmogelijkheid artikel 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek toe te passen.

Beide partijen zijn immers gebonden door de inhoud van het reglement voor de aftak-
king, de ter beschikkingstelling en de afname van elektriciteit in laagspanning en kunnen 
tot staving van hun wederzijdse aanspraken slechts op datzelfde reglement beroep doen.

Het reglement voor de aftakking, de ter beschikkingstelling en de afname van elektrici-
teit in laagspanning beheerste dan ook de rechtsbetrekkingen tussen eiseres en tweede ver-
weerders, zodat dit reglement aan de toepassing van 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek in de weg stond.

In zoverre het hof van beroep beslist dat artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk van 
toepassing is, miskent het dan ook de verbindende kracht van het reglement (schending 
van artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) en schendt het tevens de artike-
len 1142, 1149, 1152, 1382, 1383 en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, in zo-
verre deze artikelen van het Burgerlijk Wetboek het samenloopverbod huldigen.
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(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
5. De principiële onmogelijkheid voor contractspartijen om zich in het raam 

van hun contractuele verhouding op de regels van de buiten-contractuele aan-
sprakelijkheid te beroepen vloeit voort uit de onderstelling dat contractspartijen 
hun contractuele rechtsverhouding en een in dit raam begane wanprestatie, be-
houdens andersluidend beding,  uitsluitend door de regels van de contractuele 
aansprakelijkheid willen laten beheersen.

6. Deze onderstelling ontbreekt in geval de rechtsverhouding, zoals te dezen, 
de verlening van een openbare dienst betreft, derhalve niet van contractuele maar 
van reglementaire aard is  en beheerst wordt  door een publiekrechtelijk regle-
ment.

7. Behoudens andersluidend beding, sluit een tekortkoming begaan in het raam 
van dit reglement, buiten-contractuele aansprakelijkheid niet uit.

8. Het onderdeel dat er van uitgaat dat "de vaststelling dat de rechtsverhouding 
tussen een elektriciteitsverdeler en haar afnemers van reglementaire aard is, geen 
afbreuk (doet) aan de onmogelijkheid artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek toe te passen", faalt naar recht.

9. In zoverre het onderdeel verder aanvoert dat de appelrechters door anders-
zins te oordelen ook de verbindende kracht van het "reglement voor de aftakking, 
de ter beschikkingstelling en de afname van elektriciteit in laagspanning" mis-
kennen en zodoende artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schen-
den, is het niet ontvankelijk, aangezien deze bepaling niet van toepassing is op 
een rechtsverhouding die, zoals te dezen, niet van contractuele maar van regle-
mentaire aard is.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

27 november 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 601
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3° KAMER - 27 november 2006

1º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - 
GEMEENSCHAPPEN - INSTELLINGEN - PERSONEELSLID - VERGOEDINGEN - RECHTSVORDERING - 
GERECHTSKOSTEN - WETTELIJKE SCHULDENAAR

2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL 
PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - ARBEIDSONGEVAL - 
OVERHEIDSPERSONEEL - GEMEENSCHAPPEN - INSTELLINGEN - PERSONEELSLID - VERGOEDINGEN - 
RECHTSVORDERING - GERECHTSKOSTEN - WETTELIJKE SCHULDENAAR

1º en 2°  In een geschil  over de toekenning van vergoedingen wegens een opgelopen 
arbeidsongeval,  ten gunste  van een lid  van het  personeel  van besturen,  diensten  of  
instellingen  die  zijn  georganiseerd  namens  en  door  de  gemeenschappen  dient  de  
betrokken gemeenschap in de gerechtskosten te worden veroordeeld1.  (Art. 16, eerste 
lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel van 3 juli 1967; Artt. 24, 28 en 3, 2°, e, 
K.B. 24 jan. 1969)

(J. T. VLAAMSE GEMEENSCHAP)

ARREST

(A.R. S.06.0011.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 september 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De eiser vordert in appelconclusies de toekenning van vergoedingen wegens 

het  opgelopen  arbeidsongeval  waarbij  rekening  wordt  gehouden met  de  door 
hem gesuggereerde  consolidatiedatum van 30 juni  1997 en een  blijvende  ar-
beids-ongeschiktheid van 10 pct. en "eveneens" de toekenning van zijn volledige 
wedde gedurende de periode van 28 september 1994 tot en met 30 juni 1997, 
hierbij steunend op artikel 11 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 be-
treffende het statuut van sommige categorieën personeel van het Rijksonderwijs.

2. De appelrechters hebben dit middel niet beantwoord.
3. Het middel is gegrond.
Kosten
4. Overeenkomstig artikel 16, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet Over-

heidspersoneel van 3 juli 1967 en de artikelen 24, 28 en 3, 2°, e, van het konink-
lijk besluit van 24 januari 1969, dient de verweerder in de kosten te worden ver-

1 Cass., 29 nov. 1999, AR S.98.0124.N, nr 638.
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oordeeld.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

27 november 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes,  afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. van Eeckhoutte.

Nr. 602

3° KAMER - 27 november 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAG - WERKNEMER - WIJZIGING VAN STATUUT 
- IDENTITIEKE SAMENWERKING - GEVOLG

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - ARBEIDSOVEREENKOMST - GEZAG - 
WIJZIGING VAN STATUUT - IDENTITIEKE SAMENWERKING - GEVOLG

1º  en  2°  Taken  die  aanvankelijk  in  ondergeschikt  verband  als  werknemer  voor  de  
werkgever  werden  uitgevoerd,  kunnen  nadien  voor  de  vroegere  werkgever  in  diens  
opdracht als zelfstandige en zonder enige gezagsrelatie worden uitgevoerd. (Artt. 2, 3, 17 
en  20,  Arbeidsovereenkomstenwet;  Artt.  1,  §1,  eerste  lid,  14  en  23,  Sociale-
Zekerheidswet Werknemers 1969)

(R.S.Z. T. WELDIMO n.v.)

ARREST

(A.R. S.06.0012.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 september 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
5. In strijd met wat het onderdeel aanvoert, beslist het arrest niet dat de ar-

beidsomstandigheden waarin X. en Y. voor 1 juli 1998 en nadien voor de ver-
weerster taken uitvoerden, dezelfde waren.

6. Het is niet tegenstrijdig te oordelen dat:
- enerzijds, wanneer een werknemer voorafgaand aan de verwerving van een 

zelfstandigenstatuut  in een betrokken firma steeds als werknemer in onderge-
schikt verband tewerkgesteld is geweest en na de verwerving van het zelfstandi-
genstatuut dezelfde taken uitvoert als voorheen, dit op het eerste gezicht doet 
vermoeden dat de betrokkene nog steeds verbonden is door een arbeidsovereen-
komst na de verwerving van het beweerd zelfstandigenstatuut  en de aandelen 
binnen de betrokken firma,

- anderzijds, X. en Y., niettegenstaande zij aanvankelijk na het zelfstandigen-
statuut te hebben verworven nog dezelfde taken uitoefenden voor de verweerster, 
alsdan geen werknemers meer waren maar zelfstandigen omdat uit de feiten is 
gebleken dat zij vanaf dan die taken volledig zelfstandig uitgevoerd hebben zon-
der enige aanwijzing van gezag van de verweerster.

7. Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
8. Taken die aanvankelijk in ondergeschikt verband als werknemer voor de 

werkgever werden uitgevoerd,  kunnen nadien voor de vroegere werkgever in 
diens opdracht als zelfstandige en zonder enige gezagsrelatie worden uitgevoerd.

9. Het onderdeel, in zoverre dit het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Tweede middel
10. De eiser heeft het in het middel omschreven verweer gevoerd.
Het arrest beantwoordt dit verweer niet.
11. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de eiser veroordeelt tot het beta-

len van interest en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

27 november 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. van Eeckhoutte en De Bruyn.



Nr. 603 - 28.11.06 HOF VAN CASSATIE 2435 

Nr. 603

2° KAMER - 28 november 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - 
OPENBAAR MINISTERIE - POLITIE

2º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VRAAG GESTEUND OP EEN ONVOLLEDIGE LEZING 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING - GEVOLG

3º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - ARBITRAGEHOF - VRAAG GESTEUND 
OP EEN ONVOLLEDIGE LEZING VAN DE BESTREDEN BESLISSING - GEVOLG

1º Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie heeft betrekking op  
de rechters  die oordelen over de gegrondheid van de tegen een persoon ingestelde  
strafvordering,  niet  op  het  openbaar  ministerie  of  op  de  politie1.  (Art.  6.1,  Verdrag 
Rechten van de Mens)

2º en 3° Het Hof van Cassatie dient geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen,  
wanneer die gesteund is op een onvolledige lezing van het bestreden arrest2.  (Art. 26, 
Bijzondere Wet Arbitragehof)

(M.)

ARREST

(A.R. P.06.0863.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 8 mei 2006. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat:
- de eiser in beroepsconclusies het tendentieuze karakter van de processen-ver-

baal heeft aangeklaagd;
- de appelrechters deze processen-verbaal die de waarborg van onpartijdigheid 

schenden, uit het debat dienden te weren of alleszins dienden aan te duiden waar-
om deze processen-verbaal niet tendentieus zijn, wat de appelrechters zouden 
hebben nagelaten.

2. Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie heeft 
betrekking op de rechters die oordelen over de gegrondheid van de tegen een 
persoon ingestelde strafvordering, niet op het openbaar ministerie of op de poli-

1 Cass., 7 mei 1996, AR P.95.0362.N, nr 157.
2 Zie Cass., 28 feb. 2000, AR P.99.0003.F, nr 145; 28 nov. 2001, AR P.01.1345.F, nr 650.
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tie. 
In zoverre faalt het middel naar recht.
3. Met de redenen die zij vermelden, verantwoorden de appelrechters hun be-

slissing dat eisers recht op een eerlijk proces en zijn vermoeden van onschuld 
zijn geëerbiedigd, naar recht en beantwoorden zij eisers verweer ter zake.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
4. Het tweede middel voert aan dat het begrip "menselijke waardigheid" enkel 

kan worden aangetroffen in de nieuwe wetsomschrijving voor de feiten van de 
telastlegging A, niet in de oorspronkelijke wetsomschrijving, en dat deze "termi-
nologie ongrondwettelijk is, nu ze te onbepaald, te vaag en te onbepaalbaar is".

5. De feiten van de telastlegging A werden aanvankelijk omschreven als volgt: 
"Bij inbreuk op artikel 77bis, §1bis, §2, §4, §4bis en §5, en 80 van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vesti-
ging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 31 december 1980, erratum 
B.S. 13 januari 2001), rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik te hebben 
gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie van een vreemdeling ten gevolge 
van zijn onwettige of precaire administratieve toestand door de verkoop, verhuur 
of ter beschikking stelling van enig onroerend goed of kamers of enige andere 
ruimte met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, met de omstandig-
heid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt."

De appelrechters stellen vast dat deze feiten thans strafbaar gesteld zijn als: 
"Bij inbreuk op de artikelen 433decies, 433undecies en 433terdecies (Strafwet-
boek), ingevoerd bij artikel 16 van de wet van 10 augustus 2005 (B.S. 2.9.2005), 
zich schuldig te hebben gemaakt, rechtstreeks of via een tussenpersoon aan mis-
bruik van de bijzonder kwetsbare positie van personen ten gevolge van hun on-
wettige  of  precaire  administratieve  toestand  of  hun  precaire  sociale  toestand 
door, met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, een 
deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 (Straf-
wetboek) bedoelde ruimte, te hebben verkocht, verhuurd of ter beschikking te 
hebben gesteld in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardig-
heid, zodanig dat de betrokken personen in feite geen andere echte en aanvaard-
bare keuze hadden dan zich te laten misbruiken, met de omstandigheid dat van 
de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt." 

6. De eiser werd hiervan in kennis gesteld op de terechtzitting van 27 februari 
2006 en uitgenodigd zich hierop te verdedigen.

De eiser  heeft  in beroepsconclusies uitsluitend verweer gevoerd omtrent  de 
oorspronkelijke wetsomschrijving.

7. Het middel geeft niet alle redenen weer die de appelrechters bij de beoorde-
ling van de feiten van de telastlegging A vermelden en waardoor zij alle constitu-
tieve bestanddelen van zowel de oude als de nieuwe wetsomschrijving bespreken 
in zoverre de eiser die heeft aangevochten.

In zoverre het middel berust op een onvolledige lezing van het bestreden ar-
rest, mist het feitelijke grondslag.
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8. Met de redenen die zij vermelden (arrest bladzijde 12 tot en met 18), verant-
woorden de appelrechters hun beslissing dat de schuld van de eiser aan de feiten 
van de telastlegging A zowel in de oorspronkelijke wetsomschrijving als in de 
nieuwe wetsomschrijving, bewezen is, naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
9. De eiser verzoekt het Hof de volgende prejudiciële vraag aan het Arbitrage-

hof te stellen: "Schendt artikel 433decies Strafwetboek artikel 12, tweede lid, en 
artikel 14 Grondwet, artikel 7 EVRM en artikel 15 BUPO doordat het aan de 
term 'menselijke waardigheid' een onbepaald en onbepaalbaar toepassingsgebied 
verleent en elke nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorzienbaarheid mist waar-
aan strafwetten, conform het legaliteitsbeginsel, nochtans moeten voldoen?"

Het  Hof moet de voorgestelde prejudiciële  vraag aan het  Arbitragehof niet 
stellen, omdat die vraag gesteund is op een onvolledige lezing van het arrest.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

28 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier,  afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 604

2° KAMER - 28 november 2006

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEWET - ARTIKEL 270, DOUANE EN ACCIJNZENWET - 
PROCES-VERBAAL - AFSCHRIFT VOOR DE OVERTREDER - TAAL

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (BUITEN WET 15 JUNI 1935) - 
STRAFZAKEN - VOORONDERZOEK - DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEWET - VASTSTELLING VAN 
HET DOUANEMISDRIJF - ARTIKEL 270, DOUANE EN ACCIJNZENWET - PROCES-VERBAAL - 
AFSCHRIFT VOOR DE OVERTREDER - TAAL

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - ARTIKEL 42 WET ACCIJNSPRODUCTEN - WETSWIJZIGING 
INGEVOLGE ARTIKEL 320 PROGRAMMAWET VAN 22 DEC. 2003 - DRAAGWIJDTE VAN DE 
WETSWIJZIGING

4º DOUANE EN ACCIJNZEN - ARTIKEL 42 WET ACCIJNSPRODUCTEN - WETSWIJZIGING - 
ARTIKEL 320 PROGRAMMAWET VAN 22 DEC. 2003 - WETSWIJZIGING DIE NIET DE STRAF MAAR 
ENKEL DE ACCIJNSSCHULD BETREFT - WERKING IN DE TIJD

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
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TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - DOUANE EN ACCIJNZEN - ARTIKEL 42 
WET ACCIJNSPRODUCTEN - WETSWIJZIGING - ARTIKEL 320 PROGRAMMAWET VAN 22 DEC. 
2003 - WETSWIJZIGING DIE NIET DE STRAF MAAR ENKEL DE ACCIJNSSCHULD BETREFT - GEVOLG

1º en 2° Artikel 270 A.W.D.A. schrijft niet voor dat het afschrift van het origineel proces-
verbaal dat aan de overtreder wordt bezorgd, dient opgesteld te zijn in een taal die de  
overtreder verstaat1. 

3º, 4° en 5° De wijziging van artikel 42 Wet Accijnsproducten, dat oorspronkelijk bepaalde  
dat  ongeacht  de  bij  de  artikelen  39,  40  en  41 van deze wet  opgelegde  straffen  de 
ontdoken accijns altijd verschuldigd is, door artikel 320 van de programmawet van 22  
december 2003, ten gevolge waarvan het eerste lid van dat artikel thans bepaalt dat,  
onverminderd  de  bij  de  artikelen  39,  40  en  41  bepaalde  straffen,  de  accijns  altijd  
opeisbaar is, met uitzondering van de accijns verschuldigd op de accijnsproducten die,  
naar aanleiding van de vaststelling van een overtreding op basis van artikel 39, effectief  
worden in beslag genomen en naderhand worden verbeurdverklaard of,  bij  wege van  
transactie, aan de Schatkist worden afgestaan, betreft niet de straf voor de overtreding,  
maar de accijnsschuld; deze wetswijziging heeft geen onmiddellijke werking op de vóór 
de  inwerkingtreding  van  het  gewijzigde  artikel  42  Wet  Accijnsproducten  definitief  
verschuldigd geworden accijns 2 3. 

(P. T. BELGISCHE STAAT, Federale Overheidsdienst Financiën)

ARREST

(A.R. P.06.1047.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 7 juni 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen 

aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
2. Artikel 270 AWDA schrijft niet voor dat het afschrift van het origineel pro-

ces-verbaal dat aan de overtreders wordt bezorgd, dient opgesteld te zijn in een 
taal die de overtreders verstaan.

In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 270 AWDA, faalt het 
naar recht.

3. Met de redenen die het middel vermeldt, voldoen de appelrechters aan de 
grondwettelijke motiveringsplicht.

1 Zie Cass., 22 april 1980, nr 532. 
2 Zie Cass., 18 april 2006, AR P.05.1561.N, nr.215.
3 De programmawet van 22 december 2003, die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 31 
december 2003, trad in werking op 10 januari 2004. 
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In zoverre het middel schending van artikel 149 Grondwet aanvoert, mist het 
feitelijke grondslag.

(...)
Zevende middel
11. Volgens de oorspronkelijke versie van het artikel 42 Wet Accijnsproducten 

is ongeacht de bij de artikelen 39, 40 en 41 opgelegde straffen de ontdoken ac-
cijns altijd verschuldigd.

Volgens het artikel 42 Wet Accijnsproducten, gewijzigd door artikel 320 van 
de programmawet van 22 december 2003, in werking getreden tien dagen na de 
bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2003, is 
voortaan de accijns niet meer opeisbaar die verschuldigd is op de accijnsproduc-
ten die naar aanleiding van de vaststelling van een overtreding op basis van arti-
kel 39 van de vermelde wet effectief in beslag worden genomen en naderhand 
worden verbeurdverklaard of, bij wege van transactie, aan de Schatkist worden 
afgestaan. 

Deze wetswijziging betreft niet de straf voor de overtreding maar de accijns-
schuld. Ze heeft geen onmiddellijke werking op de vóór de inwerkingtreding van 
de gewijzigde wetsbepaling definitief verschuldigd geworden accijns. 

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

28 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier,  afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. B. Goossens, Antwerpen en Debruyn.

Nr. 605

2° KAMER - 28 november 2006

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MOTIVERING

2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - MOTIVERING

3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - BIJZONDERE 
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VERBEURDVERKLARING - ONWETTIGHEID - GEVOLG

1º  en  2°  Onwettig  is  de  beslissing  waarbij  een  bijzondere  verbeurdverklaring  van  
vermogensvoordelen wordt uitgesproken, zonder opgave van de redenen waarom die 
bijkomende en facultatieve straf is gekozen1. (Artt. 42, 3° en 43bis, Sw.; Art. 195, tweede 
lid, Sv.)

3º De verbeurdverklaring is geen bestanddeel van de hoofdstraf, zodat de onwettigheid 
ervan enkel de verbeurdverklaring zelf aantast2. (Art. 43bis, Sw.)

(E.)

ARREST

(A.R. P.06.1086.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 27 juni 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. Krachtens artikel 195, tweede en derde lid, Wetboek van Strafvordering, 

vermeldt het vonnis nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de re-
denen waarom de rechter, als de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, der-
gelijke straf of dergelijke maatregel uitspreekt; bovendien rechtvaardigt het de 
strafmaat voor elke uitgesproken straf of maatregel.

4.  Met de in het middel aangehaalde redenen: "Er kan bovendien ingegaan 
worden op de  verbeurdverklaring van de  vermogensvoordelen zoals  door  het 
openbaar ministerie ter zitting van de eerste rechter dd. 05/10/2004 schriftelijk 
gevorderd", motiveren de appelrechters niet naar recht hun beslissing de vermo-
gensvoordelen verbeurd te verklaren, beslissing die te dezen een facultatief ka-
rakter heeft.

Het middel is gegrond.
5. De verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen is geen bestanddeel van 

de hoofdstraf, zodat de onwettigheid enkel de verbeurdverklaring zelf aantast. 

1 Zie Cass., 9 nov. 1988, AR 6941, nr 142; 18 sept. 1991, AR 9365, nr 34; 31 maart 1992, AR 5098,  
nr 410; 5 maart 2002, AR P.01.1431.N, nr 158; DE SWAEF, M., "De bijzondere verbeurdverklaring van 
de vermogensvoordelen uit misdrijven", R.W. 1990-91, 491, nr 7. In het geval dat aanleiding gaf tot 
het geannoteerde arrest was de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie in eerste aanleg, in 
toepassing  van  artikel  43bis,  eerste  lid,  S.W.,  waarnaar  de  appelrechters  verwijzen,  evenmin 
gemotiveerd en verleende de eerste rechter vrijspraak.
2 Cass.,  21 maart 1989, AR 3181, nr 417; 27 maart 1990, AR 3602, nr 452; 5 maart 2002, AR 
P.01.1431.N, nr 158.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
6. Behoudens de beslissing over de verbeurdverklaring van de vermogensvoor-

delen, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvor-
men in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.

Onmiddellijke aanhouding
7. Tengevolge van de verwerping van het cassatieberoep gericht tegen de be-

slissing op de strafvordering over de schuld en de straf behalve de verbeurdver-
klaring van de vermogensvoordelen, heeft het cassatieberoep in zoverre gericht 
tegen de beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding van de eiser wordt be-
volen, geen bestaansreden meer. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verbeurdverklaring van de ver-

mogensvoordelen uitspreekt.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Laat de helft van de kosten ten laste van de Staat en veroordeelt de eiser tot de 

overige helft. 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

28 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel , F. Scheerlinck, Gent en P. Van Eeck-
haut, Gent.

Nr. 606

2° KAMER - 28 november 2006

1º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - BESTANDDELEN - ILLEGALE OF 
DELICTUELE HERKOMST - KENNIS VAN DEZE HERKOMST

2º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - ILLEGALE OF DELICTUELE HERKOMST - 
KENNIS VAN DEZE HERKOMST - BEWIJSLAST - VEREISTE

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - ILLEGALE OF DELICTUELE HERKOMST - 
KENNIS VAN DEZE HERKOMST - VEREISTE - GEVOLG

4º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - GRENZEN 
- VRAAG GESTEUND OP EEN ONJUISTE ONDERSTELLING

5º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE 
- VERPLICHTING - GRENZEN - VRAAG GESTEUND OP EEN ONJUISTE ONDERSTELLING

6º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - GRENZEN 
- VRAAG NIET GESTEUND OP EEN RECHTSONGELIJKHEID TUSSEN TWEE CATEGORIËN VAN 
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VERGELIJKBARE BEKLAAGDEN - VRAAG GESTEUND OP EEN HYPOTHETISCHE ONGELIJKHEID

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN - VRAAG NIET GESTEUND OP EEN RECHTSONGELIJKHEID TUSSEN TWEE CATEGORIËN VAN 
VERGELIJKBARE BEKLAAGDEN - VRAAG GESTEUND OP EEN HYPOTHETISCHE ONGELIJKHEID

1º, 2° en 3° Voor het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek draagt de  
vervolgende partij onder meer de bewijslast van de illegale of misdadige herkomst van de  
in  geding  zijnde  zaken  en  van  de  kennis  daarvan  bij  de  dader:  aan  de  bewijslast  
betreffende de illegale of misdadige herkomst is voldaan wanneer op grond van feitelijke  
gegevens met zekerheid elke legale herkomst van die zaken kan worden uitgesloten,  
terwijl aan de bewijslast betreffende de kennis bij de dader is voldaan wanneer deze met  
zekerheid kan afgeleid worden uit de feitelijke omstandigheden; dergelijke bewijsregeling  
vergt  geen enkel  bewijs  vanwege de beklaagde en dus ook  niet  het  bewijs  van zijn 
onschuld1. 

4º en 5° Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag  
te stellen die gebaseerd is op een onjuiste onderstelling van het cassatiemiddel over de  
inhoud van het recht2. (Art. 26, §2, Bijzondere Wet Arbitragehof)

6º en 7° Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag  
te stellen wanneer die vraag geen rechtsongelijkheid betreft tussen twee categorieën van 
vergelijkbare  beklaagden,  maar  berust  op  een  hypothetische  ongelijkheid  tussen  
beklaagden die het gevolg is van de feitelijke omstandigheden van elke strafzaak3.  (Art. 
26, §2, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(Z.)

ARREST

(A.R. P.06.1129.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 27 juni 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het bestreden arrest veroordeelt de eiser voor het witwasmisdrijf van artikel 

505, eerste lid, 3°, Strafwetboek in verband met in Nederland gedane stortingen 
van in het totaal 75.000 euro op een Belgische bankrekening op zijn naam en 
spreekt bij toepassing van deze wetsbepaling tegen hem de verbeurdverklaring 

1 Zie Cass., 9 juni 1999, AR P.99.0231.F, nr 340; 21 juni 2000, AR P.99.1285.F, P.00.0351.F en 
P.00.0856.F, nr 387; 25 sept. 2001, AR P.01.0725.N, nr 493; 9 mei 2006, AR P.06.0242.N, nr.263; 
19 sept. 2006, AR P.06.0608.N, nr.425.
2 Zie Cass., 19 mei 2004, AR P.04.0352.F, nr 270; 27 okt. 2004, AR P.04.0695.F, nr 511; 11 feb. 
2005, AR P.04.0262.N, nr 88.
3 Zie Cass., 5 nov. 1996, AR P.95.1428.N, nr 417; 23 juni 2005, AR C.03.0389.F, nr 366; 26 mei 
2006, AR C.05.0150.F, nr.292.
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uit van het witgewassen bedrag van 75.000 euro dat zich op die geblokkeerde 
bankrekening bevindt.

Het bestreden arrest steunt deze veroordeling op de overweging, enerzijds, dat 
op grond van de feitelijke gegevens die het vermeldt en bespreekt, elke legale 
herkomst of oorsprong van de gelden kan uitgesloten worden, anderzijds, op de 
overweging dat uit de feitelijke omstandigheden van de stortingen die het arrest 
ook vermeldt en bespreekt, eveneens met zekerheid kan afgeleid worden "dat de 
handelingen waaruit de gelden werkelijk voortkwamen ook in België het dag-
licht niet mochten zien, dat zij met andere woorden ook in België als misdrijf be-
schouwd werden".

2. Het middel voert aan dat het bestreden arrest artikel 6.2 EVRM, artikel 14.2, 
IVBPR, het algemeen rechtsbeginsel van het zwijgrecht en artikel 505, eerste lid, 
3°, Strafwetboek, en voor zover als nodig artikel 149 Grondwet en de artikelen 
195 en 211 Wetboek van Strafvordering schendt.

3. Door artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek toe te passen schendt het be-
streden arrest dit artikel niet en door de redenen op te geven waarom het bestre-
den arrest de eiser schuldig acht aan de hem ten laste gelegde feiten, schendt het 
noch artikel 149 Grondwet noch de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvor-
dering.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
4. Voor het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek draagt 

de vervolgende partij onder meer de bewijslast van de illegale of misdadige her-
komst van de in geding zijnde zaken en van de de kennis daarvan bij de dader. 
Aan de bewijslast betreffende de illegale of misdadige herkomst is voldaan wan-
neer op grond van feitelijke gegevens met zekerheid elke legale herkomst van 
die zaken kan worden uitgesloten. Aan de bewijslast betreffende de kennis bij de 
dader is voldaan wanneer deze met zekerheid kan afgeleid worden uit de feitelij-
ke omstandigheden. Dergelijke bewijsregeling vergt geen enkel bewijs vanwege 
de beklaagde en dus ook niet het bewijs van zijn onschuld.

Verder staat het de beklaagde zelf te oordelen of het voor zijn verdediging op-
portuun is om de hem bekende informatie betreffende de herkomst van de zaken 
bekend te maken. De keuze die de beklaagde ter zake kan maken, doet geenszins 
afbreuk aan zijn recht van verdediging in verband met het hem enkel ten laste 
gelegde witwasmisdrijf. 

Het middel faalt in zoverre naar recht.
5. De eiser verzoekt subsidiair het Arbitragehof volgende prejudiciële vraag te 

stellen: "Schendt artikel 505, eerste lid, 3°, van het Strafwetboek, zo geïnterpre-
teerd dat de rechter vermag de beklaagde wegens overtreding van deze strafbepa-
ling te veroordelen zonder dat het basismisdrijf bedoeld in artikel 42, 3°, van het 
Strafwetboek zelf hoeft te worden omschreven of zelfs dat opgave ervan moet 
worden gedaan, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de beklaagde 
die én voor het basismisdrijf bedoeld in artikel 42, 3°, van het Strafwetboek én 
voor het witwasmisdrijf bedoeld in artikel 505, eerste lid, 3°, van het Strafwet-
boek vervolgd wordt, over voldoende informatie beschikt om onder meer na te 
gaan of de strafvordering voor het basismisdrijf al dan niet verjaard is, bewijs-
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baar is of niet strafbaar is omwille van provocatie, terwijl de beklaagde die enkel 
vervolgd wordt voor het witwasmisdrijf bedoeld in artikel 505, eerste lid, 3°, van 
het Strafwetboek niet over deze informatie beschikt".

De voorgestelde prejudiciële vraag gaat geheel uit van de onjuiste onderstel-
ling dat de beklaagde hier enige bewijslast zou dragen. Voor het overige betreft 
de vraag geen rechtsongelijkheid tussen twee categorieën van vergelijkbare be-
klaagden, maar berust ze op een hypothetische ongelijkheid tussen beklaagden 
die het gevolg is van de feitelijke omstandigheden van elke strafzaak.

Er is geen grond de voorgestelde prejudiciële vraag te stellen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

28 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 607

2° KAMER - 28 november 2006

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, 
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - NIET-AANGIFTE VAN FAILLISSEMENT - OUDE EN NIEUWE 
WET - ARTIKEL 574, 4°, FAILLISSEMENTSWET 1851 - ARTIKEL 489BIS, 4° SW., INGEVOEGD BIJ 
ARTIKEL 119, FAILLISSEMENTSWET 1997

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, 
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - VERDUISTERING OF VERBERGING VAN ACTIVA - OUDE EN 
NIEUWE WET - ARTIKEL 577, 2°, FAILLISSEMENTSWET 1851 - ARTIKEL 489TER, 1° SW, 
INGEVOEGD BIJ ARTIKEL 120, FAILLISSEMENTSWET 1997

1º en 2° Ook vóór de faillissementswet van 8 augustus 1997, in werking getreden op 1  
januari 1998, waren de ontdraging van activa en de niet-tijdige aangifte van faillissement  
strafbaar en zij zijn dit nog steeds1. (Artt. 489bis, 4° en 489ter, 1°, Sw.)

(D. e.a.)

1 Cass., 4 jan. 2000, AR P.98.1416.N, nr 3, waar gepreciseerd wordt dat wat de niet-tijdige aangifte 
van staking van betaling betreft, de constitutieve bestanddelen van het nieuwe artikel 489bis, 4° SW 
strenger  -  en  dus  gunstiger  voor  de  beklaagde  -  zijn  dan  deze  van  het  oude  artikel  574,  4°, 
Faillissementswet 1851.
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(A.R. P.06.1177.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest 

28 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. A. van Droogenbroeck, Brussel en De Gryse.

Nr. 608

2° KAMER - 28 november 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER 
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVOEGDHEID

2º OPLICHTING - BESTANDDELEN - LISTIGE KUNSTGREPEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
TOEPASSING

1º  De  kamer  van  inbeschuldigingstelling  heeft  niet  de  bevoegdheid  de  bezwaren  te  
beoordelen waarvan de raadkamer onaantastbaar het bestaan aannam1.

2º  Het  gebruik  van valse  stukken vermeld  in  de  artikelen  193,  194,  196,  197  en 214  
Strafwetboek  kan  een  listige  kunstgreep  bij  oplichting  in  de  zin  van  artikel  496 
Strafwetboek uitmaken2. 

(S. e.a. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1234.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van beroep te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 juni 2006.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.

1 Zie Cass., 28 juni 2005, AR P.05.0658.N, nr 380 met concl. adv.-gen. Vandermeersch, waar het 
Hof oordeelt dat  enkel de raadkamer en niet de kamer van inbeschuldigingstelling op grond van 
artikel  135,  §2,  Wetboek  van  Strafvordering  over  deze  bezwaren  oordeelt;  5  april  2006,  AR 
P.06.0098.F, nr...; VERSTRAETEN, R., Handboek Strafvordering, 4de uitgave, Maklu 2005, p. 617, nr 
1286.  Toch  is  er  een  logische  uitzondering  op  deze  regel  wanneer  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling  de  zaak  tot  zich  trekt  in  toepassing  van  artikel  215  Wetboek  van 
Strafvordering; zo moeten de appelrechters, wanneer de inverdenkinggestelde, voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling, de nietigheid aanvoert  van de beschikking die hem naar de correctionele 
rechtbank verwijst, en zij die nietigheid uitspreken, de zaak aan zich trekken overeenkomstig art. 215 
Sv. en uitspraak doen over de verwijzing, door het bestaan van voldoende bezwaren te beoordelen 
(zie  Cass.,  29  jan.  2003,  AR  P.02.1368.F,  nr  64).  Hetzelfde  geldt,  wanneer  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling,  in  hoger  beroep  tegen  de  verwijzigingsbeschikking,  oordeelt  dat  de 
raadkamer die uitspraak deed over de regeling van de rechtspleging, onterecht een conclusie van de 
inverdenkinggestelde onwettig verklaart en uit het debat weert: ook in dit geval moet de kamer van 
inbeschuldingstelling zelf over het bestaan van voldoende bezwaren en over de verwijzing oordelen 
(Cass., 8 nov. 2005, AR P.05.1191.N, nr 578). 
2 Cass., 20 dec. 1965, Pas., 1966, I, 542. 
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De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 
aan. 

De eisers III voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 
aan. 

Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. VOORGAANDE RECHTSPLEGING
De procureur des Konings vorderde bij de regeling van de rechtspleging de 

raadkamer de eisers, na aanneming van verzachtende omstandigheden voor de 
tenlasteleggingen A en B, naar de correctionele rechtbank te verwijzen wegens 
bepaalde feiten van mededaderschap aan de tenlasteleggingen A. valsheid in ge-
schrifte en gebruik, B. valsheid in boekhouding en gebruik, E. bedrieglijk faillis-
sementsmisdrijf en F. en G. witwassen. 

Bij de raadkamer riepen de eisers in schriftelijke conclusies het middel in, dat 
het gebruik dat bij de vervolging van de volgens de eisers door de tenlasteleggin-
gen A, F en G in werkelijkheid bedoelde misdrijven wordt gemaakt, van bewijs-
materiaal dat ingevolge aan Zwitserland gerichte rogatoire commissies verkregen 
is, strijdig is met het bij de verleende rechtshulp gemaakte voorbehoud: "Het di-
rect of indirect gebruik van deze documenten en inlichtingen is in elk geval uit-
gesloten in een procedure van fiscale aard met strafrechtelijk of administratief 
karakter". De eisers vroegen daarom, de nietigverklaring van bepaald uit Zwit-
serland verkregen bewijsmateriaal en van al het bewijsmateriaal wat daarop is 
gevolgd. 

Bij beschikking van 23 februari 2006 verwierp de raadkamer bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen de door de eisers ingeroepen onregelmatighe-
den en verwees hen naar de correctionele rechtbank. 

Het bestreden arrest verklaart de hogere beroepen van de eisers betreffende de 
onregelmatigheid die zij in schriftelijke conclusie bij de raadkamer hebben inge-
roepen, ontvankelijk maar ongegrond.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Tweede middel van de eisers I en III, derde middel van de eiser III
2. Het bestreden arrest overweegt: 
"4.3.  Uit  de delictsomschrijving blijkt  dat  de valsheden zouden kunnen ge-

pleegd zijn met de bedoeling de fiscale wetgeving te ontduiken, maar ook dat 
deze valsheden zonder fiscaal oogmerk zouden kunnen gepleegd zijn. Ook de 
mogelijkheid dat  de valsheden zowel met een fiscaal als met een niet-fiscaal 
oogmerk zouden kunnen gepleegd zijn, wordt voorzien.

4.4. Een onderzoek naar de achterliggende bedoeling van de inverdenkingge-
stelden impliceert echter een onderzoek naar de bezwaren waarvoor de kamer 
van inbeschuldigingstelling, binnen de perken van de ingestelde hogere beroe-
pen, niet bevoegd is".
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3. De verwijzingsbeschikking van de raadkamer oordeelde dat tegen de inver-
denkinggestelde voldoende bezwaren bestaan betreffende valsheden in geschrifte 
en gebruik van valse stukken, die een fiscaal of een gemeenrechtelijk oogmerk of 
beide oogmerken kunnen hebben. Hiermede oordeelde de raadkamer dat er tegen 
de inverdenkinggestelde voldoende bezwaren bestaan voor zowel gemeenrechte-
lijke als fiscale  valsheden. Dit  houdt noodzakelijk in dat het  de correctionele 
rechtbank toekomt uit te maken in welke mate het door de eiser bedoelde bewijs 
al of niet onrechtmatig wordt gebruikt bij het bewijs van een fiscaal misdrijf.

4. Anders dan de middelen stellen, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling 
niet de bevoegdheid de bezwaren te beoordelen waarvan de raadkamer onaan-
tastbaar het bestaan aannam.

De middelen falen naar recht.
Derde middel van de eisers I en III, vierde middel van de eiser II
5. Het bestreden arrest overweegt:
"4.5. Zelfs wanneer de feiten der tenlastelegging A als een fiscale valsheid in 

geschriften zouden worden beschouwd, is er geen beletsel de Zwitserse gege-
vens, opgeleverd door de rogatoire commissie van 5 juni 1998, voor vervolgings-
doeleinden aan te wenden. Het Zwitsers voorbehoud bij artikel 2 van het [Euro-
pees Rechtshulpverdrag] slaat immers niet op feiten die volgens artikel 14.2 van 
het Zwitsers Federaal Administratief Strafwetboek omschreven kunnen worden 
als een fiscale  oplichting. Dit  begrip dekt volledig de fiscale  valsheden zoals 
o.m. omschreven in het WIB".

(...)
Tweede onderdeel
7. Artikel 14.2 van de Zwitserse federale wet van 22 maart 1974 op het admi-

nistratief strafrecht stelt strafbaar hij die een listige kunstgreep gebruikte die tot 
gevolg heeft gehad van de openbare overheden een belangrijk bedrag van een 
bijdrage, een subsidie of een andere dienstverlening, weg te nemen, of anders-
zins hun belangen te hebben geschaad.

8. Het gebruik van valse stukken vermeld in de artikelen 193, 194, 196, 197 en 
214 Strafwetboek kan zowel naar Belgisch recht als in de zin van de vermelde 
Zwitserse wetsbepaling een listige kunstgreep bij oplichting zijn.

Het onderdeel faalt naar recht. 

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve cassatieberoepen.

28 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier,  afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. B. Spriet, Turnhout, Ph. Traest, Brussel, C. De Baets, Brussel, 
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R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 609

2° KAMER - 29 november 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - VERLIES AAN 
BEROEPSINKOMSTEN - VERVANGINGSINKOMSTEN OF OUDERDOMSPENSIOEN - IN AANMERKING NEMEN

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - ONGEVAL - GETROFFENE - MATERIËLE SCHADE - VERLIES AAN 
BEROEPSINKOMSTEN - VERVANGINGSINKOMSTEN OF OUDERDOMSPENSIOEN - IN AANMERKING NEMEN

1º en 2° De schade die de getroffene lijdt wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid die  
hem foutief  werd  toegebracht,  kan bestaan uit  het  verlies  aan beroepsinkomsten ten 
gevolge van die ongeschiktheid; het vervangingsinkomen of het ouderdomspensioen die  
hem worden uitgekeerd dienen alleen voor de raming van dit nadeel in aanmerking te  
worden genomen wanneer zij het herstel van dezelfde schade beogen als die welke in de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is bedoeld 1. 

(Z. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0068.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
Tweede onderdeel :
Over de door de verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid vol-

gens welke het onderdeel nieuw is :
Het  onderdeel  verwijt  het  bestreden arrest  dat  het  de  materiële  schade  die 

voortvloeit uit de blijvende arbeidsongeschiktheid van de eiser raamt door van 
diens inkomsten het ouderdomspensioen af te trekken dat hem werd en nog zal 
worden uitgekeerd.

In de samenvattende conclusie die de eiser aan de appelrechters heeft voorge-
legd heeft hij de materiële schade die voortvloeit uit zijn blijvende arbeidsonge-

1 Zie concl. adv.-gen. m.o. de KOSTER, Cass., 21 april 2006, AR C.02.0018.F, Pas., 2006, nr.228. 
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schiktheid geraamd op 98.876,75 euro voor  het  verleden en 193.609,64 euro 
voor de toekomst, door het ouderdomspensioen dat hem werd en zou worden uit-
gekeerd af te trekken van respectievelijk de inkomsten die hij, volgens hemzelf, 
tot 16 juli 2005 zou hebben ontvangen en die welke hij in de toekomst zou ont-
vangen.

Met betrekking tot zijn verleden schade, onderstreepte hij dat "hoewel [hij] be-
seft dat een ouderdomspensioen slechts een gedeelte is van een uitgestelde ver-
goeding die niet tot doel heeft een materiële schade te herstellen, [hij toch aan-
vaardde] om het magere pensioen dat hij tot nog toe [had] ontvangen volledig af 
te trekken om zo correct mogelijk de exacte materiële toestand af te bakenen 
waarin hij zich [bevond]".

Hij preciseerde dat "de hoger vermelde berekening alleen maar op zeer concre-
te wijze de financiële weerslag aantoonde die het ongeval [heeft gehad en zou 
hebben] op de levensstandaard van de [eiser en dat] mocht deze laatste zijn toe-
vlucht hebben genomen tot een abstracte raming, hij noch de toeslag op het be-
staansminimum dat hem [was] toegekend, noch het belachelijke pensioen dat hij 
voor zijn weinige jaren anciënniteit [ontving] zou hebben afgetrokken".

Hij zette verder uiteen dat hij "dermate bekommerd is geweest om de toestand 
waarin hij zou hebben verkeerd nauwkeurig weer te geven dat hij zelfs zijn vor-
dering verminderd heeft met het volledige pensioen dat hij ontvangt; dat het dui-
delijk is dat [hij] nooit zou hebben gedurfd om een dergelijke aftrek voor te stel-
len op straffe van zich aan vernietiging door het Hof van Cassatie bloot te stel-
len; dat daarentegen de berekeningswijze [die hij voorstelde] des te geloofwaar-
diger [was] en voor bekrachtiging in aanmerking kwam omdat zij de werkelijk-
heid zo dicht  mogelijk  [benaderde]  terwijl  zij  tegelijkertijd in [zijn] voordeel 
was".

Subsidiair stelde hij ten slotte een berekening voor van zijn verleden en toe-
komstige schade zonder zijn ouderdomspensioen in mindering te brengen waar-
bij hij als volgt preciseert: "Het is mogelijk dat het hof [van beroep] oordeelt dat 
de hoger vermelde berekeningen niet passen in de klassieke schema's ter vergoe-
ding van een dergelijke schade. Het is mogelijk dat [het] van mening is dat de 
door de [eiser] geleden materiële schade moet vergoed worden met een kapitali-
satie van 30% van de inkomsten die de [eiser] in het verleden en in de toekomst 
zou verdiend hebben, op grond dat men de algemene arbeidsmarkt in aanmer-
king moet nemen om de weerslag te beoordelen van de handicap op de economi-
sche waarde van de getroffene. De [eiser] kan alleen maar herhalen dat een der-
gelijke opvatting louter theoretisch zou zijn en de werkelijkheid zou miskennen 
van de nasleep waarmee hij sinds het ongeval wordt geconfronteerd. De [eiser] 
roert niettemin, uiterst subsidiair, het idee aan van een schadevergoeding op de 
gebruikelijke manier of overeenkomstig de rechtspraak, in de wetenschap even-
wel dat die wijze van vergoeding zijn schade niet volledig zal vergoeden".

De eiser heeft aldus betwist dat het ouderdomspensioen dat hij ontvangt kan 
afgetrokken worden van de inkomsten die in aanmerking worden genomen voor 
de berekening van de vergoeding tot herstel van de materiële schade die voort-
vloeit uit zijn blijvende arbeidsongeschiktheid, voor het geval het hof van beroep 
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de evaluatiemethode van die schade welke hij in hoofdorde voorstelde, niet in 
aanmerking zou nemen en die erin bestond om het bedrag dat hij aangaf als in-
komsten uit het verleden en in de toekomst, voor 100 per cent zou worden aange-
rekend in plaats van voor 30 per cent.

De appelrechters kennen de eiser de schadevergoeding toe van 44.620,83 euro 
die de verweerder hem aanbood te betalen, nadat zij  zijn verleden schade op 
9.351,42 euro hebben geraamd en zijn toekomstige schade op 15.250,35 euro, 
door die voormelde methode niet toe te passen.

Het onderdeel is bijgevolg niet nieuw.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De schade die de getroffene lijdt wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid 

die hem foutief werd toegebracht kan bestaan uit het verlies aan beroepsinkom-
sten ten gevolge van die ongeschiktheid.

Het vervangingsinkomen of  het  ouderdomspensioen die hem worden uitge-
keerd dienen alleen voor de raming van dit nadeel in aanmerking te worden ge-
nomen wanneer zij het herstel van dezelfde schade beogen als die welke in de ar-
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is bedoeld.

Over de verleden schade oordeelt het arrest dat "de loonberekening op grond 
van [de] laatst gekende toestand [...] toelaat ervan uit te gaan dat het 100% bruto-
loon van 15.121,51 euro op 1 mei 1998 naar 17.335 euro zou geëvolueerd zijn op 
1 februari 2005, d.i. een toename met ongeveer 2% per jaar, dat, om rekening te 
houden met die loonevolutie alsook met een geringere mogelijkheid om UNO 
vergoedingen te ontvangen, [het] legitiem is om rekening te houden [...] met een 
lineair gemiddeld netto-inkomen van 14.500 euro" en dat, "om het verlies aan in-
komsten te berekenen voor het afgelopen tijdvak, er grond is om rekening te 
houden met het netto-inkomen dat [de eiser] voordien heeft verdiend bij wijze 
van lonen en salarissen of vervangingsinkomens voor de in aanmerking genomen 
tijdvakken, zoals die voorkomen op zijn aanslagbiljetten, alsook met het percen-
tage van arbeidsongeschiktheid dat door de deskundige in aanmerking wordt ge-
nomen".

Om de toekomstige schade te berekenen die door de eiser wegens zijn blijven-
de arbeidsongeschiktheid is geleden, gaat het arrest over tot een raming, zoals 
die welke in aanmerking is genomen voor de berekening van de verleden schade, 
van het jaarlijks netto basisloon dat in aanmerking moet worden genomen, door 
dit lineair op 16.000 euro vast te stellen. Het arrest stelt evenwel vast dat de eiser 
aanspraak maakt op een ouderdomspensioen vermeerderd met een gewaarborgde 
minimumtoeslag waarvan het bedrag geïndexeerd is en dat hij aldus een inkomen 
uitgekeerd kreeg onder de vorm van pensioenen en andere daarmee gelijkgestel-
de uitkeringen voor een bedrag van 11.686,50 euro in 2003 en van 12.077,08 
euro in 2004. Het arrest dat dit geactualiseerde bedrag op ongeveer 12.225 euro 
raamt, trekt dit af van het bovenvermelde bedrag van 16.000 euro om te besluiten 
dat het toekomstig inkomensverlies 3.775 euro bedraagt.

Het arrest dat, voor de raming van de materiële schade die voortvloeit uit de 
blijvende arbeidsongeschiktheid die de verweerder foutief aan de eiser heeft toe-
gebracht, aldus rekening houdt met de vervangingsinkomens en het ouderdoms-



Nr. 609 - 29.11.06 HOF VAN CASSATIE 2451 

pensioen die deze laatste heeft ontvangen, zonder te onderzoeken of deze het 
herstel van dezelfde schade beogen als die welke in de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek is bedoeld, verantwoordt zijn beslissing niet naar 
recht.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vergoeding vastlegt voor de 

materiële schade wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid van de eiser.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en de verweerder in de andere 

helft ervan.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen. 

29 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer,  afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaten:  mrs.  Mahieu en Geinger.

Nr. 610

2° KAMER - 29 november 2006

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - WIJZIGING VAN HET RECHTSCOLLEGE - ONDERZOEK HERVAT "AB INITIO" - 
GEVOLG

Wanneer  na  een  wijziging  in  de  samenstelling  van het  rechtscollege,  de  correctionele  
rechtbank  het  onderzoek  "ab  initio"  hervat,  kan  het  zijn  beslissing  gronden  op 
getuigenverklaringen  voor  een  anders  samengesteld  rechtscollege  wanneer  die 
verklaringen in het proces-verbaal van de terechtzitting werden opgenomen1. 

(C. T. M.I.V.B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0958.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 6 april 2006 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 4 dec. 1996, AR P.96.0764.F, nr 483. 
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Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
Over het middel:
De eiser voert aan dat het vonnis, met schending van artikel 779, eerste lid, 

van het Gerechtelijk Wetboek en van het recht van verdediging, door rechters 
werd gewezen die niet alle terechtzittingen van de zaak hebben bijgewoond. Hij 
voert aan dat het debat niet volledig werd hervat voor de zetel van de rechtbank 
die uitspraak doet over de strafvordering, ofschoon na een vonnis dat de herope-
ning van het debat beveelt, een anders samengesteld rechtscollege twee getuigen 
had gehoord.

De rechter kan zijn beslissing gronden op verklaringen die voor een anders sa-
mengesteld rechtscollege zijn afgenomen wanneer die verklaringen in het pro-
ces-verbaal van de terechtzitting werden opgenomen.

Uit de processtukken blijkt dat :
- op de terechtzitting van 17 juni 2005, waar de rechtbank uit de rechters Nie-

megeers, Colinet en Denys was samengesteld, een vonnis werd uitgesproken dat 
de heropening van het debat heeft bevolen;

- op de terechtzitting van 28 oktober 2005, waar de rechtbank uit de rechters 
Niemegeers,  Colinet  en  Pensis  was  samengesteld,  twee  getuigen  werden  ge-
hoord, akte werd genomen van hun verklaringen in het proces-verbaal van de te-
rechtzitting en de behandeling van de zaak naar een later tijdstip werd verplaatst;

- op de terechtzitting van 17 maart 2006, waar de rechtbank was samengesteld 
uit de rechters Niemegeers, Colinet en Denys, de zaak ab initio werd hervat, 
rechter Niemegeers verslag heeft uitgebracht, de conclusies van de eiser en van 
de verweerster  werden voorgelezen en neergelegd,  de procureur des  Konings 
heeft gevorderd, de partijen hebben geantwoord, waarbij op het laatst het woord 
aan de verdediging werd gegeven, en de zaak in beraad werd genomen;

- op de terechtzitting van 6 april 2006, waar de rechtbank was samengesteld uit 
de rechters Niemegeers, Colinet en Lepaffe, waarbij deze laatste werd aangewe-
zen met toepassing van artikel 779, tweede lid, van het voormelde wetboek om 
rechter Denys te vervangen die wettig verhinderd was, het vonnis werd uitge-
sproken.

Uit die vaststellingen volgt dat het vonnis werd gewezen door de rechters die 
aan alle terechtzittingen van de zaak hebben deelgenomen in de zin van artikel 
779, eerste lid, en dat het recht van verdediging niet werd miskend.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de burgerlijke rechtsvordering 
die door de verweerster tegen de eiser is ingesteld:
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De eiser voert geen bijzonder middel aan.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

29 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer,  afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. A. Amici, Brussel en G. Bernard, Brussel.

Nr. 611

2° KAMER - 29 november 2006

HELING - WITWASSEN - VEROORDELING WEGENS WITWASSEN - VOORWAARDE

Het bestaan van het misdrijf dat in artikel 505, eerste lid, 3°, van het Strafwetboek wordt  
bedoeld, hangt niet af van de veroordeling van dezelfde of van een andere beklaagde  
wegens overtreding van artikel 505, eerste lid, 2°, van het voormelde wetboek. 

(M. e.a.  T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1041.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 1 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
Iedere eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
B. Over het cassatieberoep van A. L. :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring tegen de eiser :
(...)
Over het tweede middel:
Eerste onderdeel:
De eiser voert aan dat hij niet wettig kan worden veroordeeld wegens het mis-

drijf dat in artikel 505, eerste lid, 3°, van het Strafwetboek is bedoeld, "terwijl 
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bewezen is dat het misdrijf dat in 2° van artikel 505, eerste lid, is bedoeld, niet 
heeft plaatsgevonden".

Enerzijds verklaren de appelrechters het misdrijf bewezen dat de eiser ten laste 
wordt gelegd en waarvan hij beweert dat het niet heeft plaatsgevonden. Het on-
derdeel dat op een bewering berust die niet door het arrest wordt gestaafd, mist 
in zoverre feitelijke grondslag.

Anderzijds hangt het bestaan van het misdrijf dat in artikel 505, eerste lid, 3°, 
van het Strafwetboek wordt bedoeld, niet af van de veroordeling van dezelfde of 
van een andere beklaagde wegens overtreding van artikel 505, eerste lid, 2°, van 
het voormelde wetboek.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
Tweede onderdeel:
In zoverre het onderdeel opkomt tegen de onaantastbare beoordeling van de 

feitelijke gegevens van de zaak door de bodemrechters of in zoverre voor het on-
derzoek  ervan  deze  gegevens  moeten  worden  nagegaan,  hetgeen  niet  de  be-
voegdheid is van het Hof, is het niet ontvankelijk. 

Voor het overige hebben de appelrechters, door te oordelen dat de eiser wist 
waar de gelden vandaan kwamen en door te oordelen dat hij gehandeld heeft met 
als doel de onrechtmatige oorsprong ervan te verdoezelen of de dief te helpen om 
aan de gevolgen van zijn daden te ontkomen, artikel 505, eerste lid, 3°, van het 
Strafwetboek niet geschonden.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

29 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer,  afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. P. Vanderveeren, Brussel, H. El Abouti, Brussel en T'Kint.

Nr. 612

2° KAMER - 29 november 2006

1º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF 
- UITLOTING VAN DE GEZWORENEN - ONVOLDOENDE WERKENDE GEZWORENEN - UITLOTING VAN DE 
PLAATSVERVANGENDE GEZWORENEN - DEZELFDE NAAM KOMT TWEEMAAL UIT DE BUS - GEVOLG
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2º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF 
- HOOFD VAN DE JURY - EERSTE UITGELOTE GEZWORENE - AANNEMING VAN EEN GROND VAN 
VERHINDERING - VERVANGING VAN DE EERSTE WERKENDE GEZWORENE DOOR DE EERSTE 
PLAATSVERVANGENDE GEZWORENE - GEVOLG

3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BERAADSLAGING OVER DE 
STRAF - PLAATSVERVANGENDE GEZWORENEN - TOELATING OM ZICH TERUG TE TREKKEN - 
WETTIGHEID

4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - AAN DE JURY GESTELDE 
VRAGEN - VEROORDELEND ARREST - CASSATIEBEROEP - CASSATIEMIDDEL - MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP DE AAN DE JURY GESTELDE VRAGEN - NIEUW MIDDEL - BEGRIP

5º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - HOF VAN ASSISEN 
- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE AAN DE JURY GESTELDE VRAGEN

1º  Wanneer,  overeenkomstig  artikel  248,  Ger.W.,  de  namen  van  de  werkende  en  
plaatsvervangende  gezworenen  werden  uitgeloot,  zonder  dat  de  naam  van  de  
gezworene  te  voorschijn  komt  wiens  naam  tweemaal  uit  de  bus  van  de 
plaatsvervangende gezworenen zou zijn gekomen, ter aanvulling van de namen van de 
werkende gezworenen, hebben de beschuldigden er geen belang bij om zich te beklagen 
over het feit dat die naam tweemaal in de bus stak, terwijl zij bovendien hun recht op  
wraking krachtens artikel 247, Ger.W., niet volledig hadden uitgeoefend1. 

2º Ofschoon de gezworenen een andere hoofdman kunnen kiezen dan de gezworene die 
het eerst wordt uitgeloot en zelfs zonder dat deze met zijn vervanging instemt, zijn het  
evenwel de magistraten van het hof van assisen die voor een gezworene een grond van  
verhindering aannemen om de debatten bij te wonen en, in dat geval, die gezworene  
vervangen door een plaatsvervangende gezworene volgens de orde van de uitloting;  
geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat, wanneer de eerste werkende gezworene  
verhinderd is de debatten bij te wonen, hij wordt vervangen door de tweede werkende 
gezworene, waarbij de eerste plaatsvervangende gezworene de plaats inneemt van de 
laatste werkende gezworene2.  (Art. 125, eerste lid, in fine, Ger.W.; Art. 342, tweede lid, 
Sv.)

3º Noch uit artikel 124, Ger.W., noch uit artikel 366, Sv., noch uit enige andere wettelijke  
bepaling, volgt dat, na het debat over de straf en vooraleer het hof van assisen zich met  
de  gezworenen  terugtrekt  om  daarover  te  beraadslagen,  de  voorzitter  de 
plaatsvervangende gezworene(n) niet mag mededelen dat zij zich mogen terugtrekken. 

4º en 5° Het middel dat kritiek oefent op de aan de jury gestelde vragen mag niet voor het  
eerst  voor  het  Hof  worden  aangevoerd,  wanneer  uit  het  proces-verbaal  van  de  
terechtzitting blijkt dat geen van de partijen daartegen bezwaar heeft aangetekend. 

(W. e.a. T. N. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1227.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 In zijn conclusie op de terechtzitting had het openbaar ministerie geoordeeld dat het middel hem 
nieuw en derhalve niet ontvankelijk leek vermits het voor het eerst voor het Hof, alleen kritiek oefent 
op de samenstelling van de assisenjury (zie Cass., 11 dec. 2002, AR P.02.1389.F, nr. 667). 
2 Ibid.
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De eiser M. W. richt, enerzijds, de cassatieberoepen I en V tegen een arrest, op 
18 november 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbe-
schuldigingstelling, en, anderzijds, de cassatieberoepen II en VI tegen de arres-
ten, op 29 juni 2006 gewezen onder de nummers 1234 en 1235 van het repertori-
um, door het Hof van Assisen van de Provincie Henegouwen. Het cassatieberoep 
III van de eiser J. S. is gericht tegen het voormelde arrest van 18 november 2005 
van het hof van beroep en zijn cassatieberoep IV is gericht tegen de voormelde 
arresten van het hof van assisen.

De eisers voeren identieke grieven aan in memories waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. M. W. zet deze uiteen in een 
middel  dat  uit  vier  onderdelen bestaat  en J.  S.  in drie  middelen waarvan het 
tweede in twee onderdelen is opgesplitst.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
B. Over het cassatieberoep II van de eiser M. W. en het cassatieberoep IV van 

de eiser J. S., gericht tegen het arrest van het hof van assisen dat uitspraak doet 
over de strafvordering die tegen de eisers is ingesteld :

Over het eerste middel van J. S. en het eerste onderdeel van het middel van M. 
W. :

De eisers oordelen dat volgens het proces-verbaal van de terechtzitting een-
zelfde naam tweemaal uit de bus van de plaatsvervangende gezworenen zou zijn 
gekomen, ter aanvulling van de namen van de aanwezige en niet  vrijgestelde 
werkende gezworenen. Zij voeren aan dat, aangezien die naam aldus tweemaal in 
de bus werd neergelegd die voor de definitieve loting is gebruikt, deze niet het 
totaal aantal namen van gezworenen bevatte die bij artikel 245, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek zijn bepaald.

Wanneer, overeenkomstig artikel 248 van hetzelfde wetboek, de namen van de 
werkende  en  plaatsvervangende  gezworenen  werden  uitgeloot,  zonder  dat  de 
naam van die plaatsvervangende gezworene te voorschijn komt, hebben de eisers 
er geen belang bij om zich te beklagen over het feit dat die naam tweemaal in de 
bus stak, terwijl zij bovendien hun recht op wraking krachtens artikel 247 van 
het Gerechtelijk Wetboek, niet volledig hadden uitgeoefend.

De grief is niet ontvankelijk.
Over het eerste onderdeel van het tweede middel van J. S. en het tweede on-

derdeel van het middel van M. W. :
Naar luid van artikel 342, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, is 

de hoofdman van de jury de gezworene wiens naam de eerste uit de bus geko-
men is, of hij die door de gezworenen wordt benoemd en de opdracht aanvaardt.

Ofschoon de gezworenen aldus een andere hoofdman kunnen kiezen dan dege-
ne die is uitgeloot en zelfs zonder dat deze met zijn vervanging instemt, zijn het 
evenwel de magistraten van het hof van assisen die, met toepassing van artikel 
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125, eerste lid, in fine, van het Gerechtelijk Wetboek, voor een gezworene een 
grond van verhindering aannemen om de debatten bij te wonen en, in dat geval, 
die  gezworene  vervangen  door  een  plaatsvervangende  gezworene  volgens  de 
orde van de uitloting.

Uit het tweede proces-verbaal van de terechtzitting van 19 juni 2006 blijkt dat 
op het ogenblik van de eedaflegging die bij artikel 312, tweede lid, van het Wet-
boek van Strafvordering is  bepaald,  de eerste  uitgelote  gezworene  heeft  ver-
klaard "de eed niet te willen afleggen en zijn opdracht van gezworene niet te 
kunnen uitoefenen", (een) omstandigheid die de raadslieden van de eisers M. W. 
en J. S. van aard beschouwd hebben om die eerste gezworene uit te sluiten en 
hem door de eerste plaatsvervangende gezworene te vervangen.

Zo uit bladzijde 5 van het tweede proces-verbaal van de terechtzitting van 19 
juni 2006 blijkt dat "de eerste plaatsvervangende gezworene, Josse Michel, de 
eerste plaats gaat innemen op de tabel van de rechtsprekende jury teneinde de 
volgorde van de loting te bewaren", dan gebeurt dit in uitvoering van een arrest 
van het hof van assisen dat, met toepassing van het voormelde artikel 125, beslist 
om de eerste gezworene te vervangen.

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat, zoals de eisers aanvoeren, 
wanneer de eerste werkende gezworene verhinderd is de debatten bij te wonen, 
hij  wordt  vervangen  door  de tweede  werkende gezworene,  waarbij  de  eerste 
plaatsvervangende gezworene de plaats inneemt van de laatste werkende gezwo-
rene.

De grief kan niet worden aangenomen.
Over het tweede onderdeel van het tweede middel van J. S. en over het derde 

onderdeel van het middel van M. W. :
Noch uit artikel 124 van het Gerechtelijk Wetboek, noch uit artikel 366 van 

het Wetboek van Strafvordering, noch uit enige andere wettelijke bepaling volgt 
dat, na het debat over de straf en vooraleer het hof van assisen zich met de ge-
zworenen terugtrekt om daarover te beraadslagen, de voorzitter de plaatsvervan-
gende gezworene(n) niet mag mededelen dat zij zich mogen terugtrekken.

De grief faalt naar recht.
Over het derde middel van J. S. en over het vierde onderdeel van het middel 

van M. W. :
Uit het proces-verbaal van de terechtzitting blijkt dat uiteindelijk "geen van de 

partijen bezwaar heeft aangetekend inzake de aan de jury gestelde vragen".
Het middel dat niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd, is niet 

ontvankelijk.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
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Verleent akte van de afstand van M. W. van het cassatieberoep dat op 14 juli 
2006 is ingesteld tegen de arresten 1234 en 1235, op 29 juni 2006 gewezen door 
het Hof van Assisen van de provincie Henegouwen.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep. 

29 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer,  afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. J.-Ph. Mayence, Charleroi, J. Vossen, Brussel, P. Chomé, Brus-
sel en O. Bastyns, Brussel.

Nr. 613

2° KAMER - 29 november 2006

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - 
OPENBAAR MINISTERIE - KANTSCHRIFT - INLICHTINGENBULLETIN - GEVOLGEN

2º STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - OPENBAAR MINISTERIE - KANTSCHRIFT - 
INLICHTINGENBULLETIN - GEVOLGEN

3º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - KANTSCHRIFT - 
INLICHTINGENBULLETIN - GEVOLGEN

1º, 2° en 3° Het kantschrift waarbij de procureur des Konings de burgemeester verzoekt  
hem een nieuw inlichtingenbulletin over de beklaagde te doen toekomen om de zaak in  
staat van wijzen te brengen door de actualisering van de gegevens over deze laatste, is  
een daad van onderzoek of van vervolging waardoor de verjaring van de strafvordering  
wordt gestuit. 

(DE PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0174.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 januari 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel. 
Op de terechtzitting van 15 november 2006, heeft  raadsheer Sylviane Velu 

verslag  uitgebracht  en  heeft  advocaat-generaal  Jean-Marie  Genicot  geconclu-
deerd.

Op 24 november 2006 heeft de verweerder op de griffie van het Hof een nota 
in antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie neergelegd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van de artikelen 22, 23 

en 25 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en van ar-
tikel 68 van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer :
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Het bestreden vonnis verklaart de strafvordering vervallen door verjaring wat 
betreft  de  enige  telastlegging waarvoor de eiser  werd vervolgd :  op 22 april 
2004, de artikelen 5 en 63.1.2.1° van het Wegverkeersreglement te hebben over-
treden.

Krachtens de artikelen 22, 23 en 25 van de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering en artikel 68 van de voormelde wet, is de strafvordering 
die voortvloeit uit een overtreding van het voormelde wetboek verjaard wanneer, 
bij ontstentenis van een grond tot schorsing van de verjaring, een jaar is verlopen 
vanaf de laatste daad van onderzoek of van vervolging binnen het jaar vanaf de 
dag waarop dit misdrijf werd gepleegd.

De laatste daad van onderzoek of van vervolging die binnen die termijn is ver-
richt en die dus de verjaring van de strafvordering stuit, is het kantschrift van 19 
april 2005 waarbij de eiser de burgemeester van de gemeente Ukkel heeft ver-
zocht hem een nieuw inlichtingenbulletin over de verweerder te doen toekomen. 
Dit kantschrift dient immers om de zaak in staat van wijzen te brengen door de 
actualisering van de gegevens over deze laatste, aangezien het vorige hem betref-
fende inlichtingenbulletin dat bij het dossier van de rechtspleging is gevoegd, da-
teert van 28 juni 2004.

De strafvordering was dus niet vervallen op 10 januari 2006, de dag van de uit-
spraak van het bestreden vonnis.

Dit verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar recht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ver-

nietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende 

in hoger beroep. 

29 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal– 
Advocaat: mr. X. Taton, Brussel.

Nr. 614

1° KAMER - 30 november 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — DIVERSE 
INKOMSTEN - VERKOOP BUITEN BEHEER VAN HET PRIVÉVERMOGEN - MEERWAARDE - WINST 
OF BELASTBARE BATEN - BEGRIP

Art. 90, 1°, W.I.B. 1992 belast niet de meerwaarde die tot stand komt bij de verkoop buiten  
de grenzen van het beheer van het privévermogen, maar enkel de winst of baten uit een 
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dergelijke verrichting1. 

(G. e.a. T. BELGISCHE STAAT -  Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0066.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 3 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun memorie twee middelen aan.
(...)
2. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 90, 1°, en 97 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest neemt kennis van de conclusie waarbij de eisers (1) het wijzigings-

bericht aanhalen dat hun op 21 juni 1999 werd toegestuurd, volgens hetwelk "de meer-
waarde (die de eisers n.a.v. de verkoop van hun aandelen in de b.v.b.a Anciens Etablisse-
ments Huygens op 4 juli 1996) hebben verwezenlijkt beduidend hoger is dan de intrinsie-
ke waarde van die aandelen indien men rekening houdt met de belasting die op de ge-
maakte winst moet worden betaald...; de intrinsieke waarde van de aandelen bedroeg ... 
24.407.547 BEF. U hebt  ze  verkocht  voor  27.632.070 BEF, dus met  een bijkomende 
winst van 3.224.523 BEF..." (eerste conclusie van de eisers, p. 3 en 4) en (2) en bijko-
mend vorderden "dat de grondslag van de belasting verminderd zou worden tot 3.224.523 
BEF",

het verwerpt dat bijkomend standpunt en neemt de belastbare grondslag van de litigieu-
ze belasting in aanmerking, namelijk de opbrengst van de verkoop van de aandelen van de 
vennootschap, verminderd met de inschrijvingsprijs van 250.000 BEF en de aan de bank 
betaalde commissie van 400.000 BEF.

Het bestreden arrest grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
"De administratie heeft slechts een wettelijke toepassing gemaakt van artikel 97 van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. De door de (eisers) voorgestelde uitlegging 
die gebaseerd is op het woord 'voortkomen' in artikel 90, kan de toepassing van het be-
paalde in voornoemd artikel 97 niet ontkrachten".

Grieven
Indien, zoals het bestreden arrest beslist, de verkoop door de eisers van hun aandelen in 

de b.v.b.a. hun een winst heeft  opgeleverd die voorkomt uit een verrichting buiten de 
grenzen van het beheer van het privévermogen wegens het feit  dat  eiser in 1996, ten 
gunste van zijn functie van zaakvoerder van de b.v.b.a., ervoor gezorgd heef dat deze 
voordien haar andere bezittingen dan liquiditeiten verkocht, ten dele aan de nieuw opge-
richt naamloze naamloze en ten dele aan hemzelf, moet de krachtens artikel 90, 1°, belast-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006. 
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bare winst beperkt worden tot de winst die "voortkomt" uit de handelingen die de grenzen 
van het gewone beheer te buiten gaan. Bijgevolg diende het hof van beroep, om de belast-
bare grondslag te bepalen, na te gaan welk bedrag de eisers hadden kunnen halen uit hun 
aandelen in de b.v.b.a. bij gebrek aan abnormaal geachte handelingen. Indien dat bedrag 
wel degelijk 24.407.547 BEF bedroeg, zoals de eisers staande hielden op grond van het 
voornoemde wijzigingsbericht, bleef de krachtens artikel 90, 1°, belastbare winst beperkt, 
zoals de eiseres aanvoerden, tot 3.224.523 BEF.

In geval van vervreemding van een goed uit het privévermogen belast artikel 90, 1°, 
niet de verwezenlijkte meerwaarde zoals artikel 43 van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen 1992 doet inzake gelden die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid 
worden gebruikt: het belast enkel de winst of baten die voortkomen uit de verrichting bui-
ten het normale beheer.

Artikel 97 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dat door het bestreden 
arrest wordt aangevoerd, luidens hetwelk "de in artikel 90, 1°, vermelde inkomsten (...) 
naar het nettobedrag ervan in aanmerking (worden) genomen, dat is het brutobedrag ver-
minderd met de kosten waarvan de belastingplichtige het bewijs levert dat zij tijdens het 
belastbare tijdperk zijn gedaan of gedragen om die inkomsten te verkrijgen of te behou-
den", bevat geen enkele vermelding over het in artikel 90, 1°, bedoelde brutoinkomen, en 
is dus niet ter zake dienend.

Het bestreden arrest schendt bijgevolg de artikelen 90, 1°, en 97 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
2. Tweede middel 
(...)
De grondslag van het middel
Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, hielden de eisers 

staande dat de belastbare grondslag verminderd moest worden tot het verschil 
tussen de opbrengst van de verkoop van de aandelen in de vennootschap en hun 
intrinsieke waarde bij de verkoop van de aandelen, terwijl de administratie de 
opbrengst van de verkoop wou belasten na aftrek van het kapitaal van de ven-
nootschap en van de aan de bank betaalde kosten.

Artikel 90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 belast niet 
de meerwaarde die tot stand komt bij de verkoop buiten de grenzen van het be-
heer van het privévermogen, maar enkel de winst of baten uit een dergelijke ver-
richting.

Door daarover anders te beslissen schendt het arrest die wetsbepaling.
Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-
kelijk verklaard.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

30 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 615

1° KAMER - 30 november 2006

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIE MET 
REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK - 
TOETSING DOOR DE RECHTER - GRENS

Het  staat  aan  de  rechter  te  beoordelen  of  een  administratieve  sanctie  met  repressief  
karakter  in  de  zin  van  art.  6  E.V.R.M.  niet  onevenredig  is  met  de  inbreuk  en  te  
onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid een administratieve sanctie van zodanige  
omvang mocht opleggen; hij  kan echter  niet  om loutere redenen van opportuniteit  of  
tegen  wettelijke  regels  in,  boeten  kwijtschelden  of  verminderen1.  (Art.  70,  §1bis, 
W.B.T.W. en art. 1, K.B. nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de 
proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W.)

(H.C.S.G. b.v.ba. T. BELGISCHE STAAT – Ministerie van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0086.F – F.05.0102.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 27 januari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
(...)
B. In de zaak F.05.0102.F.
De eiseres voert in haar memorie twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 70, 72 en 84 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 

waarde, inzonderheid artikel 70, §1 en 1bis, zoals ze werden ingevoegd bij de wet van 27 
december 1977 en artikel 84, derde lid, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986, zoals 

1 Cass., 21 jan. 2005, AR C.02.0572.N, nr.43 en concl. adv.-gen. THIJS in A.C., 2005.
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ze van toepassing waren ten tijde van de feiten;
- artikel 1, inzonderheid laatste lid, zoals het werd gewijzigd bij het koninklijk besluit 

van 21 oktober 1993, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling 
van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over 
de toegevoegde waarde;

- tabel H in de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987;
- artikel 33, tweede lid, van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- artikel 9 van het organiek besluit van de Regent nr. 78 van 18 maart 1831 van het be-

stuur van 's lands middelen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest neemt aan dat "uit de foto's in het dossier blijkt dat de Chrysler Voyager 

Crew Cab eruitziet als een luxebreak waarmee zowel personen als goederen kunnen wor-
den vervoerd" en de " de bewoordingen van de reclame van de constructeur, die met name 
de vijf echte passagiersplaatsen prijst, evens duidelijk blijkt dat het niet om zuivere be-
drijfsvoertuigen gaat", zodat "de litigieuze voertuigen wel degelijk vallen onder artikel 45, 
§2, eerste lid, van het B.T.W.-Wetboek", met wijziging van het beroepen vonnis, stelt het 
"de geldigheid (vast) van het dwangbevel dat op 22 december 1999 ten laste (van ver-
weerster) is uitgereikt en op 23 december 1999 geviseerd, uitvoerbaar verklaard en bete-
kend is", maar beslist niettemin dat de oorspronkelijke vordering van de verweerster ge-
grond is betreffende de kwijtschelding van de boete, en, bijgevolg, veroordeelt de eiser tot 
een tiende van de kosten, op grond dat "hier blijkt dat (de verweerster) het slachtoffer is 
geworden van de reclame van de constructeur Chrysler, aangezien aan haar zijde geen 
kwade trouw is bewezen, zodat de vordering tot opschorting van de boete van 10 pct. ge-
grond moet worden verklaard".

Grieven
Krachtens artikel 70 van het B.T.W.-Wetboek, verbeurt ieder die onrechtmatig aftrek 

van belasting heeft genoten, een geldboete gelijk aan een veelvoud of een breuk van die 
belasting in zover die overtreding niet wordt bestraft bij toepassing van §1, eerste lid, 
krachtens hetwelk voor iedere overtreding van de verplichting de belasting te voldoen, 
een geldboete wordt opgelegd gelijk aan een veelvoud of een breuk van de niet betaalde 
belasting. 

Volgens artikel 84 van dat wetboek wordt, binnen de door de wet gestelde grenzen, het 
bedrag van de proportionele fiscale boeten bepaald volgens een schaal waarvan de trappen 
door de Koning worden vastgesteld. Ter uitvoering van die bepaling stelt het koninklijk 
besluit nr. 41 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op 
het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, schalen vast voor de vermindering 
van de proportionele fiscale geldboeten die het minimum van de wettelijke sanctie vor-
men. Met betrekking daartoe heeft de ambtenaar die de boete heeft opgelegd geen enkele 
beoordelingsvrijheid en kan hij de door die reductieschaal vastgelegde wettelijke boete 
niet aanpassen. Die schaal is echter niet van toepassing ten aanzien van overtredingen be-
gaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te ma-
ken.

Aan de hand van die reductieschaal kunnen de in artikel 70, §1bis, van het B.T.W.-
Wetboek bedoelde overtredingen gestraft worden met een boete gelijk aan 10 pct. van de 
verkeerdelijk in aftrek gebrachte belasting (artikel 1, eerste lid, 2°, van het koninklijk be-
sluit nr. 41, samengelezen met tabel H van de bijlage bij dat besluit). Iedere rubriek in elk 
van de tabellen vormt een bijzondere reductie die enkel van toepassing is op de daarin 
omschreven onregelmatigheden en er kunnen geen lagere percentages worden gehanteerd 
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dan die welke daar uitdrukkelijk vermeld staan.
In de gevallen die artikel 70, §1bis, van het B.T.W.-Wetboek beoogt en die niet zijn be-

gaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te ma-
ken, beschikt de administratie over geen enkele beoordelingsmarge waarmee zij de boete 
volledig kan kwijtschelden of een andere boete toepassen dan die welke in de tabel is 
vastgelegd. Zo niet schendt zij die bepaling, alsook artikel 84, derde lid, van dat wetboek 
en artikel 1, eerste lid, 2°, en tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 41, én het bepaalde 
in tabel H van de bijlage bij dat besluit.

Belastingschuldigen kunnen weliswaar verzet doen tegen het dwangbevel van de met 
de invordering belaste ambtenaar, maar de rechter die verzocht wordt de krachtens artikel 
70 van het B.T.W.-Wetboek opgelegde sanctie te toetsen, kan de wettigheid van die sanc-
tie onderzoeken en, inzonderheid, nagaan of die sanctie in overeenstemming is met de 
wet, de algemene beginselen van intern recht en met de dwingende vereisten van de inter-
nationale verdragen en, in zoverre, nagaan of de sanctie niet onevenredig is met de in-
breuk en onderzoeken of de administratie naar redelijkheid een administratieve boete van 
zodanige omvang mocht opleggen.

Maar die toetsingsbevoegdheid houdt niet in dat hij mag afwijken van de bij de wet op-
gelegde schaal en het oplegde bedrag mag verminderen, zo niet schendt hij de artikelen 70 
en 84 van het B.T.W.-Wetboek, 1 van het koninklijk besluit nr. 41 en het bepaalde in ta-
bel H van de bijlage bij dat besluit.

Overigens verbieden artikel 33, tweede lid, van de Grondwet en het beginsel van de 
scheiding der machten dat de rechter een rechtsregel die hij moet toepassen wijzigt. Door 
echter een vermindering toe te staan van de boete die al was vastgesteld op het wettelijke 
minimum onder hetwelk niet mag worden gegaan, of door de boete gewoonweg kwijt te 
schelden, ongeacht de reden daarvoor, miskent de rechter het beginsel van de scheiding 
der machten en schendt hij voornoemde grondwettelijke bepaling.

Afgezien daarvan, behoort het persoonlijke recht van de Minister van Financiën om een 
kwijtschelding of een vermindering van fiscale boetes te staan, dat vergelijkbaar is met 
een gratierecht, uitsluitend tot de bevoegdheid van de uitvoerende macht en kan het niet 
worden gelijkgesteld met verzachtende omstandigheden, in de zin van artikel 100 van het 
Strafwetboek, die door de rechter worden beoordeeld en die hij in aanmerking kan nemen. 
Dienaangaande mag de rechter zijn beoordeling niet in de plaats stellen van de bij de wet 
bepaalde straf die is toegepast door de Minister van Financiën of diens gemachtigd ambte-
naar, zonder dat hij heeft vastgesteld dat de administratie naar redelijkheid geen admini-
stratieve boete van zodanige omvang mocht opleggen. Indien de rechter dit niet in acht 
neemt, schendt hij, eens te meer, het beginsel van de scheiding der machten. Het organiek 
besluit van de Regent nr. 78 van 18 maart 1831 van het bestuur van 's lands middelen, 
verleent, in zijn artikel 9, dat nog steeds van toepassing is ondanks artikel 57 van de wet 
van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, de Minister van Fi-
nanciën een algemene bevoegdheid om de boetes kwijt te schelden en die bevoegdheid is 
niet overgedragen aan de rechterlijke macht. De rechter kan weliswaar de regelmatigheid 
van de boete toetsen, maar die bevoegdheid mag niet verward worden met die van de mi-
nister, die discretionair is, en die deze minister de mogelijkheid biedt om, uitspraak doen-
de naar billijkheid en opportuniteit, desgevallend de bij het koninklijk besluit nr. 41 vast-
gestelde schaal niet toe te passen. Maar hoe dan ook impliceert de toetsingsbevoegdheid 
van de rechter inzake fiscale boetes geenszins dat de rechter die boeten om loutere subjec-
tieve redenen van billijkheid of opportuniteit kan verminderen of kwijtschelden.

Het arrest, dat aanneemt dat de verweerster artikel 45, §2, van het B.T.W.-Wetboek, dat 
van toepassing is op de litigieuze voertuigen, niet heeft nageleefd, stelt niet vast dat de ad-
ministratie de administratieve boete van 10 pct. van de verkeerdelijk in aftrek gebrachte 
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belasting naar redelijkheid niet mocht opleggen, waarbij die 10 pct. het wettelijke mini-
mum is dat wordt opgelegd bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 en de be-
palingen van de daarbij gevoegde tabel H. Het stelt enkel zijn subjectieve beoordeling van 
de wettelijk bepaalde sanctie in de plaats en beslist bijgevolg, hoewel die de rechterlijke 
macht daartoe niet bevoegd is, dat die minimale sanctie om redenen van billijkheid niet op 
verweerster mag worden toegepast, aangezien zij het slachtoffer is geworden van de recla-
me van de constructeur en zij de onrechtmatige aftrek niet ter kwade trouw heeft verricht.

De de door het arrest besliste opschorting van de fiscale boete die eiser overeenkomstig 
de wet heeft toegepast, is strijdig met het bepaalde in de artikelen 70, §1 en 1bis, en 84, 
inzonderheid derde lid, van het B.T.W.-Wetboek, schendt artikel 1 van het koninklijk be-
sluit nr. 41 van 30 januari 1987 en de bepalingen van de bij dat besluit gevoegde tabel H, 
miskent het beginsel van de scheiding der machten en schendt de overige in de aanhef van 
het middel aangewezen bepalingen.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De cassatieberoepen zijn tegen hetzelfde arrest  gericht; er bestaat  grond tot 

voeging.
B. In de zaak nr. F.05.0102.F:
Eerste middel
Luidens artikel 70, §1bis, van het Wetboek van de belasting over de toege-

voegde waarde, verbeurt ieder die onrechtmatig aftrek van belasting heeft geno-
ten, een geldboete gelijk aan het dubbel van die belasting in zover die overtre-
ding niet wordt bestraft bij toepassing van §1, eerste lid.

Krachtens artikel 84, derde lid, van dat wetboek, wordt, binnen de door de wet 
gestelde grenzen, wordt het bedrag van de proportionele fiscale boeten die zijn 
vastgesteld in dat wetboek of in de ter uitvoering ervan genomen besluiten, be-
paald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastge-
steld.

Artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling 
van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belas-
ting over de toegevoegde waarde, bepaalt, in de onderstelling dat de in artikel 70, 
§1bis, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde bedoelde 
overtredingen niet zijn begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de 
ontduiking ervan mogelijk te maken, een boete gelijk aan 10 pct. van de verkeer-
delijk in aftrek gebrachte belasting, wanneer die belasting hoger is dan 1.250 eu-
ro.

De belastingschuldigen kunnen verzet doen tegen het door het door de met de 
invordering belaste ambtenaar uitgevaardigde dwangbevel.

De rechter die een administratieve sanctie met repressief karakter in de zin van 
artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden moet toetsen, kan de wettigheid van die sanctie nagaan, en, 
meer bepaald, nagaan of zij verenigbaar is met de dwingende vereisten van de 
internationale verdragen of van het intern recht, met inbegrip van de algemene 
rechtsbeginselen.
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Aangezien de rechter op grond van dat toetsingsrecht kan beoordelen of de 
sanctie niet onevenredig is met de inbreuk, kan hij onderzoeken of de administra-
tie naar redelijkheid een administratieve sanctie van zodanige omvang mocht op-
leggen.

Die beoordelingsbevoegdheid impliceert niet dat de rechter om loutere redenen 
van opportuniteit of tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of ver-
minderen.

Het arrest oordeelt dat de verweerster "het slachtoffer is geworden van de re-
clame van de constructeur Chrysler, aangezien aan haar zijde geen kwade trouw 
is bewezen, zodat de vordering tot opschorting van de boete van 10 pct. gegrond 
moet worden verklaard".

Louter op grond van die overweging, beslist het arrest niet naar recht de aan de 
verweerster opgelegde boete kwijt te schelden.

Het middel is gegrond.
De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel dat niet tot ruimere 

cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen A.R. F.05.0086.F en F.05.0102.F:
(...)
Uitspraak doende in de zaak F.05.0102.F:
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de oorspronkelijke vordering van 

de verweerster gegrond verklaard in verband met de kwijtschelding van de boete 
en het uitspraak doet over de kosten;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest;

Houdt de kosten aan en laat  de  uitspraak daaromtrent  aan de  feitenrechter 
over;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

30 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 616

1° KAMER - 30 november 2006

1º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
PROVINCIEBELASTINGEN - BELASTING OP SIGARETTENAUTOMATEN - GELIJKHEID EN 
NIET-DISCRIMINATIE VOOR DE BELASTING - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE CATEGORIEËN 
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VAN BELASTINGPLICHTIGEN - OBJECTIEVE EN REDELIJKE VERANTWOORDING - VOORWAARDE

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - BELASTING - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE 
CATEGORIEËN VAN BELASTINGPLICHTIGEN - OBJECTIEVE EN REDELIJKE VERANTWOORDING - 
VOORWAARDE

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - NON-
DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN - 
BELASTING - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VAN BELASTINGPLICHTIGEN - 
OBJECTIEVE EN REDELIJKE VERANTWOORDING - VOORWAARDE

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 172 
- NIET-DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN 
- BELASTING - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VAN BELASTINGPLICHTIGEN - 
OBJECTIEVE EN REDELIJKE VERANTWOORDING - VOORWAARDE

1º, 2°,  3° en 4° De regels van de gelijkheid van de Belgen voor de wet,  van de niet-
discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden alsook  
van de gelijkheid voor de belasting, staan er niet aan in de weg dat een onderscheid  
wordt gemaakt tussen categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en 
redelijke  verantwoording  bestaat;  de  al  of  niet  aanwezigheid  van  zodanige 
verantwoording moet worden getoetst  aan het  doel  en de gevolgen van de getroffen 
maatregel  of  van de ingestelde  belasting  en  aan  de redelijkheid  van  de verhouding  
tussen de aangewende middelen en het beoogde doel1 2 (Artt. 10, 11 en 172, Gw. 1994)

(ETABLISSEMENTS L. LACROIX Fils n.v. T. PROVINCIE NAMEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0103.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de Grondwet;
- de artikelen 1 en 2 van de belastingverordening van de provincie Namen van 5 no-

vember 1996 "relatif à la taxe provinciale 1997 sur les distributeurs automatiques de ciga-
rettes".

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, rechtdoende op de voorziening van de eiseres tegen de beslissing 

van de bestendige deputatie van de provincie Namen van 24 juni 1999 betreffende de aan-

1 Over de vereisten die voornoemde regels opleggen aan het ambt van de rechter, zie concl. O.M in 
Pas., 2006.
2 Cass., 15 jan. 2004, AR F.02.0006.N, nr 24 en concl. A.G. THIJS
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slagen en de belasting voor het aanslagjaar 1997 op sigarettenautomaten, respectievelijk 
vervat in de kohierartikelen 90029 tot 90033 van de kohieren voor de provincie Namen, 
neemt de voorziening aan en zegt voor recht dat de beroepen beslissing vernietigd wordt 
en dat het oorspronkelijke bezwaar ongegrond is en veroordeelt eiseres in de kosten be-
groot zoals in strafzaken, zulks op de onderstaande gronden:

"2. Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel
(De eiseres) oppert dat de litigieuze belastingen enkel betrekking hebben op sigaretten-

automaten en niet op enige andere automaten;
de Raad van State heeft echter in talrijke arresten herhaald dat de plaatselijke overhe-

den de voor de aanslag geëigende grondslag kunnen kiezen en de voorwaarden voor de 
verschuldigdheid ervan kunnen bepalen; hij preciseert dat het hun niet verboden is slechts 
één categorie belastingplichtigen te belasten, aangezien allen die in dezelfde toestand ver-
keren, gelijkelijk worden belast (...);

in dit geval is het objectief en redelijkerwijs verantwoord die belasting te beperken door 
rekening te houden met het doel en de gevolgen van de belasting die van financiële aard 
zijn en moeten voldoen aan een criterium van rendabiliteit in verhouding tot de innings-
kosten en de verwachte inkomsten;

hier is niet bewezen dat aan genoemd criterium voldaan zou kunnen worden indien de 
provincie andere soorten automaten zou belasten;

de aangevoerde schending is dus niet bewezen, ook al staan de kwestieuze automaten 
niet op de openbare weg;

5. Miskenning van het beginsel van de fiscale draagkracht:
in dit geval wordt geenszins bewezen dat de bewuste belasting onevenredig is, zoals dit 

in punt 2 werd uiteengezet".
Grieven
Hoewel de grondwettelijke regels van de gelijkheid van de Belgen en de niet-discrimi-

natie in belastingzaken, neergelegd in de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, niet er-
aan in de weg staan dat een fiscaal onderscheid wordt gemaakt tussen bepaalde categorie-
ën van personen, is een dergelijke verschillende behandeling echter slechts verantwoord 
voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat.

De al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het 
doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding 
tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

Bijgevolg staat het aan de rechter te toetsen of de categorie waarop de belasting slaat op 
objectieve wijze wordt onderscheiden van overige categorieën van personen en of er een 
billijke verhouding bestaat tussen, enerzijds, het beoogde doel en, anderzijds, de daartoe 
aangewende middelen, met andere woorden de aan die categorie van personen opgelegde 
last.

Luidens artikel 1 van de belastingverordening van de provincie Namen van 5 november 
1996 "relatif à la taxe provinciale 1997 sur les distributeurs automatiques de cigarettes", 
werd er voor het aanslagjaar 1997 ten gunste van de provincie Namen een jaarlijkse belas-
ting geheven op sigarettenautomaten die tijdens het aanslagjaar op het grondgebied van de 
provincie Namen stonden.

Luidens artikel 2 van de voornoemde belastingverordening was die belasting door de 
eigenaars  verschuldigd  op  de  sigarettenautomaten  en  vastgesteld  op  10.000  BEF,  of 
247,89 euro, per automaat.

Blijkens die tekst werd de belasting forfaitair geheven op sigarettenautomaten, maar 
niet op andere automaten, zoals brood-, drank- of geldautomaten.
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Bijgevolg kon die verschillende fiscale behandeling van sigarettenautomaten slechts als 
niet-discriminerend worden beschouwd, voor zover er voor dat verschil een objectieve en 
redelijke verantwoording bestaat.

Hier neemt het hof van beroep enkel het criterium in aanmerking van de rendabiliteit 
van de belasting in verhouding tot de inningskosten en tot de verwachte opbrengsten om 
de verschillende behandeling van sigarettenautomaten te verantwoorden.

Het voornoemde rendabiliteitscriterium sluit evenwel geenszins uit dat personen, die 
zich in  dezelfde  omstandigheden bevinden,  op verschillende wijze  worden behandeld, 
voor zover er onder de eigenaars van andere soorten automaten, personen zouden kunnen 
zijn, van wie de opbrengst uit die automaten, de opbrengst uit een sigarettenautomaat be-
nadert of overstijgt, en die bijgevolg, net zo solvabel zijn als de eigenaars van sigaretten-
automaten, of voor zover het provinciebestuur onder de eigenaars van sigarettenautoma-
ten, dezelfde moeilijkheden voor de inning zou ondervinden, wat tot hogere inningskosten 
zou leiden, als het zou kunnen ondervinden de eigenaars van andere soorten automaten.

Bovendien sluit het criterium van de rendabiliteit in verhouding tot de inningskosten en 
tot de verwachte inkomsten geenszins uit dat het door de provincie beoogde doel niet re-
delijkerwijs in verhouding staat  tot  de last  voor de eigenaars van sigarettenautomaten, 
meer bepaald doordat zij de mogelijkheid hebben om de kosten ervan aan de klanten door 
te rekenen.

Bijgevolg kan dat ene criterium op zich alleen geen objectieve en redelijke verantwoor-
ding opleveren voor het feit dat alleen laatstgenoemde categorie personen belast wordt.

Gevolg
Het hof van beroep, dat expliciet vaststelt dat er rekening moest worden gehouden met 

het doel en de gevolgen van de belasting die van financiële aard zijn en moeten voldoen 
aan een criterium van rendabiliteit in verhouding tot de inningskosten en de verwachte in-
komsten, dat volgens dat hof verantwoordde dat enkel de sigarettenautomaten, met uit-
sluiting van alle andere soorten automaten belast werden, welk criterium evenwel niet uit-
sluit dat personen die in zich in dezelfde omstandigheden bevinden, op verschillende wij-
ze worden behandeld, kon niet naar recht beslissen dat de miskenning van het grondwette-
lijk gelijkheidsbeginsel in de deze zaak niet bewezen was (schending van de artikelen 10, 
11, 159 en 172 van de Grondwet, 1 en 2 van de belastingverordening van de provincie 
Namen van 5 november 1996 "relatif à la taxe provinciale 1997 sur les distributeurs auto-
matiques de cigarettes"). Althans heeft hof van beroep, bij gebrek aan overwegingen be-
treffende de verhouding tussen, enerzijds, de aangewende middelen, zijnde de forfaitaire 
belasting van sigarettenautomaten, en bijgevolg, de bijkomende last voor de eigenaars van 
die automaten, en anderzijds, het doel van de belasting, dat van financiële aard is, niet 
naar recht de onevenredige aard van de belasting uitsluiten, en bijgevolg daaruit afleiden 
dat zij wettig was (schending van de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de Grondwet, 1 en 2 
van de belastingverordening van de provincie Namen van 5 november 1996 "relatif à la 
taxe provinciale 1997 sur les distributeurs automatiques de cigarettes").

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Eerste middel 
De regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, vervat in artikel 10 van 

de Grondwet, die van de niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen 
toegekende rechten en vrijheden, vastgelegd in artikel 11 van de Grondwet, als-
ook van de gelijkheid voor de belasting, vervat in artikel 172 van de Grondwet, 
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staan niet eraan in de weg dat een onderscheid wordt gemaakt tussen categorieën 
van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording 
bestaat.

De al  of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden ge-
toetst aan het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of van de ingestel-
de belasting. Het gelijkheidsbeginsel wordt eveneens geschonden wanneer vast 
staat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijs in verhouding staan tot het 
beoogde doel.

Het arrest oordeelt enerzijds, dat het beperken van de belasting tot sigaretten-
automaten, met uitsluiting van alle andere automaten, verantwoord is "door reke-
ning te houden met het doel en de gevolgen van de belasting die van financiële 
aard zijn en moeten voldoen aan een criterium van rendabiliteit in verhouding tot 
de inningskosten en tot de verwachte inkomsten" en "dat het hier niet bewezen is 
dat aan genoemd criterium voldaan zou kunnen worden indien [verweerster] an-
dere soorten automaten zou belasten" en, anderzijds, dat "in dit geval geenszins 
wordt bewezen dat de bewuste belasting onevenredig zou zijn".

Op grond van die overwegingen kon het arrest niet naar recht het oorspronke-
lijke bezwaar ongegrond verklaren. 

Het middel is gegrond.
De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel dat niet tot ruimere 

cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het oorspronkelijke bezwaar on-

gegrond acht en uitspraak doet over de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat  de  uitspraak daaromtrent  aan de  feitenrechter 

over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

30 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr.Geinger.
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Nr. 617

1° KAMER - 1 december 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GEBREK VAN DE ZAAK - BESTAAN 
AFGELEID UIT DE GEDRAGING VAN DE ZAAK - VEREISTE

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GEBREK VAN DE ZAAK - 
TOTSTANDKOMING - VROEGERE DAAD VAN EEN DERDE

1º  Voor de toepassing van artikel  1384,  eerste lid,  van het  Burgerlijk  Wetboek kan de 
rechter het bestaan van een gebrek in de zaak afleiden uit de gedraging van die zaak, 
wanneer hij alle andere oorzaken dan het gebrek voor de veroorzaakte schade uitsluit1.  
(Art. 1384, eerste lid, B.W.)

2º Een vroegere daad van een derde waardoor het gebrek in de zaak tot stand is gekomen, 
maakt als dusdanig geen andere oorzaak dan het gebrek uit voor de later door dit gebrek 
veroorzaakte schade; de bedoelde schade blijft immers veroorzaakt door het gebrek. (Art. 
1384, eerste lid, B.W.)

(REDISCO b.v.b.a. T. FORTIS AG n.v. e.a.; WINTERTHUR EUROPE VERZEKERING n.v. T. FORTIS AG n.v. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0427.N - C.06.0082.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 19 april 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In de zaak C.05.0427.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
-  de artikelen 1384, eerste lid, en 1733 van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Na de hogere beroepen ontvankelijk te hebben verklaard, met uitzondering van de ho-

gere beroepen van de derde verweerster tegen haar eigen verzekeraar Axa en tegen de ver-
zekeraars van Dynamo, de eiseres en Brufongest, en de ontvankelijke hogere beroepen 
ongegrond te hebben verklaard, behoudens hetgeen in het beschikkend gedeelte is gesteld, 
doet het Hof van Beroep te Brussel in het aangevochten arrest het beroepen vonnis, gewe-
zen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 20 april 2001, teniet in de mate 
dat:

- het uitspraak doet over de gegrondheid van de vordering van de eerste en de tweede 
verweersters tegen de eiseres; 

1 Cass. 28 feb. 1992, A.R. 7724, nr. 343 en R.W., 1993-94, p. 677, met noot.
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- het de vordering van de derde verweerster tegen de eiseres ongegrond verklaart;
en, opnieuw rechtsprekende,
- verklaart de vordering in vrijwaring van de eerste en de tweede verweersters tegen de 

eiseres, in terugbetaling van de sommen die zij aan hun verzekerde (eigenaar Brufongest) 
vroeger reeds uitkeerden (15.268.754 BEF) en nog zouden moeten uitkeren op diens vor-
dering (de genotsderving van 2.084.438 BEF), ontvankelijk en gegrond en veroordeelt de 
eiseres en Winterthur om de eerste en de tweede verweersters te vrijwaren tegen alle tegen 
haar uitgesproken veroordelingen in hoofdsom, intresten en kosten;

- veroordeelt  de eiseres tot  betaling aan de derde verweerster van de bedragen van 
12.230 euro en 74.784 euro, vermeerderd met de vergoedende intresten sedert 24 juni 
1991 op het eerste bedrag en sedert de gemiddelde datum van 30 juni 1992 op het tweede 
bedrag, alsmede de gerechtelijke intresten vanaf de datum van het arrest.

Tevens wordt de eiseres veroordeeld in de kosten van het hoger beroep, met uitzonde-
ring van de bijkomende kosten van het hoofdberoep van de derde verweerster, die ten 
hare laste blijven.

Het hof van beroep stoelt deze beslissingen op de vaststelling dat de eiseres zowel op 
grond van artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek, als op grond van artikel 1384, eerste 
lid, van dat wetboek aansprakelijk is voor de brand.

De beslissing krachtens welke de eiseres op grond van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek voor de brand aansprakelijk is wordt door het hof van beroep op vol-
gende motieven gestoeld:

"De eerste rechter, die de huurdersaansprakelijkheid van (de eiseres) vaststelt, verwerpt 
daarentegen de eveneens lastens (de eiseres) ingeroepen aansprakelijkheid op grond van 
artikel 1384, lid 1, B.W.

Nochtans staat bij eliminatie vast dat de brand ontstaan is in de elektrische verlichtings-
installatie in het vals plafond boven de etalage van de winkel van (de eiseres), meer be-
paald de installatie die daar enkele maanden voordien voor rekening van (de eiseres) ge-
plaatst werd. Een en ander blijkt met voldoende zekerheid uit de vaststellingen en conclu-
sies van de deskundigen en hun terechte uitsluiten van enige andere aannemelijke bran-
doorzaak.

Welnu, het feit dat geen fout kon worden bewezen ten laste van de elektriciteitsaanne-
mer die de installatie enkele maanden voor de brand plaatste, sluit niet uit dat de zaak ge-
brekkig was op het ogenblik dat de brand ontstond. Evenzo houdt het feit dat niet bewe-
zen is dat de elektriciteitsaannemer een fout beging, niet in dat bewezen is dat hij er geen 
beging.

De vaststelling dat, bij eliminatie van alle andere oorzaken, als vaststaande en bewezen 
oorzaak van de brand een kortsluiting in de vermelde elektrische apparatuur, bedrading of 
lampen, aan te houden is, houdt ipso facto de vaststelling in dat die zaak gebrekkig was op 
het ogenblik dat ze de brand veroorzaakte.

Op (de eiseres) rust derhalve niet alleen de huurdersaansprakelijkheid, maar ook deze 
van de bewaarder van de zaak. Zij dient derhalve in te staan voor de gehele schade die 
veroorzaakt werd door de gebrekkige zaak.

In functie van het bovenstaande kan over de vorderingen zoals ze hierboven opgesomd 
werden en zoals ze voor het hof dienen, als volgt beslist worden.

(...)
B.3) De vordering van de verzekeraars van de verhuurder, Fortis en Zürich, tegen (de 

eiseres) en diens verzekeraar, Winterthur, in terugbetaling van de sommen die zij aan hun 
verzekerde vroeger reeds uitkeerden (15.268.754 BEF) en nog zouden moeten uitkeren op 
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diens vordering (de genotsderving van 2.084.438 BEF).
De vraag die in het kader van deze vordering voor de eerste rechter diende, namelijk de 

vraag welk deel van het onroerend goed (de eiseres) huurde, is in het licht van de vaststel-
ling dat (de eiseres) als bewaarder van de gebrekkige zaak aansprakelijk is voor de totali-
teit van de door het gebrek veroorzaakte schade, niet meer relevant.

Fortis en Zürich vorderen terecht de sommen die zij aan hun verzekerde moeten uitke-
ren, terug van (de eiseres) en diens verzekeraar Winterthur.

Hun hoger beroep op dit stuk is gegrond, dit van Winterthur is ongegrond. (...)
C.1.b) De vordering van Vigaufra ten bedrage van 12.230 euro en 74.784 euro tegen 

(de eiseres).
De vordering is in principe gegrond. (De eiseres) betwist de gevorderde bedragen niet. 

Haar verzekeraar Winterthur houdt onterecht voor dat de omvang van de schade niet door 
stukken gestaafd wordt. Zij verliest daarbij uit het oog dat de schaderaming een belangrijk 
onderdeel vormt van de werkzaamheden van de door de rechtbank van koophandel, zete-
lend in kortgeding in 1991 aangestelde deskundigen en dat de vordering van Vigaufra 
overeenstemt met de terechte conclusies van het verslag.

Bij gebreke aan enige concrete kritiek of betwisting desbetreffend, kan de vordering 
van Vigaufra op basis daarvan als voldoende gestaafd toegekend worden" (arrest, pp. 16-
17 en 19-20).

Grieven
Eerste onderdeel
1.1 Overeenkomstig artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is men niet al-

leen aansprakelijk voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad, maar ook 
voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van zaken die men onder zijn bewaring 
heeft.

Op grond van deze wetsbepaling is de bewaarder van een zaak aansprakelijk wanneer 
deze zaak door een gebrek is aangetast en hierdoor schade wordt veroorzaakt aan derden.

Een zaak is door een gebrek aangetast indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waar-
door zij in bepaalde omstandigheden schade kan berokkenen.

1.2 De loutere omstandigheid dat een zaak schade heeft veroorzaakt laat niet toe te be-
sluiten dat deze gebrekkig is.

1.3 Hoewel het gedrag van een zaak (bv. de kortsluiting van een elektrische installatie) 
een aanwijzing kan zijn van het bestaan van een gebrek, kan het bestaan van een gebrek 
niet louter uit het gedrag van de zaak worden afgeleid. Dit gedrag kan immers zijn oor-
sprong vinden in een andere oorzaak dan een gebrek (bv. in de daad van een derde of 
overmacht).

De rechter kan derhalve, voor de toepassing van artikel 1384, eerste lid, van het Bur-
gerlijk Wetboek, het bestaan van een gebrek van de zaak slechts afleiden uit de gedraging 
van die zaak, wanneer hij elke andere oorzaak dan het gebrek uitsluit.

2. Door te beslissen dat "de vaststelling dat, bij eliminatie van alle andere oorzaken, als 
vaststaande en bewezen oorzaak van de brand een kortsluiting in de elektrische appara-
tuur, bedrading of lampen (d.i. de elektrische verlichtingsinstallatie in het vals plafond bo-
ven de etalage van de winkel van de eiseres), aan te houden is, (...) ipso facto de vaststel-
ling in(houdt) dat die zaak gebrekkig was op het ogenblik dat ze de brand veroorzaakte", 
zodat op de eiseres niet alleen de huurdersaansprakelijkheid, maar ook de aansprakelijk-
heid van de bewaarder van de zaak rust, en zij dient in te staan voor de gehele schade die 
veroorzaakt werd door de gebrekkige zaak (arrest, p. 16, in fine), leidt het hof van beroep 
het bestaan van een gebrek van de zaak (de elektrische apparatuur) af uit het feit dat een 
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kortsluiting in de elektrische apparatuur ontstond, m.a.w. uit het gedrag van die zaak en 
uit het ontstaan van de schade.

Door de aangehaalde overwegingen heeft het hof van beroep evenwel elke andere oor-
zaak van de kortsluiting dan een gebrek niet uitgesloten. Het hof sluit integendeel niet uit 
dat de kortsluiting in de elektrische apparatuur gevolg is van een fout, begaan door de 
elektriciteitsaannemer die de installatie enkele maanden voor de brand plaatste.

De vaststelling door het hof van beroep dat elke andere oorzaak dan een kortsluiting als 
oorzaak van de brand uitgesloten is, impliceert geenszins dat elke andere oorzaak van de 
kortsluiting dan een gebrek van de zaak is uitgesloten.

Het hof van beroep, dat op bovenvermelde gronden beslist dat de eiseres als bewaarder 
van de zaak overeenkomstig artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek aanspra-
kelijk is voor de brand, zodat zij dient in te staan voor alle schade veroorzaakt door de ge-
brekkige zaak, d.w.z. ook voor de schade die niet valt onder de in artikel 1733 van het 
Burgerlijk Wetboek voorziene huurdersaansprakelijkheid, en dat de eiseres bijgevolg ver-
oordeelt om de eerste en de tweede verweersters te vrijwaren voor alle tegen hen uitge-
sproken veroordelingen, zonder dat hierbij onderzocht wordt welk deel van het onroerend 
goed door de eiseres werd gehuurd (en dus welk deel van de door de eigenaar, verzekerde 
van de eerste en de tweede verweersters, geleden schade valt onder de in artikel 1733 van 
het Burgerlijk Wetboek voorziene huurdersaansprakelijkheid) en tot betaling van schade-
vergoeding aan de derde verweerster, medehuurster van het door brand beschadigde pand, 
schendt derhalve artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
3. Overeenkomstig artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk 

voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.
Op grond van deze wetsbepalingen kan de huurder enkel aansprakelijk worden gesteld 

ten aanzien van de verhuurder voor de schade aan het gehuurde goed en dus niet voor 
schade aan derden, zoals bv. de huurder van een ander gedeelte van het onroerend goed.

4. In zoverre de veroordeling van de eiseres tot betaling van 12.230 euro en 74.784 euro 
aan de derde verweerster, die eveneens een deel van het door brand beschadigde gebouw 
aan de Nieuwstraat te Brussel huurde (arrest, p. 9, in medio), stoelt op de vaststelling dat 
eiseres als huurder op grond van artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is 
voor de brand, is deze beslissing niet naar recht verantwoord (schending van artikel 1733 
van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
A. Voeging
De zaken C.05.0427.N en C.06.0082.N zijn gericht tegen hetzelfde arrest en 

dienen dienvolgens te worden gevoegd.
B. In de zaak C.05.0427.N
Middel
Eerste onderdeel
1. Voor de toepassing van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 

kan de rechter het bestaan van een gebrek in de zaak afleiden uit de gedraging 
van die zaak, wanneer hij alle andere oorzaken dan het gebrek voor de veroor-
zaakte schade uitsluit.

Een vroegere daad van een derde waardoor het gebrek in de zaak tot stand is 
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gekomen, maakt als dusdanig geen andere oorzaak dan het gebrek uit voor de la-
ter door dit gebrek veroorzaakte schade. De bedoelde schade blijft immers ver-
oorzaakt door het gebrek.

2. Het arrest beslist dat:
- bij eliminatie van alle andere oorzaken een kortsluiting in de elektrische ap-

paratuur, bedrading of lampen als vaststaande en bewezen oorzaak van de brand 
aan te houden is, wat de vaststelling inhoudt dat de elektrische verlichtingsinstal-
latie in het vals plafond boven de etalage in de winkel van de eiseres gebrekkig 
was op het ogenblik dat ze de brand veroorzaakte;

- het feit dat geen fout kon bewezen worden "ten laste van de elektriciteitsaan-
nemer" die de installatie enkele maanden voor de brand plaatste, niet uitsluit dat 
de zaak gebrekkig was op het ogenblik dat de brand ontstond;

- evenzo het feit dat niet bewezen is dat de elektriciteitsaannemer een fout be-
ging, niet inhoudt dat bewezen is dat hij er geen beging.

3. Op grond hiervan vermocht het arrest te besluiten dat de brandschade door 
kortsluiting was ontstaan en dat een mogelijke fout van de elektriciteitsaannemer 
bij  het  plaatsen  van  de elektriciteitsinstallatie  hieraan  niets  veranderde  en  de 
kortsluiting geen andere oorzaak had dan een gebrek in de installatie.

4. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.05.0427.N en C.06.0082.N.
Inzake C.05.0427.N
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
(...)

1 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Cornelis,  advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. Geinger, Heenen, De Bruyn en Maes.

Nr. 618

3° KAMER - 4 december 2006

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - PRESTATIES - ONVERSCHULDIGD 
BETAALDE - VERJARING - TERMIJN - BEDRIEGLIJKE HANDELINGEN - BEGRIP

2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - PRESTATIES - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - 
VERJARING - TERMIJN - BEDRIEGLIJKE HANDELINGEN - BEGRIP



2476 HOF VAN CASSATIE 4.12.06 - Nr. 618 

3º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 
- PRESTATIES - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VERJARING - TERMIJN - BEDRIEGLIJKE 
HANDELINGEN - BEGRIP

4º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - DUUR - TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - 
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - PRESTATIES - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - BEDRIEGLIJKE 
HANDELINGEN - BEGRIP

1º, 2º, 3º en 4º De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar, als het ten onrechte verlenen van 
prestaties  ten  laste  van  de  arbeidsongeschiktheidsverzekering  of  van  de 
ziektekostenverzekering het gevolg is van bedrieglijke handelingen van de begunstigde;  
noch uit de overweging dat de rechthebbende zich op de hoogte had kunnen stellen over  
zijn  verplichtingen  t.a.v.  zijn  verzekeringsinstelling,  noch  uit  de  vaststelling  dat  de 
gerechtigde de voortzetting  van een activiteit  niet  aan zijn  verzekeringsinstelling  had 
aangegeven, kan wettig het bestaan van bedrieglijke handelingen worden afgeleid die  
het  verlenen  van  onverschuldigde  prestaties  zouden  hebben  veroorzaakt.  (Art.  174, 
eerste lid, 5° en 6°, en derde lid, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

(C. T. N.V.S.M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0071.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 3 maart 2005 is gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
De eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 174, inzonderheid eerste lid, 5° en 6° , en derde lid, van de wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994, voormeld artikel 174, derde lid, zoals het van kracht was vóór de wijziging 
ervan bij de programmawet van 24 december 2002 en zoals gewijzigd bij die programma-
wet;

- de artikelen 1315 en 2268 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit";
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest:
"Dat op tegenspraak en binnen de grenzen van het hoger beroep uitspraak doet,
Verklaart het ontvankelijk en gegrond,
Wijzigt bijgevolg het beroepen vonnis, in zoverre het de rechtsvordering van [de eise-
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res] gegrond verklaart (A.R. nr. 893/N/99), op grond waarvan laatstgenoemde de vernieti-
ging vorderde van de door [de verweerder] op 28 januari 1999 gedane kennisgeving van 
een onverschuldigd bedrag, dat uit alle uitkeringen bestaat die vóór 1 februari 1997 voor 
arbeidsongeschiktheid of als terugbetaling van geneeskundige verzorging zijn uitbetaald;

Wijzigt het beroepen vonnis, in zoverre het de vordering van [de verweerder] onge-
grond verklaart (A.R. nr. 1291 N/99), voor zover deze betrekking heeft op de terugvorde-
ring van onverschuldigde uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of op de terugbetaling 
van geneeskundige verzorging vóór 1 februari 1997;

Zegt bij wege van nieuwe beschikkingen voor recht dat [de eiseres] zich schuldig heeft 
gemaakt aan bedrieglijke handelingen door haar werkzaamheid als zaakvoerder niet bij 
haar verzekeringsinstelling aan te geven, zodat de verjaringstermijn die op [verweerders] 
rechtsvordering tot terugbetaling van de onverschuldigde uitkeringen toegepast moet wor-
den 5 jaar bedraagt;

Zegt derhalve voor recht dat de rechtsvordering tot terugvordering van de uitkeringen 
alleen verjaard is wat betreft de uitkeringen die vóór 1 februari 1994 zijn gestort en [dat] 
de rechtsvordering tot terugvordering van de geneeskundige verzorging enkel verjaard is 
wat betreft de verzorging die vóór 30 juni 1995 is verstrekt;

Aangezien alleen de bepaling van de op deze zaak toepasselijke verjaringstermijn bij 
dit [arbeids]hof aanhangig is gemaakt, blijven andere litigieuze kwesties, waarvan het [ar-
beids]hof niet kennisgenomen heeft, bij de Arbeidsrechtbank te Nijvel aanhangig;

Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Nijvel (afdeling Nijvel);
Veroordeelt [de verweerder] in de appelkosten, door de [eiseres] thans begroot op twee-

honderd drieënzeventig euro en zevenenzestig centiemen",
en grondt die beslissingen met name op de volgende redenen :
"2. De bedrieglijke handelingen van [de eiseres]:
- Het lezen van de conclusie van [eiseres] slaat je met verstomming wanneer zij be-

weert dat zij slechts in de winkel kwam om tijdens haar ziekte wat gezelschap en ver-
strooiing op te zoeken (zie supra).

- Volgens de verklaringen van de betrokkene zelf, die zaakvoerder van de vennoot-
schap was geweest alvorens er vanaf het 3de kwartaal van 1989 ook zelf als verkoopster 
te werken, blijkt immers dat zij tijdens haar verhoor van 19 mei 1998 het volgende heeft 
beweerd : 

'Ik ben ziek sinds 15 april 1992, ik geniet sinds die datum uitkeringen van het zieken-
fonds.

Ik ben van 2 januari 1989 tot 8 september 1989 werkloos geweest. Op 27 juni 1989 
hebben we een coöperatieve vennootschap, 'Les Délices de Boticelli', te Waterloo opge-
richt. (...)

Van bij het begin, op 14 augustus 1989, heb ik het dagelijks beheer waargenomen. Op 4 
oktober 1989 heeft de vennootschap (ikzelf dus) mij als loontrekkende met een drievier-
de-arbeidsregeling in dienst genomen. Ik werk samen met P. en J., die een studentencon-
tract had. In het vierde kwartaal van 1992 heb ik G.M.C. in dienst genomen (...); ik heb 
ook met studenten gewerkt. Ik heb alle documenten en alle contracten van de personen die 
door de 'Délices de Boticelli' in dienst zijn genomen, ondertekend.

Ik werkte niet in de winkel, ik ben vanaf april 1992 met de verkoop in de winkel ge-
stopt. Het is juist dat ik vanaf eind 1992 in de winkel kwam. Ik had op de eerste verdie-
ping, in een bureau, een divan geplaatst. Ik kon het beheer aan niemand delegeren. Ik heb 
steeds een boekhouder gehad en niemand heeft me ooit aangeraden om van mijn werk-
zaamheid als zelfstandige aangifte te doen. De vennootschap heeft nooit winst gemaakt. 
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Ik had de bedrijfswagen en ik heb voeding voor eigen gebruik aangewend. Ik was de be-
heerder, verzorgde alle contacten met de openbare diensten, de BTW, de belastingen, ....

(...)
Ik wist niet dat ik mijn functie binnen de vennootschap diende aan te geven. Ik was 

weliswaar belast met het dagelijks beheer en in die hoedanigheid heb ik alle documenten 
ondertekend die betrekking hadden op de vennootschap (arbeidsovereenkomsten, BTW-
aangiften), ik was regelmatig aanwezig boven de winkel, haast dagelijks, maar ik werkte 
niet in de winkel, ik verkocht niet. Ik was de enige die daadwerkelijk in staat was om zich 
met de vennootschap bezig te houden (mijn vader was te oud, S. werkte in de buiten-
dienst). Ik vond het niet vreemd om mezelf in dienst te nemen; de boekhouder had me ge-
zegd dat dit gebeurde.

Ik wil hieraan toevoegen dat ik wel de indruk heb gewekt de bazin van de winkel te 
zijn. S.J. was niet bekwaam om die rol te vervullen, iemand diende die rol wel op zich te 
nemen. S. kon evenmin die rol vervullen.

(...)
Ik herhaal, ik heb niet het gevoel dat ik een werkzaamheid hervat heb, ik ben de ven-

nootschap blijven beheren zonder te weten dat ik hierdoor problemen kon krijgen. Ik heb 
dit volkomen te goeder trouw gedaan. Men heeft me slecht ingelicht' (proces-verbaal van 
de terechtzitting van 19 mei 1998, opgemaakt door Mevrouw Merveille, adjunct-contro-
leur bij de geneeskundige dienst van het R.I.Z.I.V., dossier van het arbeidsauditoraat van 
Nijvel, A.R. nr. 573 N99).

- Het onderzoeksverslag van 10 juni 1998 van Mevrouw Merveille (R.I.Z.I.V.) wijst er 
met name op dat :

* bij de griffie van de rechtbank van koophandel : de akten van de c.v. 'Les Délices de 
Boticelli' zijn neergelegd op 27 juni 1989 en [de eiseres], die 150 van de 450 aandelen in 
haar bezit heeft, erin vermeld wordt als 'belast met het dagelijks beheer';

* bij de socialistische mutualiteit van Waals-Brabant : het inlichtingenblad voor uitke-
ringen is ondertekend door [de eiseres] zelf, in het gedeelte dat voorbehouden is voor de 
werkgever ! [De eiseres] heeft haar mutualiteit nooit op de hoogte gebracht van haar ban-
den met de c.v. 'Les Délices de Boticelli';

* uit de getuigenissen die in de loop van het onderzoek zijn verzameld, blijkt dat :
- [de eiseres] de personeelsleden zelf heeft aangeworven en de arbeidsovereenkomsten 

heeft ondertekend;
- [de eiseres] regelmatig aanwezig was en dagelijks in de winkel kwam om er haar be-

velen uit te vaardigen en over de goede werking van de winkel te waken;
- [de eiseres] niet in de winkel werkte (behalve in geval van drukte) maar in haar bu-

reau op de eerste verdieping verbleef;
- het personeel haar als de bazin beschouwde en haar raadpleegde voor het werk in de 

winkel; 
- het personeel wist dat ze 'ziek' was. De getuigenissen stemmen wat dat betreft met el-

kaar overeen. Daarenboven blijkt uit de overgelegde documenten dat [de eiseres] regelma-
tig in de winkel aanwezig was, althans vanaf oktober 1992;

* bij de BTW: het onderzoek van de BTW-aangiften toont aan dat [de eiseres] zich bij 
elk (schriftelijk of persoonlijk) contact met de Administratie voorstelt als gedelegeerd be-
stuurder (...).

- Daarenboven erkent [de eiseres], zelfs in een brief van 1 maart aan dit [arbeids]hof, 
het volgende :
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'In die periode hebben de verkoopster, die me hielp en toegewijd maar jong was, [en] 
mijn ouders, die op dat ogenblik meer dan 70 jaar oud waren, zo goed mogelijk getracht 
'vol te houden'. Verschillende verkoopsters zijn in dienst genomen om me te vervangen, 
om hen hulp te bieden. Maar zoiets is duur. Alles ging minder goed.

Ik moest in de winkel langsgaan, al was het maar om te "zien" hoe iedereen zich ge-
droeg, ook om hen te steunen.

Mijn verkoopster was ervaren maar te jong en tevens erg autoritair.
Ze kon niet goed opschieten met de pas in dienst genomen verkoopsters (die in sommi-

ge gevallen ouder waren dan zij). Ik word aanzien als de - weliswaar zieke - bazin, maar 
het was nodig om die illusie te wekken teneinde een zekere orde te kunnen handhaven'.

- Uit al die gegevens kan op afdoende wijze worden opgemaakt dat er een niet aangege-
ven beroepsactiviteit uitgeoefend wordt, die a fortiori niet is toegestaan door de advise-
rend geneesheer van [eiseres'] mutualiteit.

- De aard en de herhaling van de activiteiten tonen aan dat het daadwerkelijk een be-
roepsactiviteit als bestuurder van een vennootschap betreft en deze weinig gemeen heeft 
met een activiteit die zogenaamd bestemd is om zijn zinnen te verzetten of zichzelf op te 
beuren (zie de voormelde brief van 1 maart 2004 van [de eiseres]).

- Het Hof van Cassatie heeft voor het overige onderstreept dat het begrip 'werkzaam-
heid' in zijn gewone betekenis moet worden begrepen en niet mag worden beperkt tot de 
'beroepsarbeid' alleen (Cass., 23 april 1990, J.T.T., 1990, p. 466).

- Bijgevolg veronderstelt het recht op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid niet 
alleen de stopzetting van elke (andere dan de toegestane) beroepsarbeid,  maar ook de 
stopzetting van elke werkzaamheid die het vermogen vergroot of, met andere woorden, 
elke gewoonlijk, toevallig of zelfs bij uitzondering uitgeoefende werkzaamheid, die ge-
richt is op de productie van goederen of diensten, waaruit rechtstreeks of onrechtstreeks 
een economisch voordeel voor zichzelf of voor anderen gehaald kan worden (in die zin : 
Cass., 18 mei 1992, Chr. Dr. Soc., 1992, p. 329; 23 april 1990, op.cit.; 21 januari 1982, 
Bull. inf. INAMI, 1982, p. 323; Arbeidshof Bergen, 24 maart 1993, Bull. inf. INAMI, 
1993, p. 513; Arbeidshof Antwerpen, 25 juni 1991, R.D.S., 1992, p. 58; Arbeidshof Luik, 
17 januari 1989, Bull. inf. INAMI, 1989, p. 155).

- Zelfs al heeft [de eiseres] geen geldelijke bezoldiging ontvangen, zij heeft te deze 
voordelen in natura genoten in de vorm van voeding die zij voor eigen gebruik uit de win-
kel heeft gehaald en in het gebruik van de bedrijfswagen. Al heeft zij geen loon ontvan-
gen, toch was de aard van de verrichte werkzaamheid 'gericht op de productie van goede-
ren of diensten', zodat haar werkzaamheid noodzakelijkerwijs vooraf goedgekeurd diende 
te worden door de adviserend geneesheer.

- Men dient er overigens op te wijzen dat de [eiseres], vanaf de oprichting van de ven-
nootschap in 1989 tot  haar aanwerving als verkoopster eind datzelfde jaar,  uitsluitend 
zaakvoerder van de vennootschap was en dat zij die werkzaamheid als zelfstandige even-
min heeft aangegeven bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, hoewel ze daar-
toe wettelijk verplicht was.

- Ten slotte, wat het argument betreft dat [de eiseres] niet geweten zou hebben dat zij 
haar rol binnen de vennootschap diende aan te geven (zie supra), wijst het [arbeids]hof 
erop dat zij bijgestaan werd door een boekhouder en een sociaal secretariaat en dat zij 
zich dus zonder enige twijfel op de hoogte had kunnen stellen van de omvang van haar 
verplichtingen (zie in die zin het mondeling advies van eerste advocaat-generaal Bonheu-
re op de openbare terechtzitting van 16 december 2004).

- Gelet op de voorgaande gegevens, moet het hoger beroep, zoals beperkt tot de be-
drieglijke handelingen in hoofde van [de eiseres], ontvankelijk en gegrond worden ver-
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klaard.
- Het bestreden vonnis moet bijgevolg gewijzigd worden, in zoverre het de rechtsvorde-

ring tot terugvordering van de onverschuldigde uitkeringen verjaard verklaart voor de hele 
periode vóór 1 februari 1997.

- De verjaring waarmee te dezen rekening moet worden gehouden, is de vijfjarige ver-
jaring, zodat enkel de uitkeringen die vóór 1 februari 1994 zijn gestort, (verjaringsstuiten-
de akte van 28 januari 1999 en gepost op 1 februari 1999 [...]) en de geneeskundige ver-
zorging die vóór 30 juni 1995 is verstrekt (verjaring door [de verweerder] gestuit op 11 
juni 2001 [...]) , als verjaard kunnen worden beschouwd".

Grieven
Eerste onderdeel
Elk vonnis moet de redenen bevatten op grond waarvan de rechter tot zijn overtuiging 

is gekomen.
Hoewel hij kan verwijzen naar de redenen van een proceshandeling, moeten de partijen 

vooralsnog van die redenen kennisgenomen kunnen hebben en moet het Hof ze kunnen 
controleren.

Te dezen verwijst het bestreden arrest, in zijn motivering, naar het "mondeling advies 
van Mevrouw de eerste advocaat-generaal M. Bonheure op de openbare terechtzitting van 
16 december 2004".

Aangezien het om een mondeling advies gaat waarvan het arrest de bewoordingen niet 
weergeeft, heeft de eiseres, na de uitspraak van het arrest, niet kunnen kennisnemen van 
de redenen waarnaar dat arrest zodoende verwijst en verkeert het Hof in de onmogelijk-
heid om die redenen te controleren en met name na te gaan of zij niet strijdig zijn met de 
eigen redenen van het arrest.

Het bestreden arrest is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Luidens artikel 174, eerste lid, 5° en 6°, van de in het middel bedoelde gecoördineerde 

wet van 14 juli 1994, verjaart de vordering tot terugvordering van de waarde van de ten 
laste van de verzekering voor geneeskundige verzorging ten onrechte verleende prestaties, 
twee jaar na het einde van de maand waarin die prestaties zijn uitbetaald (5°) of waarin 
die prestaties zijn vergoed (6°).

Luidens het derde lid van dat artikel 174 (in zijn opeenvolgende versies), gelden die 
tweejarige verjaringen niet als het verlenen van prestaties het gevolg zou zijn van bedrieg-
lijke handelingen waarvoor hij wie ze tot baat strekten, verantwoordelijk is. In dat geval 
bedraagt de verjaringstermijn vijf jaar.

Aangezien de wetgever de "bedrieglijke handelingen" niet gedefinieerd heeft, wordt, 
overeenkomstig het gemeen recht, daaronder een oneerlijke handelwijze verstaan, met het 
kwaadaardige opzet om de verzekeringsinstelling te bedriegen.

De toepassing van het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" veronderstelt 
insgelijks het bestaan van bedrog, dat een kwaadaardig opzet, een opzettelijke misleiding 
veronderstelt. 

Te dezen beschrijven de in het middel weergegeven redenen het gedrag van de eiseres, 
waarbij geoordeeld wordt dat haar gedrag aantoont "dat er een niet aangegeven beroepsac-
tiviteit uitgeoefend wordt, die a fortiori niet is toegestaan", maar vermelden ze geen enke-
le bedrieglijke handeling waaraan de eiseres zich schuldig zou hebben gemaakt.

Zij had in haar appelconclusie immers aangevoerd dat het verzuim van aangifte op zich 
geen bedrieglijke handeling vormde, dat zij er zich niet van bewust was een werkzaam-
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heid te hebben verricht die niet verenigbaar was met de uitbetaling van ZIV-uitkeringen.
Het arrest antwoordt slechts vormelijk op dit verweer, op grond dat "wat het argument 

betreft dat [de eiseres] niet geweten zou hebben dat zij haar rol binnen de vennootschap 
diende aan te geven (zie supra), het [arbeids]hof erop wijst dat zij bijgestaan werd door 
een boekhouder en een sociaal secretariaat en dat zij zich dus zonder enige twijfel op de 
hoogte had kunnen stellen van de omvang van haar verplichtingen (zie in die zin het mon-
deling advies van Mevrouw de eerste advocaat-generaal M. Bonheure op de openbare te-
rechtzitting van 16 december 2004)".

Deze reden is onwettig. De omstandigheid dat de eiseres zich op de hoogte had kunnen 
stellen van de omvang van haar verplichtingen, impliceert niet dat zij zich van die om-
vang bewust was en dat de niet-aangifte het gevolg was van het kwaadwillig opzet om de 
verweerder te bedriegen.

Het bestreden arrest verantwoordt zijn beslissing dat de eiseres bedrieglijke handelin-
gen heeft gesteld, niet naar recht, en dat de vijfjarige verjaring derhalve op haar van toe-
passing is (schending van de bepalingen van artikel 174 van de in het middel bedoelde 
wet van 14 juli 1994 en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia cor-
rumpit").

Daarenboven moet de bedrieglijke handeling aangetoond worden door het organisme 
die zich erop beroept (artikel 174, derde lid, bedoeld in het middel, artikelen 1315, eerste 
en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, en 870 van het Gerechtelijk Wetboek), aange-
zien goede trouw steeds vermoed wordt en hij die zich op kwade trouw beroept, die moet 
bewijzen (artikel 2268 van het Burgerlijk Wetboek).

Het bestreden arrest, dat erop wijst dat "het lezen van de conclusie van [eiseres] je met 
verstomming slaat" en oordeelt dat haar uitleg ongeloofwaardig is,  beslist bijgevolg in 
werkelijkheid dat de eiseres niet aantoont dat ze te goeder trouw is en keert zodoende de 
bewijslast onwettig om (schending van artikel 174 van de bepalingen van de in het middel 
bedoelde wet van 14 juli 1994 en van de artikelen 1315, eerste en tweede lid, van het Bur-
gerlijk Wetboek, en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en miskent de regel dat goede 
trouw steeds vermoed wordt en dat hij die zich op kwade trouw beroept, die moet bewij-
zen (schending van artikel 2268 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Artikel 174, eerste lid, 5° en 6°, en derde lid, van de wet betreffende de ver-

plichte  verzekering  voor  geneeskundige  verzorging  en  uitkeringen,  gecoördi-
neerd op 14 juli 1994, bepaalt dat de vordering tot terugvordering van de waarde 
van de ten laste van de arbeidsongeschiktheidsverzekering of van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging ten onrechte verleende prestaties, na twee jaar 
verjaart, behalve wanneer het ten onrechte verlenen van prestaties het gevolg is 
van bedrieglijke handelingen waarvoor hij wie ze tot baat strekten, verantwoor-
delijk is; in dat geval bedraagt de verjaringstermijn vijf jaar.

Noch uit de overweging dat de eiseres zich op de hoogte had kunnen stellen 
van de omvang van haar verplichtingen ten aanzien van haar verzekeringsinstel-
ling, noch uit de vaststelling dat zij de voortzetting van een werkzaamheid niet 
aan haar verzekeringsinstelling had aangegeven, noch uit enig in het arrest ver-
melde feit, kan wettig het bestaan van bedrieglijke handelingen worden afgeleid 
die het verlenen van onverschuldigde prestaties zouden hebben veroorzaakt.
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Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige punten van het tweede on-

derdeel of van het eerste onderdeel, die niet tot een ruimere cassatie kunnen lei-
den.

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

vankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

4 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Simont en Draps.

Nr. 619

3° KAMER - 4 december 2006

RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - CONCLUSIES - 
MEDEDELING - BEGRIP - DRAGER

Alle conclusies worden aan de tegenpartij of aan haar advocaat gezonden, terzelfdertijd als  
zij  ter  griffie  worden  neergelegd;  die  bepaling  sluit  niet  uit  dat  die  mededeling  door 
toedoen van een drager geschiedt. (Art. 745, eerste lid, Ger.W.)

(D. T. INSTITUT BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0046.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 13 februari 2006 is gewe-

zen door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 745, inzonderheid eerste lid, 747, meer bepaald §2, en 870 van het Ge-
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rechtelijk Wetboek;
- artikel 1315, meer bepaald het tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955.
Aangevochten beslissingen
Het arrest weigert de derde aanvullende en samenvattende conclusie van de verweerder 

uit het debat te weren, niettegenstaande de eiser voorhoudt die conclusies niet te hebben 
ontvangen, op grond dat "(de verweerder) bewijst dat hij zijn derde aanvullende en sa-
menvattende conclusie van 28 november 2005 aan (de eiser) heeft overgelegd (bericht van 
overhandiging aan een koerier, van een [aan de eiser] bestemde brief, met betaling van de 
rit, waarbij [de eiser] niet aantoont dat hij op 28 november 2005 van de advocaat [van de 
verweerder] een andere brief dan de conclusie ontvangen heeft); dat die conclusie in aan-
merking wordt genomen".

Grieven
Artikel 745 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt :
"Alle conclusies worden aan de tegenpartij of aan haar advocaat gezonden tezelfder tijd 

als zij ter griffie worden neergelegd.
De overlegging van de conclusies wordt geacht te zijn verricht vijf dagen na de toezen-

ding".
Artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de conclusies binnen een welbe-

paalde termijn aan de tegenpartij moeten worden overgelegd, waarbij die termijn, in voor-
komend geval en zoals in dit geval, door de rechter vastgesteld wordt.

Te dezen moest de laatste conclusie van de [verweerder], samenvattende conclusie ge-
noemd, vóór 29 november 2005 [aan de] eiser toegezonden worden.

De eiser heeft ze nooit ontvangen.
Het arrest beslist niettemin om die conclusie in aanmerking te nemen en op grond hier-

van [eisers] rechtsvordering te verwerpen, op grond dat de verweerder op 28 november 
2005 een aan de eiser gerichte "brief" aan een koerier overhandigd heeft en dat de eiser 
niet aantoont dat die envelop de conclusie van de eiser niet bevatte en dat hij ze niet ont-
vangen had.

Krachtens de voormelde artikelen 745, eerste lid, en 747, §2, van het Gerechtelijk Wet-
boek, moeten de conclusies aan de tegenpartij worden overgelegd binnen de door de rech-
ter vastgestelde termijn.

Een voor de eiser bestemde "brief" aan een koerier overhandigen, die zogezegd conclu-
sies bevat, staat niet gelijk met het toezenden van zijn conclusies aan de tegenpartij. Con-
clusies aan de tegenpartij toezenden, houdt in dat zij hem overhandigd worden of aan de 
post, op zijn adres, overhandigd worden.

Daarenboven diende de verweerder te bewijzen dat de envelop waarvan hij beweerde 
dat hij ze op 28 november 2005 aan een koerier had toevertrouwd, zijn conclusie bevatte 
en dat ze aan de eiser was overgelegd.

Eerste onderdeel
Het arrest, dat beslist dat het aan de eiser staat te bewijzen dat hij de aan een koerier 

toevertrouwde brief niet heeft ontvangen en dat de conclusie van de verweerder niet in die 
brief was vervat, schendt bijgevolg enerzijds de artikelen 745, eerste lid, en 747, §2, van 
het Gerechtelijk Wetboek, die de concluderende partij verplichten haar conclusies binnen 
de vastgestelde termijn aan de tegenpartij over te leggen en dus te bewijzen dat zij die ver-
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plichting heeft nageleefd, en miskent anderzijds de regel volgens welke degene die be-
weert bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van het feit dat het tenietgaan van zijn ver-
bintenis heeft teweeggebracht (schending van de artikelen 1315, inzonderheid het tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Het arrest, dat de conclusie van de verweerder in aanmerking neemt om de rechtsvorde-

ring van de eiser te verwerpen maar niet vaststelt dat die conclusie daadwerkelijk aan de 
eiser is overhandigd, miskent daarenboven eisers recht van verdediging.

Aangezien niet is aangetoond dat de envelop die op 28 november 2005 aan een koerier 
is toevertrouwd, de samenvattende conclusie van de verweerder bevatte en dat ze vervol-
gens aan de eiser is overhandigd, moet immers geoordeeld worden dat laatstgenoemde 
geen verweer heeft kunnen voeren en dat hij geen eerlijk proces heeft genoten (misken-
ning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, en schending van artikel 
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden, waarin het recht van elke rechtszoekende op een eerlijk proces is vastgelegd).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Beide onderdelen samen

Luidens artikel 745, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, worden alle con-
clusies aan de tegenpartij of aan haar advocaat gezonden, terzelfder tijd als zij ter 
griffie worden neergelegd.

Geen enkele wettelijke bepaling sluit uit dat die mededeling door toedoen van 
een koerier kan geschieden.

Het arrest, dat vaststelt dat de verweerder "zijn derde aanvullende en samen-
vattende conclusie heeft overgelegd [...] op 28 november 2005", oordeelt dat hij 
aantoont dat hij zijn conclusies aan de eiser heeft overgelegd, door "[een] bericht 
van overhandiging, aan een koerier, van een [aan de eiser] bestemde brief, met 
betaling van de rit, waarbij [laatstgenoemde] niet aantoont dat hij op 28 novem-
ber 2005 van de advocaat [van de verweerder] een andere brief dan [de voormel-
de] conclusie ontvangen heeft".

Het arrest, dat op die gronden oordeelt dat de verweerder het hem opgelegde 
bewijs levert van het feit dat zijn conclusie aan de eiser is toegezonden, zonder 
dat deze het tegendeel bewijst, en op die grond beslist om die conclusie in aan-
merking te nemen, schendt geen van de wettelijke bepalingen en miskent het al-
gemeen beginsel niet die in het middel zijn aangegeven.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

4 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, waarnemend 
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voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. De Bruyn en Geinger 

Nr. 620

3° KAMER - 4 december 2006

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- WETTIGHEIDSTOEZICHT - BEVOEGDHEID EN VERPLICHTINGEN VAN HET MET EIGENLIJKE 
RECHTSPRAAK BELAST ORGAAN

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - ARTIKEL 159 GW. (1994) - 
WETTIGHEIDSTOEZICHT - BEVOEGDHEID EN VERPLICHTINGEN VAN HET MET EIGENLIJKE 
RECHTSPRAAK BELAST ORGAAN

1º en 2º Elk met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan en moet nagaan of de besluiten  
en verordeningen waarop een vordering, verweer of  exceptie is gegrond, met de wet  
overeenstemmen1; dit wettigheidstoezicht met het oog op de mogelijke weigering van de 
toepassing van administratieve akten, betreft zowel de externe of formele wettigheid van  
die akten als hun interne wettigheid2. (Art. 159, Gw. 1994)

(B. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0066.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 10 mei 2006 door het Ar-

beidshof te Brussel is gewezen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 149 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 4 en 12, 4°, van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie 

van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondge-
bied van het Rijk;

- de artikelen 41 en 58 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, ge-
coördineerd bij het koninklijk besluit van 18 juli 1966.

Aangevochten beslissingen en redenen

1 Cass. 22 maart 1993, A.R. 9512, nr. 154, met concl. O.M. in Bull en Pas., 1993, I, inz. nr. 14 van 
de concl.; Cass. 20 juni 1997, A.R. D.96.0005.N, nr. 290; Cass. 12 sept. 1997, A.R. C.96.0340.F, nr. 
349.
2 Zie Cass. 10 juni 1996, A.R. S.95.0114.F, nr. 227, met concl. O.M. in Bull. en Pas., 1996, I, inz. nr. 
6  van  de  concl.;  Cass.  31  mei  2001,  A.R.  C.98.0198.N,  nr.  323;  Cass.  23  okt.  2006,  A.R. 
S.05.0042.F, nr. 502, redenen.
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Het arrest wijst er, enerzijds, op dat, volgens de eiser, de beslissing op grond waarvan 
de minister van Binnenlandse Zaken zijn vordering tot verblijfsregularisatie op 1 april 
2003 verwerpt, een onwettige individuele akte is waarvan de rechter de toepassing moet 
weigeren en oordeelt, anderzijds, dat het arbeidshof, in tegenstelling tot wat [de eerste 
verweerder] betoogt, bevoegd was "om een beslissing te verwerpen die genomen is op 
grond van de wet van 22 december 1999 en die de regularisatie van het verblijf van een 
vreemdeling weigert, indien het vaststelt dat die beslissing niet overeenkomstig de voor-
melde wet is genomen", en, beslist vervolgens dat het hoofdberoep en het tussenberoep 
die respectievelijk door [de eerste] en de [tweede verweerder] zijn ingesteld, gegrond zijn 
en dat de eiser alleen recht heeft op dringende medische hulp. Het arrest vernietigt derhal-
ve het beroepen vonnis, bevestigt voor zover nodig de beslissing van de [tweede verweer-
der], die de aan de eiser verstrekte maatschappelijke dienstverlening met ingang van 1 
september 2003 geschrapt had, en zegt voor recht dat de eiser "de ontvangen bedragen 
dient terug te betalen, in het kader van de voorlopige tenuitvoerlegging van het bestreden 
vonnis".

Het arrest verantwoordt zijn beslissing op de volgende gronden:
"Te dezen beschikt het [arbeids]hof niet over alle gegevens om klaarblijkelijke onregel-

matigheden vast te stellen; [...] die zijn overigens niet zo klaarblijkelijk, zoniet had de 
Raad van State hierover reeds uitspraak gedaan; [...] uit de lezing van de beslissing van de 
minister van Binnenlandse Zaken [...] blijkt daarenboven dat hij zijn beslissing grondt op 
een onwettig verblijf in Nederland en een aanhouding in maart 1998; [...] de minister van 
Binnenlandse  Zaken  beschikt  over  een  ruime  beoordelingsbevoegdheid;  [...]  dit 
[arbeids]hof kan alleen een kennelijk onredelijke uitoefening van deze bevoegdheid cen-
sureren; [...] uit de weinige gegevens waarover het arbeidshof te dezen beschikt, kan geen 
misbruik van de ministeriële bevoegdheid worden afgeleid; [...] het staat niet aan het [ar-
beids]hof te oordelen over de wenselijkheid van de akte of over de wenselijkheid, voor de 
overheid, om geen akte uit te vaardigen".

Grieven
Eerste onderdeel
De eiser betoogt in zijn hoofdconclusie en in de conclusie die hij na neerlegging van 

het geschrift van het openbaar ministerie heeft genomen, dat de beslissing van 1 april 
2003 van de minister van Binnenlandse Zaken onwettig was op grond, enerzijds, dat die 
beslissing, in strijd met artikel 41 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de ta-
len in bestuurszaken, "in het Nederlands was opgemaakt, terwijl de [eiser] voor de volle-
dige regularisatieprocedure voor de Franse taal gekozen had", en, anderzijds, dat de mi-
nister, in strijd met artikel 12, §4, van de wet van 22 december 1999, verzuimd had de 
zaak bij een kamer van de Commissie voor regularisatie aanhangig te maken, hoewel hij 
afstand nam van het gunstig advies van het secretariaat van die commissie.

Het arrest antwoordt noch door de in het middel weergegeven redenen noch door enig 
andere reden op die conclusies. Het is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed 
(schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Luidens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene, 

provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zover zij met de wet-
ten overeenstemmen. De bepaling is van toepassing op de individuele administratieve ak-
ten.  Het  bij  die  bepaling  ingevoerde  wettigheidstoezicht  heeft  een  volstrekt  algemene 
draagwijdte. Het betreft zowel de externe als de interne wettigheid van de administratieve 
akte en is geenszins beperkt tot de klaarblijkelijke onregelmatigheden die deze akte zou-
den aantasten.

De vaststelling van het arrest "dat het [arbeids]hof te dezen niet over alle gegevens be-
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schikt om klaarblijkelijke onregelmatigheden vast te stellen" en "dat die overigens niet zo 
klaarblijkelijk zijn, zoniet had de Raad van State hierover reeds uitspraak gedaan", verant-
woordt de beslissing van het arbeidshof om de litigieuze beslissing van 1 april 2003 van 
de minister van Binnenlandse Zaken niet te verwerpen, niet naar recht (schending van ar-
tikel 159 van de Grondwet).

Derde onderdeel
Artikel 41, §1, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuursza-

ken bepaalt dat de centrale diensten voor hun betrekkingen met de particulieren gebruik 
maken van de drie talen waarvan de betrokkenen zich hebben bediend. De administratieve 
akte die deze regel miskent, is luidens artikel 58 van dezelfde gecoördineerde wetten nie-
tig.

Wat de toepassing van de regel van artikel 41, §1, betreft, beschikt de administratie 
over geen enkele beoordelingsbevoegdheid.

De vaststelling van het arrest "dat de minister van Binnenlandse Zaken over een ruime 
beoordelingsbevoegdheid beschikt", "dat dit [arbeids]hof alleen een kennelijk onredelijke 
uitoefening van deze bevoegdheid kan censureren", "dat uit de weinige gegevens waar-
over het arbeidshof te dezen beschikt, geen misbruik van de ministeriële bevoegdheid kan 
worden afgeleid", verantwoordt de beslissing van de feitenrechters om de toepassing van 
de beslissing van 1 april 2003 van de minister van Binnenlandse Zaken niet te verwerpen 
op grond van de door de eiser aangevoerde schending van artikel 41, §1, van de gecoördi-
neerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, niet naar recht (schending van 
de artikelen 159 van de Grondwet, 41, §1, en 58 van de gecoördineerde wetten op het ge-
bruik van de talen in bestuurszaken).

Vierde onderdeel
Luidens artikel 4 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het 

verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van 
het  Rijk,  oordeelt  de  minister  of  zijn  gemachtigde  over  de  regularisatieaanvragen  op 
grond van een advies van de Commissie voor regularisatie.

Wanneer, volgens artikel 12, §4, eerste lid, van dezelfde wet, het secretariaat van de 
Commissie voor regularisatie vaststelt dat het bij de aanvraag gevoegde dossier volledig is 
en dat prima facie blijkt dat de aanvraag kan leiden tot een gunstig advies, zendt het deze 
met een gunstig advies voor beslissing over aan de minister. Het tweede lid van dat artikel 
bepaalt dat, als de minister wenst af te wijken van dit advies, hij de aanvraag aanhangig 
maakt bij een kamer van de Commissie voor regularisatie, die na een procedure op tegen-
spraak, een nieuw advies uitbrengt. De aanvraag wordt vervolgens opnieuw overgezonden 
aan de minister, die een definitieve beslissing neemt.

Het aanhangig maken van de zaak door de minister bij een kamer van de Commissie 
voor regularisatie, met het oog op een nieuw advies na een procedure op tegenspraak, is 
een substantiële vormvereiste. De minister, die wenst af te wijken van het prima facie 
gunstig advies, bepaald in het eerste lid van artikel 12, §4, van de wet van 22 december 
1999, moet de zaak bijgevolg vóór het nemen van zijn beslissing bij een kamer van de 
Commissie voor regularisatie aanhangig maken. Wat dat betreft beschikt hij dus evenmin 
over enige beslissingsbevoegdheid.

De vaststelling van het arrest "dat de minister van Binnenlandse Zaken over een ruime 
beoordelingsbevoegdheid beschikt", "dat dit [arbeids]hof alleen een kennelijk onredelijke 
uitoefening van deze bevoegdheid kan bestraffen", "dat uit de weinige gegevens waarover 
het arbeidshof te dezen beschikt, geen misbruik van de ministeriële bevoegdheid kan wor-
den afgeleid", verantwoordt de beslissing van de feitenrechters om de toepassing van de 
beslissing van 1 april 2003 van de minister van Binnenlandse Zaken niet te verwerpen op 
grond van de door de eiser aangevoerde schending van artikel 12, §4, van de wet van 22 
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december 1999, niet naar recht (schending van de artikelen 159 van de Grondwet, 4 en 12, 
§4, van de wet van 22 december 1999).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Luidens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de alge-

mene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zover 
zij met de wetten overeenstemmen.

De met eigenlijke rechtspraak belaste gerechten kunnen en moeten krachtens 
die bepaling de interne en externe wettigheid nagaan van elke administratieve 
akte waarop een vordering, verweer of exceptie is gegrond.

Dit wettigheidstoezicht is niet beperkt tot de klaarblijkelijke onregelmatighe-
den die deze akte zouden aantasten.

Het arrest, dat oordeelt "dat het [arbeids]hof te dezen niet over alle gegevens 
beschikt om klaarblijkelijke onregelmatigheden vast te stellen [en] dat die overi-
gens niet zo klaarblijkelijk zijn, zoniet had de Raad van State hierover reeds uit-
spraak gedaan", verantwoordt zijn beslissing om de ministeriële beslissing van 1 
april 2003 tot weigering van eisers verblijfsregularisatie niet te verwerpen, niet 
naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het eerste 

middel of van het tweede middel, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 

ontvankelijkheid van de hogere beroepen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de tweede verweerder in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.

4 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 621

2° KAMER - 5 december 2006
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1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OVEREENKOMSTEN. 
REGRES — VERZEKERING. INDEPLAATSSTELLING - ARBEIDSONGEVAL - 
AANSPRAKELIJKE DERDE - ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - REGRESVORDERING - 
VERGOEDING VAN HET SLACHTOFFER DOOR DE AANSPRAKELIJKE - GEVOLG

2º ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - AANSPRAKELIJKE DERDE - 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - REGRESVORDERING - VERGOEDING VAN HET SLACHTOFFER 
DOOR DE AANSPRAKELIJKE - GEVOLG

3º INDEPLAATSSTELLING - ARBEIDSONGEVAL - VERZEKERING - 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - REGRESVORDERING - VERGOEDING VAN HET SLACHTOFFER 
DOOR DE AANSPRAKELIJKE - GEVOLG

1º,  2º  3º  en  De  omstandigheid  dat  de  aansprakelijke  voor  de  schadepost  
"meerinspanningen"  het  slachtoffer  heeft  vergoed,  staat  niet  eraan in de weg dat  de  
arbeidsongevallenverzekeraar als indeplaatsgestelde in  de rechten van de getroffene, 
tegen die aansprakelijke een rechtsvordering kan instellen voor de recuperatie van de  
vergoedingen die de arbeidsongevallenverzekeraar aan het slachtoffer heeft uitgekeerd, 
en  dit  tot  beloop  van  het  bedrag  dat  volgens  het  gemene  recht  aan  de  getroffene  
verschuldigd is voor dezelfde schade als die welke krachtens die wet is vergoed.  (Artt. 
1382  en  1383,  B.W.;  Artt.  46,  §2,  eerste  lid,  47,  51bis,  51ter,  en  59quinquies, 
Arbeidsongevallenwet)

(AXA BELGIUM n.v. T. B.)

ARREST

(A.R. P.06.1111.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Brussel van 19 mei 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 23 Gerechtelijk Wetboek strekt het gezag van het rechter-

lijk gewijsde zich niet verder uit dan tot hetgeen het voorwerp van de beslissing 
heeft uitgemaakt. Vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is, dat de vorde-
ring op dezelfde oorzaak berust, dat de vordering tussen dezelfde partijen bestaat 
en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid gedaan is.

Een beslissing, al dan niet in kracht van gewijsde gegaan, heeft geen gezag van 
gewijsde ten aanzien van een partij die in het geschil dat aanleiding is geweest 
voor die beslissing, geen partij was.

2. Krachtens artikel 47 Arbeidsongevallenwet kan de arbeidsongevallenverze-
keraar, te dezen de eiseres, een rechtsvordering instellen tegen de voor het ar-
beidsongeval aansprakelijke, te dezen de verweerster, tot beloop van de krach-
tens artikel 46, §2, eerste lid, gedane uitkeringen, de ermee overeenstemmende 
kapitalen, alsmede de bedragen en kapitalen bedoeld bij de artikelen 51bis, 51ter 
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en 59quinquies; hij kan die burgerlijke vordering instellen op dezelfde wijze als 
het slachtoffer of zijn rechthebbenden en hij wordt gesubrogeerd in de rechten 
die de getroffene of zijn rechthebbenden bij niet-vergoeding overeenkomstig ar-
tikel 46, §2, eerste lid, krachtens het gemene recht, hadden kunnen uitoefenen.

3. De omstandigheid dat de aansprakelijke voor de schadepost "meerinspan-
ningen" het slachtoffer heeft vergoed, staat niet eraan in de weg dat de arbeids-
ongevallenverzekeraar als indeplaatsgestelde in de rechten van de getroffene, te-
gen die aansprakelijke een rechtsvordering kan instellen voor de recuperatie van 
de vergoedingen die de arbeidsongevallenverzekeraar aan het slachtoffer heeft 
uitgekeerd, en dit tot beloop van het bedrag dat volgens het gemene recht aan de 
getroffene verschuldigd is voor dezelfde schade als die welke krachtens die wet 
is vergoed.

4. De appelrechters oordelen:
- het ongeval dat aanleiding is geweest tot die schade, is voor de getroffene te-

vens een arbeidsongeval.
- de verweerster is bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 

29 juni 2001 veroordeeld om aan de getroffene schadevergoeding te betalen we-
gens de meerinspanningen die deze moet doen.

- het vonnis van 29 juni 2001 heeft kracht van gewijsde, "zodat de rechtbank 
hierop thans niet meer kan terugkomen".

-  de vordering die de arbeidsongevallenverzekeraar  tegen de aansprakelijke 
kan instellen, berust op een indeplaatsstelling waardoor de schuldvordering zelf 
overgaat naar het vermogen van de verzekeraar.

- het slachtoffer zelf heeft van de aansprakelijke vergoeding gekregen, zodat 
de arbeidsongevallenverzekeraar de terugbetaling niet kan vorderen van de aan-
sprakelijke; zijn rechten zijn uitgeput.

Aldus verantwoorden ze hun beslissing niet naar recht en schenden ze de in het 
middel als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over "meerin-

spannigen".
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Leuven, 

zitting houdende in hoger beroep.

5 december 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Geinger.
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Nr. 622

2° KAMER - 5 december 2006

1º MEINEED - MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - MEINEED - BEGRIP

1º en2º Het misdrijf  van valse eed bij een verzegeling of een boedelbeschrijving vereist  
enkel  algemeen opzet,  wat inhoudt dat de dader het misdrijf  wetens en willens heeft  
gepleegd, dit is dat hij ervan bewust is dat de boedelbeschrijving bij dewelke hij de eed  
aflegt, verkeerde of onvolledige gegevens bevat; het feit dat de dader hierbij te goeder  
trouw gemeend heeft dat hij bepaalde vermogensbestanden niet diende aan te geven  
omdat  daarover  tussen  de  partijen  afspraken  bestonden,  brengt  geen  staffeloosheid 
mee1. (Art. 226, tweede lid, Sw.)

(B. T. S.)

ARREST

(A.R. P.06.1132.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 28 juni 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het misdrijf bedoeld in artikel 226, tweede lid, Strafwetboek vereist enkel 

het algemeen opzet. Dit houdt in dat de dader het misdrijf wetens en willens 
heeft gepleegd, dit is dat hij ervan bewust is dat de boedelbeschrijving bij dewel-
ke hij de eed aflegt, verkeerde of onvolledige gegevens bevat. Het feit dat de da-
der hierbij te goeder trouw gemeend heeft dat hij bepaalde vermogensbestanden 
niet diende aan te geven omdat daarover tussen de partijen afspraken bestonden, 
brengt geen straffeloosheid mee.

2. Het arrest oordeelt dat slechts een algemeen opzet vereist is, erin bestaande 
bewust activa niet te hebben opgegeven bij de boedelbeschrijving, wat in deze 
zaak beide partijen ontegensprekelijk bewust hebben gedaan. Aldus beantwoordt 
het arrest eisers verweer dat hij het misdrijf niet wetens en willens heeft gepleegd 
en verantwoordt het de beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum

1 Zie Cass. 29 sept. 1992, A.R. 5733, nr. 634; Cass. okt. 2003, A.R. P.03.1030.F, nr. 519.
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 december 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. P. Helsen, Hasselt.

Nr. 623

2° KAMER - 5 december 2006

VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - 
VERSTEKVONNIS - BETEKENING - SCHORSING VAN DE VERJARING - BEGRIP

Wanneer de betekening van een bij verstek gewezen beslissing niet aan de persoon van  
de  beklaagde  gebeurde,  is  de  verjaring  van  de  strafvordering  geschorst  vanaf  het 
verstrijken  van  de  gewone  verzettermijn  tot  op  de  dag  waarop  het  verzet  wordt  
aangetekend,  op  voorwaarde  dat  het  verzet  ontvankelijk  wordt  verklaard12.  (Art.  24, 
eerste lid, V.T.Sv.; Artt. 151 en 187, Sv.)

(V.)

ARREST

(A.R. P.06.1143.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 30 juni 2006. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
1. Het middel voert aan dat het bestreden arrest onterecht oordeelt dat tijdens 

de buitengewone verzettermijn de verjaring van de strafvordering is geschorst. 
2. In de buitengewone verzettermijn, totdat de beklaagde verzet aantekent, kan 

het openbaar ministerie niet optreden. Het vonnis is betekend en het is wachten 
op het ogenblik waarop de bij verstek veroordeelde kennis zal krijgen van die be-
tekening. Inmiddels heeft het verstekvonnis kracht van gewijsde verkregen. De 
strafvordering is ten einde. Zij zal slechts herleven als het verzet wordt aangete-

1 Cass. 22 feb. 1989, A.R. 7259, nr. 352; Cass. 31 mei 1989, A.R. 7513, nr. 562; Cass. 4 maart 1992, 
A.R. 9500, nr. 350; Cass. 24 mei 1995, A.R. P.94.0080.N, nr. 254.
2 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 219.
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kend en ontvankelijk is. Gedurende deze wachttijd bestaat aldus een wettelijk be-
letsel dat de uitoefening van de strafvordering verhindert.

Daaruit volgt dat wanneer de betekening van een bij verstek gewezen beslis-
sing niet aan de persoon van de beklaagde gebeurde, de verjaring met toepassing 
van artikel 24, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering ge-
schorst is vanaf het verstrijken van de gewone verzettermijn tot op de dag waar-
op het verzet wordt aangetekend op voorwaarde dat het verzet ontvankelijk ver-
klaard wordt.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 december 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. E. Van Der Vloet, Turnhout en J. Leus, Brussel.

Nr. 624

2° KAMER - 5 december 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER 
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONCLUSIE - 
MIDDEL WAARBIJ DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING WORDT AANGEVOERD - OPDRACHT VAN 
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVOEGDHEID

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER BEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONCLUSIE - MIDDEL WAARBIJ 
DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING WORDT AANGEVOERD - OPDRACHT VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - DRAAGWIJDTE 
- HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERJARING - OPDRACHT VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING

4º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - DRAAGWIJDTE - HOGER 
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - OPDRACHT VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING

5º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - STRAFVORDERING - VERJARING 
- ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - DRAAGWIJDTE - HOGER 
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BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - OPDRACHT VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER 
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONCLUSIE - 
MIDDEL WAARBIJ DE ONREGELMATIGHEID VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING WORDT AANGEVOERD - 
MOTIVERINGSGEBREK - STRAFBARE PERIODE - AARD VAN HET MIDDEL - GEVOLG

7º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - RAADKAMER - 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONCLUSIE - MIDDEL WAARBIJ DE ONREGELMATIGHEID VAN DE 
VERWIJZINGSBESCHIKKING WORDT AANGEVOERD - MOTIVERINGSGEBREK - STRAFBARE PERIODE - 
AARD VAN HET MIDDEL - GEVOLG

8º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - STRAFVORDERING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER BEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONCLUSIE - MIDDEL WAARBIJ 
DE ONREGELMATIGHEID VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING WORDT AANGEVOERD - 
MOTIVERINGSGEBREK - STRAFBARE PERIODE VAN HET GEBRUIK VAN DE FISCALE VALSHEID - AARD 
VAN HET MIDDEL - GEVOLG

1º en 2º De kamer van inbeschuldigingstelling die met  toepassing van artikel  135,  §2,  
Wetboek  van  Strafvordering  uitspraak  doet  over  het  hoger  beroep  tegen  een 
verwijzingsbeschikking, moet op grond van de feiten waarvan de raadkamer geoordeeld  
heeft  dat  er  voldoende  bezwaren  bestaan,  onderzoeken  of  deze  feiten,  mocht  de 
feitenrechter ze bewezen achten, al dan niet verjaard zijn; dit onderzoek kan evenwel  
geen onderzoek van de bezwaren betreffen1. (Artt. 129, 135, §2, en 235bis, Sv.)

3º,  4º  en  5º  Wanneer  het  onderzoeksgerecht  een  inverdenkinggestelde  naar  de 
correctionele rechtbank verwijst wegens het gebruik van valse stukken gedurende een  
bepaalde periode, dan oordeelt zij dat er voldoende bezwaren bestaan dat de valsheid 
tot  de  door  de  raadkamer  aangenomen  datum  heeft  geduurd;  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling onderzoekt derhalve of de feiten vanaf die datum verjaard zijn2.  
(Artt. 193, 196, 197, 213 en 214, Sw.; Artt. 129, 135, §2, en 235bis, Sv.)

6º,  7º  en  8º  Het  middel  van  de  inverdenkinggestelde  dat  aanvoert  dat  de  
verwijzingsbeschikking zelf onregelmatig is daar zij een motiveringsgebrek vertoont waar  
zij oordeelt dat er met betrekking tot de strafbare periode van het gebruik van de fiscale  
valsheid voldoende bezwaren bestaan, betreft het debat over de bezwaren waartegen  
geen ontvankelijk hoger beroep open staat zodat de kamer van inbeschuldigingstelling 
daarover geen uitspraak dient te doen. 

(B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1218.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest gewezen door het Hof van 

1 Cass. 28 juni 2005, A.R. P.05.0658.N, nr. 380 met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH; zie Cass. 11 
mei 2004, A.R. P.04.0247.N, nr. 250; Cass. 20 okt. 2004, A.R. P.04.0742.N, nr. 492; Cass. 5 april 
2006, A.R. P.06.0098.F, nr. 203.
2 Cass. 14 okt. 2003, A.R. P.03.0848.N, onuitgegeven.
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Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 juni 2006.
De eiseres I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiseressen III voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-

del aan.
De overige eisers voeren geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel van de eiseres I
Eerste onderdeel
3. De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 135, 

§2, Wetboek van Strafvordering uitspraak doet over het hoger beroep tegen een 
verwijzingsbeschikking, moet op grond van de feiten waarvan de raadkamer ge-
oordeeld heeft dat er voldoende bezwaren bestaan, onderzoeken of deze feiten, 
mocht de vonnisrechter ze bewezen achten, al dan niet verjaard zijn. Dit onder-
zoek kan evenwel geen onderzoek van de bezwaren betreffen.

Wanneer het onderzoeksgerecht een inverdenkinggestelde naar de correctione-
le rechtbank verwijst wegens het gebruik van valse stukken gedurende een be-
paalde periode, dan oordeelt het dat er voldoende bezwaren bestaan dat de vals-
heid tot de door de raadkamer aangenomen datum heeft geduurd. De kamer van 
inbeschuldigingstelling onderzoekt derhalve of de feiten vanaf die datum ver-
jaard zijn.

4. De beroepen verwijzingsbeschikking verwijst de eiseres naar de correctio-
nele rechtbank voor, onder meer, gebruik van fiscale valsheid tot 23 juni 2003. 

5. Het arrest oordeelt, met overname van de redenen van de schriftelijke vor-
dering van het openbaar ministerie, dat de feiten gepleegd werden met de opeen-
volgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet en dat de ver-
jaring van de strafvordering begint te lopen vanaf die datum zodat de feiten niet 
verjaard zijn. Aldus neemt het arrest aan dat het laatste feit zich situeert op 23 
juni 2003. Hierdoor beantwoordt het arrest het verweer van de eiseres dat het 
laatste feit van gebruik van de valsheden zich situeert in een verjaarde periode 
vóór die datum.

Het middel kan niet aangenomen worden.
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel voert aan dat de verwijzingsbeschikking zelf onregelmatig is 

daar zij een motiveringsgebrek vertoont waar zij oordeelt dat er met betrekking 
tot de strafbare periode van het gebruik van de fiscale valsheid voorwerp van de 
telastlegging A.VIII, voldoende bezwaren bestaan.

Het aangevoerde motiveringsgebrek betreft in werkelijkheid het debat over de 
bezwaren waarvoor geen ontvankelijk hoger beroep openstaat. De kamer van in-
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beschuldigingstelling diende bijgevolg daarover geen uitspraak te doen.
Het onderdeel faalt naar recht.
Middel van de eiseressen III
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
9. In zoverre het arrest oordeelt over de regelmatigheid van de haar voorgeleg-

de procedure, over de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de 
strafvordering en over de regelmatigheid van de verwijzingsbeschikking, zijn de 
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten nageleefd 
en zijn de beslissingen overeenkomstig de wet gewezen.

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

5 december 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Ph. Traest, Brussel en J. Vercraeye, Antwerpen.

Nr. 625

2° KAMER - 5 december 2006

1º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - RECHTER OP 
VERWIJZING - BEVOEGDHEID - BEGRIP

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - HOF VAN BEROEP - 
ARREST - CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING - VERWIJZING NA CASSATIE - RECHTER OP 
VERWIJZING - BEVOEGDHEID - BEGRIP

3º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERWIJZING 
NAAR EEN HOF OF RECHTBANK VAN EEN ANDER RECHTSGEBIED - DRAAGWIJDTE - GEVOLG - 
TOEPASSING

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - STRAFVORDERING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VERWIJZING - GRENZEN

1º en 2º De appelrechter naar dewelke een zaak bij een arrest van het Hof gewezen op het  
cassatieberoep van een partij,  verwezen is, is bevoegd kennis te nemen van de zaak 
binnen de perken van de vernietiging en eigent zich niet de bevoegdheid toe van een  
andere rechter1.

3º  Wanneer  het  Hof  overeenkomstig  artikel  427,  Wetboek  van  Strafvordering  de  zaak 
verwijst naar een hof of een rechtbank van een ander rechtsgebied, onttrekt het de zaak  
aan het rechtsgebied van het gerecht dat de vernietigde beslissing heeft uitgesproken om  
ze  toe  te  vertrouwen  aan  het  gerecht  van  het  rechtsgebied  naar  dewelke  de  zaak 

1 Zie Cass. 8 maart 1988, A.R. 2214, nr. 429. 
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verwezen  is;  dit  geldt  ook  wanneer  het  Hof  de  zaak  verwijst  naar  een 
onderzoeksgerecht2. (Art. 427, Sv.)

4º Uit  artikel  432,  Wetboek van Strafvordering,  dat  een algemene draagwijdte heeft  en  
eveneens  van  toepassing  is  in  correctionele  en  politiezaken,  volgt  dat  wanneer  het  
onderzoeksgerecht  de  rechtspleging  regelt,  het  de  inverdenkinggestelde  enkel  kan 
verwijzen naar een vonnisgerecht van zijn eigen rechtsgebied.  (Artt. 129, 130, 427 en 
432, Sv.)

(L. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1305.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij zijn arrest van 6 september 2005, vernietigt het Hof het arrest van 31 maart 

2005 van het Hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, alsmede het ar-
rest van hetzelfde hof van beroep van 27 november 2003, het beroepen vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 22 oktober 2002 en de verwij-
zingsbeschikking van de Raadkamer te Antwerpen van 29 oktober (lees: novem-
ber) 2001.

Het voormelde arrest verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, ka-
mer van inbeschuldigingstelling.

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op verwijzing gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 sep-
tember 2006.

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

De eisers II en III voeren geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest oordeelt dat het onderzoek volledig is, dat de telastlegging C dient 

te worden geherkwalificeerd en dat er ten laste van de eisers voldoende bezwaar 
bestaat. Dit zijn geen eindbeslissingen en het arrest doet aldus geen uitspraak in 
een der gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

In zoverre het cassatieberoep tegen die beslissingen is gericht, is het niet ont-
vankelijk.

Eerste middel
2. In zoverre het middel gericht is tegen het arrest van het Hof van 6 september 

2005 en de conclusie van de advocaat-generaal bij het Hof genomen naar aanlei-

2 Voor de historiek van de voorliggende zaak: zie de conclusie van het openbaar ministerie bij Cass. 
6 sept. 2005, A.R. P.05.0659.N, nr. 411.
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ding van dit arrest, is het niet gericht tegen het bestreden arrest en is het bijge-
volg niet ontvankelijk.

3. Het bestreden arrest oordeelt dat het Hof van Beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling krachtens het arrest van het Hof van 6 september 2005 
bevoegd is. Aldus onderzoeken de appelrechters hun bevoegdheid en beantwoor-
den zij eisers desbetreffende verweer.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
4. De appelrechter naar dewelke een zaak bij een arrest van het Hof gewezen 

op het cassatieberoep van een partij, verwezen is, is bevoegd kennis te nemen 
van de zaak binnen de perken van de vernietiging en eigent zich niet de bevoegd-
heid toe van een andere rechter.

In zoverre faalt het middel naar recht.
Tweede middel 
5. Wanneer het Hof overeenkomstig artikel 427 Wetboek van Strafvordering 

de zaak verwijst naar een hof of een rechtbank van een ander rechtsgebied, ont-
trekt het de zaak aan het rechtsgebied van het gerecht dat de vernietigde beslis-
sing heeft uitgesproken om ze toe te vertrouwen aan het rechtsgebied van het ge-
recht naar dewelke de zaak verwezen is. Dit geldt ook wanneer het Hof de zaak 
verwijst naar een onderzoeksgerecht. 

Artikel 432 Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Het hof van beroep waar-
naar verwezen is, herstelt, wat hem betreft, de gebreken van het onderzoek en 
wijst binnen zijn rechtsgebied het hof van assisen aan dat over de zaak uitspraak 
doet". Deze bepaling heeft een algemene draagwijdte en is eveneens van toepas-
sing in correctionele en politiezaken.

Hieruit volgt dat wanneer dit onderzoeksgerecht de rechtspleging regelt, het de 
inverdenkinggestelde enkel kan verwijzen naar een vonnisgerecht van zijn eigen 
rechtsgebied. 

6. Het arrest oordeelt dat de bevoegdheid van het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling, ingevolge de verwijzing door het arrest van 
het Hof van 6 september 2005, geen afbreuk doet aan de territoriale bevoegdheid 
van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen als feitenrechter. Op die grond 
verwijst het, na te hebben geoordeeld dat er ten laste van de eisers voldoende be-
zwaar bestaat, de eiser naar die rechtbank. 

Aldus schendt het artikel 432 Wetboek van Strafvordering.
Het middel is in zoverre gegrond.
Ambtshalve middel wat de eisers II en III betreft
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 432 Wetboek van Strafvordering
7. Op grond van de redenen vermeld in het antwoord op het tweede middel van 

de eiser I, is de beslissing van het arrest dat de eisers verwezen worden naar een 
andere correctionele rechtbank dan deze van het rechtsgebied van het Hof van 
Beroep te Brussel, met name de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, niet naar 
recht verantwoord.
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Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, enkel in zoverre het verwijst naar de Correctio-

nele Rechtbank te Antwerpen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten van hun cassatieberoep en laat 

de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer 

van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

5 december 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. J. Van Leuven, Antwerpen.

Nr. 626

2° KAMER - 6 december 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - ZUIVERING 
VAN NIETIGHEDEN - EXCEPTIES - DRAAGWIJDTE - BEWIJSWAARDERING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN - EXCEPTIES - 
DRAAGWIJDTE - BEWIJS - BEWIJSWAARDERING

1º  en  2º  Uit  artikel  235bis,  §5,  Sv.  volgt  dat  de  onregelmatigheden,  verzuimen  of 
nietigheden  als  bedoeld  in  artikel  131,  §1,  of  met  betrekking  tot  de  
verwijzingsbeschikking, die door de kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht,  
opnieuw door de bodemrechter kunnen worden onderzocht wanneer de middelen die  
worden aangevoerd betrekking hebben op de bewijswaardering, doch niet wanneer zij de 
bewijsverkrijging betreffen1. (Art. 235bis, §5, Sv.)

(J. T. R. e.a. en  B. T. R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1300.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep van E. J. is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2006 gewe-

zen door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser  voert  twee  middelen aan in  een  verzoekschrift  waarvan  een voor 

1 Zie Cass. 9 jan. 2002, A.R. P.01.1035.F, nr. 17, met concl. van dhr.SPREUTELS, TOEN ADV.GEN.
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eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Het cassatieberoep van V. B. is gericht tegen een arrest, op 25 juli 2006 gewe-

zen door hetzelfde rechtscollege.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van E. J. :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
Over het eerste middel in zijn geheel :
Uit artikel 235bis, §5, van het Wetboek van Strafvordering, volgt dat de onre-

gelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1, of met 
betrekking tot de verwijzingsbeschikking, die door de kamer van inbeschuldi-
gingstelling zijn onderzocht, opnieuw door de feitenrechter kunnen worden on-
derzocht wanneer de middelen die worden aangevoerd betrekking hebben op de 
bewijswaardering, doch niet wanneer zij de bewijsverkrijging betreffen.

Het bestreden arrest stelt vast dat, enerzijds, de eerste eiser "de wettigheid of 
op zijn minst de regelmatigheid betwist van de bijzondere opsporingsmethode 
van observatie waarmee de procureur des Konings op 20 juli 2005 heeft inge-
stemd voor de feiten van de telastlegging V A".

Het stelt anderzijds vast dat "de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof 
van [beroep], die krachtens artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering 
wettelijk met dit toezicht is belast, waaraan de argumenten van de [eerste eiser] , 
[die hij op bladzijde 10 preciseert], werden voorgelegd in een conclusie en aan-
vullende conclusie die hij voor dit rechtscollege heeft neergelegd, bij arrest van 7 
februari  2006  heeft  gezegd  dat  de  litigieuze  onderzoeks-observatie  methode 
overeenkomstig de wet werd aangewend".

Het arrest oordeelt vervolgens dat "aangezien de onregelmatigheden, verzui-
men of nietigheden waardoor de bewijsverkrijging van het door de voormelde 
bijzondere opsporingsmethode verkregen bewijs is aangetast, voor dit gerecht, 
overeenkomstig artikel 235bis, §5, [van het voormelde wetboek] waarnaar artikel 
235ter, §5, verwijst, werden onderzocht, dit niet meer voor het hof [van beroep] 
kan gebeuren".

De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen en 
verantwoorden ze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep. 

6 december 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. C. Dascotte, Bergen.

Nr. 627

1° KAMER - 7 december 2006

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - AMBTSHALVE 
OPGEWORPEN GROND - ONTBREKEN VAN EEN DEBAT OP TEGENSPRAAK - ALGEMEEN BEGINSEL VAN 
HET RECHT VAN VERDEDIGING

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - AMBTSHALVE 
OPGEWORPEN GROND - ONTBREKEN VAN EEN DEBAT OP TEGENSPRAAK - ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL INZAKE HET RECHT VAN VERDEDIGING

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING - BURGERLIJKE ZAKEN - AMBTSHALVE OPGEWORPEN GROND - ONTBREKEN VAN EEN 
DEBAT OP TEGENSPRAAK

4º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. 
TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - TERMIJN - BETEKENING VAN DE BESLISSING AAN 
EEN VAN DE PARTIJEN - GEVOLGEN

1º, 2º en 3º Het recht van verdediging van de eiser wordt geschonden door de rechter die  
weigert op de vordering recht te doen zonder het middel waarop de verweerder zich niet  
beroepen heeft en dat de rechter ambtshalve opgeworpen heeft, aan de tegenspraak van 
de  partijen  te  onderwerpen12.  (Algemeen  rechtsbeginsel  inzake  het  recht  van 
verdediging)

4º De appeltermijn loopt ten aanzien van de partij die het vonnis heeft doen betekenen  
enkel  wat betreft  het hoger beroep tegen de partij  aan wie zij  het vonnis heeft  doen  
betekenen3. (Art. 1051, Ger.W.)

(D. T. H. en L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0501.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass. 30 nov. 2000, A.R. C.00.0067.F, nr. 657, en Cass. 9 nov. 2001, A.R. C.00.0162.F, nr. 
609.
2 Het O.M. had geconcludeerd tot  gedeeltelijke vernietiging maar tot verwerping van het  eerste 
middel, dat volgens het O.M. feitelijke grondslag miste.
3 Zie Cass. 8 juni 1973 (AC., 1973, 981).



2502 HOF VAN CASSATIE 7.12.06 - Nr. 627 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 april 2004 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1316, 1341, zoals ze bestonden zowel voor als na de inwerkingtre-

ding van de wet van 10 december 1990 en voor de wijziging ervan bij het koninklijk be-
sluit van 20 juli 2000, 1348, 1349, 1353 en 1993 van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 870 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de partijen in het burgerlijk proces, 

beschikkingsbeginsel genaamd;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest van 28 april 2004 verklaart het Hof van Beroep te Brussel het 

principaal beroep van de verweerster ontvankelijk en gegrond en vernietigt het hof het op 
10 oktober 1997 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel gewezen vonnis, behal-
ve in zoverre het de door de eiser tegen de verweerster ingestelde vordering ontvankelijk 
heeft verklaard.

Opnieuw uitspraak doende verklaart het Hof van Beroep te Brussel de oorspronkelijke 
vordering van de eiser die ertoe strekte de verweerster jegens hem te doen veroordelen tot 
betaling van de aan de hoogste wisselkoers op de dag van de betaling berekende tegen-
waarde in frank van de bedragen van 3.827.280 LUF, 10.863 LUF, 40.813 ZwF, 110.700 
FF, alsook de bedragen van 1.807.800 BEF en 228.940 BEF, niet gegrond en verwerpt de-
ze.

Na te hebben beslist dat wijlen mevrouw D. verschillende bijzondere lastgevingen aan 
de verweerster heeft verleend en dat zij de onrechtmatigheid van de oorzaak van die last-
gevingen niet bewijst, motiveert het hof van beroep zijn beslissing als volgt :

"Het bewijs dat de lastgeving met inachtneming van artikel 1341 van het Burgerlijk 
Wetboek is uitgevoerd en de vrijstelling van de verplichting tot het geven van rekenschap:

- In beginsel is iedere lasthebber gehouden rekenschap te geven van de uitvoering van 
zijn opdracht met inachtneming van de gewone regels inzake bewijs en dus, in voorko-
mend geval, van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek;

In bepaalde omstandigheden evenwel vormen verwantschapsbanden of de niet-vrijwil-
lige zorgverstrekking aan een zieke een reden voor de morele onmogelijkheid om zich een 
schriftelijk bewijs in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek te doen opmaken 
(P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, deel V, ed. 2000-01, pp. 64 en 65);

Daar:
- op het ogenblik dat de volmachten werden opgemaakt [de verweerster] en M.-J. D. al 

lang (3 jaar) professionele betrekkingen met elkaar onderhielden ,
- die banden na het overlijden van de echtgenoot van M.-J. D. nog nauwer werden aan-

gehaald zodat zij een vertrouwelijk karakter kregen en niets met geneeskunde te maken 
hadden (de geldopnemingen houden immers geen enkel verband met de medische prak-
tijk),
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- [de verweerster] een vergoeding voor alle, door haar, voor rekening of ten voordele 
van M.-J. D. verrichte handelingen ontving (dat feit hetwelk in conclusie en op de terecht-
zitting van 31 maart 2004 is toegegeven, werd door [de eiser] niet betwist of opnieuw in 
vraag gesteld),

- M.-J. D. klaarblijkelijk verkeerde in een eerder kwetsbare gemoedstoestand (zonder 
daarom onbekwaam te zijn haar goederen te beheren); die omstandigheden doen zich te 
dezen tezamen voor;

is bijgevolg niet gegrond het door (de eiser) opgeworpen middel volgens hetwelk het 
bewijs dat [de verweerster] haar verbintenissen was nagekomen enkel mocht worden gele-
verd met inachtneming van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek;

- Het is mogelijk dat de lasthebber geen rekenschap verschuldigd is, wanneer de lastge-
ving van die aard is dat de lastgever in werkelijkheid onmiddellijk toeziet op de uitvoering 
ervan;

In een dergelijk geval houdt de verplichting om rekenschap te geven niet op te bestaan, 
daar zij in werkelijkheid onmiddellijk wordt nagekomen;

Die toestand doet zich over het algemeen voor wanneer de lasthebber voortdurend in 
contact staat met de lastgever; in dit geval is het gebruikelijk dat hem de bedragen onmid-
dellijk ter hand gesteld worden;

Te dezen blijkt uit de volgende omstandigheden dat zulks wel degelijk het geval is :
- [de verweerster] en M.-J. D. kenden elkaar en staan, zoals reeds gezegd, al verschil-

lende jaren met elkaar in contact;
- na het overlijden van haar echtgenoot verkeerde M.-J. D. in een kwetsbare gemoeds-

toestand die [de verweerster] zo goed mogelijk poogde te verhelpen door aangepaste ver-
zorging en volgehouden morele steun;

- de betrekkingen tussen beide vrouwen werden steeds intiemer en gingen het strikt me-
dische en professionele kader te buiten;

- M.-J. D. vertrouwde af en toe bezoldigde opdrachten toe aan [de verweerster]; de der-
de, door haar met dat doel gegeven volmacht werd opgemaakt na de uitvoering van de 
eerste; dat feit doet het vermoeden ontstaan dat M.-J. D. werkelijk en onmiddellijk toezag 
op de goede uitvoering van de eerste lastgeving; 

- Dezelfde gevolgtrekking geldt voor de eerste drie lastgevingen; de vierde lastgeving 
die aan [de verweerster] werd verleend, dagtekende immers van november 1990, dus van 
na de uitvoering van de handelingen, die vermeld waren in de drie voorafgaande, door 
M.-J. D. in haar voordeel opgemaakte volmachten; het bestaan van laatstgenoemde vol-
macht betekent, in die chronologische context, dat M.-J. D. tevreden was over de wijze 
waarop [de verweerster] haar rekenschap gaf van haar beheer;

- Bovendien waren de soort handelingen die van [de verweerster] werden verlangd on-
middellijk controleerbaar (opneming van gelden en afhaling van goederen door de werke-
lijke overhandiging ervan aan M.-J. D., de ontbindingen van contracten door de afgifte 
van het attest waaruit de sluiting van rekeningen bij de betrokken bank bleek); bijgevolg 
zou een onvolledige of onbevredigende rekening en verantwoording logischerwijze een 
reactie vanwege M.-J. D. hebben uitgelokt (rappelbrief,  schriftelijke klacht of nog een 
ontgoocheling waaraan mondeling uiting zou zijn gegeven aan een goede kennis); daar-
voor had ze voldoende tijd, aangezien zij meer dan twee maanden na de volbrenging van 
de laatste aan [de verweerster] toevertrouwde opdracht overleden is aan een infarct (en 
niet aan een langdurige ziekte); [de eiser] blijft in gebreke het bestaan van een dergelijke 
reactie aan te tonen; hij stelt trouwens niet eens voor dat bewijs eventueel subsidiair te le-
veren via onderzoeksmaatregelen;
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- Ten slotte heeft M.-J. D. belangrijke geldbedragen in speciën betaald voor haar over-
lijden, ofschoon zij slechts een bescheiden maandelijks pensioen van 23.000 frank trok; 
zij heeft onder meer haar toekomstige begrafeniskosten vereffend (43.500 frank; zie stuk 
nr. 1 van het zittingsdossier van [de verweerster]); hieruit blijkt dat zij dus thuis wel dege-
lijk over financiële middelen bezat; dat gegeven versterkt het vermoeden dat het standpunt 
van [de verweerster] juist is, namelijk dat zij geregeld de in het buitenland opgenomen be-
dragen en afgehaalde goederen ter hand stelde van haar lastgeefster;

het hoger beroep van [de verweerster] is gegrond".
Aldus beslist het hof van beroep 
- dat mevrouw D. aan de verweerster verschillende bijzondere volmachten toevertrouw-

de, opdat zij verschillende diensten in haar naam en voor rekening zou verrichten,
- dat de verweerster niet aantoont dat die bijzondere volmachten een onrechtmatige oor-

zaak hebben,
- dat iedere lasthebber in beginsel gehouden is rekenschap te geven van de uitvoering 

van zijn opdracht met inachtneming van de gewone regels inzake bewijs en dus, in voor-
komend geval van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek,

- dat te dezen het middel volgens hetwelk de nakoming van de verbintenissen van de 
verweerster enkel met inachtneming van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek kon 
worden bewezen, niet gegrond is, aangezien de verweerster in de morele onmogelijkheid 
verkeerde zich een schriftelijk bewijs in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wet-
boek te doen opmaken,

- dat het mogelijk is dat de lasthebber geen rekenschap verschuldigd is wanneer de last-
geving van die aard is dat de lastgever in werkelijkheid onmiddellijk toezicht houdt op de 
uitvoering ervan; dat de verplichting om rekenschap te geven in een dergelijk geval niet 
ophoudt te bestaan, daar zij in werkelijkheid onmiddellijk wordt nagekomen; dat die toe-
stand zich voordoet wanneer de lasthebber voortdurend in contact staat met de lastgever; 
dat het in dit geval gebruikelijk is hem de bedragen onmiddellijk ter hand te stellen; dit is 
te dezen het geval,

- dat er vermoedens bestaan die pleiten voor het standpunt van de verweerster volgens 
hetwelk zij de in het buitenland opgenomen geldsommen en afgehaalde goederen gere-
geld ter hand stelde van mevrouw D., en dat de eiser in gebreke blijft aan te tonen dat me-
vrouw D. zou hebben gereageerd tegen een onvolledige of onbevredigende rekening en 
verantwoording.

Grieven
1. Krachtens artikel 1993 van het Burgerlijk Wetboek is ieder lasthebber gehouden re-

kenschap te geven van de uitvoering van zijn opdracht en aan de lastgever verantwoor-
ding te doen van al hetgeen hij krachtens zijn volmacht ontvangen heeft, al was ook het 
door hem ontvangene aan de lastgever niet verschuldigd.

De verplichting om rekenschap te geven dwingt de lasthebber ertoe om verantwoording 
af te leggen van de wijze waarop hij zijn opdracht heeft vervuld, enerzijds, en om aan de 
lastgever rekening en verantwoording te doen van al hetgeen hij krachtens zijn volmacht 
ontvangen heeft, anderzijds.

Aangenomen wordt dat de lasthebber geen rekenschap verschuldigd is wanneer de last-
geving van die aard is dat de lastgever onmiddellijk toeziet op de uitvoering ervan. In een 
dergelijk geval houdt die verplichting niet op te bestaan, maar wordt zij onmiddellijk na-
gekomen. De lasthebber dient derhalve, zelfs als de rekenschap onmiddellijk wordt gege-
ven, te bewijzen dat hij de lastgeving heeft uitgevoerd en alles wat hij krachtens de lastge-
ving ontvangen heeft, terug te geven.
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2.1 Krachtens artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek moet hij die de uitvoering van 
een verbintenis vordert, het bestaan daarvan bewijzen. Omgekeerd moet hij die beweert 
bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van 
zijn verbintenis heeft teweeggebracht.

Artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere partij het bewijs moet le-
veren van de feiten die zij aanvoert.

Aldus staat het aan de lasthebber te bewijzen dat hij rekenschap heeft gegeven van zijn 
beheer en dat hij alle bedragen die hij krachtens zijn volmacht ontvangen heeft, aan de 
lastgever heeft overgemaakt.

2.2 Artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een akte voor een notaris of 
een onderhandse akte moet worden opgemaakt van alle zaken die de som of de waarde 
van 3.000 frank/15.000 frank (3.000 frank voor de rechtshandelingen van voor 1 januari 
1991; 15.000 frank voor de rechtshandelingen van na die datum) te boven gaan, zelfs be-
treffende vrijwillige bewaargevingen en dat het bewijs door getuigen niet wordt toegela-
ten tegen en boven de inhoud van de akten, en evenmin omtrent hetgeen men zou beweren 
voor, tijdens of sinds het opmaken te zijn gezegd, al betreft het ook een som of een waar-
de van minder dan 3.000 frank/15.000 frank.

2.3 De in artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek vervatte regel lijdt krachtens artikel 
1348 van dat wetboek uitzondering in alle gevallen waarin het de schuldeiser niet moge-
lijk geweest is zich een schriftelijk bewijs te verschaffen van de verbintenis die jegens 
hem is aangegaan.

Artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vermoedens gevolgtrekkingen zijn 
die de wet of de rechter afleidt uit een bekend feit om te besluiten tot een onbekend feit. 
Vermoedens die niet bij de wet zijn ingesteld, worden krachtens artikel 1353 van het Bur-
gerlijk Wetboek overgelaten aan het oordeel en aan het beleid van de rechter, die geen an-
dere dan gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens zal aanne-
men, en zulks alleen in de gevallen waarin de wet het bewijs door getuigen toelaat, behal-
ve wanneer tegen een handeling uit hoofde van arglist of bedrog wordt opgekomen.

2.4 Ofschoon de wet geen bijzondere vormen vereist voor de rekenschap die de lastheb-
ber aan zijn lastgever verschuldigd is en voor de kwijting door de lastgever, blijft het be-
wijs dat de lasthebber bevrijd is onderworpen aan de regels van gemeen recht inzake be-
wijs.

Het staat derhalve aan de lasthebber die ten gevolge van de uitvoering van de opdracht 
bedragen van meer dan 3.000 frank/15.000 frank heeft ontvangen, rekenschap te geven 
en, indien hij volhoudt die bedragen te hebben teruggegeven, het schriftelijk bewijs te le-
veren dat hij bevrijd is.

Overeenkomstig de hierboven vermelde beginselen voerde de eiser in zijn conclusie 
aan dat, aangezien het hier bedragen van meer dan 15.000 frank betrof, de verweerster 
door geschriften en niet door vermoedens diende te bewijzen dat zij de aanzienlijke geld-
sommen die zij krachtens haar volmachten ontvangen had, aan haar lastgeefster had terug-
gegeven en dat mevrouw D. haar daarvan kwijting had verleend.

Eerste onderdeel
3.1 Het hof [van beroep] zegt dat iedere lasthebber in beginsel gehouden is rekenschap 

te geven van de uitvoering van zijn opdracht met inachtneming van de gewone regels in-
zake bewijs en dus van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek, en het stelt vast dat de 
door de verweerster krachtens de volmachten ontvangen geldsommen meer bedragen dan 
15.000 frank, maar het beslist dat [de verweerster] te dezen in de morele onmogelijkheid 
verkeerde zich een schriftelijk bewijs te doen opmaken in de zin van artikel 1348 van het 
Burgerlijk Wetboek.
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3.2 Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de partijen in het bur-
gerlijk proces (beschikkingsbeginsel), dat in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet-
boek is vastgelegd, en krachtens het algemeen beginsel van het recht van verdediging, is 
het de rechter verboden ambtshalve een geschil op te werpen dat de openbare orde niet 
raakt en waarvan de partijen het bestaan hadden uitgesloten.

De rechter miskent die algemene rechtsbeginselen en schendt artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek door in verband met de contracten van lastgeving die betrekking 
hadden op een zaak van meer dan 3.000 frank/15.000 frank, te beslissen dat het door de 
eiser aangevoerde middel volgens hetwelk het bewijs dat de lasthebber zijn verbintenissen 
was nagekomen enkel met inachtneming van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek kon 
worden geleverd, moest worden verworpen op grond dat de lasthebber in de morele on-
mogelijkheid verkeerde zich een schriftelijk bewijs te doen opmaken in de zin van artikel 
1348 van het Burgerlijk Wetboek, ofschoon de partijen geenszins betwistten dat de last-
hebber helemaal niet in de onmogelijkheid verkeerde om zich een schriftelijk bewijs te 
verschaffen en de verweerster zich trouwens niet op die onmogelijkheid beroepen had.

Een geschil over de onmogelijkheid om zich een schriftelijk bewijs te verschaffen in de 
zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek, heeft betrekking op de regels inzake het 
bewijs in burgerlijke zaken en raakt de openbare orde niet.

3.3 Te dezen voerde de verweerster voor het hof van beroep aan dat mevrouw D. toe-
zag op de uitvoering van de verrichtingen en dat zij aldus onmiddellijk, zonder formalitei-
ten rekenschap heeft gegeven naarmate de lastgevingen werden uitgevoerd.

Zij heeft nooit betoogd dat zij in de morele onmogelijkheid verkeerde zich een schrifte-
lijk bewijs te doen opmaken in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek, zoals 
dit trouwens blijkt uit de in het bestreden arrest opgenomen uiteenzetting betreffende de 
verweermiddelen van de verweerster.

Door het middel van de eiser volgens hetwelk het bewijs dat de verweerster haar ver-
bintenissen was nagekomen enkel met inachtneming van artikel 1341 van het Burgerlijk 
Wetboek kon worden geleverd niet gegrond te verklaren, op grond dat de verweerster in 
de morele onmogelijkheid verkeerde zich een schriftelijk bewijs te doen opmaken, en 
door aldus te beslissen dat het bewijs van de nakoming van de verbintenis van de lastheb-
ber tot het geven van rekenschap, die de verbintenis inhoudt om aan de lastgever al het 
krachtens de volmachten ontvangene aan de lastgever terug te geven, door vermoedens 
kon worden geleverd, werpt het hof van beroep ambtshalve een geschil op dat de openba-
re orde niet raakt en waarvan de partijen het bestaan hadden uitgesloten, en miskent het 
derhalve het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de partijen in het burgerlijk 
proces, beschikkingsbeginsel genaamd, alsook artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet-
boek en, voor zoveel nodig, de artikelen 1316, 1341, zoals ze bestonden zowel vóór als na 
de inwerkingtreding van de wet van 10 december 1990 en vóór de wijziging ervan bij het 
koninklijk besluit van 20 juli 2000, 1348, 1349, 1353 en 1993 van het Burgerlijk Wet-
boek.

Op zijn minst miskent het arrest het recht van verdediging van de eiser daar het hem 
niet de gelegenheid geeft daarover verweer te voeren (miskenning van het algemeen be-
ginsel van het recht van verdediging).

Tweede onderdeel
4.1 Zoals hierboven sub nr. 2.2 werd gezegd is de lasthebber die dient te bewijzen dat 

hij rekenschap gegeven heeft van de uitvoering van zijn opdracht en dat hij aan de lastge-
ver alle sommen heeft overgemaakt die hij naar aanleiding van de uitvoering van die op-
dracht ontvangen heeft, krachtens artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek ontslagen van 
de verplichting het in artikel 1341 van dat wetboek bedoelde schriftelijk bewijs te leveren 
indien hij in de morele onmogelijkheid verkeert zich een dergelijk bewijs te verschaffen.
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De rechter oordeelt op onaantastbare wijze en in feite of een partij in de morele onmo-
gelijkheid verkeert zich een schriftelijk bewijs te verschaffen mits hij het begrip morele 
onmogelijkheid niet miskent, met name door dit af te leiden uit feiten waaruit geen onmo-
gelijkheid kan volgen.

4.2 Te dezen beslist het hof van beroep dat de morele onmogelijkheid om zich een 
schriftelijk bewijs te doen opmaken in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek 
kan voortvloeien uit verwantschapsbanden of uit de niet-vrijwillige zorgverstrekking aan 
een zieke.

Ofschoon de morele onmogelijkheid om zich een schriftelijk bewijs te doen opmaken 
in bepaalde omstandigheden het gevolg kan zijn van de tussen de partijen bestaande ver-
wantschap, stelt het hof van beroep geenszins vast dat er te dezen een band van verwant-
schap bestaat tussen de verweerster en wijlen mevrouw D. Het Hof [van beroep] stelt en-
kel vast dat de verweerster de behandelend geneesheer was van mevrouw D.

Vrijwillige zorgverstrekking aan een zieke kan voor de partij die zulks doet niet worden 
beschouwd als een geval van morele onmogelijkheid om zich een schriftelijk bewijs te 
verschaffen in het kader van een lastgeving tot het verrichten van geldopnemingen die, 
zoals het hof van beroep te dezen vaststelt, geen enkel verband houden met die verzor-
ging. 

Op grond van de vaststellingen dat
- de verweerster en wijlen mevrouw D. al drie jaar professionele betrekkingen met el-

kaar onderhielden op het ogenblik dat de volmachten werden opgemaakt,
- die banden na het overlijden van de echtgenoot van mevrouw D. nog nauwer aange-

haald werden zodat zij een vertrouwelijk karakter kregen en niets met geneeskunde te ma-
ken hadden, aangezien de geldopnemingen geen enkel verband hielden met de medische 
praktijk,

- de verweerster een vergoeding ontving voor alle, voor rekening of ten voordele van 
mevrouw D. verrichte handelingen,

- mevrouw D. in een eerder kwetsbare gemoedstoestand verkeerde, zonder daarom on-
bekwaam te zijn haar goederen te beheren,

kon het hof van beroep dus niet zonder het begrip morele onmogelijkheid te miskennen, 
beslissen dat de verweerster in de morele onmogelijkheid verkeerde zich een schriftelijk 
bewijs te verschaffen van de aan mevrouw D. gegeven rekenschap betreffende de uitvoe-
ring van de volmachten, de overhandiging van de krachtens de volmachten ontvangen be-
dragen en de door mevrouw D. gegeven kwijting.

Aangezien het beslist dat de verweerster het bewijs dat zij haar verbintenissen is nage-
komen levert op grond van vermoedens, zonder dat zij gehouden is tot een schriftelijk be-
wijs,  daar zij in de morele onmogelijkheid verkeerde zich een dergelijk bewijs te ver-
schaffen, schendt het hof van beroep artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek, alsook de 
artikelen 1316, 1341, zoals ze bestonden zowel vóór als na de inwerkingtreding van de 
wet van 10 december 1990 en vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 20 
juli 2000, 1349, 1353 en 1993 van dat wetboek.

Derde onderdeel
5.1 Het hof van beroep beslist dat "het mogelijk is dat de lasthebber geen rekenschap 

verschuldigd is wanneer de lastgeving van die aard is dat de lastgever in werkelijkheid on-
middellijk toeziet op de uitvoering ervan (en dat) in een dergelijk geval de verplichting 
om rekenschap te geven niet ophoudt te bestaan, daar zij in werkelijkheid onmiddellijk 
wordt nagekomen".

5.2 De omstandigheid dat rekenschap wegens de aard van de lastgeving onmiddellijk 
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wordt gegeven doet geen afbreuk aan het feit dat, in geval van betwisting, de lasthebber 
krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wet-
boek dient te bewijzen dat hij verantwoording heeft afgelegd over de wijze waarop hij zijn 
opdracht heeft volbracht en dat hij alle krachtens zijn volmacht ontvangen bedragen aan 
de  lastgever  heeft  overgemaakt.  Indien  die  geldsommen  het  bedrag  van  3.000 
frank/15.000 frank te boven gaan, is hij krachtens artikel 1341 van het Burgerlijk Wet-
boek verplicht dat door geschriften te bewijzen.

5.3 Te dezen beslist het hof van beroep dat moet worden aangenomen dat de verweer-
ster de krachtens haar lastgevingen in het buitenland afgehaalde geldsommen en goederen 
geregeld aan mevrouw H. [lees: D.] ter hand heeft gesteld en het beslist aldus op de vol-
gende gronden :

- de verweerster en mevrouw D. kenden elkaar al jarenlang; na het overlijden van haar 
echtgenoot verkeerde mevrouw D. in een kwetsbare gemoedstoestand die de verweerster 
poogde te verhelpen en hun onderlinge betrekkingen werden steeds intiemer en gingen het 
strikt medische en professionele kader te buiten; 

- de derde volmacht werd gegeven na de uitvoering van de eerste; dat feit doet het ver-
moeden ontstaan dat mevrouw D. werkelijk en onmiddellijk toezag op de goede uitvoe-
ring van de eerste lastgeving, 

- dezelfde gevolgtrekking geldt voor de eerste drie lastgevingen, aangezien de vierde 
aan de verweerster werd verleend nadat de in de eerste drie volmachten vermelde hande-
lingen waren verricht,

- er kon onmiddellijk worden nagegaan welk soort handelingen van de verweerster wer-
den verlangd, zodat een onvolledige of onbevredigende rekening en verantwoording een 
reactie vanwege mevrouw D. zou hebben uitgelokt, terwijl de eiser in gebreke blijft het 
bestaan van een dergelijke reactie aan te tonen,

- mevrouw D., die slechts een bescheiden maandelijks pensioen trok, heeft belangrijke 
geldsommen in speciën betaald voor haar overlijden; hieruit blijkt dat zij thuis financiële 
middelen bezat; dat gegeven schept een vermoeden ten gunste van het standpunt van de 
verweerster, namelijk dat zij geregeld de in het buitenland afgehaalde sommen en goede-
ren ter hand stelde van haar lastgeefster.

Door het hoger beroep van de verweerster gegrond te verklaren en door derhalve de 
vordering van de eiser te verwerpen op grond, enerzijds, dat er vermoedens bestaan die 
pleiten voor het standpunt dat mevrouw D. onmiddellijk toezag op de goede uitvoering 
van de lastgevingen en dat de in het buitenland afgehaalde geldsommen en goederen haar 
regeld ter hand werden gesteld door de verweerster en, anderzijds, dat de eiser in gebreke 
blijft te bewijzen dat wijlen mevrouw D. heeft gereageerd op een onvolledige of onbevre-
digende rekening en verantwoording, schendt het hof van beroep,

- enerzijds, de artikelen 1316, 1341, zoals ze bestonden zowel vóór als na de inwer-
kingtreding van de wet van 10 december 1990 en vóór de wijziging ervan bij het konink-
lijk besluit van 20 juli 2000, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, daar voor lastge-
vingen die betrekking hebben op handelingen waarvan de waarde 3.000 frank te boven 
gaan, het bewijs dat de lasthebber bevrijd is niet door vermoedens maar enkel door ge-
schriften mag worden geleverd,

- anderzijds, de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek, aangezien het verweerster was die diende te bewijzen dat zij alle geldsommen 
die zij krachtens de volmachten had ontvangen aan mevrouw D. had overgemaakt en het 
niet aan de eiser stond te bewijzen dat mevrouw D. gereageerd heeft op een onvolledige 
of onbevredigende rekening en verantwoording.

2. Tweede middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart het hoofdberoep van de eiser niet-ontvankelijk en ver-

werpt het.
Het hof van beroep grondt die beslissing op de volgende redenen:
"Ontvankelijkheid van het tegen [de verweerder] ingestelde hoger beroep :
Artikel 1051, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de termijn om hoger 

beroep aan te tekenen eveneens loopt vanaf de dag van de betekening van de bestreden 
beslissing ten aanzien van de partij die het vonnis heeft doen betekenen;

[De eiser] heeft het beroepen vonnis doen betekenen op 19 januari 1998;
De termijn van één maand waarover hij beschikte om tegen die beslissing hoger beroep 

aan te tekenen is dus op dezelfde dag ingegaan en verstreken op 19 februari 1998;
De omstandigheid dat hij het vonnis alleen aan [de verweerster] heeft doen betekenen is 

voor hem immers niet relevant; dat gaf immers alleen aan de [verweerder] het recht om na 
18 februari 1998 eventueel hoger beroep in te stellen tegen de bestreden beslissing, iets 
wat laatstgenoemde trouwens niet gedaan heeft .

Daar [de eiser] zijn appelverzoekschrift pas op 16 maart 1999 ter griffie van het hof 
heeft neergelegd, is het dus laattijdig en is zijn hoger beroep bijgevolg niet-ontvankelijk".

Grieven
1. Krachtens artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek is de termijn om hoger beroep 

aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis. Deze termijn 
loopt eveneens vanaf de dag van die betekening ten aanzien van de partij die het vonnis 
heeft doen betekenen. 

2. Indien er meer partijen zijn, loopt de appeltermijn ten aanzien van ieder van hen pas 
vanaf de betekening die aan ieder van hen persoonlijk is gedaan.

3. Indien een partij tegen twee partijen vorderingen heeft ingesteld en het op die vorde-
ringen gewezen vonnis aan één van beide partijen doet betekenen, doet die betekening de 
appeltermijn ingaan voor de partij aan wie het vonnis is betekend, maar niet voor de ande-
re partij.

Die betekening doet eveneens de appeltermijn ingaan voor de partij die tot betekening 
is overgegaan, doch enkel wat betreft de beslissing waarbij uitspraak gedaan wordt over 
de vordering, die is ingesteld tegen de partij aan wie het vonnis is betekend. De appelter-
mijn loopt derhalve niet voor de partij die het vonnis heeft doen betekenen wat betreft het 
hoger beroep tegen de beslissing op de vordering die is ingesteld tegen de partij aan wie 
het vonnis niet is betekend. 

4. Het hof van beroep stelt te dezen vast dat de eiser het beroepen vonnis op 19 januari 
1998 heeft doen betekenen, doch uitsluitend aan de verweerster.

Door te beslissen dat het hoger beroep dat de eiser bij een op 16 mei 1999 ter griffie 
van het hof van beroep neergelegd verzoekschrift  tegen de verweerder heeft  ingesteld 
laattijdig en dus niet-ontvankelijk is, terwijl het bestreden vonnis niet aan de verweerder is 
betekend, schendt het arrest artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel:
Eerste onderdeel:
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Het arrest stelt vast dat de verweerster van mevrouw D. opdrachten had gekre-
gen om geldsommen op te nemen en dat de eiser, die handelde in naam van haar 
erfgenamen, rekenschap aan de verweerster heeft gevraagd van die verrichtingen 
en haar veroordeling heeft gevorderd tot betaling van verschillende geldbedra-
gen.

Teneinde die vordering te verwerpen beslist het hof van beroep dat de ver-
weerster "in de morele onmogelijkheid verkeerde zich een schriftelijk bewijs te 
verschaffen in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek".

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat, enerzijds, de 
verweerster  zich  niet  beroepen  heeft  op  de  morele  onmogelijkheid  zich  een 
schriftelijk bewijs te doen opmaken in de zin van artikel 1348 van het Burgerlijk 
Wetboek en dat, anderzijds, het hof van beroep het door dat hof ambtshalve op-
geworpen middel niet aan de tegenspraak der partijen heeft onderworpen.

Derhalve schendt het hof van beroep het recht van de verdediging van de eiser.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Tweede middel:
Artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt met name dat de termijn 

om hoger beroep aan te tekenen één maand is, te rekenen vanaf de betekening 
van het vonnis en dat deze termijn eveneens loopt vanaf de dag van die beteke-
ning ten aanzien van de partij die het vonnis heeft doen betekenen.

Krachtens die bepaling loopt de appeltermijn ten aanzien van de partij die het 
vonnis heeft doen betekenen enkel wat betreft het hoger beroep tegen de partij 
aan wie zij het vonnis heeft doen betekenen.

Het arrest stelt vast dat de eiser het bestreden vonnis alleen aan de verweerster 
en niet aan de verweerder heeft doen betekenen.

Door te beslissen dat het tegen de verweerder ingestelde hoger beroep laattij-
dig is, op grond dat het meer dan één maand na de betekening van het vonnis aan 
de verweerster is ingesteld, schendt het arrest artikel 1051 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

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

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

7 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Geinger.
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Nr. 628

1° KAMER - 7 december 2006

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - 
VOORAFGAANDE KENNISGEVING VAN ZIJN VOORNEMEN - VERZEKERINGNEMER - BESTEMMELING

De kennisgeving, door de verzekeraar, van zijn voornemen om een regresvordering in te 
stellen dient te worden gedaan aan de persoon tegen wie hij die vordering wil instellen of 
tegen  de  lasthebber  die  genoemde  persoon  met  de  inontvangstneming  van  die 
kennisgeving heeft belast. (Art. 88, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(D. T. ZELIA n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0277.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 28 januari 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 88, eerste en tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-

overeenkomst.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweerster een vordering heeft ingesteld die "er-

toe strekte (de eiser) te doen veroordelen om (haar) het bedrag te betalen van de kosten 
die ze gemaakt had naar aanleiding van een verkeersongeval van 14 augustus 1999 waar-
voor (de eiser) aansprakelijk was; dat (de verweerster) haar vordering baseerde op artikel 
25 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis op grond waarvan zij het recht 
had een regresvordering in te stellen wegens de staat van dronkenschap waarin haar ver-
zekerde verkeerde op het ogenblik van de feiten",

Het stelt vast dat de eerste rechter beslist heeft dat het recht van verhaal van de ver-
weerster niet vervallen was op de volgende gronde: "te dezen was de kennisgeving ge-
schied aan de verzekeringnemer (de landbouwvennootschap Dedecker-Sparjo) en niet aan 
de voor de ongeval aansprakelijke persoon; de termijn is inachtgenomen; nochtans - de 
(eiser) is de enige zaakvoerder van de landbouwvennootschap Dedecker-Sparjo, - bevindt 
de zetel van die vennootschap zich op de woonplaats van de (eiser), - verklaarde (de eiser) 
tijdens zijn ondervraging door de verbalisanten dat hij voor zijn eigen rekening reed, daar 
hij een voertuig van de landbouwvennootschap bestuurde, - op 19 januari, dus zes dagen 
na de verzending van de aangetekende brief richtte de verzekeringsmakelaar van de (ei-
ser) een fax aan de (verweerster) met de mededeling dat zijn 'cliënt' hem de ingebrekestel-
ling had overhandigd en om het afschrift van het strafdossier verzocht; het kan daarom 
niet worden ontkend dat de aan de verkeerde persoon geadresseerde kennisgeving van de 
(verweerster) ter kennis is gekomen van de (eiser) die al het nodige heeft kunnen doen om 
zijn verdediging voor te bereiden, en dit alles binnen de gestelde termijn".

Vervolgens verklaart het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, de 
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vordering van de verweerster ontvankelijk en gegrond en veroordeelt het de eiser om haar 
het bedrag van 9.890,35 euro te betalen, vermeerderd met de moratoire interest, de ge-
rechtelijke interest en de kosten, en veroordeelt het de eiser bovendien in de kosten van 
het hoger beroep.

Het bestreden vonnis motiveert die beslissing als volgt:
"(...) de (verweerster) heeft de brief van 13 januari 2000 waarin zij de verzekeringne-

mer op de hoogte bracht van haar voornemen om verhaal in te stellen, gericht aan de land-
bouwvennootschap Dedecker-Sparjo (die zij 'haar verzekerde' noemt). (...) die brief is bin-
nen de wettelijke termijn verzonden. De (eiser) is van mening dat de brief van 13 januari 
2000 niet beantwoordt aan de vereisten van de wet, daar hij geadresseerd is aan een ande-
re rechtspersoon dan de zijne en dat derhalve de verzekeringsmaatschappij geen recht van 
verhaal meer heeft. Overduidelijk blijkt dat (de eiser) die op het adres van zijn vennoot-
schap woont, namelijk op het adres waarop de kennisgeving is gebeurd, op de hoogte is 
gebracht van het voornemen van de (verweerster) om verhaal in te stellen. Het bewijs 
hiervan vormt de fax van zijn makelaar P. Wéry, die op 19 januari 2000 aan de verzeke-
ringsmaatschappij is gezonden en in de volgende bewoordingen is gesteld: 'Mijn cliënt 
overhandigt mij vandaag uw ingebrekestelling van 13 januari 2000. Zou u mij de kopie 
van het strafdossier willen bezorgen ...' . De 'cliënt' van de makelaar P. Wéry die hem de 
ingebrekestelling had overhandigd, kan alleen maar een natuurlijk persoon zijn, ook al 
wordt als verzekerde de naam 'Dedecker-Sparjo' opgegeven. De door (de eiser) aange-
voerde rechtspraak doet niet terzake, daar zij betrekking heeft op kennisgevingen aan der-
den, wat niet het geval is met de kennisgeving aan de verzekeringnemer, die is toegeko-
men bij (de eiser) die zijn vennootschap bestuurt en beheert (wat hij niet betwist). Zoals 
de politierechter op passende wijze heeft beslist, is de kennisgeving perfect rechtsgeldig".

Grieven
Artikel 88, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 

bepaalt dat de verzekeraar zich, voor zover hij volgens de wet op de verzekerings-over-
eenkomst de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, een recht van verhaal kan 
voorbehouden tegen de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de ver-
zekerde die niet de verzekeringnemer is.

Artikel 88, tweede lid, bepaalt dat de verzekeraar, op straffe van verval van zijn recht 
van verhaal, verplicht is de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verzekerde die 
niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen 
zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is.

De bovenaangehaalde bepaling impliceert dat de verzekeraar, om zijn recht van verhaal 
niet te verliezen, van zijn voornemen om verhaal in te stellen kennis moet hebben gege-
ven aan de betrokken persoon. De kennisgeving moet dus geschieden aan de persoon te-
gen wie de verzekeraar zinnens is zijn verhaal in te stellen of, op zijn minst, aan de last-
hebber die door genoemde persoon is belast met de inontvangstneming van die kennisge-
ving.

Om te weten of de verzekeraar verplicht is zijn voornemen om verhaal in te stellen ter 
kennis te brengen van de verzekeringnemer dan wel, indien daartoe grond bestaat, aan de 
verzekerde die niet de verzekeringnemer is, dient te worden uitgemaakt of een tekortko-
ming van de verzekeringnemer dan wel van de verzekerde - in het geval dat laatstgenoem-
de niet de verzekeringnemer is - de reden is waarom de verzekeraar gehouden is tot scha-
deloosstelling van de benadeelde, ofschoon volgens de voorwaarden van de overeenkomst 
de dekking niet verschuldigd was. Wanneer de niet nagekomen verplichting een verplich-
ting is van de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, dient de kennisgeving te ge-
schieden aan de verzekerde en niet aan de verzekeringnemer. De verplichting om de door 
de verzekeraar aan de benadeelde derde betaalde bedragen aan de verzekeraar terug te be-
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talen rust immers op de verzekerde. Wanneer de verzekerde de fout heeft begaan in staat 
van dronkenschap te hebben gereden en hij wegens die fout niet in aanmerking kan ko-
men voor de dekking van de verzekering, kan de verzekeraar zijn verhaal tegen de verze-
kerde enkel instellen indien de kennisgeving is geschied aan de verzekerde zelf (of aan 
diens bijzondere lasthebber die is belast met de inontvangstneming van de kennisgeving). 
Daar het hier een vereiste betreft voor de ontvankelijkheid van de rechtsvordering van de 
verzekeraar hangt de sanctie, bestaande in het verlies van het recht om in rechte op te tre-
den, niet af van het bestaan van een nadeel voor de verzekerde aan wie de kennisgeving 
niet in persoon is geschied.

Te dezen stelt het bestreden vonnis vast dat de verweerster haar voornemen om haar 
verhaal in te stellen niet ter kennis heeft gebracht van de eiser, haar verzekerde die voor 
het ongeval aansprakelijk is omdat hij in staat van dronkenschap gereden heeft, maar dat 
zij van dat voornemen kennis gegeven heeft aan de verzekeringnemer, de landbouwven-
nootschap Dedecker-Sparjo waarvan de eiser de zaakvoerder was.

Het bestreden vonnis beslist evenwel dat de rechtsvordering van de verweerster ontvan-
kelijk is, aangezien de eiser "overduidelijk" op de hoogte gebracht was van de rechtsvor-
dering van de verweerster, aangezien hij woont op het adres van die vennootschap die hij 
bestuurt en beheert en hij de ingebrekestelling aan zijn makelaar heeft overhandigd en 
aangezien de eiser al het nodige heeft kunnen doen om zijn verdediging voor te bereiden 
(motief van de eerste rechter).

Daar de kennisgeving niet gedaan is aan de persoon tegen wie de verweerster zinnens 
was haar verhaal in te stellen, was het recht van verhaal van de verweerster nochtans ver-
vallen.

Door het tegendeel te beslissen verantwoordt het bestreden vonnis zijn beslissing niet 
naar recht. Het schendt artikel 88, eerste en tweede lid, van de wet van 25 juni 1992.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-

overeenkomst bepaalt dat de verzekeraar, op straffe van verval van zijn recht van 
verhaal, verplicht is de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verzeker-
de die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om ver-
haal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit ge-
grond is.

Die kennisgeving dient te worden gedaan aan de persoon tegen wie de verze-
keraar een regresvordering wil instellen of aan diens lasthebber die met de inont-
vangstneming van die kennisgeving werd belast.

Na te hebben vastgesteld dat de verweerster van haar voornemen om verhaal 
in te stellen kennis gegeven had aan de verzekeringnemer, de landbouwvennoot-
schap Dedecker-Sparjo, beslist het bestreden vonnis dat die kennisgeving rechts-
geldig was ten aanzien van de eiser, verzekerde, aangezien hij van dat voorne-
men van de verweerster op de hoogte is gebracht, daar hij woont op het adres 
van de vennootschap en deze bestuurt en beheert.

Door de door de verweerster tegen de eiser ingestelde regresvordering ontvan-
kelijk te verklaren, ofschoon de kennisgeving van het voornemen om verhaal in 
te stellen niet aan hem gedaan is, schendt het bestreden vonnis het bovenaange-
haalde artikel 88, tweede lid.

Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat  de  uitspraak daaromtrent  aan de  feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, zitting hou-

dende in hoger beroep.

7 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 629

1° KAMER - 7 december 2006

CONSUMENTENKREDIET - KREDIETAANBOD - VERMELDING - VORMEN - NIET-NALEVING - 
SANCTIE - PLICHT VAN DE RECHTER

De rechter die vaststelt dat de vermelding "Onderteken nooit een blanco contract" in het 
kredietaanbod niet aan de wettelijke vormvereisten voldoet, kan niet weigeren een van 
de bij die wet bepaalde sancties op te leggen op grond dat het aanbod, ook al is het  
onregelmatig, aan het doel van de wet beantwoordt. (Artt. 14 en 86, Wet 12 juni 1991 op 
het Consumentenkrediet)

(V. T. CITY BANK BELGIUM n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0428.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 29 november 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Eupen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 14, §4, 2°, en 86 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, 

zoals zij van kracht waren voor de wijziging ervan bij de wet van 24 maart 2003. 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis en wijst de vordering van de eiser 

af op grond van de volgende overwegingen:
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"Aus dem hinterlegten Kreditvertrag ist tatsächlich ersichtlich, dass der in französischer 
Sprache abgefasste Hinweis "Ne signez jamais un contrat non rempli" (auf Deutsch: "'unt-
gerschreiben Sie nie einen nicht ausgefüllten Vertrag'") weder fett gedruckt wurde noch in 
einem anderen Schrifttyp erscheint, sondern in Grossbuchstaben; Der Satz wurde nicht in 
einem getrennten Absatz verfasst.

Auch wenn das Kreditangebot nicht den gesetzlichen Bedingungen des Artikels 14 §4, 
2°, des Verbraucherkreditgesetzes erfüllt, entspricht es sehr wohl der Zweckbestimmung 
des Gesetzes vom 12 juni 1986 [lees: 1991] über den Konsumentenkredit, da der Schuld-
ner mittels sich vom Rest des Textes abhebenden Grossbuchstaben durchaus effizient auf 
den vorhandenen strittigen Hinweis aufmerksam gemacht wird. Der Artikel 86 des Ver-
braucherkreditgesetzes kan somit hier keine Anwendung finden".

(Vrije vertaling: "uit de toegezonden kredietovereenkomst blijkt immers dat de in het 
Frans gestelde verwijzing 'Ne signez jamais un contrat non rempli' (in het Duits: 'unter-
schreiben Sie nie einen nicht ausgefüllten Vertrag') noch in dikke lettertekens noch in een 
ander lettertype maar in hoofdletters is vermeld. De zin is niet opgenomen in een afzon-
derlijk lid.

Zelfs als het kredietaanbod niet aan alle wettelijke vereisten van artikel 14, §4, 2°, van 
de wet op het consumentenkrediet voldoet, beantwoordt het toch aan het doel van de wet 
van 12 juni 1986 [lees: 1991] op het consumentenkrediet, aangezien door het gebruik van 
de hoofdletters die zich onderscheiden van de rest van de tekst de aandacht van de schul-
denaar op een heel doeltreffende wijze getrokken werd op de litigieuze verwijzing. Arti-
kel 86 van de wet op het consumentenkrediet kan derhalve niet worden toegepast").

Grieven
Krachtens artikel 14, §4, 2°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, 

zoals het van kracht was voor de wijziging ervan bij de wet van 24 maart 2003, "het kre-
dietaanbod (bovendien) in de vorm van afzonderlijke leden in dikke lettertekens en in een 
ander lettertype :

(...)
2° ter hoogte van de plaats waar de consument zijn handtekening plaatst, de vermelding 

bevat: 'Onderteken nooit een blanco contract'".
Artikel 86 van dezelfde wet bepaalt dat, "onverminderd de gemeenrechtelijke sancties, 

de rechter de overeenkomst nietig verklaart of de verplichtingen van de consument ver-
mindert en dit hoogstens tot de prijs bij contante betaling of tot het ontleende bedrag, 
wanneer de kredietgever de in de artikelen 14, 41, 56 en 58 bedoelde bepalingen over de 
afgifte en de vermeldingen van het aanbod niet naleeft. In geval van vermindering van de 
verplichtingen van de consument behoudt deze het voordeel van de betaling in termijnen".

Te dezen geeft het bestreden vonnis uitdrukkelijk het feit toe dat het kredietaanbod de 
vermelding "Onderteken nooit een blanco contract" niet bevat (1) in de vorm van een af-
zonderlijk lid en (2) in dikke lettertekens en in een ander lettertype.

Het beslist niettemin dat, aangezien die vermelding in hoofdletters is gesteld, zij toch 
beantwoordt aan het vereiste van artikel 14, §4, 2°, van bovengenoemde wet zodat het 
doel van die bepaling bereikt is.

De klare en duidelijke bepaling van artikel 14, §4, 2°, van de wet van 12 juni 1991 
dient evenwel op een beperkende wijze te worden toegepast en is niet vatbaar voor inter-
pretatie.

Nadat de rechtbank had vastgesteld dat de vormvereisten van artikel 14, §4, 2°, van de 
wet van 12 juni 1991 niet in acht genomen waren, was zij overeenkomstig artikel 86 van 
bovengenoemde wet verplicht om ofwel het contract nietig te verklaren ofwel de verplich-
tingen van de eiser te verminderen.
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Door het beroepen vonnis te bevestigen na te hebben vastgesteld dat de vormvereisten 
van artikel 14, §4, 2°, van de wet van 12 juni 1991 niet in acht genomen waren, schendt 
het bestreden vonnis de artikelen 14, §4, 2°, en 86 van de wet van 12 juni 1991, zoals zij 
van kracht waren voor de wijziging ervan bij de wet van 24 maart 2003.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 14, §4, 2°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, zo-

als het te dezen van toepassing is, bepaalt dat het kredietaanbod in de vorm van 
afzonderlijke leden in dikke lettertekens en in een ander lettertype, ter hoogte 
van de plaats waar de consument zijn handtekening plaatst, de vermelding bevat: 
'Onderteken nooit een blanco contract".

Artikel 86 van dezelfde wet bepaalt dat, onverminderd de gemeenrechtelijke 
sancties, de rechter de overeenkomst nietig verklaart of de verplichtingen van de 
consument vermindert en dit hoogstens tot de prijs bij contante betaling of tot het 
ontleende bedrag, wanneer de kredietgever de in de artikelen 14, 41, 56 en 58 be-
doelde bepalingen over de afgifte en de vermeldingen van het aanbod niet na-
leeft. In geval van vermindering van de verplichtingen van de consument be-
houdt deze het voordeel van de betaling in termijnen.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de vermelding "Onderteken nooit een blan-
co contract" in het kredietaanbod niet voldoet aan de bij voormeld artikel 14 
voorgeschreven vormen.

Door te weigeren een van de in artikel 86 van de wet bepaalde sancties op te 
leggen op grond dat het kredietaanbod, ook al is het onregelmatig, voldoet aan 
het doel van de wet van 12 juni 1991, schendt het bestreden vonnis de in het 
middel vermelde wetsbepalingen.

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

nietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde Rechtbank van Eerste Aanleg 

te Eupen.

7 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. Heenen.

Nr. 630

1° KAMER - 7 december 2006

1º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - 
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VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - BIJDRAGE IN HET LEVENSONDERHOUD EN DE OPVOEDING VAN DE 
KINDEREN - HERZIENINGSCLAUSULE - VERBINDENDE KRACHT - WIJZE AMBTSHALVE DOOR DE 
RECHTER GEKOZEN - METHODE-RENARD - VERVANGING - WETTIGHEID

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE KINDEREN - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE 
TOESTEMMING - LEVENSONDERHOUD - BIJDRAGE IN HET LEVENSONDERHOUD EN DE OPVOEDING VAN 
DE KINDEREN - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - HERZIENINGSCLAUSULE - VERBINDENDE KRACHT 
- WIJZE AMBTSHALVE DOOR DE RECHTER GEKOZEN - METHODE-RENARD - VERVANGING - 
WETTIGHEID

3º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - BIJDRAGE IN HET LEVENSONDERHOUD EN DE 
OPVOEDING VAN DE KINDEREN - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - HERZIENINGSCLAUSULE - 
VERBINDENDE KRACHT - WIJZE AMBTSHALVE DOOR DE RECHTER GEKOZEN - METHODE-RENARD - 
VERVANGING - WETTIGHEID

1º,  2º  en  3º  Indien  voor  de  echtscheiding  door  onderlinge  toestemming  de  
onderhoudsbijdrage  van  de  echtgenoten  voor  de  kinderen  bij  overeenkomst  is  
vastgesteld en deze gegrond is op de evolutie  van de feitelijke toestand en er  geen  
stukken zijn waaruit de verhoging van de kosten voor de kinderen blijkt, mag de rechter  
die wijze van vaststelling niet door een andere wijze van berekening - de zogenaamde 
"methode-Renard" - waarvan hij vaststelt dat het resultaat ervan in casu de werkelijke  
behoeften van de kinderen overtreft, vervangen teneinde de aldus gevraagde verhoging 
toe te staan. (Art. 1134, B.W.; Art. 1288, eerste lid, 3°, Ger.W.)

(S. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0513.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 22 februari 2005 gewezen 

door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen, zitting houdend in hoger be-
roep.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 203bis, 1134 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870, 1138, 2°, en 1288, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt een geschil op te werpen waarvan 

de partijen het bestaan in hun conclusie hebben uitgesloten;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat de partijen door onderlinge toestemming uit de echt ge-

scheiden zijn, dat zij in hun voorafgaande overeenkomsten de bijdrage van de eiser in de 
kosten voor levensonderhoud en opvoeding van de kinderen hebben vastgesteld op 8.000 
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frank per maand voor S. en op 7.000 BEF per maand voor J., benevens de kinderbijslagen 
en andere sociale voordelen alsook de niet  ten laste genomen buitengewone medische 
kosten en dat zij in hun overeenkomsten een herzieningsclausule hebben opgenomen vol-
gens welke de door hen met betrekking tot hun kinderen gesloten akkoorden uitgingen 
van de feitelijke toestand waarin zij thans leefden en dat elke, zelfs te voorziene wijziging 
of evolutie van die toestand tot herziening aanleiding kon geven - brengt het bestreden 
vonnis de bijdrage van de eiser in het levensonderhoud en de opvoeding van het kind S. 
op 350 euro en die voor het kind J. op 300 euro. Het beslist aldus op alle gronden die hier 
geacht worden volledig weergegeven te zijn en meer bepaald onder het opschrift: "Be-
spreking" op de volgende gronden :

"(De verweerster) is van mening dat de bijdrage van 8.000 BEF die in onderling ak-
koord per maand en per kind was vastgesteld, op dat tijdstip overeenkwam met het aan-
deel waarin de vader moest bijdragen in de behoeften van de kinderen, gelet op hun be-
hoeften op dat ogenblik, zoals ze in onderling akkoord waren geraamd. Zij is derhalve van 
oordeel dat de bijdrage evenredig met de nieuwe kosten voor de kinderen moet worden 
verhoogd uitgaande van hun behoeften van dat moment.

Die gedachtegang kan evenwel niet worden gevolgd, daar bij de vaststelling van het be-
drag van de bijdrage andere factoren dan de verantwoorde kosten van het kind (de kinde-
ren) een rol kunnen hebben gespeeld, zoals bijvoorbeeld de wil om die bijdrage toe te 
kennen voor een bepaalde duur, een schuldgevoel bij de vader, de compensatie met ande-
re discussiepunten bij de onderhandelingen ...

(De eiser) vindt dat de huidige situatie van de kinderen en van hun ouders geen enkele 
verhoging van zijn bijdrage rechtvaardigt, daar de behoeften van de kinderen volledig ge-
dekt blijven door de onderscheiden bijdragen van de ouders en de kinderbijslagen.

De vrederechter heeft de behoeften van de kinderen op een forfaitaire wijze geraamd.
(De verweerster) heeft een geheel van stukken neergelegd waaruit volgens haar de wer-

kelijke kosten voor de kinderen blijken, en zij verzet zich derhalve tegen een forfaitaire 
raming.

Derhalve dient de toestand van de kinderen te worden onderzocht aan de hand van de 
overgelegde stukken.

S. :
(De verweerster) legt stukken over waaruit blijkt dat zij in 2003 voor S. een bedrag van 

ongeveer 937 euro aan specifieke kosten heeft uitgegeven. Het betreft hier hoofdzakelijk 
kosten voor school, met inbegrip van de internaatskosten. Voor 2004 bewijst zij een stage 
van 95 euro te hebben betaald.

Hoewel die getallen een idee geven van de huidige schoolkosten van S. , bewijzen zij 
niet dat de kosten voor het kind zijn gestegen sedert hij de middelbare school heeft verla-
ten, daar bepaalde kosten reeds bestonden in het middelbaar (reprografie, boeken) en an-
dere kosten niet meer bestaan (maaltijden in het internaat tijdens de week). Terecht heeft 
de vrederechter dus zijn beslissing gegrond op een raming van de behoeften van het kind.

J. :
(De verweerster) legt stukken over waaruit blijkt dat zij in 2004 voor J. specifieke uit-

gaven heeft gehad ten bedrage van 1.312,13 euro en 881,13 euro waarvan respectievelijk 
907,13 euro en 339,13 euro voor zijn muzikale activiteiten.

Hoewel die getallen een idee geven van wat de muzikale activiteiten van J. thans kos-
ten, toch blijkt daaruit niet dat de kosten voor het kind zijn gestegen, aangezien zij de kos-
ten voor school niet omvatten en bepaalde kosten voor de muzikale activiteiten reeds be-
stonden ten tijde van de echtscheiding, ja zelfs reeds ten tijde van de ondertekening van 
het bijvoegsel (de factuur voor de aankoop van de saxofoon dagtekent van 1997 en die 
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aankoop doet men niet noodzakelijk bij de eerste inschrijving van een kind in een muziek-
cursus).

Terecht heeft de vrederechter dus zijn beslissing gegrond op een raming van de behoef-
ten van het kind.

Het beroepen vonnis lijdt evenwel aan een gebrek aan motivering wat betreft de keuze 
van de bedragen waarop de vrederechter de kosten voor de kinderen heeft geschat.

Bij gebrek aan precieze gegevens betreffende de werkelijke kosten voor de kinderen, 
dient een beroep te worden gedaan op de zogeheten 'methode-Renard'.

Deze methode die evenredigheidsverhoudingen uitdrukt welke variëren naargelang van 
de leeftijd van het kind en volgens een bekende wiskundige formule (...) worden toegepast 
op de reële bijdragemogelijkheden van twee gegeven ouders, vormt immers een betrouw-
baar werkinstrument om de onderhoudsbijdrage op een logische wijze vast te stellen en 
biedt de rechter, die een billijke beslissing wil, de mogelijkheid zijn gedachtegang te veri-
fiëren en aldus niet te voorziene en niet nader uitgelegde beslissingen, die een bron van 
rechtsonzekerheid vormen, te voorkomen. 

Voor de toepassing van die berekening dienen de inkomsten van de ouders niet te wor-
den verminderd met het bedrag van hun lopende uitgaven, aangezien 'de toekenning van 
een onderhoudsuitkering geen ander doel heeft dan een billijke verdeling van de reële net-
to-inkomsten van de ouders tussen beide echtgenoten en hun kinderen te verzekeren'. Een 
dergelijke vermindering zou erop neerkomen dat geen rekening zou worden gehouden 
met een gedeelte van de inkomsten waarvan de besteding (in de vorm van uitgaven) pre-
cies deel uitmaakt van de middelen naar evenredigheid waarmee de kosten voor de kinde-
ren krachtens artikel 203, §1, van het Burgerlijk Wetboek moeten worden vastgesteld.

De huisvestingskosten, de betaling van huur en het geheel van de door de ouders aange-
voerde lasten van het dagelijkse leven zijn uitgaven die hun levensstandaard tijdens het li-
tigieuze tijdvak weerspiegelen en daarom is er geen reden om ze van hun netto-inkomsten 
af te trekken.

Wanneer de werkelijke kosten voor de kinderen zullen worden bepaald, zal de bijdrage 
van de vader in die kosten worden berekend naar rato van het aandeel van de middelen 
van de vader in de samengevoegde inkomsten van de echtgenoten en gelet op de directe 
financiering van de kosten door de vader wanneer de kinderen bij hem inwonen (...).

Berekening van de kosten voor de kinderen :
- litigieus tijdvak : vanaf 1 december 2003
- maandelijkse gemiddelde inkomsten van de ouders gedurende het litigieuze tijdvak :
- inkomsten van de vader: ongeveer 5.000 euro
- inkomsten van de moeder: ongeveer 785 euro
- totale middelen : 5.785 euro of 86 pct. voor de vader en 14 pct. voor de moeder.
- kinderbijslag voor de twee kinderen : 531,84 euro
- totale maandelijkse inkomsten : 5.875 euro + 531,84 euro = 6.316,84 euro
- leeftijd van de kinderen en coëfficiënten op de referentiedatum:
- S.: 20 jaar - 0,284
- J.: 17 jaar - 0,262
- evenredigheidscoëfficiënt :
0,284 + 0,262 = 0,353
I + 0,284 + 0,262 
Dat getal komt, gelet op de leeftijd van de kinderen, overeen met het aandeel van het 
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gezinsbudget dat in Belgische gezinnen gemiddeld aan de kinderen wordt besteed.
- bruto werkelijke kosten voor de kinderen volgens die formule = 0,353 x 6.316,84 euro 

= 2.229,84 euro. 
- maar in werkelijkheid verminderen de kinderbijslagen de financiering van de bruto re-

ële kosten voor de kinderen, zodat de door de ouders te financieren nettokosten:
2.229,84 euro - 531,84 euro = 1.698 euro bedragen
Bijdrage door de vader verschuldigd krachtens artikel 203 bis van het Burgerlijk Wet-

boek:
Uit artikel 203bis van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de onderhoudsbijdrage in de 

door de ouders te financieren nettokosten voor de kinderen (na aftrek van de kinderbijsla-
gen) evenredig moet zijn met de middelen van zowel de vader als de moeder, dat is te de-
zen een financiering van 86 pct. en 14 pct.

- de evenredige bijdrage van de vader in de maandelijkse nettokosten van de kinderen 
zou 1.698 euro x 86 pct. = 1.460,28 euro moeten bedragen

- uit het onderzoek van het dossier blijkt niet dat de vader een deel van zijn bijdrage in 
natura verstrekt door de kinderen secundair te huisvesten.

Nochtans wordt algemeen aangenomen dat, wanneer de ouders of een van hen bijzon-
der hoge inkomsten heeft, de methode-Renard resultaten oplevert die de werkelijke be-
hoeften van de kinderen te boven gaan. Dat is hier het geval, daar nooit is aangevoerd dat 
de behoeften van de kinderen voor ieder ongeveer1.100 euro per maand bedragen.

De vordering van de moeder die ertoe strekt de bijdrage van de vader, die in de kosten 
voor de kinderen moet bijdragen, te verhogen tot 86 pct. is daarentegen verantwoord tot 
beloop van 350 euro per maand voor S. en tot beloop van 300 euro voor J., gelet op de 
hoge levensstandaard waarop zij wegens de inkomsten van hun vader aanspraak kunnen 
maken.

De deelneming in de buitengewone lasten blijft onveranderd.
Daarentegen volgt uit de gedachtegang zelf van de moeder dat het niet verantwoord is 

de vader bovendien te veroordelen om tot beloop van de helft bij te dragen in alle scolaire 
en parascolaire kosten, daar met die kosten reeds rekening gehouden is bij de raming van 
de huidige behoeften van de kinderen door (de verweerster)".

Grieven
De rechtsvordering van de verweerster strekte tot verhoging van de bijdragen, zoals zij 

in de overeenkomsten tot echtscheiding door onderlinge toestemming voor de kinderen S. 
en J. waren vastgesteld en zoals zij wat laatstgenoemde betreft in het niet gedagtekende 
bijvoegsel waren herzien. Zij beriep zich daartoe op de verhoging van de reële kosten 
voor de twee kinderen. De verweerster betoogde dat, "bij de discussie over een verhoging 
ervan moet worden uitgegaan dat de bijdrage, zoals zij in de oorspronkelijke overeenkom-
sten en in het bijvoegsel van september 1999 was vastgesteld, precies overeenstemde met 
de door de beide ouders ten laste genomen kosten voor de opvoeding en het levensonder-
houd van hun kinderen" en zij beweerde aan de hand van de stukken van haar dossier te 
kunnen aantonen hoeveel het kind S. precies méér kostte "in vergelijking met de jongen 
die hij was toen de overeenkomsten werden ondertekend" en hoeveel méér het kind J. 
kostte "vergeleken met de toestand ten tijde van de ondertekening van het bijvoegsel".

De eiser voerde aan dat hij zijn bijdrage voor het kind S. vrijwillig zou hebben ver-
hoogd indien diens nieuwe toestand (overgang van het secundair naar het hoger onder-
wijs) bijkomende kosten zou hebben gevergd, maar dat zulks te dezen niet het geval was 
en dat integendeel, gelet op de werkelijke studiekosten, die nieuwe toestand met minder 
kosten gepaard ging dan in de tijd waarin de overeenkomsten tot echtscheiding door on-
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derlinge toestemming waren gesloten. Het kind J. van zijn kant betwistte dat de kosten 
voor zijn levensonderhoud en opvoeding méér bedroegen dan in de tijd waarin het bij-
voegsel was gesloten.

Beide partijen namen aldus aan dat zij in onderling akkoord de bijdrage in de kosten 
voor het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen hadden vastgesteld en die bij-
drage voor J. hadden herzien op grond van hun gemeenschappelijke raming van de toen-
malige werkelijke behoeften van de kinderen; er diende enkel te worden uitgemaakt of en, 
zo ja, in welke mate, de werkelijke kosten voor de kinderen nadien waren gestegen.

Krachtens de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 1288, eerste lid, 3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, bepalen de partijen in hun overeenkomsten tot echtscheiding door 
onderlinge toestemming vrij doch op voorwaarde dat de kinderen de rechten krijgen die 
artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek hun toekent, het bedrag van hun bijdrage in de 
kosten voor het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen alsook de voorwaar-
den waaronder die bijdrage zal worden herzien; die wettelijk gesloten overeenkomsten 
strekken de partijen tot wet en kunnen niet dan met hun wederzijdse toestemming worden 
herroepen. De rechter mag de bijdrage van één van de ouders in de kosten voor levenson-
derhoud en opvoeding van de kinderen enkel herzien mits hij hun overeenkomsten eerbie-
digt en vaststelt dat de voorwaarden voor de herziening ervan vervuld zijn.

Het bestreden vonnis geeft toe dat uit de door de verweerster overgelegde getallen niet 
blijkt dat de kosten voor de kinderen gestegen zijn in vergelijking met de tijd waarin over 
de bijdragen overeenkomsten werden gesloten tussen de partijen, met andere woorden het 
geeft toe dat het niet kan uitmaken of de werkelijke kosten voor de kinderen gestegen zijn.

"Bij gebrek aan precieze gegevens betreffende de werkelijke kosten voor de kinderen", 
bepaalt het die kosten met behulp van de "methode-Renard". Het verkrijgt aldus een getal 
dat, "gelet op de leeftijd van de kinderen, overeenkomt met het aandeel van het gezins-
budget dat in Belgische gezinnen gemiddeld aan de kinderen wordt besteed", Het verme-
nigvuldigt dat getal met de totale maandelijkse inkomsten van de beide ouders en verdeelt 
daarna dat bedrag, na aftrek van de kinderbijslagen, tussen hen beiden met inachtneming 
van hun onderscheiden middelen. Na te hebben vastgesteld dat het eindcijfer de werkelij-
ke behoeften van de kinderen te boven gaat, beslist het dat "de vordering van de moeder 
die ertoe strekt de bijdrage van de vader die in de kosten voor de kinderen moet bijdragen, 
te verhogen tot 86 pct. , daarentegen verantwoord is tot beloop van 350 euro per maand 
voor S. en tot beloop van 300 euro voor J., gelet op de hoge levensstandaard waarop zij 
wegens de inkomsten van hun vader aanspraak kunnen maken".

Aldus slaat het arrest geen acht op de overeenkomsten waarin de partijen de bijdragen 
hebben vastgesteld op grond van hun persoonlijke raming van de kosten voor hun kinde-
ren en gevallen van herziening overeengekomen zijn en vervangt het die overeenkomsten 
door een mathematische formule die rekening houdt met het aandeel van het gezinsbudget 
dat in Belgische gezinnen gemiddeld aan de kinderen wordt besteed. Het schendt derhalve 
de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 1288, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek krachtens welke de rechter gehouden is de wettelijk gesloten overeenkomsten 
tot echtscheiding door onderlinge toestemming te eerbiedigen en het ontslaat de verweer-
ster op onwettige wijze van de verplichting het bewijs te leveren dat de behoeften van de 
kinderen toegenomen zijn, ofschoon dit een voorwaarde is voor de toepassing van het 
overeengekomen herzieningsbeding (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

Door de bijdrage van de eiser vast te stellen op grond van artikel 203bis van het Bur-
gerlijk Wetboek, ofschoon dit artikel niet van toepassing is op de herziening van een on-
derhoudsbijdrage die is vastgesteld in de overeenkomsten tot echtscheiding door onderlin-
ge toestemming, schendt het arrest bovendien die wetsbepaling.
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Ten slotte blijkt uit de conclusie van de twee partijen dat de rechtbank niet was ver-
zocht om de overeenkomsten tot echtscheiding door onderlinge toestemming buiten be-
schouwing te laten teneinde zelf de werkelijke kosten voor de kinderen vast te stellen, 
maar enkel verzocht was om, met inachtneming van die overeenkomsten, te beslissen of 
die kosten gestegen waren sedert het tijdstip waarop de partijen ze hadden vastgesteld. 
Het vonnis werpt aldus een geschil op waarvan de partijen het bestaan in hun conclusie 
uitsloten; het miskent aldus het beschikkingsbeginsel, alsook het recht van verdediging 
van de eiser die geen conclusie heeft kunnen nemen over de vraag of een wiskundige for-
mule tot vaststelling van de werkelijke kosten voor de kinderen diende te worden toege-
past in geval van een herziening van de overeenkomsten tot echtscheiding door onderlinge 
toestemming waarin de partijen die kosten hebben geraamd (miskenning van het in artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegde beschikkingsbeginsel en van het al-
gemeen beginsel van het recht van verdediging).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat de partijen in de voor 

hun echtscheiding door onderlinge toestemming gesloten overeenkomsten een 
beding hebben opgenomen volgens hetwelk alle maatregelen betreffende de kin-
deren kunnen worden herzien, gewijzigd of aangepast en dat "zij zich ervan be-
wust zijn dat de door [hen] hier met betrekking tot hun kinderen gesloten akkoor-
den uitgaan van de feitelijke toestand waarin zij thans verkeren en dat zij [zij] 
daarom, voor zover als naar recht, overeenkomen dat elke zelfs te voorziene wij-
ziging of evolutie van die toestand aanleiding kan geven tot herziening van die 
maatregelen".

Na te hebben vastgesteld dat uit de stukken die de verweerster overgelegd had 
tot staving van haar vordering tot verhoging van de bijdrage van de eiser in het 
levensonderhoud van de gemeenschappelijke kinderen "niet blijkt dat de kosten" 
voor die kinderen gestegen zijn, stelt het bestreden vonnis de werkelijke kosten 
voor de kinderen vast met behulp van de "methode-Renard", en, na erop te heb-
ben gewezen dat met die methode te dezen een uitkomst wordt verkregen die de 
werkelijke behoeften van de kinderen te boven gaat, stelt het de door de eiser 
verschuldigde bijdrage vast op de door de verweerster gevorderde bedragen.

Aldus slaat het bestreden vonnis geen acht op de overeenkomst der partijen 
maar vervangt deze door een andere wijze om de bijdrage van de eiser te bereke-
nen, en schendt het derhalve de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 
1288, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.

In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het hoofdberoep 

ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste aanleg te Neuf-

château, zitting houdende in hoger beroep.
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7 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Deels andersluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Draps.

Nr. 631

1° KAMER - 7 december 2006

1º HUUR VAN DIENSTEN - VASTGOEDMAKELAAR - BEROEPSINSTITUUT VAN 
VASTGOEDMAKELAARS - STAGE - LIJST VAN STAGIAIRS - INSCHRIJVING - VOORWAARDEN - 
ACTIVITEITEN VOOR REKENING VAN DERDEN - BEGRIP

2º MAKELAAR - VASTGOEDMAKELAAR - BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS - STAGE 
- LIJST VAN STAGIAIRS - INSCHRIJVING - VOORWAARDEN - ACTIVITEITEN VOOR REKENING VAN 
DERDEN - BEGRIP

3º ONROEREND EN ROEREND GOED - ONROEREND GOED - VASTGOEDMAKELAAR - 
BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS - STAGE - LIJST VAN STAGIAIRS - INSCHRIJVING - 
VOORWAARDEN - ACTIVITEITEN VOOR REKENING VAN DERDEN - BEGRIP

1º 2º en 3º De rechter die vaststelt dat de eiseres gedurende meer dan drie jaar tijdens het  
referentiedecennium activiteiten  heeft  uitgeoefend,  bestaande  in  het  "beheer  van het  
onroerend  vermogen van de  werkgever  of  van diens  moederonderneming,  alsook  in  
verhuur,  beperkt  tot  wat  door  de  werkgever  of  diens  moederonderneming  wordt  
gevraagd",  kan  niet  beslissen  dat  deze,  voor  rekening  van  haar  werkgever  of  de  
moederonderneming  verrichte  activiteiten  niet  voor  rekening  van  een  derde  werden 
verricht en om die reden weigeren de eiseres op de lijst van de stagiairs in te schrijven.  
(Art. 17, §8, Wet 1 maart 1976)

(M. T. BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.05.0019.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 19 juli 2005 gewezen door 

de Franse kamer van beroep van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 17, §8, van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescher-

ming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele be-
roepen, gewijzigd bij de wet van 10 februari 1998;

- de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming 
van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar en, zo no-
dig, artikel 5, §1, van dat koninklijk besluit;
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- zo nodig, de artikelen 46, 48, 53, 59 en 61 van het koninklijk besluit van 27 november 
1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstitu-
ten, die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht, gewijzigd, wat de 
artikelen 46 en 59 betreft, door het koninklijk besluit van 19 november 2004 en, wat de 
artikelen 48 en 61 betreft, door het koninklijk besluit van 12 augustus 2000;

- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 20 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing vernietigt de beroepen beslissing, verklaart dat ten gevolge van 

de devolutieve kracht van het hoger beroep de kamer van beroep met toepassing van arti-
kel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek kennis neemt van de gehele zaak, verklaart op-
nieuw uitspraak te doen en weigert de eiseres in te schrijven op de lijst van de stagiairs-
vastgoedmakelaars. Het beslist aldus onder meer op de volgende gronden :

"De bestreden beslissing is gegrond op het ontbreken van een titel of van een diploma 
als bedoeld in artikel 5, §1, 1°, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot be-
scherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmake-
laar, op het ontbreken van vroegere beroepservaring in een makelaarskantoor en op het 
ontbreken van een stageovereenkomst met een erkende stagemeester;

Het diploma van gegradueerde directiesecretariaat wordt niet vermeld in artikel 5, §1, 
1°, van dat koninklijk besluit;

De door[de eiseres] benaderde stagemeester is erkend;
[De eiseres] verzoekt trouwens om de toepassing van artikel 17, §8, van de kaderwet 

van 1 maart 1976 wegens haar vroegere beroepswerkzaamheid;
Naar luid van dat artikel kan enkel degene die het bewijs levert het beroep van vast-

goedmakelaar hetzij als zelfstandige hetzij in het kader van een arbeidsovereenkomst te 
hebben uitgeoefend gedurende ten minste drie jaar in de loop van de tien jaar die zijn 
voorafgegaan aan de inwerkingtreding van het reglementeringsbesluit van 6 september 
1993, dat van kracht geworden is op 13 oktober daaropvolgend, worden ingeschreven op 
de lijst van de stagiairs zonder in het bezit te moeten zijn van een van de diploma's die 
worden opgesomd in artikel 5, §1, 1°, van dat koninklijk besluit;

De na 13 oktober 1993 opgedane ervaring komt niet in aanmerking;
Uit de brief van [de eiseres] van 28 oktober 2004 en uit een attest van de personeelschef 

van de naamloze vennootschap Umicore Engineering blijkt dat [de eiseres] - voor Me-
chim en Mechim Engineering - in de bovengenoemde vennootschap heeft gewerkt van be-
gin september 1998 tot eind januari 1995; zij heeft er meegewerkt aan het beheer van de 
vestigingen, daar zij instond voor het beheer van de residentiële en industriêle goederen in 
België en in het buitenland; haar functie bestond in de opsporing van plaatsen voor de 
vestiging en de verhuur ten behoeve van de ter plaatse verblijvende personeelsleden, de 
ingebruikneming van de industriële en residentiële goederen door de coördinatie van de 
werkzaamheden, het beheer ervan door de omslag van de werkingskosten over de eenhe-
den en het beheer ervan (onderhoud en herstelling), de verhuur en de verkoop van de on-
roerende goederen; 

Terecht heeft de uitvoerende kamer beslist dat die prestaties in de hoedanigheid van 
loontrekkende en niet een makelaarskantoor werden verricht;

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 6 september 1993 preciseert immers dat de be-
roepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar uitoefent hij die zich gewoonlijk en als zelf-
standige voor rekening van derden bezighoudt met activiteiten van bemiddelaar met het 
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oog op vastgoedverrichtingen of het beheer van goederen;
De door [de eiseres] en haar werkgever uitgeoefende werkzaamheden omvatten het be-

heer van het onroerend vermogen van de werkgever of haar moederonderneming en de 
verhuur van die goederen, beperkt tot wat door de werkgever of haar moederonderneming 
wordt gevraagd voor het beheer van haar beroepsbelangen;

Het betreft hier geen gewone beroepswerkzaamheden als zelfstandig bemiddelaar voor 
rekening van derden;

[De eiseres] heeft een nieuw attest van de personeelschef van Umicore Engineering van 
27 april 2005 overgelegd waaruit blijkt dat zij wel degelijk was belast met het beheer van 
de vestigingen, die toebehoorden aan het voormalige Union Minière, thans Umicore, en 
aan haar klanten, en waarin tevens staat dat het werk van [de eiseres] voornamelijk be-
stond in de opsporing en het beheer van onroerende goederen voor de huisvesting van de 
vertegenwoordigers van die ondernemingen en voor hun technici die langdurende oplei-
dingen komen volgen in de fabrieken van de groep;

Ook hier betreft het werkzaamheden in verband met het beheer van het onroerend ver-
mogen en de verhuur, beperkt tot wat door de werkgever of haar moederonderneming 
wordt gevraagd voor het beheer van haar beroepsbelangen".

Grieven
Eerste onderdeel:
Artikel 17, §2, van de kaderwet van 1 maart 1976 luidt als volgt:
"Personen, die op de datum waarop een ter uitvoering van deze wet genomen eerste re-

glementeringsbesluit in werking treedt, het beroep gedurende tenminste drie jaar hebben 
uitgeoefend, hetzij als zelfstandige, hetzij in het kader van een arbeidsovereenkomst, in de 
loop van de tien voorafgaande jaren kunnen ten alle tijde het beroepsinstituut verzoeken 
ingeschreven te worden op de lijst van de stagiairs, op voorwaarde dat zij het bewijs leve-
ren van hun uitoefening van het beroep".

Artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit van 6 september 1993, dat van kracht geworden 
is op 13 oktober1993, dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, en dat 
het eerste besluit vormt dat ter uitvoering van de wet van 1 maart 1976 is uitgevaardigd 
ter reglementering van het beroep van vastgoedmakelaar, bepaalt dat onder meer de be-
roepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar uitoefent, hij die zich gewoonlijk, als zelfstan-
dige en voor rekening van derden, bezighoudt met activiteiten van beheerder van goede-
ren die instaat voor het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten.

Uit het onderling verband tussen die twee bepalingen volgt dat de personen die op 13 
oktober 1993 gedurende ten minste drie jaar in de loop van de periode van 13 oktober 
1983 tot 12 oktober 1993 ofwel als zelfstandige ofwel in het kader van een arbeidsover-
eenkomst, het beroep hadden uitgeoefend als beheerder van goederen, belast met het be-
heer van onroerende goederen of onroerende rechten, waarbij de werkgever in dit geval de 
derde is voor wiens rekening de beroepswerkzaamheid wordt verricht, te allen tijde de 
verweerder kunnen verzoeken om inschrijving op de lijst van de stagiairs op voorwaarde 
dat zij het bewijs leveren van hun uitoefening van het beroep.

De eiseres heeft de verweerder regelmatig verzocht om inschrijving op de lijst van de 
stagiairs.

Ten bewijze dat zij het beroep gedurende ten minste drie jaar heeft uitgeoefend in de 
periode van 13 oktober 1983 tot 12 oktober 1993 legt zij met name een eerste attest over 
dat is uitgereikt op 18 november 2003 en een tweede attest dat is uitgereikt op 27 april 
2005, beide door de naamloze vennootschap Umicore Engineering, die gevestigd is te 
Louvain-la-Neuve, rue du Bosquet, 4. Het tweede attest vermeldt, enerzijds, dat de eiseres 
door die vennootschap van 1 september 1988 tot 31 januari 1995 in het kader van een in 
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augustus 1988 gesloten arbeidsovereenkomst gewerkt heeft en, anderzijds, dat de eiseres 
in die hoedanigheid uitsluitend instond voor het beheer van onroerende goederen die toe-
behoorden ofwel aan haar werkgever, namelijk Umicore Engineering (vroeger Union Mi-
nière), ofwel aan derden, namelijk de ondernemingen Padaeng, Binami en Aurifère van 
Guinea, en dat haar werk bestond in de opsporing en het beheer van onroerende goederen, 
het opstellen en de aanpassing van huurcontracten voor rekening van de klanten van haar 
werkgever en, ten slotte, in de medewerking aan de ingebruikneming en het beheer van 
residentiële en industriële onroerende goederen.

Het hof verklaart de bestreden beslissing te gronden zowel op het attest van 18 novem-
ber 2003 als op het attest van 27 april 2005. Wat betreft het eerste attest vermeldt de be-
streden beslissing dat het gewag maakt van activiteiten die geen gewone activiteiten zijn 
die als zelfstandige voor rekening van derden werden verricht en, wat betreft het tweede 
attest waarin gewag gemaakt wordt van de werkzaamheid die bestaat in het beheer van 
onroerende goederen die toebehoren aan haar werkgever en aan haar klanten, vermeldt zij 
dat het ook hier nog activiteiten zijn, die worden verricht in het kader van het beheer van 
een onroerend vermogen, en activiteiten zijn die beperkt zijn tot wat door de werkgever of 
haar moederonderneming wordt gevraagd voor het beheer van haar beroepsbelangen.

Door te beslissen dat de beroepswerkzaamheid die de eiseres gedurende drie jaar in de 
periode van tien jaar voor 13 oktober 1993 heeft verricht, door haar moet zijn verricht in 
de hoedanigheid van zelfstandige en niet in de hoedanigheid van bediende voor rekening 
van haar werkgever, schendt de bestreden beslissing artikel 17, §8, van de wet van 1 
maart 1976, die een overgangsbepaling is welke de hoedanigheid van zelfstandige, be-
doeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 6 september 1993, niet vereist voor de 
toepassing ervan.

Tweede onderdeel
Door te beslissen dat de beroepswerkzaamheid, die de eiseres gedurende ten minste 

drie jaar in de periode van tien jaar die voor 13 oktober 1993 heeft uitgeoefend, niet in 
aanmerking mag worden genomen op grond dat de door haar voor rekening van haar 
werkgever uitgeoefende werkzaamheid niet voor rekening van derden werd verricht, ter-
wijl artikel 17, §8, van de wet van 1 maart 1976, waarin sprake is van een in het kader van 
een arbeidsovereenkomst uitgeoefende werkzaamheid, impliceert dat de werkgever voor 
de toepassing van die wetsbepaling wel als een derde beschouwd wordt ten opzichte van 
de verzoeker, schendt de bestreden beslissing die wetsbepaling.

Derde onderdeel
Door te beslissen dat de beroepswerkzaamheid die de eiseres gedurende ten minste drie 

jaar in de periode van tien jaar voor 13 oktober 1993 heeft uitgeoefend, niet in aanmer-
king mag worden genomen voor haar aanvraag tot inschrijving op de lijst van de stagiairs 
op grond dat het hier geen gewone activiteiten als zelfstandig bemiddelaar voor rekening 
van derden zijn, maar activiteiten, bestaande in het beheer van het onroerend vermogen, 
en activiteiten, bestaande in de verhuur van onroerende goederen, terwijl artikel 3, 2°, van 
het koninklijk besluit van 6 september 1993, benevens de in artikel 3, 1°, bedoelde activi-
teiten van bemiddelaar, ook de activiteiten als beheerder van onroerende goederen be-
schouwt als de beroepswerkzaamheid van een vastgoedmakelaar, schendt de bestreden 
beslissing artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 en, indien nodig, 
artikel 17, 8°, van de wet van 1 maart 1976.

Vierde onderdeel
Daar de bestreden beslissing vermeldt, enerzijds, dat de eiseres belast was met het be-

heer van onroerende goederen die toebehoorden aan haar werkgever en aan diens klanten, 
alsook met de opsporing en het beheer van onroerende goederen met het oog op de huis-
vesting van de vertegenwoordigers van die ondernemingen, wat zowel doelt op de werk-
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gever als op haar klanten, en, anderzijds, dat dezelfde activiteiten beperkt waren tot wat 
door de werkgever of haar moederonderneming gevraagd wordt voor het beheer van haar 
beroepsbelangen, terwijl de klanten van de werkgever niet dezelfde zijn als haar moeder-
onderneming, bevat de bestreden beslissing een tegenstrijdigheid die een schending ople-
vert van artikel 149 van de Grondwet.

Vijfde onderdeel
Door te vermelden dat de door de eiseres verrichte activiteiten die bestonden in het be-

heer van het onroerend vermogen en in de verhuur van onroerende goederen, beperkt zijn 
tot wat door de werkgever of haar moederonderneming gevraagd wordt voor het beheer 
van haar beroepsbelangen, terwijl in het attest van 27 april 2005 staat dat die activiteiten 
verband hielden met de onroerende goederen die zowel toebehoorden aan de werkgever 
van de eiseres als aan haar klanten, en dus aan personen die derden zijn ten aanzien van 
die werkgever, slaat de bestreden beslissing geen acht op een vermelding die in dat attest 
voorkomt, miskent ze aldus de bewijskracht ervan en schendt ze bijgevolg de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Zesde onderdeel
Artikel 20 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de middelen van nietigheid niet 

kunnen worden aangewend tegen vonnissen en dat ze alleen kunnen worden vernietigd 
door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.

Artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoger beroep tegen 
een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil  zelf  aanhangig 
maakt bij de rechter in hoger beroep.

Die bepalingen zijn, overeenkomstig artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek te dezen 
van toepassing.

Wanneer de rechter in hoger beroep uitwerking verleent aan een beslissing die hij voor-
af heeft vernietigd, neemt hij die nietigheid over en schendt hij bijgevolg artikel 20 van 
het Gerechtelijk Wetboek waarin het wettelijk begrip nietigheid van een vonnis is vastge-
legd en waarin het bijgevolg aan de rechter in hoger beroep verboden wordt enigerlei uit-
werking te verlenen aan het door hem vernietigde vonnis.

Na, zonder op dat punt door de eiseres te zijn bekritiseerd, de in eerste aanleg door de 
uitvoerende kamer van de verweerder uitgesproken beslissing te hebben vernietigd en na 
te hebben beslist zelf over de zaak uitspraak te zullen doen op grond van het in artikel 
1068 van het Gerechtelijk Wetboek neergelegde beginsel van de devolutieve kracht van 
het hoger beroep, verwijst de bestreden beslissing niettemin naar de motivering van de 
vernietigde beslissing en neemt zij deze aldus over, niet alleen door te herinneren aan de 
grondslag van de toen bestreden en reeds vernietigde beslissing, maar bovendien en voor-
al door de volgende vermelding: "terecht heeft de uitvoerende kamer beslist dat die pres-
taties  in  de  hoedanigheid  van  loontrekkende  en  niet  in  een  makelaarskantoor  zijn 
verricht".

Die redenen, welke niet kunnen worden gescheiden van de andere redenen waarmee zij 
een geheel vormen, zijn geenszins ten overvloede gegeven. Het onderdeel van het middel 
dat daartegen opkomt, is dus ontvankelijk.

De bestreden beslissing schendt bijgevolg tevens, voor zoveel als nodig, artikel 1068 
van het Gerechtelijk Wetboek, daar het blijkbaar uit de devolutieve kracht van het hoger 
beroep voor de appelrechter de mogelijkheid afleidt om enige uitwerking te verlenen aan 
het beroepen vonnis dat hij overigens en vooraf heeft vernietigd, alsook artikel 61 van het 
koninklijk besluit van 27 november 1985, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 au-
gustus 2000.

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 17, §8, van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering 

van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverle-
nende intellectuele beroepen, kunnen personen, die op de erin bepaalde datum 
van inwerkingtreding, het beroep gedurende tenminste drie jaar hebben uitgeoe-
fend, hetzij als zelfstandige, hetzij in het kader van een arbeidsovereenkomst, in 
de  loop van de tien voorafgaande jaren,  het  beroepsinstituut  verzoeken inge-
schreven te worden op de lijst van de stagiairs, op voorwaarde dat zij het bewijs 
leveren van hun uitoefening van het beroep.

De bestreden beslissing stelt vast dat de eiseres gedurende meer dan drie jaar 
tijdens het referentiedecennium activiteiten heeft uitgeoefend bestaande in "het 
beheer van het onroerend vermogen van de werkgever of van haar moederonder-
neming alsook in de verhuur van onroerende goederen, beperkt tot wat door de 
werkgever of haar moederonderneming wordt gevraagd".

Door te beslissen dat de door de eiseres voor rekening van haar werkgever of 
haar moederonderneming uitgeoefende activiteiten niet voor rekening van een 
derde waren verricht en door om die reden de inschrijving van de eiseres op de 
door de verweerder bijgehouden lijst van stagiairs te weigeren, schendt de be-
streden beslissing voormelde bepaling.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde beslissing.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde Franse kamer van beroep van 

het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.

7 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. Mahieu.

Nr. 632

1° KAMER - 8 december 2006

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - RECHTSGEDINGEN - BEVOEGDE 
GERECHTEN - PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - IN DE OVEREENKOMST AANGEWEZEN GERECHT - 
GEVOLG

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID - 



Nr. 632 - 8.12.06 HOF VAN CASSATIE 2529 

PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - GOEDERENVERVOER - WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - 
C.M.R.-VERDRAG - RECHTSGEDINGEN - IN DE OVEREENKOMST AANGEWEZEN GERECHT - GEVOLG

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - GOEDERENVERVOER - WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - 
C.M.R.-VERDRAG - RECHTSGEDINGEN - IN DE OVEREENKOMST AANGEWEZEN GERECHT - GEVOLG

1º  2º  en  3º  Wanneer  de  partijen  in  hun  overeenkomst  een  bepaald  gerecht  hebben 
aangewezen, sluit dit niet uit dat het geschil door een eiser kan worden gebracht voor  
één van de andere in artikel 31, eerste lid, van het CMR-Verdrag bedoelde gerechten1.  
(Art. 31, eerste lid, C.M.R.-Verdrag)

(IDEAL TRANSPORT b.v.b.a. T. LSG-R.A. LEUTNER GmbH, vennootschap naar Duits recht)

ARREST

(A.R. C.06.0005.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 31.1 van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot inter-

nationaal vervoer van goederen over de weg, goedgekeurd bij wet van 4 september 1962 
(en gewijzigd bij Protocol van 5 juli 1978, goedgekeurd bij wet van 25 april 1983) en 
voor zoveel als nodig artikel 41.1 van hetzelfde verdrag;

- artikel 167 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang die de bij verdrag bepaalde internationa-

le  rechtsregel  met  rechtstreekse gevolgen in de interne rechtsorde heeft  op de interne 
rechtsregel;

- voor zoveel als nodig de artikelen 8 en 10 van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De zevende kamer van het Hof van Beroep te Gent verklaart in het bestreden arrest van 

7 maart 2005 de verweersters hoger principaal beroep en eiseres' incidenteel beroep toe-
laatbaar, doch slechts het hoger principaal beroep gegrond in de hiernavermelde mate, 
doet vervolgens het bestreden vonnis intergraal teniet en, opnieuw rechtsprekende, stelt 
vast dat de Belgische rechtbanken niet over de vereiste rechtsmacht beschikken om kennis 
te nemen van eiseres' vordering en veroordeelt laatstgenoemde tot de gedingkosten, en dit 
op volgende gronden:

"De rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

1 Zie J. PUTZEYS, Le contrat de transport routier de marchandises, Brussel, Bruylant, 1981, p. 374, nr. 
1090; F. PONET, De overeenkomst van internationaal wegvervoer CMR, Mechelen, Kluwer, 2003, p. 
785, nr. 754; F. PONET en E. WILLEMS, "De overeenkomst van internationaal wegvervoer - CMR - 
Overzicht van internationale rechtspraak 1986-1991", T.B.H., 1992, (724) 753.
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6.
(De verweerster werpt op dat de Belgische rechtbanken geen rechtsmacht hebben om 

van het geschil kennis te nemen.
Op grond van artikel 31, lid 1, van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de over-

eenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.) goedgekeurd bij 
wet van 4 september 1962 (B.S. 8 september 1962) en het protocol van 5 juli 1978, goed-
gekeurd bij wet van 25 april 1983 (B.S. 20 oktober 1983) (hierna 'CMR') kunnen partijen 
zelf  bepalen voor welke verdragsluitende staat  een eventueel transportgeschil  gebracht 
wordt.

Voor de vlotte lezing van wat hierna volgt, wordt het artikel 31.1 geciteerd:
'Alle  rechtsgedingen,  waartoe  het  aan  dit  Verdrag  onderworpen  vervoer  aanleiding 

geeft, kunnen door de eiser behalve voor de gerechten van de bij dit Verdrag partij zijnde 
landen, bij beding tussen partijen aangewezen, worden gebracht voor de gerechten van het 
land op het grondgebied waarvan:

a) de gedaagde zijn gewone verblijfplaats, zijn hoofdzetel of het filiaal of agentschap 
heeft, door bemiddeling waarvan de vervoerovereenkomst is gesloten of, 

b) de plaats van inontvangstneming der goederen of de plaats bestemd voor de afleve-
ring der goederen, is gelegen, 

zij kunnen voor geen andere gerechten worden gebracht'.
De vraag rijst of partijen een forum kozen en zo ja, welk zij kozen.
7.
Het CMR bevat geen bepalingen betreffende de vorm, noch betreffende de wijze waar-

op een dergelijk bevoegdheidsbeding tot stand zou moeten komen. Uitdrukkelijke toe-
stemming is niet vereist (cfr. Cass. 29 april 2004, www. juridat. be). Er is derhalve geen 
algemene regel die zou vereisen dat een bevoegdheidsbeding op de vrachtbrief moet voor-
komen (VAN HOOYDONK, E., 'De geldigheid naar de vorm van bevoegdheidsbedingen 
inzake internationaal wegvervoer', noot onder Gent, 19 november 1993, A.J.T., 1994-'95, 
19, met referenties in voetnoot 6).

Mede gelet op het bepaalde in artikel 71.1 van de Verordening nr. 44/2001 van de Raad 
van 22 december 2000, zijn de aspecten van vorm en totstandkoming onderworpen aan 
het nationale recht dat de overeenkomst tussen de partijen beheerst.

Tussen partijen is er geen betwisting dat het CMR en het Belgische nationale recht van 
toepassing zijn. (De verweerster) roept in elke geval niet in dat een ander nationaal recht 
van toepassing zou zijn.

8.
(De verweerster) brengt de volgende stukken bij ter staving van haar argument dat de 

Belgische rechtbanken geen rechtsmacht hebben en dat enkel de rechtbanken te München 
bevoegd zijn, omdat er op deze stukken aan de voorzijde steeds 'Gerichtsstand ist Mün-
chen' geschreven staat.

1) een brief van (de verweerster) aan (de eiseres) van 5 december 1989 over de verdere 
samenwerking tussen partijen (stuk 25 van het dossier van (de verweerster);

2) een niet gedateerde zogeheten klantenbeschermingsovereenkomst (een niet-concur-
rentieovereenkomst) (stuk 15 van het dossier van (de verweerster));

3) een factuur van 26 september 1991 - de kopie is evenwel niet duidelijk, zodat niet 
met zekerheid uitgemaakt kan worden of het forumbeding opgenomen is; (de eiseres) be-
twist dit stuk evenwel niet (stuk 9 van het dossier van (de verweerster));

4) een brief van (de verweerster) aan (de eiseres) van 17 mei 1994, waarin gevraagd 
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wordt om een bijkomende oplegger in te zetten op basis van de jarenlange samenwerking 
en waarin gevraagd wordt naar de CMR verzekeringspolis voor de gebruikte oplegger 
(stuk 26 van het dossier van (de verweerster);

5) vier ontvangstbewijzen van respectievelijk februari, maart, mei 1997 en september 
1998, waarbij zowel (de verweerster) als (de eiseres) nu eens afzender dan weer ontvanger 
zijn (stukken 11 tot en met 14 van het dossier van (de verweerster);

6) transportopdrachten van (de verweerster) aan (de eiseres) van 24 september 1999 en 
8 december 1999 (stukken 18 en 23 van het dossier van (de verweerster; stuk 18 wordt be-
twist door (de eiseres));

7) een fax van (de verweerster) aan (de eiseres) van 26 november 1999 (stuk 22 van het 
dossier van (de verweerster));

8) drie blanco standaarddocumenten van (de verweerster) (stuk 21 van haar dossier).
Uit deze stukken leidt het hof af dat (de verweerster) gedurende jaren aan (de eiseres) 

haar forumkeuze duidelijk en systematisch meegedeeld heeft. Het belangrijkst daarbij zijn 
de brieven van 5 december 1989 en van 17 mei 1994, omdat deze de samenwerking tus-
sen partijen bepaald heeft, die ook uitgevoerd werd. Op die stukken is de aanduiding van 
de rechtbank te München als de bevoegde rechtbank duidelijk.

De overige -niet-betwiste- stukken bevestigen deze overeenkomst. Zelfs indien sommi-
ge kopies niet leesbaar zijn en het beding op grond van die kopie niet kan geacht worden 
aanvaard te zijn, dan nog zijn er in de loop van de jaren voldoende duidelijke stukken 
overgemaakt, die niet betwist werden door (de eiseres).

(De eiseres) brengt geen enkel stuk voor waaruit afgeleid kan worden dat zij gedurende 
de samenwerking van meer dan 10 jaar ook maar één keer geprotesteerd heeft tegen het 
forumbeding.

Zij brengt ook geen enkel stuk voor, zoals de talrijke facturen die zij in de loop van de 
jaren samenwerking moet gestuurd hebben aan (de verweerster), waarop haar eigen fo-
rumkeuze zou voorkomen. De ene factuur van (de eiseres) (stuk 1 van haar dossier), van 
30 december 1999, met een bevoegdheidsclausule voor de rechtbanken van Dendermon-
de, verandert niets aan het voorgaande.

Deze factuur is uitgeschreven op het ogenblik dat de samenwerking tussen partijen be-
ëindigd was, zodat instemming ermee niet is aangetoond. Bovendien is zij eenmalig, wat 
in deze zaak niet opweegt tegen de jarenlange praktijk tussen partijen, zoals uit de docu-
menten van (de verweerster) blijkt.

Op de handelaar rust de verplichting om te reageren op stukken wanneer niet wordt in-
gestemd met de inhoud ervan (Cass. 6 december 1985, R.W. 1985-'86, 2916; Kh. Brussel, 
13 november 1990, T.B.H., 1991, 544; DIRIX, E. en BALLON, G.L.,  De Factuur, in 
A.P.R., 1993, nr. 203, p. 115; FREDERICQ, L., Handboek van Belgisch handelsrecht, I, 
1976, 252, nr. 220; STORME, M.E., 'Bewijs en verbintenisrechtelijke beschouwingen', 
T.B.H., 1991, p. 480, nr. 12; VAN RYN, J. en HEENEN, J., Principes de droit commerci-
al, III, 1981, nr. 14, pp. 19-21).

Slechts uitzonderlijk kan in bepaalde omstandigheden een stilzwijgen niet als een in-
stemming beschouwd worden (DIRIX, E. en BALLON, G.L., op cit., nr. 211, p. 120).

Dergelijke omstandigheden zijn in deze zaak niet voorhanden. Integendeel, door het ja-
renlange stilzwijgen en verder werken zonder meer, heeft (de eiseres) het forumbeding 
aanvaard.

9.
Artikel 31.1. CMR somt op een beperkende wijze drie plaatsen op waar gedagvaard 

kan worden.
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In de mate partijen een forumkeuze maakten in hun handelsrelatie, primeert deze op de 
overige bepalingen van artikel 31.1. CMR. Er anders over oordelen zou een schending 
van artikel 1134 B.W. uitmaken.

Ook de libellering van de verdragstekst laat toe te besluiten dat de keuze van partijen 
primeert. De mogelijkheid komt voor alle andere en wordt als vanzelfsprekend, als het 
ware terloops en enkel om te bevestigen dat het contract primeert, vermeld.

De woordkeuze 'behalve' ('en dehors'/'in addition') bij de opsomming van de mogelijk-
heden waar gedagvaard kan worden, impliceert niet dat de eisende partij (binnen de mo-
gelijkheden die het CMR biedt) de volledige keuzevrijheid krijgt en niet gebonden is door 
een overeenkomst ter zake. Deze terminologie verandert niets aan het feit dat er tussen de 
partijen rechtsgeldig overeengekomen werd dat de rechtbanken te München bevoegd zijn 
in geval van geschil en dat de wil van partijen hen tot wet strekt. Partijen kunnen overeen-
komen voor welke nationale rechter zij hun geschil brengen. Dit kan zelfs nog nadat het 
geschil gerezen is.

10.
Op grond van het voorgaande wordt besloten dat de Belgische rechtbanken geen rechts-

macht hebben om van de zaak kennis te nemen. Het bestreden vonnis wordt hervormd".
Grieven
1. Luidens artikel 8 van het Gerechtelijk Wetboek is bevoegdheid de macht van de 

rechter om kennis te nemen van een vordering die voor hem is gebracht. Overeenkomstig 
artikel 10 van hetzelfde wetboek is de territoriale bevoegdheid de rechtsmacht die aan de 
rechter toebehoort in een rechtsgebied naar de regels die de wet stelt.

2. De appelrechters oordelen te dezen dat "de Belgische rechtbanken geen rechtsmacht 
hebben om van de (thans aan het Hof voorliggende) zaak kennis te nemen" nu "in de mate 
partijen een forumkeuze maakten in hun handelsrelatie, deze op de overige bepalingen 
van artikel 31.1 CMR (primeert)" (arrest, p. 7, punt 9, tweede alinea).

Ter staving van deze stelling overweegt het hof van beroep dat (1) "er anders over oor-
delen een schending van artikel 1134 B.W. (zou) uitmaken" (arrest, p. 7, punt 9, tweede 
alinea), (2) daarenboven "de libellering van de verdragstekst toe(laat) te besluiten dat de 
keuze van partijen primeert" daar "de mogelijkheid voor alle andere komt en wordt als 
vanzelfsprekend als het ware terloops en enkel om te bevestigen dat het contract primeert, 
vermeld" (arrest, p. 7, punt 9, derde alinea) en (3) "de woordkeuze "behalve" (...) niet im-
pliceert dat de eisende partij (binnen de mogelijkheden die het CMR biedt) de volledige 
keuzevrijheid krijgt en niet gebonden is door een overeenkomst ter zake" (arrest, p. 7, 
punt 9, laatste alinea).

3. Luidens artikel 31.1 van het Verdrag van 19 mei 1956, zoals in de aanhef van het 
middel aangegeven, betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg, hierna CMR-Verdrag genoemd, dat krachtens artikel 41.1 van hetzelfde Ver-
drag van dwingend recht is, kunnen "alle rechtsgedingen, waartoe het aan dit Verdrag on-
derworpen vervoer aanleiding geeft, door de eiser behalve voor de gerechten van de bij dit 
Verdrag partij  zijnde landen,  bij  beding tussen partijen aangewezen,  worden gebracht 
voor de gerechten van het land op het grondgebied waarvan:

(a) de gedaagde zijn gewone verblijfplaats, zijn hoofdzetel of het filiaal of agentschap 
heeft, door bemiddeling waarvan de vervoersovereenkomst is gesloten, of

(b) de plaats van inontvangstneming der goederen of de plaats bestemd voor de afleve-
ring der goederen, is gelegen, 

zij kunnen voor geen andere gerechten worden gebracht".
Aldus heeft de eisende partij in ieder geschil waartoe het aan het CMR-Verdrag onder-
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worpen vervoer aanleiding zou kunnen geven, steeds de mogelijkheid om zich tot één van 
de volgende drie gerechten te wenden:

(a) de bij een tussen partijen gesloten beding aangewezen gerechten van een bij het 
CMR-Verdrag partij zijnd land,

(b) de gerechten van het land waar de gedaagde zijn gewone verblijfplaats, zijn hoofd-
zetel of het filiaal of het agentschap heeft, door bemiddeling waarvan de vervoersovereen-
komst is gesloten,

(c) de gerechten van de plaats van inontvangstneming der goederen of van de plaats be-
stemd voor de aflevering der goederen.

Daar deze gerechten cumulatief bevoegd zijn om kennis te nemen van ieder geschil 
waartoe het CMR-Verdrag aanleiding geeft, sluit het feit dat de partijen in de door hen ge-
sloten vervoersovereenkomst, een bevoegdheidsbeding hebben opgenomen, geenszins uit 
dat een op deze vervoersovereenkomst gestoelde vordering kan ingeleid worden bij één 
van de andere in artikel 31.1 van het CMR-Verdrag genoemde rechtbanken.

Nu in de aan het Hof voorliggende zaak niet werd betwist dat de goederen deels in Bel-
gië in ontvangst werden genomen en deels bestemd waren voor aflevering in België, min-
stens het hof van beroep niet vaststelde dat geen goederen in België werden in ontvangst 
genomen noch bestemd waren voor aflevering in België en de vaststellingen van de eerste 
rechter dienaangaande niet hervormde (zie vonnis van 3 oktober 2002 van de Rechtbank 
van Koophandel te Dendermonde, p. 3, vierde alinea), kon de eiseres, aan wie het in arti-
kel 31.1 van het CMR-Verdrag voorziene keuzerecht  dus niet  kon ontnomen worden, 
zelfs  nu in  de tussen partijen gesloten vervoersovereenkomst  een bevoegdheidsbeding 
werd opgenomen, haar vordering aanhangig maken bij de Belgische gerechten.

Aldus schendt de beslissing van de appelrechters dat "de Belgische rechtbanken geen 
rechtsmacht hebben om van de zaak kennis te nemen" (zie arrest, p. 9, punt 10) daar "in 
de mate partijen een forumkeuze maakten in hun handelsrelatie, deze op de overige bepa-
lingen van artikel 31.1 CMR (primeert)" (zie arrest, p. 7, punt 9, tweede alinea), artikel 
31.1 en, voor zoveel als nodig, artikel 41.1 van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende 
de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg evenals de artikelen 
8 en 10 van het Gerechtelijk Wetboek.

4. In zoverre de appelrechters stellen dat "in de mate partijen een forumkeuze maakten 
in hun handelsrelatie, deze op de overige bepalingen van artikel 31.1 CMR (primeert)" 
daar "er anders over oordelen een schending van artikel 1134 B.W. (zou) uitmaken" (zie 
arrest, p.7, punt 9) schenden zij eveneens artikel 167 van de op 17 februari 1994 gecoördi-
neerde Grondwet en het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang die de bij verdrag be-
paalde internationale rechtsregel met rechtstreekse gevolgen in de interne rechtsorde heeft 
op de interne rechtsregel.

In geval van conflict tussen een nationaalrechtelijke norm en een verdragsbepaling die 
rechtstreekse gevolgen heeft in de interne rechtsorden, geniet de door het verdrag bepaal-
de regel voorrang.

Door, in strijd met artikel 31.1 van het CMR-Verdrag, te oordelen dat "in de mate par-
tijen een forumkeuze maakten in hun handelsrelatie, deze op de overige bepalingen van 
artikel 31.1 CMR (primeert)" daar krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek de 
wil van de partijen hen tot wet strekt (zie arrest, p. 5, punt 9, tweede en laatste alinea), 
hebben de appelrechters in de aan het Hof voorliggende zaak aldus artikel 167 van de op 
17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet evenals het algemeen rechtsbeginsel van de 
voorrang die de bij verdrag bepaalde internationale rechtsregel met rechtstreekse gevolgen 
in de interne rechtsorde heeft op de interne rechtsregel geschonden en, voor zoveel als no-
dig, artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 8 en 10 van het Gerechtelijk Wetboek.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Luidens artikel 31, lid 1, van het CMR-Verdrag, kunnen alle rechtsgedin-

gen, waartoe het aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, door de 
eiser behalve voor de gerechten van de bij dit Verdrag partij zijnde landen, bij 
beding tussen partijen aangewezen, worden gebracht voor de gerechten van het 
land op het grondgebied waarvan:

a)  de gedaagde zijn  gewone verblijfplaats,  zijn  hoofdzetel  of  het  filiaal  of 
agentschap heeft, door bemiddeling waarvan de vervoerovereenkomst is geslo-
ten, of

b) de plaats van inontvangstneming der goederen of de plaats bestemd voor de 
aflevering der goederen, is gelegen en kunnen zij voor geen andere gerechten 
worden gebracht.

Wanneer de partijen in hun overeenkomst een bepaald gerecht hebben aange-
wezen, sluit dit niet uit dat het geschil door een eiser kan worden gebracht voor 
een van de andere in artikel 31, lid 1, bedoelde gerechten.

2. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiseres als vervoerder een aantal transportopdrachten uitvoerde voor de 

verweerster;
- in de overeenkomst tussen de partijen een beding is opgenomen waarbij de 

rechtbanken te München als bevoegde rechtsinstantie worden aangewezen;
-  de  verweerster  door  de  eiseres  werd gedagvaard  voor de  Rechtbank van 

Koophandel te Dendermonde;
- de verweerster de rechtsmacht van deze rechtbank betwist op grond van het 

bevoegdheidsbeding.
3. De appelrechters oordelen dat wanneer "partijen een forumkeuze maken in 

hun  handelsrelatie,  (deze)  primeert  op  de  overige  bepalingen  van  art.  31,  1 
CMR" en uit deze bepaling niet kan afgeleid worden dat, wanneer de partijen een 
forumkeuze hebben gemaakt, "de eisende partij  (binnen de mogelijkheden die 
het CMR biedt) de volledige keuzevrijheid krijgt en niet gebonden is door een 
overeenkomst ter zake".

Op grond hiervan beslissen zij dat de "de Belgische rechtbanken geen rechts-
macht hebben om van de zaak kennis te nemen".

4. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters artikel 31, 1 CMR-Ver-
drag.

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

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrech-
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ter.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

8 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Geinger.

Nr. 633

1° KAMER - 8 december 2006

1º DIERENARTS - TUCHT - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING

2º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD 
VAN BEROEP - SAMENSTELLING

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
DIERENARTS - TUCHT - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - 
DIERENARTS - TUCHT - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING

5º DIERENARTS - TUCHT - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING - ONPARTIJDIGHEID

6º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD 
VAN BEROEP - SAMENSTELLING - ONPARTIJDIGHEID

7º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - TUCHTZAKEN - ONAFHANKELIJKHEID EN 
ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - 
TUCHTZAKEN - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING

1º, 2º, 3º en 4º Het feit dat de gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen  
ook samengesteld is uit drie dierenartsen die worden aangewezen onder de leden van de  
gewestelijke raad van de Orde wiens beslissing wordt bestreden, met uitsluiting van hen  
die  ze  gewezen  hebben,  levert  geen  schending  op  van  de  artt.  10  en  11  van  de 
Grondwet1.  (Art.  12,  eerste  lid,  Wet  19  dec.  1950  tot  instelling  van  de  Orde  der 
dierenartsen)

5º, 6º,  7º  en 8º  Het loutere feit  dat  de leden-dierenartsen van de gemengde raad van  
beroep  van  de  Orde  der  dierenartsen  zijn  aangewezen  onder  de  leden  van  de 
gewestelijke raad wiens beslissing wordt bestreden, volstaat niet om bij de tuchtrechtelijk  
vervolgde dierenarts een schijn van partijdigheid te kunnen wekken. (Artt. 12, eerste lid, 
en 13, vijfde lid, Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen; Art. 6.1,  

1 Zie Arbitragehof nr. 195/2005, 21 dec. 2005, rolnr. 3640, A.A., 2005, 2557.
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Verdrag Rechten van de Mens; Algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid en de 
onafhankelijkheid van de rechter)

(L. T. ORDE DER DIERENARTSEN)

ARREST

(A.R. D.05.0011.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 25 april 2005 gewezen 

door de Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dierenart-
sen.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en 

de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, en goedgekeurd 
bij wet van 13 mei 1955;

- de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rech-

ter.
Aangevochten beslissingen
De gemengde raad van beroep legde de eiser, na bevestiging van de bestreden beslis-

sing van de Nederlandstalige gewestelijke raad van de verweerster, de tuchtsanctie op van 
schorsing gedurende zes maanden van het recht de diergeneeskunde uit te oefenen wegens 
inbreuk op de naleving van de veeartsenijkundige plichtenleer, de eer, de waarachtigheid 
en de waardigheid van en de geheimhouding door de leden van de Orde in de uitoefening 
van of naar aanleiding van de uitoefening van het beroep, door de strafbare feiten waar-
voor de eiser resp. bij arresten van 28 maart 2002 en 31 januari 2002 van het Hof van Be-
roep te Gent strafrechtelijk werd veroordeeld.

Deze beslissing van de gemengde raad van beroep werd mede gewezen en ondertekend 
o.a. door:

- "E. D.R., dierenarts- Lid;
- R. V., dierenarts - Lid;
- A. D.B., dierenarts - Lid".
Grieven
Eerste onderdeel
De artikelen 10 en 11 van de Grondwet houden in dat eenieder die zich in dezelfde toe-

stand bevindt op dezelfde wijze wordt behandeld, maar sluiten niet uit dat een verschil in 
behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover voor 
het criterium van onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat.

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met betrek-
king tot  het doel en de gevolgen van de maatregel.  Het gelijkheidsbeginsel wordt ge-
schonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhou-
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ding staan tot het beoogde doel.
Volgens artikel 5 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der die-

renartsen, zorgen de raden der Orde "voor de naleving van de veeartsenijkundige plichten-
leer, de eer, de eerlijkheid en de waardigheid van en de geheimhouding door de leden der 
Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van het beroep, en zelfs bui-
ten hun beroepsbedrijvigheid in geval van zware fouten, die een weerslag zouden hebben 
op de eer van het beroep".

Volgens artikel 12, eerste lid, van deze wet is de gemengde raad van beroep met het 
Nederlands als voertaal samengesteld uit drie door de Koning aangewezen raadsheren in 
het hof van beroep, ... en uit "drie dierenartsen door het lot aangewezen onder de leden 
van de gewestelijke raad der Orde wiens beslissing bestreden wordt, met uitsluiting van 
hen die ze gewezen hebben".

Krachtens artikel 6, 2°, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betref-
fende de Orde der geneesheren zijn de provinciale raden van de Orde bevoegd om "te wa-
ken over het naleven van de regelen van de medische plichtenleer en over de handhaving 
van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de onder artikel 5, 
eerste lid, bedoelde geneesheren. Hiertoe zijn zij belast met het treffen van tuchtmaatrege-
len wegens fouten die deze geneesheren in de uitoefening van hun beroep of naar aanlei-
ding ervan begaan, alsook wegens zware fouten bedreven buiten de beroepsbedrijvigheid, 
wanneer die fouten de eer of de waardigheid van het beroep kunnen aantasten".

Uit artikel 13 van hetzelfde koninklijk besluit volgt dat elke raad van beroep kennis 
neemt van het hoger beroep tegen de beslissingen die zijn genomen door de provinciale 
raden bij toepassing van artikel 6, 2°.

Volgens artikel 12, §1, zijn deze raden van beroep samengesteld uit o.m.: 1° vijf gewo-
ne en vijf plaatsvervangende leden die geneesheren zijn en die worden verkozen door de 
provinciale raden uit de geneesheren van Belgische nationaliteit die op het ogenblik van 
de verkiezing sedert ten minste één jaar ingeschreven zijn op de lijst van de verkiezende 
provinciale raad en sedert ten minste tien jaar op één van de provinciale lijsten van de 
Orde, "... met uitzondering evenwel van zijn gewone en plaatsvervangende leden".

Hieruit volgt dat een tuchtrechtelijk vervolgde geneesheer, anders dan een tuchtrechte-
lijk vervolgde dierenarts, erop mag rekenen dat zijn zaak in hoger beroep zal worden be-
handeld door een rechtscollege waarvan de leden geen gewoon of plaatsvervangend lid 
zijn van het rechtscollege dat zijn zaak in eerste aanleg heeft behandeld.

Er bestaat voor dit onderscheid tussen tuchtrechtelijk vervolgde dierenartsen en genees-
heren geen objectieve en redelijke verantwoording, rekening houdend met het doel en de 
gevolgen van de betrokken regel.

Uit dit alles volgt dan ook dat de samenstelling van de gemengde raad van beroep die 
de aangevochten beslissing heeft genomen strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en het 
beginsel van niet-discriminatie, zodat de eisers veroordeling niet naar recht verantwoord 
is (schending van de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet).

Tweede onderdeel
De regel volgens welke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn is een alge-

meen rechtsbeginsel dat op alle rechtscolleges en met name op de Nederlandstalige ge-
mengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen van toepassing is.

Artikel 6.1 van het E.V.R.M. vereist voor de naleving van deze waarborg dat de rech-
terlijke instanties met volle rechtsmacht, die bevoegd is - zoals te dezen de gemengde raad 
van beroep - om de in eerste aanleg gewezen beslissingen in feite en in rechte na te gaan, 
beantwoordt aan die eisen.

Dit algemeen rechtsbeginsel en deze verdragsbepaling worden geschonden wanneer de 
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beslissing mede wordt gewezen door een rechter van wie terecht kan worden gevreesd dat 
hij niet de waarborgen van onpartijdigheid biedt waarop de rechtzoekende recht heeft.

Zulks is het geval wanneer een of meer leden die hebben deelgenomen aan de beslis-
sing in hoger beroep waarbij aan een dierenarts een tuchtstraf is opgelegd, zoals te dezen 
wordt voorgeschreven door artikel 12, eerste lid, van de wet van 19 december 1950 tot in-
stelling van de Orde der dierenartsen, worden "aangewezen onder de leden van de gewes-
telijke raad der Orde wiens beslissing bestreden wordt".

Door die omstandigheid wordt bij de vervolgde dierenarts minstens de schijn gewekt 
dat die leden van de gemengde raad van beroep niet met de vereiste onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid kunnen oordelen over zijn zaak, nu het rechtscollege waarvan zij lid zijn 
in eerste aanleg hierover uitspraak heeft gedaan, en met name te dezen de eiser heeft ver-
oordeeld.

Uit dit alles volgt dat de eisers veroordeling, die werd uitgesproken door een rechtscol-
lege dat omwille van zijn samenstelling bij eiser een gewettigde twijfel kon doen ontstaan 
over zijn geschiktheid om zijn zaak op een onafhankelijke en onpartijdige wijze te berech-
ten, niet naar recht verantwoord is (schending van artikel 6.1 van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden en van het al-
gemeen rechtsbeginsel inzake onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 12, eerste lid, van de wet van 19 december 1950 tot instel-

ling van de Orde der dierenartsen, is de gemengde raad van beroep van de Orde 
der dierenartsen ook samengesteld uit drie dierenartsen die worden aangewezen 
onder de leden van de gewestelijke raad van de Orde wiens beslissing wordt be-
streden, met uitsluiting van hen die ze gewezen hebben.

2. Het onderdeel voert aan dat deze bepaling een schending van het gelijk-
heidsbeginsel oplevert ten aanzien van andere beroepsbeoefenaren wiens tucht-
zaak in hoger beroep wordt behandeld door een rechtscollege waarvan geen van 
de leden deel uitmaken van het rechtscollege dat hun zaak in eerste aanleg heeft 
behandeld.

Die  bepaling  levert  geen  schending  op  van  de  artikelen  10  en  11  van  de 
Grondwet. In zijn arrest nr. 195/2005 gewezen op 21 december 2005 heeft het 
Arbitragehof in die zin beslist.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
3. Artikel 12, eerste lid, van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de 

Orde der dierenartsen, bepaalt dat de leden dierenartsen van de gemengde raad 
van beroep van de Orde der dierenartsen die door het lot worden aangewezen on-
der de leden van de Gewestelijke Raad van de Orde wiens beslissing bestreden 
wordt, geen deel mogen hebben uitgemaakt van het college dat de beroepen be-
slissing heeft gewezen.

Artikel 13, vijfde lid, bepaalt dat het lid of de leden van het bureau of van de 
raad die de onderzoeksopdracht hebben uitgevoerd, niet mogen deelnemen aan 
de beraadslagingen noch aan de uitspraak in tuchtzaken.
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4. Het loutere feit dat de leden-dierenartsen van de gemengde raad van beroep 
zijn aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad wiens beslissing wordt 
bestreden, volstaat niet om bij de tuchtrechtelijk vervolgde dierenarts een schijn 
van partijdigheid te kunnen wekken.

Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

8 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 634

1° KAMER - 8 december 2006

1º BEWIJS — ALGEMEEN - BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER - 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS - VOORWAARDEN

2º BEWIJS — TUCHTZAKEN — BEWIJSVOERING - BESCHERMING VAN DE 
PERSOONLIJKE LEVENSSFEER - VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE TUCHTOVERHEID - 
VOORWAARDEN

3º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - TUCHTZAKEN - 
BEWIJS - BEWIJSVOERING - BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER - VERWERKING 
VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE TUCHTOVERHEID - VOORWAARDEN

1º,  2º  en  3º  De  bepalingen  van  art.  5  Wet  Verwerking  Persoonsgegevens,  die  de  
verwerking  van  persoonsgegevens  binnen  bepaalde  grenzen  toelaten,  vormen  geen 
uitzondering op de algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid ervan vervat in artikel  
4 van die wet, inzonderheid de eerbiediging van de doeleinden van de verwerking en de 
proportionaliteit  in  die  verwerking;  dit  geldt  ook  voor  de  verwerking  van 
persoonsgegevens in het kader van tuchtzaken door een tuchtoverheid, zoals de raad 
van de Orde van architecten.  (Artt.  4  en 5,  Wet  8 dec. 1992;  Artt.  2,  19,  20 en 23, 
Architectenwet)

(ORDE VAN ARCHITECTEN e.a. T. C.)

ARREST

(A.R. D.06.0003.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 13 januari 2006 op ver-

wijzing gewezen door de raad van beroep van de Orde van architecten met het 
Nederlands als voertaal.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Op 7 december 2000 werd de verweerster in haar hoedanigheid van architect 

door het bureau van de raad van de Orde van architecten van de Provincie Ant-
werpen naar de raad verwezen wegens een inbreuk op artikel 21 van het door de 
Nationale raad van de Orde der architecten op 16 december 1983 vastgestelde en 
bij koninklijk besluit van 18 april 1985 goedgekeurde "reglement van beroeps-
plichten", nu zij de eer en de waardigheid van het beroep van architect en van de 
Orde in het gedrang had gebracht door hoofdzakelijk onvolledige opdrachten te 
hebben aanvaard, minstens onvoldoende bijstand aan de opdrachtgevers te heb-
ben verleend.

De raad van de Orde van architecten van de Provincie Antwerpen verklaarde 
deze tenlastelegging bij beslissing van 31 mei 2001 bewezen, en veroordeelde 
verweerster hiervoor tot de tuchtstraf van schorsing voor een termijn van twaalf 
maanden.

Tegen deze beslissing van 31 mei 2001 werd hoger beroep aangetekend door 
de verweerster en door de tweede eiser.

In hoger beroep bevestigde de raad van beroep van de Orde van architecten bij 
beslissing van 27 maart 2002 grotendeels de beroepen beslissing, waarbij de op-
gelegde schorsing evenwel werd herleid tot drie maanden.

De verweerster tekende cassatieberoep tegen deze laatste beslissing aan. Bij 
arrest van 24 juni 2004 (A.R. D.02.0007.N) vernietigde het Hof de beslissing van 
27 maart 2002, waarbij de zaak naar de anders samengestelde raad van beroep 
werd verwezen.

Bij beslissing van 13 januari 2006 verklaarde de raad van beroep van de Orde 
van architecten met het Nederlands als voertaal het hoger beroep van de ver-
weerster gegrond en dat van de tweede eiser ongegrond. De raad van beroep 
deed de beroepen beslissing van 31 mei 2001 teniet, verklaarde het door de raad 
van de Orde van architecten van de Provincie Antwerpen gevoerde onderzoek 
nietig en de vorderingen lastens de verweerster dienvolgens "niet toelaatbaar".

III. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goed-
gekeurd bij wet van 13 mei 1955 (het "E.V.R.M.");

- artikel 22 van de Grondwet;
- de artikelen 2, 6, 23, 24, 25, 1110 en 1120 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, 19, 20, 23 en 33 van de wet van 26 juni 1963 "tot instelling van een 

Orde van architecten";
- de artikelen 2, 4, 5 en 9 van de wet van 8 december 1992 "tot bescherming van de per-

soonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens", zoals van 
kracht vóór de wijziging door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richt-
lijn 95/46/EG van 24 oktober 1995), en voor zoveel als nodig van de artikelen 2, 4 en 5 
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van deze wet in de versie van toepassing na de wijziging door de wet van 11 december 
1998.

Aangevochten beslissingen
De eisers komen op tegen de bestreden beslissing waarin de raad van beroep van de 

Orde van architecten met het Nederlands als voertaal het hoger beroep van de verweerster 
gegrond en dat van de tweede eiser ongegrond verklaart, de beroepen beslissing van 31 
mei 2001 teniet doet en voorts het door de raad van de orde van Architecten van de Pro-
vincie Antwerpen gevoerde onderzoek nietig en de vorderingen lastens de verweerster 
dienvolgens "niet toelaatbaar" verklaart. De raad van beroep stoelt zich daarbij op de vol-
gende overwegingen:

"2. Alvorens er kan geoordeeld worden over de grond van de zaak dient vooreerst on-
derzocht of het onderzoek ten deze al dan niet gebaseerd is op gegevens die de provinciale 
raad heeft opgeslagen in strijd met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

Zowel de provinciale raad als de raad van beroep hebben geoordeeld dat het onderzoek 
op een regelmatige, rechtsgeldige wijze werd gevoerd maar het Hof van Cassatie heeft ge-
oordeeld:

'(...) dat de eiseres (thans de verweerster) in conclusie had opgeworpen dat het bijhou-
den van een lijst van de visa leidde tot het vormen van een bestand en dat dit niet in over-
eenstemming was met de eisen en beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992;

Dat de raad van beroep die vermeldt dat het gebruik van deze lijst niet valt onder de 
toepassing van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwer-
king van persoonsgegevens en dat het gaat om een 'stuk dat verbonden is met de beroeps-
uitoefening en dat ter beoordeling staat van de organen van de Orde binnen de uitoefening 
van hun wettelijke taak', dit verweer niet beantwoordt ...';

2.1 De eerste vraag die ten deze rijst is te weten of de lijst van de door een architect,  
binnen een bepaalde periode, bekomen visa geldt als 'een bestand' zoals bedoeld door de 
gezegde wet van 8 december 1992;

Het opslaan, dit is het verwerken van persoonsgegevens, over een zekere periode, dus 
gestructureerd, van bepaalde gegevens nopens een identificeerbaar persoon vormt een be-
stand in de zin van de wet van 8 december 1992 en vereist in principe de toestemming van 
de betrokkene, toestemming die de architect noch impliciet noch expliciet heeft gegeven;

2.2 De Orde houdt in de eerste plaats voor dat het onderzoek lastens (de verweerster) is 
gestart naar aanleiding van klachten van enkele bouwheren;

Om welke reden ook, naar welke aanleiding ook van het bestand - waarvan de Orde het 
bestaan noch het gebruik kan ontkennen - gebruik gemaakt wordt: een rechtens ongeoor-
loofd bestand kan geen rechtsgevolgen hebben;

De Orde beroept zich verder tevergeefs op art. 5 c, e en f van de wet want verliest daar-
bij uit het oog dat het Hof van Cassatie, door te stellen dat dit geen antwoord geeft op het 
verweer van (de verweerster), precies het argument verwerpt volgens (het)welk de lijst, 
het bestand, toegelaten is omdat het moet aangezien worden als verbonden met de be-
roepsuitoefening die ter beoordeling staat van de organen van de Orde binnen de uitoefe-
ning van hun wettelijke taak;

Ten onrechte stelt de Orde nog dat de architect te aanzien is als een 'onderneming' ver-
mits het beroep van architect tot op heden aangezien wordt als een 'vrij beroep' hetgeen 
onverenigbaar is met het begrip onderneming;

Uiteindelijk is de argumentatie van de Orde die haar gelijk wil bewijzen door te verwij-
zen naar de actuele formulering van de visa in de provincie Antwerpen niet ernstig want 
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zij heeft sinds het opstarten van het kwestieuze onderzoek de tekst visa gewijzigd, precies 
met verwijzing naar de wet van 8 december 1992;

3. De nietigheid van het onderzoek brengt mee dat de raad niet vermag te oordelen over 
de gegrondheid van de tenlasteleggingen" (tweede en derde blad van de bestreden beslis-
sing).

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 8 december 1992 "tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens", zoals 
van kracht vóór de wijziging door de wet van 11 december 1998, mogen persoonsgege-
vens slechts worden verwerkt voor duidelijk omschreven en wettige doeleinden en mogen 
zij niet worden gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden, waarbij de 
persoonsgegevens voorts, uitgaande van die doeleinden, toereikend, ter zake dienend en 
niet overmatig mogen zijn.

Voorts heeft iedere natuurlijke persoon bij toepassing van artikel 2 van de wet van 8 
december 1992, zoals van kracht vóór de wijziging door de wet van 11 december 1998, 
bij de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, recht op eerbiedi-
ging van zijn persoonlijke levenssfeer, terwijl hij bij toepassing van artikel 4 van de wet 
van 8 december 1992, zoals van kracht vóór de wijziging door de wet van 11 december 
1998, in kennis moet worden gesteld van o.m. de identiteit van de houder van het bestand, 
van de wettelijke of reglementaire basis van de verzameling van de gegevens, van de 
doeleinden ervan alsook van zijn recht van toegang tot die gegevens.

Deze bepalingen - noch enige andere bepaling van de wet van 8 december 1992, zoals 
van kracht vóór de wijziging door de wet van 11 december 1998 - maken de mogelijkheid 
tot het verwerken van een bestand met persoonsgegevens afhankelijk van het vereiste dat 
de betrokkene, hetzij expliciet hetzij impliciet, zijn toestemming zou moeten geven dat 
persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, in bestand zouden worden opgenomen.

Bovendien benadrukte de tweede eiser in zijn appelconclusie dat er van een inbreuk op 
de wet van 8 december 1992 hoe dan ook geen sprake kon zijn, nu "(d)e Orde van archi-
tecten (...)  via de wet  van 26 juni 1963 een wettelijke bevoegdheid als  tuchtoverheid 
(heeft) en (...) tot taak (heeft) de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep te be-
palen en ze te doen naleven", en dat "(z)ij (...) toezicht (houdt) op de eer en de waardig-
heid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van 
hun beroep (artikel 2 wet 26 juni 1963).

In dezelfde context bepaalt artikel 9 van de wet van 8 december 1992, zoals van kracht 
vóór de wijziging door de wet van 11 december 1998, dat een persoon die voor het eerst 
in een bepaalde verwerking wordt geregistreerd, hiervan niet in kennis dient te worden ge-
steld wanneer de verwerking kadert in een door of krachtens de wet geregelde relatie tus-
sen de betrokken persoon en de houder van het bestand (art. 9, eerste lid, sub 3°, van de 
wet van 8 december 1992, zoals van kracht vóór de wijziging door de wet van 11 decem-
ber 1998).

Te dezen wordt in de bestreden beslissing niet vastgesteld dat de voorwaarden van arti-
kel 5 van de wet van 8 december 1992, zoals van kracht vóór de wijziging door de wet 
van 11 december 1998, niet zouden zijn nageleefd, noch dat verweersters recht op eerbie-
diging van haar persoonlijke levenssfeer zou zijn miskend, noch dat de verwerking van de 
persoonsgegevens niet zou kaderen in de wettelijke relatie die tussen de verweerster als 
architect en de eerste eiser bestaat.

Door ervan uit te gaan dat het bijhouden van een bestand en het opslaan van persoons-
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gegevens "in principe de toestemming van de betrokkene (vereist)", dat verweerster, als 
architect, deze toestemming "noch impliciet noch expliciet heeft gegeven" en dat er spra-
ke is van "een rechtens ongeoorloofd bestand", schendt de raad van beroep dan ook de ar-
tikelen 2, 4, 5 en 9 van de wet van 8 december 1992 "tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens", zoals van kracht vóór 
de wijziging door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG 
van 24 oktober 1995).

In zoverre de raad van beroep zich baseert op de wet van 8 december 1992 "tot bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgege-
vens", zoals van kracht na de wijziging door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting 
van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995), is de bestreden beslissing evenmin naar 
recht verantwoord.

Overeenkomstig artikel 2 van de wet van 8 december 1992, zoals van kracht na de wij-
ziging door de wet van 11 december 1998, heeft iedere natuurlijke persoon in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, recht op be-
scherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van 
zijn persoonlijke levenssfeer, terwijl persoonsgegevens bij toepassing van artikel 4 van de 
wet van 8 december 1992, zoals van kracht na de wijziging door de wet van 11 december 
1998, eerlijk en rechtmatig moeten worden verwerkt, voor welbepaalde, uitdrukkelijk om-
schreven en gerechtvaardigde doeleinden dienen te worden verkregen en verwerkt, reke-
ning houdend met o.m. de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de toepasse-
lijke wettelijke en reglementaire factoren, en voorts o.m. ook proportioneel en nauwkeurig 
moeten worden bijgehouden.

Evenwel is het ook in het licht van de wet van 8 december 1992, zoals van kracht na de 
wijziging door de wet van 11 december 1998, niet noodzakelijk vereist dat de betrokkene 
zijn ondubbelzinnige toestemming moet verlenen voor de verwerking van de persoonsge-
gevens.

Bij toepassing van artikel 5 van de wet van 8 december 1992, zoals van kracht na de 
wijziging door de wet van 11 december 1998, is de verwerking van persoonsgegevens im-
mers niet alleen mogelijk wanneer de betrokkene daarvoor ondubbelzinnige toestemming 
heeft verleend (litt. a van het voormelde art. 5), maar o.m. ook wanneer de verwerking 
noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de 
verwerking is onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie 
(litt. c), wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van open-
baar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is opge-
dragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan de derde aan wie de gegevens 
worden verstrekt (litt. e), alsook wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de beharti-
ging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of 
van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het belang of de fundamentele 
rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit hoofde 
van deze wet, niet zwaarder doorwegen (litt. f).

Te dezen benadrukte de tweede eiser in zijn appelconclusie dat er van een inbreuk op 
de wet van 8 december 1992 hoe dan ook geen sprake kon zijn, nu "(d)e Orde van archi-
tecten (...)  via de  wet van 26 juni  1963 een wettelijke  bevoegdheid als tuchtoverheid 
(heeft) en (...) tot taak (heeft) de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep te be-
palen en ze te doen naleven", en dat "(z)ij (...) toezicht (houdt) op de eer en de waardig-
heid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van 
hun beroep (artikel 2 wet 26 juni 1963)", waarbij hij uitdrukkelijk verwees naar de voor-
melde bepalingen van artikel 5 van de wet van 8 december 1992 (medio p. 3 van de 
"tweede besluiten na cassatie").
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Als tuchtrechtelijke instelling moet de Orde van architecten worden beschouwd als een 
openbare instelling die deel heeft aan de uitoefening van het openbaar gezag, en die, blij-
kens artikel 2 van de wet van 26 juni 1963 "tot instelling van een Orde van architecten", 
de wettelijke taak heeft om de voorschriften van de plichtenleer van de architecten te doen 
naleven. Deze wettelijke taak blijkt voorts uit de wettelijke opdracht die, overeenkomstig 
de artikelen 19 en 20 van de wet van 26 juni 1963, toekomt aan de raden van de Orde om, 
als organen van deze laatste, toezicht uit te oefenen op de eer, de discretie en de waardig-
heid van hun leden in de uitoefening en naar aanleiding van de uitoefening van het beroep 
van architect en om uitspraak te doen in tuchtzaken, alsook uit de wettelijke taak die bij 
toepassing van artikel 23 van de wet van 26 juni 1963 toekomt aan het bureau van de raad 
om klachten te onderzoeken en om in voorkomend geval de desbetreffende architect naar 
de raad te verwijzen.

Gelet op deze wettelijke omschrijving van de opdracht van de Orde van architecten en 
haar organen kon de raad van beroep - die immers nergens vaststelt dat de fundamentele 
rechten van de verweerster door het bijhouden van de lijst met visa zouden zijn geschon-
den, noch dat de voorwaarden van artikel 4 van de wet van 8 december 1992, zoals van 
kracht na de wijziging door de wet van 11 december 1998, niet zouden zijn nageleefd - in 
de bestreden beslissing dan ook niet wettig oordelen dat het bijhouden van een bestand 
met visa van de architect en het opslaan van persoonsgegevens "in principe de toestem-
ming van de betrokkene (vereist)", dat de verweerster, als architect,  deze toestemming 
"noch impliciet noch expliciet heeft gegeven", dat er sprake is van "een rechtens ongeoor-
loofd bestand" en dat de tweede eiser "zich verder tevergeefs (beroept) op art. 5 c, e en f 
van de wet".

Aldus schendt de raad van beroep in de bestreden beslissing de artikelen 2, 4 en 5 van 
de wet van 8 december 1992 "tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzich-
te van de verwerking van persoonsgegevens" in de versie van toepassing na de wijziging 
door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 okto-
ber 1995), alsook de wettelijke omschrijving van de opdracht van de eerste eiser, zodat 
ook de artikelen 2, 19, 20 en 23 van de wet van 26 juni 1963 "tot instelling van een Orde 
van architecten" worden geschonden.

(...)
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel verwijt vooreerst aan de raad van beroep dat het niet alle ge-

gevens vermeldt waarop het zijn beslissing, dat het bestand onregelmatig was, 
grondt.

5. De bestreden beslissing hoefde niet, bij afwezigheid van conclusie daarom-
trent, vast te stellen dat alle voorwaarden vervuld waren om de bepaling van de 
wet van 8 december 1992 toepasselijk te verklaren.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
6. Het onderdeel verwijt verder aan de beslissing dat zij de bepalingen schendt 

van de wet van 8 december 1992 in de versie vóór de wijziging door de wet van 
11 december 1998, doordat zij de toestemming vereist van de betrokkene voor de 
verwerking.

7. De beslissing is kennelijk gebaseerd op de wet zoals zij op 11 december 
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1998 werd gewijzigd.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
8. Het onderdeel voert verder aan, kort samengevat, dat gelet op de bepalingen 

van artikel 5, sub c, e en f, van de wet van 8 december 1992 de tuchtorganen het 
recht hadden persoonsgegevens te verwerken.

9. De bepalingen van artikel 5, zoals gewijzigd, van die wet laten weliswaar de 
verwerking van persoonsgegevens binnen bepaalde grenzen toe  maar  vormen 
geen uitzondering op de regel van artikel 4 van die wet die ook moet worden na-
geleefd door de betrokken overheid.

De doeleinden van de verwerking en de proportionaliteit in de verwerking van 
de persoonsgegevens moeten inzonderheid worden geëerbiedigd zoals bepaald in 
dat artikel 4.

10. De raad van beroep geeft te kennen, met de verwijzing naar het eerder 
standpunt van de architect en van de Orde, dat een correcte beoordeling van de 
taken van de Orde en van de rechten van de architect ertoe leidt dat het bestand 
als een verboden bestand moet worden beschouwd.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eerste eiser in de kosten.

8 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voor-
zitter  –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Vandewal, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Geinger en Mahieu.

Nr. 635

3° KAMER - 11 december 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - 
STELSEL VAN VERMINDERDE ARBEIDSPRESTATIES - IN AANMERKING TE NEMEN LOON - GEVOLG

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - 
STELSEL VAN VERMINDERDE ARBEIDSPRESTATIES - FORFAITAIRE VERGOEDING - IN AANMERKING TE 
NEMEN LOON

3º LOON — BESCHERMING - ARTIKEL 10, LOONBESCHERMINGSWET - AARD - GEVOLG

1º  De  opzeggingsvergoeding  ten  gunste  van  een  werknemer  tewerkgesteld  onder  het  
stelsel van de verminderde arbeidsprestaties, in geval van eenzijdige beëindiging door de  
werkgever dient berekend met inachtneming van het loon waarop die werknemer effectief  
recht  heeft  op  het  tijdstip  van  de  kennisgeving  van  de  beëindiging  van  de 
arbeidsovereenkomst;  de  omstandigheid  dat  de  werknemer  na  het  einde  van  de 
verminderde arbeidsprestaties in beginsel de mogelijkheid heeft om het werk te hervatten  
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met  volledige  arbeidsprestaties  en  hij  ingevolge  de  eenzijdige  beëindiging  van  de 
arbeidsovereenkomst door de werkgever die mogelijkheid verliest,  doet daaraan geen 
afbreuk1. (Art. 39, §1, Arbeidsovereenkomstenwet; Artt. 101, eerste lid, 102, eerste lid, en 
103, Herstelwet 22 jan. 1985)

2º Voor wat  betreft  het vaststellen van de forfaitaire vergoeding bepaald in artikel  101,  
zesde lid, Herstelwet 22 jan. 1985 dient die vergoeding berekend met inachtneming van  
het loon waarop die werknemer effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving 
van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. (Art. 101, zesde lid, Herstelwet 22 jan. 
1985)

3º Artikel 10 van de Loonbeschermingswet, volgens hetwelk op het loon van rechtswege 
rente  verschuldigd  is  vanaf  het  tijdstip  waarop  het  eisbaar  wordt,  is  een dwingende 
wetsbepaling ten voordele van de werknemer2. (Art. 10, Loonbeschermingswet)

(B. T. QUICK RESTAURANTS n.v.)

ARREST

(A.R. S.04.0143.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 april 2003 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 101, in de versie van toepassing na de wijziging ervan door de wet van 13 

februari 1998 en vóór de wijziging ervan bij wet van 23 december 2001, 102, in de versie 
van toepassing na de wijziging ervan door de wet van 22 december 1995 en vóór de wijzi-
ging ervan bij wet van 30 december 2001, 103 en 107bis, §1, van de herstelwet van 22 ja-
nuari 1985 houdende sociale bepalingen;

- artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 10, in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan bij grondwetswij-

ziging van 21 februari 2002, en 11 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van de eiseres, het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk doch ongegrond, het inciden-
teel beroep van de verweerster ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. Het arbeidshof ver-
nietigt het vonnis van de arbeidsrechtbank van 10 mei 2001 in zoverre dat het bedrag van 
de forfaitaire schadevergoeding bepaalde op 650.544 BEF (16.126,56 euro).  Opnieuw 
recht doende, veroordeelt het arbeidshof de verweerster tot betaling van een forfaitaire 
schadevergoeding van 15.406,43 euro, te verminderen met de wettelijk voorgeschreven 
inhoudingen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing in zoverre verschuldigd, 
het overeenstemmende nettogedeelte te vermeerderen met de gerechtelijke interest. Het 

1 Cass. 6 nov. 1989, A.R. 6699, nr. 141.
2 Cass. 25 maart 1991, A.R. 9053, nr. 396.
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arbeidshof bevestigt voor het overige het vonnis van 10 mei 2001, en dus ook in de mate 
dat het oordeelde dat de verweerster geen bijkomende opzeggingsvergoeding verschul-
digd is aan de eiseres. Het arbeidshof komt tot die beslissingen onder meer op grond van 
de volgende motieven:

"2. De beoordeling
2.1. Opzeggingsvergoeding:
Tussen partijen bestaat geen betwisting over het feit dat (de eiseres) sedert 1 oktober 

1998 haar prestaties met de helft heeft verminderd en dit in het kader van een haar bij cao 
toegekend recht, zoals bedoeld in artikel 102, §1, van de herstelwet houdende sociale be-
palingen van 22 januari 1985, hierna de Herstelwet genoemd.

Uit de inhoud van haar brief van 8 juni 1998 blijkt dat zij van dit recht gebruik wenste 
te maken voor onbepaalde tijd.

Het staat evenmin ter discussie dat zij sedert 1 oktober 1998 vanwege (de verweerster) 
een loon ontving in verhouding tot de vermindering van de arbeidsprestaties.

Geen enkel element van het dossier laat toe te besluiten dat aan deze vermindering van 
de arbeidsprestaties een einde werd gesteld voorafgaand aan de opzegging en het navol-
gend onmiddellijk ontslag, noch bij overeenkomst, noch eenzijdig door (de eiseres).

Op het ogenblik van de opzegging en het navolgend onmiddellijk ontslag behoorde (de 
eiseres) derhalve nog steeds tot de in artikel 103 van de Herstelwet bedoelde groep van 
werknemers die hun arbeidsprestaties overeenkomstig artikel 102 van diezelfde wet heb-
ben verminderd.

Voor dergelijke werknemers bevat artikel 103 van de Herstelwet een van de artikelen 
82 en 39 Arbeidsovereenkomstenwet afwijkende regeling voor het vaststellen van de door 
de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn en de opzeggingsvergoeding.

In de versie zoals te dezen van toepassing bepaalt artikel 103 van de sociale Herstelwet:
'De termijn van de opzegging ter kennis gebracht van de werknemer die zijn arbeids-

prestaties overeenkomstig artikel 102 en 102bis heeft verminderd zal in geval van een 
eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, worden berekend 
alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. Met de duur van deze op-
zeggingstermijn moet eveneens rekening worden gehouden bij het vaststellen van de ver-
goeding bedoeld bij artikel 39 van de wet van 3 juli 1978'.

Deze afwijkende regeling blijft derhalve beperkt tot de vaststelling van de duur van de 
door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn en, daarbij aansluitend, van de 
duur van de opzeggingstermijn die de basis vormt voor de becijfering van de overeen-
stemmende opzeggingsvergoeding.

Dit artikel bevat echter geen bepalingen die de omvang en de samenstelling van het ba-
sisjaarloon regelen voor de vaststelling van het bedrag van de corresponderende opzeg-
gingsvergoeding, zodat voor dit aspect toepassing moet worden gemaakt van het 'gemene' 
arbeidsovereenkomstenrecht, met name artikel 39 van de Arbeidsovereen-komstenwet.

Dat het geenszins de bedoeling was van de wetgever om ook een bijzondere, afwijken-
de regeling in te voeren voor het bedrag en de samenstelling van het basisjaarloon dat in 
aanmerking moet  worden  genomen voor  de berekening van  de opzeggingsvergoeding 
blijkt niet alleen uit de tekst van artikel 103 van de Herstelwet, maar ook uit de voorberei-
dende werken.

In dit verband kan nuttig verwezen worden naar het Senaatsverslag namens de Com-
missie voor sociale aangelegenheden over het ontwerp van herstelwet houdende sociale 
bepalingen (...) waar het volgende werd genoteerd:

'Een lid vraagt of uit dit artikel kan worden afgeleid dat indien het loon voor een vol-
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tijdse betrekking 40.000 BEF bedraagt en de termijn waarop de opzeggingsvergoeding 
slaat, zeven maanden, de werkgever 280.000 BEF zal moeten betalen. De minister merkt 
op dat het alleen de bedoeling van de regering is geweest, voor de berekening van de duur 
van de opzeggingstermijn (en de daarmee overeenstemmende vergoeding), rekening te 
houden met een voltijdse fictieve betrekking. In het gegeven voorbeeld betekent dit dus 
dat de opzeggingsvergoeding gelijk zal zijn aan de bezoldiging op het moment van de 
deeltijds werkende werknemer, vermenigvuldigd met zeven maanden'.

De bewering van (de eiseres) dat het antwoord van de minister niet duidelijk was en 
nog ruimte laat voor interpretatie dat het de bedoeling was van de wetgever om via artikel 
103 van de sociale Herstelwet aan de betrokken werknemer het recht te geven op de beta-
ling van een opzeggingsvergoeding, berekend op basis van een fictief voltijds loon, is al te 
ver gezocht en manifest onjuist.

Uit het antwoord van de minister blijkt overigens meteen ook dat bij de voorbereiding 
van de Herstelwet werd uitgegaan van de veronderstelling dat zonder wetgevend ingrijpen 
zowel voor de vaststelling van de normaal door de werkgever in acht te nemen opzeg-
gingstermijn als voor de berekening van de corresponderende opzeggings-vergoeding het 
loon in aanmerking moest worden genomen dat de betrokken werknemer op dat ogenblik 
daadwerkelijk verdiende in het kader van zijn deeltijdse tewerkstelling.

Indien de wetgever een andere interpretatie had voorgestaan van de artikelen 82 en 39 
Arbeidsovereenkomstenwet was een wetgevend initiatief in de zin van artikel 103 van de 
Herstelwet overigens volkomen overbodig geweest.

Hoewel dit uiteraard niet determinerend is bij de beoordeling van dit geschil moet wor-
den vastgesteld dat ook de huidige minister van Tewerkstelling en Arbeid in 2002 deze 
mening blijft toegedaan, wat blijkt uit haar antwoord op een parlementaire vraag gesteld 
door senator Erdman. (...)

Opnieuw is de andersluidende interpretatie die (de eiseres) aan het antwoord van de mi-
nister tracht te geven kennelijk onjuist.

Het (arbeidshof) stelt vast dat tussen partijen geen betwisting bestaat over het feit dat 
(de verweerster) een opzeggingstermijn van 24 maanden in acht diende te nemen, zodat 
de betekende opzeggingstermijn voldoende was.

Vermits (de eiseres) onmiddellijk werd ontslagen op 30 september 1999, dus tijdens de 
betekende opzeggingstermijn en zonder dringende reden, heeft zij recht op de betaling 
van een opzeggingsvergoeding overeenstemmend met het resterend gedeelte van de op-
zeggingstermijn, ook hierover bestaat geen discussie.

Rest vervolgens de vraag naar de omvang van het voor de berekening van deze opzeg-
gingsvergoeding in aanmerking te nemen basisjaarloon.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 39, §1, van de Arbeidsovereenkomstenwet is de 
werkgever die de voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst beëindigt  zonder 
dringende reden en zonder een opzeggingstermijn in acht te nemen aan de werknemer een 
opzeggingsvergoeding verschuldigd gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met (het 
resterende gedeelte van) de opzeggingstermijn.

Zoals terecht werd overwogen in het door (de eiseres) geciteerde arrest van het Hof van 
Cassatie van 16 november 1992, blijkt uit die wetsbepaling dat het recht van de ontslagen 
werknemer op een opzeggingsvergoeding ontstaat zodra het ontslag wordt gegeven zon-
der opzegging en zonder dringende reden en dat het bedrag van die vergoeding wordt be-
rekend met inachtneming van het loon waarop de werknemer aanspraak heeft op grond 
van de arbeidsovereenkomst waardoor hij is gebonden op de dag van het ontslag, terwijl 
die wetsbepaling niet als voorwaarde stelt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
op het ogenblik van de beëindiging reeds was begonnen.
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Deze op zich correcte overwegingen zijn evenwel niet van aard om het standpunt van 
(de eiseres) kracht bij te zetten.

Op het ogenblik van het ontslag was (de eiseres) immers met (de verweerster) verbon-
den door een arbeidsovereenkomst op grond waarvan zij  op dat ogenblik slechts aan-
spraak kon maken op de betaling van een loon in verhouding tot de verminderde arbeids-
prestaties.

Tevergeefs tracht (de eiseres) een ietwat geforceerd onderscheid te maken tussen werk-
nemers die hun arbeidsprestaties slechts kunnen verminderen mits toestemming van hun 
werkgever en in dit kader een individuele overeenkomst sluiten met hun werkgever en de 
werknemers, zoals (de eiseres), aan wie bij cao (of ingevolge een wettelijke bepaling) het 
recht werd verleend om hun arbeidsprestaties te verminderen en aan wie de werkgever 
derhalve de beoogde vermindering van de arbeidsprestaties niet kan weigeren.

Feit blijft immers dat in beide gevallen de oorspronkelijk tussen de werkgever en de 
werknemer overeengekomen arbeidsvoorwaarden en met name de arbeidsduur en het cor-
responderende loon worden gewijzigd, hetzij voor een bepaalde tijd, hetzij voor onbepaal-
de tijd.

Hoe een dergelijke wijziging van de initiële arbeidsvoorwaarden tot stand komt en hoe 
deze wijziging en haar gevolgen precies moeten worden gekwalificeerd is daarbij niet re-
levant, net zo min als de vraag of in het kader van deze wijziging werd of diende te wor-
den overgegaan tot de redactie van een nieuwe, schriftelijke arbeidsovereenkomst con-
form artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Het is dan ook slechts ten overvloede dat moet worden opgemerkt dat de eenzijdige be-
slissing van (de eiseres) om haar arbeidsprestaties te halveren noodzakelijk heeft geleid 
tot nieuwe afspraken tussen partijen omtrent de nieuwe uurregeling vanaf 1 oktober 1998, 
zodat er wel degelijk een nieuwe overeenkomst betreffende de arbeidsduur is tot stand ge-
komen, wat als zodanig niet wordt betwist en ook in het verlengde ligt van de brief van 23 
september 1998 waarin (de eiseres) voorstelt om tijdens een onderhoud haar toekomstige 
werkplanning en uurrooster te bespreken.

Of (de eiseres) al dan niet het recht had om eenzijdig en onmiddellijk een einde te stel-
len aan deze nieuwe arbeidsduurregeling is in het kader van dit dossier al evenmin rele-
vant nu, zoals gezegd, niet ter discussie staat dat op het ogenblik van het ontslag nog geen 
einde was gesteld aan de nieuwe regeling en derhalve op dat ogenblik nog steeds de sedert 
1 oktober 1998 gewijzigde arbeidsvoorwaarden golden.

Het (arbeidshof) wenst er in dit verband op te wijzen dat de vermindering van de ar-
beidsprestaties bij toepassing van artikel 102, §1, en 102bis van de Herstelwet, in tegen-
stelling tot de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst bij toepassing van 
de artikelen 100,  eerste lid, en 100bis,  de door de werkgever gegeven opzegging niet 
schorst. (vgl. artikel 101bis Herstelwet)

Anders dan het geval is bij de 'volledige' loopbaanonderbreker of de arbeidsongeschikte 
werknemer is het derhalve niet zo dat de werknemer, die zijn arbeidsprestaties verminder-
de, tijdens de duur van de opzeggingstermijn noodzakelijk opnieuw voltijds wordt tewerk-
gesteld en opnieuw het overeenstemmende voltijds loon ontvangt.

De terechte overwegingen van het Hof van Cassatie in het arrest van 6 september 1982 
(...) m.b.t. de opzeggingsvergoeding verschuldigd in geval van ontslag tijdens een periode 
van arbeidsongeschiktheid kunnen derhalve geenszins bij analogie worden toegepast in dit 
geschil, nu de gevorderde opzeggingsvergoeding er niet toe strekt (de eiseres) te vergoe-
den voor het verlies ingevolge haar ontslag van het recht om het werk volledig te hervat-
ten na het einde van de vermindering van haar arbeidsprestaties, tegen de loonvoorwaar-
den die op dat ogenblik gelden.
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Ook de overige argumenten en vergelijkingen die (de eiseres) in dit kader ontwikkelt 
zijn niet pertinent en alleszins niet van aard om afbreuk te doen aan bovenstaande overwe-
gingen en besluitvorming.

(De eiseres) heeft derhalve slechts recht op de betaling van een opzeggingsvergoeding 
waarvan het bedrag moet worden vastgesteld overeenkomstig het loon en de voordelen 
waarop zij ingevolge haar arbeidsovereenkomst recht had op het ogenblik van het onmid-
dellijk ontslag en niet overeenkomstig een hypothetisch voltijds loon dat zij zou verdiend 
hebben indien zij haar arbeidsprestaties niet zou hebben verminderd.

Overeenkomstig de gemeenrechtelijke regels inzake de bewijsvoering is het (de eiseres) 
die het bewijs moet leveren dat zij recht heeft op een hogere opzeggingsvergoeding dan 
de opzeggingsvergoeding die zij inmiddels heeft ontvangen.

Het staat niet ter discussie dat (de verweerster) een opzeggingsvergoeding betaalde van 
2.536.045 BEF corresponderend met het nog niet verstreken gedeelte van de opzeggings-
termijn, hetzij 22 maanden op basis van een jaarloon van 1.383.297 BEF.

Indien (de eiseres) aanspraak wil maken op de betaling van een hogere opzeggingsver-
goeding dient zij uiteraard te bewijzen dat het in aanmerking te nemen basisjaarloon meer 
bedroeg dan 1.383.297 BEF.

Alleen al rekening houdend met het feit dat enkel de lonen en voordelen waarop (de ei-
seres) aanspraak had in het kader van haar deeltijdse tewerkstelling in aanmerking komen 
en dat de toekenning van betaalde extralegale verlofdagen niet als loonvoordeel kunnen 
worden gekwalificeerd bedraagt het in aanmerking te nemen basisjaarloon hoe dan ook 
minder dan 1.383.297 BEF.

(Het blijkt inderdaad niet dat voor de extralegale verlofdagen meer werd betaald dan 
het normale loon zodat er evident geen sprake is voor (de eiseres) van een bijkomend 
loonvoordeel.)

Het enige in geld waardeerbare voordeel dat het recht op een loopbaanonderbreking 
voor (de eiseres) opleverde en dat als een (loon)voordeel in de zin van artikel 39 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet kan worden beschouwd, is de effectief betaalde en voor de 
becijfering  van  de opzeggingsvergoeding  in  aanmerking genomen aanvullende  premie 
GIB LBO (loopbaanonderbreking).

Dat het door (de eiseres) uitgeoefende recht om haar arbeidsprestaties met de helft te 
verminderen zou corresponderen met een voordeel waarvan de financiële waarde gelijk is 
aan de prijs die betaald wordt ingeval het voordeel niet wordt genoten, zoals (de eiseres) 
voorhoudt, is een bewering die iedere grondslag mist.

Gelet op het voorgaande werd de vordering in betaling van een aanvullende opzeg-
gingsvergoeding terecht afgewezen, het hoger beroep is bijgevolg niet gegrond",

en:
"2.2. Forfaitaire vergoeding:
(...) 
Vermits (...) niet werd aangetoond dat (de eiseres) werd ontslagen om een voldoende 

reden in de zin van artikel 101 van de Herstelwet werd haar terecht een forfaitaire vergoe-
ding gelijk aan 6 maanden loon toegekend.

Voor de becijfering van deze vergoeding moet onder 'loon' worden verstaan het loon en 
de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst.

Waarom de eerste rechter een vergoeding toekende van 650.544 BEF (6 x 108.424 
BEF) is niet duidelijk.

De eerste rechter beperkte zijn motivering in dit verband tot: 'De berekening van dit ba-
sisloon door verwerende partij wordt niet ernstig betwist, tenzij dat volgens eisende partij 
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het voltijds loon en de voltijdse premies en vergoedingen dienen te worden in aanmerking 
genomen'.

Nochtans blijkt bij nazicht dat reeds in eerste aanleg door (de verweerster) in hoofdorde 
werd gesteld dat de vergoeding diende te worden beperkt tot 6 maandlonen en onderge-
schikt  op  basis  van  een  jaarsalaris  gelijk  aan  1.242.989 BEF wat  correspondeert  met 
103.582 BEF op maandbasis.

Bovendien is de betwisting tussen partijen desbetreffend niet louter terug te brengen tot 
het al dan niet rekening houden met de vermindering van de arbeidsprestaties, de betwis-
ting omvat in tegendeel ook de opname en de omvang van bepaalde voordelen.

Overeenkomstig de gemeenrechtelijke regels inzake de bewijsvoering is het (de eiseres) 
die het bewijs moet leveren van het bestaan en de omvang van de lonen en voordelen 
waarop zij haar becijfering van de verschuldigde vergoeding steunt.

Zoals reeds uiteengezet sub 2.1. houdt (de eiseres) ten onrechte rekening met een hypo-
thetisch voltijds loon en voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst en houdt 
zij evenzeer ten onrechte rekening met het voordeel bestaande uit de toekenning van ex-
tralegale verlofdagen.

Voor het overige kan het (arbeidshof) slechts vaststellen dat (de eiseres) zich ertoe be-
perkt te verwijzen naar een faxbericht (...) dat (de verweerster) haar verzond met een de-
tailbecijfering van de toegekende opzeggingsvergoeding.

Het (arbeidshof) stelt vast dat (de eiseres) op geen enkel ogenblik betwist dat zij enkel 
de bedragen en voordelen ontving zoals vermeld in de conclusies van (de verweerster).

Dat (de verweerster), al dan niet bij vergissing, de toegekende opzeggingvergoeding 
becijferde op een hoger basisjaarloon, zoals verduidelijkt in bedoeld faxbericht volstaat 
niet om te besluiten dat deze bedragen in aanmerking moeten worden genomen voor de 
becijfering van de conform artikel 101 van de Herstelwet verschuldigde forfaitaire ver-
goeding.

Nu (de eiseres) niet verduidelijkt waarom, a fortiori niet bewijst dat het lopende loon en 
de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst meer bedroegen dan het door 
(de verweerster) erkende bedrag van 1.242.989 BEF, kan slechts een bedrag van 621.494 
BEF of 15.406,43 euro worden toegekend".

Grieven
Artikel 102, §1, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, 

hieronder afgekort als Herstelwet, in de versie die in deze zaak van toepassing is, bepaalt 
dat een uitkering wordt toegekend aan de werknemer die met zijn werkgever overeenkomt 
om zijn arbeidsprestaties te verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2 van het normaal aantal 
arbeidsuren van een voltijdse betrekking, ofwel de toepassing vraagt van een collectieve 
arbeidsovereenkomst die in een dergelijke regeling voorziet, ofwel een beroep doet op de 
bepalingen van artikel  102bis van de Herstelwet.  Die  overeenkomst  wordt  schriftelijk 
vastgesteld overeenkomstig de bepalingen die gelden voor een arbeidsovereenkomst voor 
deeltijdse arbeid.

Krachtens artikel 101 van de Herstelwet mag de werkgever wanneer de arbeidspresta-
ties worden verminderd met toepassing van artikel 102, §1, geen handeling verrichten die 
ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om een drin-
gende reden of om een voldoende reden, en dat vanaf de dag van het akkoord of van de 
aanvraag tot drie maanden na het einde van de vermindering van de arbeidsprestaties.

Krachtens artikel 107bis, §1, van de Herstelwet, heeft de werknemer die de in artikel 
102 van die wet bepaalde wettelijke mogelijkheden heeft uitgeput, aansluitend op de peri-
ode van vermindering van zijn arbeidsprestaties het recht om over te gaan naar een deel-
tijdse arbeidsovereenkomst die voorziet in hetzelfde arbeidsregime als op de werknemer 



2552 HOF VAN CASSATIE 11.12.06 - Nr. 635 

van toepassing was tijdens de periode van vermindering van zijn arbeidsprestaties met 
toepassing van artikel 102.

Uit de samenlezing van die bepalingen volgt dat de op het ogenblik van de verminde-
ring van de arbeidsprestaties bestaande voltijdse arbeidsovereenkomst ingevolge die ver-
mindering niet wordt beëindigd, noch blijvend wordt vervangen, maar dat de arbeidspres-
taties op grond van een overeenkomst vastgesteld overeenkomstig de bepalingen die gel-
den voor een overeenkomst voor deeltijdse arbeid, worden verminderd en dat na het einde 
van de vermindering van de arbeidsprestaties de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst in 
beginsel van rechtswege haar volle uitvoering herkrijgt.

Hieruit volgt dat, wanneer de vermindering van arbeidsprestaties een einde neemt, de 
werkgever en de werknemer hun wederzijdse verbintenissen weer moeten uitvoeren als 
voordien en dat het loon zal worden vastgesteld op grond van de bepalingen van wetten 
en overeenkomsten die van toepassing zijn op het moment dat de arbeidsprestaties worden 
hervat als vóór de vermindering.

1.1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 103 van de Herstelwet zal de termijn van de opzegging ter kennis ge-

bracht aan de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig artikel 102 heeft ver-
minderd, in geval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werk-
gever, worden berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. 
Met de duur van deze opzeggingstermijn moet eveneens rekening worden gehouden bij 
het vaststellen van de vergoeding, bedoeld bij artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betref-
fende de arbeidsovereenkomsten, hieronder afgekort als Arbeidsovereen-komstenwet.

Overeenkomstig artikel 39, §1, van de Arbeidsovereenkomstenwet, is de partij die een 
voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder 
inachtneming van de opzeggingstermijn, gehouden de andere partij een vergoeding te be-
talen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeg-
gingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte ervan. Met lopend loon wordt bedoeld, 
het loon waarop de bediende aanspraak maakt op het ogenblik waarop de arbeidsovereen-
komst wordt beëindigd en op grond van de arbeidsovereenkomst waardoor hij op de dag 
van het ontslag is gebonden.

Die opzeggingsvergoeding heeft tot doel op forfaitaire wijze alle schade te dekken die 
uit de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voortvloeit. In geval van 
onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever tijdens een pe-
riode van vermindering van arbeidsprestaties in het kader van artikel 102 van de Herstel-
wet heeft de opzeggingsvergoeding ook tot doel de schade te vergoeden die de werknemer 
leidt door het verlies van het recht om na het einde van de vermindering van arbeidspres-
taties het werk te hervatten onder de op dat moment toepasselijke loon-voorwaarden voor 
niet verminderde arbeidsprestaties.

Voor de berekening van de opzeggingsvergoeding moet in dat geval derhalve, krach-
tens de wet, het loon in aanmerking worden genomen waarop de werknemer aanspraak 
kon maken op het ogenblik van het ontslag zonder de tijdelijke vermindering van arbeids-
prestaties, op grond van de oorspronkelijke niet beëindigde arbeidsovereenkomst.

Het arbeidshof stelt vast dat tussen de partijen geen betwisting bestaat over het feit dat 
de eiseres sinds 1 oktober 1998 haar prestaties met de helft heeft verminderd en dat in het 
kader van een haar bij collectieve arbeidsovereenkomst toegekend recht, zoals bedoeld in 
artikel 102, §1, van de Herstelwet, dat de verweerster op 26 juli 1999 aan de eiseres een 
opzeggingstermijn van 24 maanden betekende, ingaand op 1 augustus 1999, en dat de ei-
seres op 30 september 1999, dus tijdens de betekende opzeggingstermijn, onmiddellijk 
werd ontslagen zonder dringende reden (blz. 5, eerste vijf alinea's, en blz. 7, eerste twee 
alinea's van het arrest).
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Het arbeidshof stelt eveneens vast dat tussen partijen geen betwisting bestaat over het 
feit dat de verweerster een opzeggingstermijn van 24 maanden in acht diende te nemen, 
zodat de betekende opzeggingstermijn voldoende was, en evenmin over het feit dat de ei-
seres, vermits zij onmiddellijk werd ontslagen op 30 september 1999, tijdens de betekende 
opzeggingstermijn en zonder dringende reden, recht heeft op de betaling van een opzeg-
gingsvergoeding overeenstemmend met het resterende gedeelte van de opzeggingstermijn 
(blz. 7, eerste twee alinea's van het arrest).

Door te beslissen dat de eiseres slechts recht heeft op de betaling van een opzeggings-
vergoeding waarvan het bedrag moet worden vastgesteld overeenkomstig het loon en de 
voordelen waarop zij ingevolge haar arbeidsovereenkomst recht had op het ogenblik van 
het onmiddellijk ontslag en niet overeenkomstig een hypothetisch voltijds loon dat zij zou 
verdiend hebben indien zij haar arbeidsprestaties niet zou hebben verminderd, schendt het 
arbeidshof artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet en de artikelen 101, 102, 103 en 
107bis, §1, van de Herstelwet.

Het arbeidshof beslist niet wettig dat de vordering in betaling van een aanvullende op-
zeggingsvergoeding terecht werd afgewezen, en verklaart het hoger beroep bijgevolg niet 
wettig ongegrond (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet uitgezonderd).

1.2. Tweede onderdeel 
1.2. 1 Eerste subonderdeel
Krachtens artikel 101 van de Herstelwet, in de versie die in deze zaak van toepassing is, 

mag de werkgever, wanneer de arbeidsprestaties worden verminderd met toepassing van 
artikel 102, §1, geen handeling verrichten die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken 
aan de dienstbetrekking, behalve om een dringende reden als bedoeld in artikel 35 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, of om een voldoende reden. Dat verbod gaat in de dag van 
het akkoord en eindigt drie maanden na het einde van de vermindering van de arbeids-
prestaties.

Het zesde lid van artikel 101 van de Herstelwet bepaalt dat de werkgever die, ondanks 
voormelde bepalingen, de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder een dringende reden of 
een voldoende reden, gehouden is om aan de werknemer een forfaitaire vergoeding te be-
talen die gelijk is aan het loon van zes maanden, onverminderd de vergoedingen die bij 
een verbreking van de arbeidsovereenkomst van de werknemer moeten worden betaald.

Het arbeidshof stelt vast dat niet werd aangetoond dat de eiseres werd ontslagen om een 
voldoende reden in de zin van artikel 101 van de Herstelwet, en dat haar terecht een for-
faitaire vergoeding gelijk aan zes maanden loon werd toegekend (blz. 11, eerste alinea, 
van het arrest).

Het voor de berekening van die forfaitaire vergoeding in aanmerking te nemen loon is 
hetzelfde als dat welk voor de berekening van de opzeggingsvergoeding wordt in rekening 
gebracht. Het recht op de forfaitaire vergoeding ontstaat op het ogenblik van het ontslag 
zonder dringende of voldoende reden. Aangezien de vermindering van de arbeidspresta-
ties de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst laat bestaan en die na het einde van de ver-
mindering van de arbeidsprestaties van rechtswege haar volle uitvoering herneemt, dient 
de forfaitaire vergoeding berekend te worden rekening houdend met het loon waarop de 
werknemer aanspraak kon maken op het ogenblik van het ontslag zonder de tijdelijke ver-
mindering van de arbeidsprestaties op grond van de oorspronkelijke niet beëindigde ar-
beidsovereenkomst, overeenkomstig wat werd uiteengezet in het eerste onderdeel van dit 
middel.

Het arbeidshof beslist dan ook niet wettig dat de eiseres bij de berekening van de forfai-
taire ontslagvergoeding ten onrechte rekening houdt met een hypothetisch voltijds loon en 
voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst.
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Het arbeidshof verklaart het hoger beroep niet wettig ongegrond en het incidenteel be-
roep niet wettig gedeeltelijk gegrond en veroordeelt de verweerster niet wettig tot betaling 
van een forfaitaire vergoeding van 15.406,43 euro, te verminderen met de wettelijk voor-
geschreven inhoudingen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing in zoverre 
verschuldigd, het overeenstemmende netto gedeelte te vermeerderen met de gerechtelijke 
interest (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen wettelijke bepalin-
gen, de artikelen 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 10 en 11 van de Grondwet uit-
gezonderd).

1.2.2. Tweede subonderdeel
In de mate dat wordt aangenomen dat de forfaitaire vergoeding gelijk aan het loon van 

zes maanden bedoeld in het zesde lid van artikel 101 van de Herstelwet bij een beëindi-
ging van de dienstbetrekking, tijdens een periode van vermindering van de arbeidspresta-
ties moet worden berekend op het loon verschuldigd voor die verminderde arbeidspresta-
ties, leidt de gezamenlijke toepassing van de artikelen 101 en 102 van de Herstelwet tot 
een ongelijke behandeling en discriminatie van de werknemers die worden ontslagen op 
een ogenblik dat zij de vermindering van de arbeidsprestaties effectief genieten in verge-
lijking met werknemers die eveneens door artikel 101 van de Herstelwet tegen ontslag be-
schermd zijn, maar nog niet of niet meer een effectieve vermindering van arbeidspresta-
ties genieten.

Werknemers die met toepassing van artikel 102 van de Herstelwet hun arbeidsprestaties 
verminderen, worden door artikel 101 van de Herstelwet beschermd tegen iedere hande-
ling van de werkgever die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrek-
king, behalve wanneer een dringende reden of een voldoende reden voorhanden is. Die 
ontslagbescherming gaat in de dag van het akkoord of de dag van de aanvraag en eindigt 
drie maanden na het einde van de vermindering van de arbeidsprestaties. Bij miskenning 
van het ontslagverbod is de werkgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd aan de 
werknemer gelijk aan zes maanden loon, onverminderd de vergoedingen die bij een ver-
breking van de arbeidsovereenkomst aan een werknemer moeten worden betaald.

Valt het ontslag zonder dringende reden of voldoende reden in de periode tussen de dag 
van het akkoord of de dag van de aanvraag tot vermindering van de arbeidsprestaties en 
de effectieve vermindering van de arbeidsprestaties of in de periode van drie maanden 
volgend op het einde van de vermindering van de arbeidsprestaties, dan heeft de werkne-
mer recht op een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan zes maanden loon zonder dat bij 
de bepaling daarvan rekening wordt gehouden met de vermindering van prestaties.

Valt het ontslag zonder dringende of voldoende reden op een ogenblik dat de werkne-
mer de vermindering van de arbeidsprestaties effectief geniet, dan heeft hij recht op een 
forfaitaire vergoeding die gelijk is aan zes maanden loon dat in de hier aangehouden hy-
pothese wordt berekend op grond van het loon verschuldigd ingevolge de verminderde ar-
beidsprestaties.

Wanneer wordt aangenomen dat de forfaitaire vergoeding gelijk aan het loon van zes 
maanden bedoeld in het zesde lid van artikel 101 van de Herstelwet bij een beëindiging 
van de dienstbetrekking tijdens een periode van vermindering van de arbeidsprestaties 
moet worden berekend op het loon verschuldigd voor die verminderde arbeidsprestaties, 
wordt de groep van beschermde werknemers die zich bevindt in de periode van effectieve 
vermindering van de arbeidsprestaties ongelijk behandeld en gediscrimineerd ten aanzien 
van de groep beschermde werknemers die zich bevindt in de periode van het akkoord tot 
aan de effectieve vermindering van de arbeidsprestaties, of in de periode van drie maan-
den na het eindigen van de vermindering van de arbeidsprestaties.

Het arbeidshof beslist niet wettig dat de eiseres ten onrechte rekening houdt met een 
hypothetisch voltijds  loon en voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst, 
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verklaart bijgevolg het hoger beroep niet wettig ongegrond en het incidenteel beroep niet 
wettig gedeeltelijk gegrond en veroordeelt de verweerster niet wettig tot betaling van een 
forfaitaire schadevergoeding van 15.406,43 euro, te verminderen met de wettelijk voorge-
schreven inhoudingen voor sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing in zoverre ver-
schuldigd, het overeenstemmende netto gedeelte te vermeerderen met de gerechtelijke in-
terest (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen wettelijke bepalingen, 
artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet uitgezonderd).

Artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof be-
paalt dat voornoemd hof, bij wege van arrest, uitspraak doet over prejudiciële vragen om-
trent de schending door een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet be-
doelde regel, van onder meer de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Eiser vraagt dan ook dat het Hof aan het Arbitragehof de volgende vraag stelt en zijn 
uitspraak aanhoudt tot dat hof bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben 
gedaan over de volgende vraag:

"Schendt de gezamenlijke toepassing van de artikelen 101 en 102 van de Herstelwet 
van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen de artikelen 10 en 11 van de gecoördi-
neerde Grondwet zo geïnterpreteerd dat krachtens die bepalingen een werknemer die valt 
onder de ontslagbescherming van artikel 101 van die wet en die in de periode voorafgaand 
aan of onmiddellijk volgend op de vermindering van de arbeidsprestaties wordt ontslagen 
zonder dringende reden of voldoende reden, recht heeft op een forfaitaire vergoeding die 
gelijk is aan zes maanden loon zonder rekening te houden met de vermindering van de ar-
beidsprestaties, terwijl een werknemer die valt onder de ontslagbescherming van artikel 
101 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en die in de peri-
ode van effectieve vermindering van de arbeidsprestaties wordt ontslagen zonder dringen-
de reden of voldoende reden, recht heeft op een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan zes 
maanden loon verschuldigd ingevolge de verminderde arbeidsprestaties?".

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 101, in de versie van toepassing na de wijziging ervan door de wet van 13 fe-

bruari 1998 en vóór de wijziging ervan bij wet van 23 december 2001 van de herstelwet 
van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;

- de artikelen 5, 702, 3°, 870 en 1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1153, inzonderheid eerste, tweede en derde lid, en 1315 van het Burgerlijk 

Wetboek;
- de artikelen 2, in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan bij wet van 22 mei 

2001, en 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers;

- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geacht wordt het recht te ken-
nen en toe te passen op regelmatig aan zijn beoordeling voorgelegde feiten;

- de algemene rechtsbeginselen inzake het ambt van de rechter.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van de eiseres, het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk doch ongegrond, het inciden-
teel beroep ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. Het arbeidshof vernietigt het vonnis van 
de arbeidsrechtbank van 10 mei 2001 in zoverre dat het bedrag van de forfaitaire schade-
vergoeding bepaalt op 650.544 BEF (16.126,56 euro). Opnieuw recht doende, veroordeelt 
het  arbeidshof  de  verweerster  tot  betaling  van  een  forfaitaire  schadevergoeding  van 
15.406,43 euro, te verminderen met de wettelijk voorgeschreven inhoudingen voor de so-
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ciale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing in zoverre verschuldigd, het overeenstemmende 
nettogedeelte te vermeerderen met de gerechtelijke interest. Voor het overige wordt het 
vonnis van 10 mei 2001 bevestigd. Het arbeidshof komt tot die beslissingen onder meer 
op grond van de volgende motieven:

"2.3. Interesten
Met betrekking tot dit onderdeel van de oorspronkelijke vordering beperkt (de eiseres) 

zich ertoe haar initiële vordering opnieuw te stellen zonder desbetreffend enige grief te 
ontwikkelen en met name zonder te verduidelijken, laat staan te bewijzen dat op het ge-
vorderde bruto bedrag verwijlintresten of vergoedende intresten verschuldigd zijn vanaf 
30 september 1999".

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
1. Artikel 702, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het exploot van dagvaar-

ding de opgave bevat van het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van 
de vordering. De woorden "korte samenvatting van de middelen" bedoelen niet de rechts-
regels, maar wel de feitelijke gegevens die aan de vordering ten grondslag liggen.

Artikel 1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de akte van hoger beroep de 
uiteenzetting van de grieven bevat. Voor de nakoming van die verplichting is het noodza-
kelijk maar voldoende dat de appellant de grieven die hij aan de bestreden beslissing richt, 
vermeldt op een wijze die klaar en duidelijk genoeg is om de geïntimeerde in staat te stel-
len zijn conclusie voor te bereiden en de appelrechter in staat te stellen de draagwijdte er-
van na te gaan, zonder dat ook de middelen tot staving van de grieven moeten worden 
vermeld.

Krachtens artikel 1153, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bestaat, inzake verbinte-
nissen die enkel betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom, de schade-
vergoeding wegens vertraging in de uitvoering, nooit in iets anders dan in de wettelijke 
interest, verwijl- of moratoire interest genoemd. Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat 
die schadevergoeding verschuldigd is zonder dat de schadelijder enig verlies hoeft te be-
wijzen. Overeenkomstig het derde lid van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, is zij 
verschuldigd te rekenen van de dag der aanmaning tot betaling, behalve ingeval de wet ze 
van rechtswege doet lopen.

Artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers, hieronder afgekort als Loonbeschermingswet, bepaalt dat voor het loon van 
rechtswege rente verschuldigd is met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt. 
Krachtens artikel 2 van de Loonbeschermingswet, verstaat die wet onder meer onder loon, 
het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten las-
te van de werkgever.

De forfaitaire vergoeding waarin artikel 101 van de herstelwet van 22 januari 1985 
houdende sociale bepalingen, hieronder afgekort als de Herstelwet, voorziet wanneer een 
werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd, ontslagen wordt zonder dringende 
of voldoende reden, is geld waarop de werknemer recht heeft ingevolge dergelijke beëin-
diging van zijn dienstbetrekking en dat ten laste van de werkgever. De vergoeding waarin 
artikel 101 van de Herstelwet voorziet, is dus loon in de zin van artikel 2 van de Loonbe-
schermingswet,  zodat  daarop,  krachtens  artikel  10  van  de  Loonbeschermingswet,  van 
rechtswege interest verschuldigd is.

Die interest is een verwijlinterest, zodat de schadelijder geen bewijs van enig verlies 
moet leveren om daarop recht te hebben en het volstaat dat hij de interest vordert.

2. De eiseres vorderde een "schadevergoeding loopbaanonderbreking", "te vermeerde-
ren met de verwijl-, minstens de vergoedende intresten vanaf 30 september 1999 en de ge-
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rechtelijke intresten vanaf dagvaarding" (laatste blad van de aanmaning-dagvaarding van 
27 januari 2000, laatste blad van de akte van hoger beroep ontvangen ter griffie op 20 juni 
2000, blz. 17 van de conclusie ontvangen ter griffie op 22 augustus 2002, blz. 22 van de 
syntheseconclusie ontvangen ter griffie op 22 januari 2003).

Door in de inleidende dagvaarding melding te maken van de deeltijdse beroepsloop-
baan-onderbreking die zij genoot en van de verbreking van de arbeidsovereenkomst door 
de verweerster op 30 september 1999 en op grond van dat ontslag een "schadevergoeding 
loopbaanonderbreking" te vorderen te vermeerderen met de verwijl-, minstens de vergoe-
dende interest vanaf 30 september 1999, heeft de eiseres de middelen van haar vordering 
kort samengevat.

Door in haar verzoekschrift tot hoger beroep en in haar voornoemde conclusies in be-
roep, na eveneens melding te hebben gemaakt van de verbreking van de arbeidsovereen-
komst door de verweerster met onmiddellijke ingang op 30 september 1999, de volledige 
vernietiging te vragen van het vonnis van de eerste rechter, dat op het netto-opeisbaar ge-
deelte van de toegekende vergoeding wettelijke interest toekent vanaf 27 januari 2000, en 
op het volledige, d.i. het brutobedrag van die vergoeding, de verwijl-, minstens de vergoe-
dende interest te vorderen vanaf 30 september 1999, vermeldde de eiseres haar bezwaren 
tegen de bestreden beslissing op voldoende duidelijke wijze.

Aangezien de eiseres verwijlinterest vorderde op de brutobedragen, vorderde zij die a 
fortiori op de daarmee overeenstemmende nettobedragen.

Het arbeidshof stelt vast dat op 30 september 1999 de arbeidsovereenkomst onmiddel-
lijk beëindigd werd (blz. 4, laatste alinea, van het arrest) en dat niet is aangetoond dat de 
eiseres werd ontslagen om een voldoende reden in de zin van artikel 101 van de Herstel-
wet zodat haar terecht een forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden loon werd toege-
kend (blz. 11, eerste alinea, van het bestreden arrest).

Aangezien de eiseres volgens de vaststellingen van het arbeidshof aldus krachtens arti-
kel 101 van de Herstelwet recht heeft op een forfaitaire vergoeding wegens miskenning 
door de verweerster van het in die bepaling opgenomen ontslagverbod, en zij daarop in 
duidelijke termen verwijlinterest vorderde, diende het arbeidshof die interest toe te ken-
nen.

Door te overwegen dat de eiseres zich m.b.t. dit onderdeel van de oorspronkelijke vor-
dering ertoe beperkt haar initiële vordering opnieuw te stellen, zonder dienaangaande eni-
ge grief te ontwikkelen en met name niet te verduidelijken, laat staan te bewijzen dat op 
het gevorderde brutobedrag verwijl- of vergoedende interest verschuldigd is vanaf 30 sep-
tember 1999 en de verweerster enkel te veroordelen tot gerechtelijke interest op het netto-
gedeelte van de toegekende forfaitaire vergoeding,  schendt het arbeidshof de artikelen 
702, 3°, en 1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, 101 van de herstelwet van 22 januari 
1985 houdende sociale bepalingen, 1153 van het Burgerlijk Wetboek, en 2 en 10 van de 
Loonbeschermingswet.

2.2. Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek moet hij die de uitvoering van 

een verbintenis vordert, het bestaan daarvan bewijzen. Omgekeerd, moet hij die beweert 
bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van 
zijn verbintenis heeft teweeggebracht. Die regels betreffende de bewijslast inzake verbin-
tenissen gelden enkel voor rechtsfeiten.

Ook artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk iedere partij het be-
wijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert, heeft enkel betrekking op de door die 
partij aangevoerde feiten, en niet op de toepasselijke rechtsregel, noch op de draagwijdte 
of inhoud van die rechtsregel.
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Het komt alleen de rechter toe te bepalen wat de toepasselijke rechtsregel is, die toe te 
passen op de regelmatig aan hem voorgelegde feiten en aldus het geschil te beslechten. 
Dat vloeit voort uit de algemene rechtsbeginselen betreffende het ambt van de rechter en 
het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geacht wordt het recht te kennen 
en toe te passen op de regelmatig aan zijn beoordeling voorgelegde feiten. Beide rechtsbe-
ginselen vinden hun neerslag in artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk 
de rechter niet mag weigeren recht te spreken onder enig voorwendsel, zelfs van het stil-
zwijgen, de duisterheid of onvolledigheid van de wet.

Het behoort inderdaad tot de taak van de rechter de juiste wettelijke grondslag te bepa-
len en, gelet op de feiten die door de partijen werden aangevoerd en bewezen werden ver-
klaard, het afwijzen of toekennen van de vordering wettelijk te verantwoorden. Het mag 
de partijen dan ook niet verweten worden niet de rechtsregel te hebben aangewezen die op 
hun vordering van toepassing is.

2. De eiseres maakte in de inleidende dagvaarding en in haar conclusies in hoger be-
roep melding van de deeltijdse beroepsloopbaanonderbreking die zij genoot en van de 
verbreking van de arbeidsovereenkomst door de verweerster op 30 september 1999. Zij 
vorderde een "schadevergoeding loopbaanonderbreking", "te vermeerderen met de ver-
wijl-, minstens de vergoedende intresten vanaf 30 september 1999 en de gerechtelijke in-
tresten vanaf dagvaarding" (laatste blad van de aanmaning-dagvaarding van 27 januari 
2000, laatste blad van de akte van hoger beroep ontvangen ter griffie op 20 juni 2000, blz. 
17 van de conclusie ontvangen ter griffie op 22 augustus 2002, blz. 22 van de synthese-
conclusie ontvangen ter griffie op 22 januari 2003).

Het arbeidshof stelt vast dat op 30 september 1999 de arbeidsovereenkomst onmiddel-
lijk beëindigd werd (blz. 4, laatste alinea, van het arrest) en dat niet is aangetoond dat de 
eiseres werd ontslagen om een voldoende reden in de zin van artikel 101 van de Herstel-
wet zodat haar terecht een forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden loon werd toege-
kend (blz. 11, eerste alinea, van het bestreden arrest).

Het arbeidshof overweegt dat de eiseres zich met betrekking tot dit onderdeel van de 
vordering, te weten de gevorderde interest, ertoe beperkt haar initiële vordering opnieuw 
te stellen zonder desbetreffend enige grief te ontwikkelen en met name zonder te verdui-
delijken, laat staan te bewijzen dat op het gevorderde brutobedrag verwijlinterest of ver-
goedende interest verschuldigd is vanaf 30 september 1999.

Daarmee verplicht het arbeidshof de eiseres het bewijs te leveren van de inhoud en de 
draagwijdte van de rechtsregels die van toepassing zijn op dat onderdeel van haar vorde-
ring, zijnde artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 2 en 10 van de Loon-
beschermingswet.

Door aldus te oordelen weigert het arbeidshof de door de eiseres aangevoerde feiten te 
toetsen aan artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek en aan de artikelen 2 en 10 van de 
Loonbeschermingswet, legt het aan de eiseres een bewijslast op bovenop de in artikel 870 
van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde be-
wijslast en verzuimt het arbeidshof zijn taak uit te oefenen zoals bepaald in artikel 5 van 
het Gerechtelijk Wetboek en door de algemene rechtsbeginselen betreffende het ambt van 
de rechter en het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geacht wordt de wet 
te kennen en toe te passen op de regelmatig aan zijn beoordeling voorgelegde feiten. Het 
arbeidshof schendt aldus de genoemde wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen.

Het bestreden arrest veroordeelt de verweerster niet wettig tot betaling van alleen ge-
rechtelijke  interest  op  het  nettogedeelte  van  een  forfaitaire  vergoeding  van  15.406,43 
euro, te verminderen met de wettelijk voorgeschreven inhoudingen voor de sociale zeker-
heid en de bedrijfsvoorheffing in zoverre verschuldigd en bevestigt niet wettig het bestre-
den vonnis voor het overige (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde 
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wetsbepalingen).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
Eerste onderdeel
1. Artikel 39, §1, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat 

wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, de partij die de over-
eenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van de wet-
telijk bepaalde opzegtermijn, gehouden is de andere partij een vergoeding te be-
talen die gelijk is aan het lopende loon dat overeenstemt hetzij met de duur van 
de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn.

Krachtens het tweede lid van diezelfde wettelijke bepaling behelst die opzeg-
gingsvergoeding niet alleen het lopend loon, maar ook de voordelen verworven 
krachtens de overeenkomst.

2. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 102, §1, eerste lid, van de Her-
stelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wordt een uitkering 
toegekend aan de werknemer die met de werkgever overeenkomt om zijn ar-
beidsprestatie te verminderen met een breukdeel van het normaal aantal arbeids-
uren van een voltijdse betrekking ofwel de toepassing vraagt van een collectieve 
arbeidsovereenkomst die in een dergelijke regeling voorziet.

Overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 101, eerste lid, van dezelfde 
wet, mag de werkgever, wanneer de arbeidsprestaties werden verminderd met 
toepassing van voormeld artikel 102, geen handeling verrichten die ertoe strekt 
eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om een dringende 
reden als bedoeld in artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet of om een vol-
doende reden.

Artikel 103 van dezelfde wet bepaalt dat de termijn van de opzegging ter ken-
nis gebracht van de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig voor-
meld artikel 102 heeft verminderd, in geval van eenzijdige beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst door de werkgever, zal berekend worden alsof de werkne-
mer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd.

Die wetsbepaling bepaalt tevens dat met de duur van deze opzeggingstermij-
nen eveneens rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van de vergoe-
ding bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet.

3. Uit het geheel van die wettelijke bepalingen volgt dat een werknemer die te-
werkgesteld is onder een stelsel van verminderde arbeidsprestaties, in geval van 
eenzijdige  beëindiging  van  de  arbeidsovereenkomst  door  de  werkgever,  aan-
spraak kan maken op een opzegtermijn waarvan de duur wordt berekend alsof de 
werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd.

Voor het vaststellen van het bedrag van de vergoeding bepaald in artikel 39, 
§1, van de Arbeidsovereenkomstenwet is daarentegen niet voorzien in een afwij-
king, zodat die opzeggingsvergoeding ten gunste van een werknemer tewerkge-
steld onder het stelsel van de verminderde arbeidsprestaties, in geval van eenzij-
dige beëindiging door de werkgever dient berekend met inachtneming van het 
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loon waarop die werknemer effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisge-
ving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De omstandigheid dat de werknemer na het einde van de verminderde arbeids-
prestaties in beginsel de mogelijkheid heeft om het werk te hervatten met volle-
dige arbeidsprestaties en hij ingevolge de eenzijdige beëindiging van de arbeids-
overeenkomst door de werkgever die mogelijkheid verliest, doet daaraan geen 
afbreuk.

4. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel 
Eerste subonderdeel
5. Artikel 101, zesde lid, van de Herstelwet van 22 januari 1985, zoals te dezen 

van toepassing, bepaalt dat de werkgever die, ondanks de bepalingen van het 
voormelde eerste lid, de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder een dringende re-
den of een voldoende reden, gehouden is om aan de werknemer een forfaitaire 
vergoeding te betalen die gelijk is aan het loon van zes maanden, onverminderd 
de  vergoedingen  die  bij  een  verbreking  van  de  arbeidsovereenkomst  aan  de 
werknemer moeten worden betaald.

6. Om de redenen aangeven in het antwoord op het eerste onderdeel, is voor 
wat betreft het vaststellen van de forfaitaire vergoeding bepaald in voornoemd 
artikel  101,  zesde lid,  evenmin een afwijking voorzien,  zodat  die vergoeding 
eveneens dient berekend met inachtneming van het loon waarop die werknemer 
effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst.

7. Het eerste subonderdeel faalt derhalve naar recht. 
Tweede subonderdeel
8. Het subonderdeel voert aan dat er een discriminatie bestaat tussen, ener-

zijds, de werknemers die effectief verminderde arbeidsprestaties leveren en, an-
derzijds,  de  werknemers  die  de  verminderde  arbeidsprestaties  hebben  aange-
vraagd of die hun volledige arbeidsprestaties sedert minder dan drie maanden 
hebben hernomen, gezien in geval van ontslag zonder dringende of voldoende 
reden, de eerste een forfaitaire vergoeding ontvangen berekend op grond van het 
loon verschuldigd ingevolge de verminderde arbeidsprestaties, terwijl de tweede 
een forfaitaire vergoeding ontvangen berekend op grond van het loon verschul-
digd voor de volledige arbeidsprestaties.

Het subonderdeel gaat aldus ervan uit dat de beide groepen werknemers die al-
len vallen onder de ontslagbescherming bepaald in voormeld artikel 101 zich in 
dezelfde situatie bevinden.

9. Op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontvangen 
de werknemers die op dat ogenblik effectief verminderde arbeidsprestaties leve-
ren ook een verminderd loon, terwijl daarentegen de werknemers die nog steeds 
volledige arbeidsprestaties leveren in afwachting van het akkoord omtrent hun 
verminderde  arbeidsprestaties  dan wel  hun  volledige  arbeidsprestaties  minder 
dan drie maanden hebben hernomen, op hetzelfde tijdstip hun volledig loon ont-
vangen.
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Het onderdeel gaat dan ook uit van de verkeerde veronderstelling dat de beide 
groepen werknemers zich ten aanzien van de ontslagregeling in dezelfde toe-
stand bevinden en mist derhalve feitelijke grondslag.

10. Om dezelfde redenen dient geen prejudiciële vraag te worden gesteld aan 
het Arbitragehof, zoals voorgesteld door de eiseres.

Tweede middel 
Eerste onderdeel
Grond van niet-ontvankelijkheid
11. De verweerster voert aan dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat het 

nieuw is.
12. Artikel 10 van de Loonbeschermingswet, volgens hetwelk op het loon van 

rechtswege rente verschuldigd is vanaf het tijdstip waarop het eisbaar wordt, is 
een dwingende wetsbepaling ten voordele van de werknemer.

De schending van dergelijke wetsbepaling kan voor het eerst voor het Hof aan-
gevoerd worden.

13. De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het onderdeel zelf
14.  De beschermingsvergoeding bij  vermindering van arbeidsprestaties,  be-

paald in artikel 101 van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale be-
palingen, zoals te dezen van toepassing, is een voordeel in geld waarop de werk-
nemer ten laste van de werkgever aanspraak kan maken ingevolge de beëindi-
ging van de dienstbetrekking, mitsdien loon in de zin van artikel 2 van de Loon-
beschermingswet.

Deze vergoeding is  opeisbaar  vanaf  de beëindiging van de arbeidsovereen-
komst door de werkgever in strijd met artikel 101 van de voormelde Herstelwet.

15. Luidens artikel 10 van de Loonbeschermingswet is van rechtswege rente 
verschuldigd op het loon vanaf het tijdstip dat het eisbaar wordt.

16. Het arrest veroordeelt de verweerster tot het betalen van gerechtelijke inte-
rest op het netto-gedeelte van de forfaitaire vergoeding van 15.406,43 euro vanaf 
de datum van de dagvaarding, te dezen 22 januari 2000, en kent zodoende geen 
interest toe vanaf de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door 
de verweerster op 30 september 1999, zoals door de eiseres gevorderd.

17. Het arrest schendt door aldus te oordelen artikel 10 van de Loon-bescher-
mingswet, zodat het onderdeel in zoverre gegrond is.

Overige grieven
18. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het geen verwijlinterest toekent vanaf 

30 september 1999 op het netto-gedeelte van 15.406,43 euro en uitspraak doet 
over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de eiseres tot vier vijfden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

11 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Van Eeckhoutte en Simont.

Nr. 636

3° KAMER - 11 december 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - TERMIJN - NIET-CONCURRENTIEBEDING 
- VERBINTENIS - MISKENNING - RECHTSVORDERING - AANVANG

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - NIET-CONCURRENTIEBEDING - 
VERBINTENIS - MISKENNING - RECHTSVORDERING - AANVANG

3º LOON — BESCHERMING - INTEREST - WERKGEVER - INHOUDING - 
BEDRIJFSVOORHEFFING - SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGE - OPZEGGINGSVERGOEDING - 
EINDEJAARSPREMIE - VARIABEL LOON - BONUSSEN - GEVOLG

4º LOON — BESCHERMING - INTEREST - ARTIKEL 10, LOONBESCHERMINGSWET - 
WIJZIGINGSWET - ARTIKEL 82, WET 26 JUNI 2002 BETREFFENDE DE SLUITING VAN 
ONDERNEMINGEN - AARD

1º  en  2º  Indien  de  arbeidsovereenkomst  een  niet-concurrentiebeding  bevat,  is  de 
verbintenis  tot  nakoming  ervan  een  gevolg  van  de  arbeidsovereenkomst  en  is  de 
rechtsvordering waartoe deze verbintenis aanleiding geeft uit de arbeidsovereenkomst  
ontstaan;  deze  vordering  is  dienvolgens  onderworpen aan  de in  artikel  15  bedoelde 
verjaringstermijn,  met  dien  verstande  dat  de  in  die  bepaling  bedoelde  eenjarige  
verjaringstermijn een aanvang neemt bij het verstrijken van de periode tijdens welke het 
concurrentieverbod van toepassing is en de voormelde verbintenis een einde neemt1.  
(Art. 15, Arbeidsovereenkomstenwet)

3º De werkgever is aan de werknemer geen rente verschuldigd op het gedeelte van de 
opzeggingsvergoeding, van de eindejaarspremie en van het variabel loon bestaande uit  
bonussen die verbonden zijn aan het  realiseren van een bepaalde omzet,  dat  hij  als 
bedrijfsvoorheffing  en  sociale  zekerheidsbijdrage  inhoudt23.  (Art.  10, 
Loonbeschermingswet; Artt. 270, enig lid, 1°, en 272, eerste lid, W.I.B. 1992; Art. 23, §1, 
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969)

1 Cass. 7 april 2003, A.R. S.00.0013.F, nr. 229 en noot.
2 Ibid.
3 Art. 10, Wet 12 april 1965, vóór de inwerkingtreding van de Wet van 26 juni 2002 betreffende de 
sluiting van de ondernemingen (zie de artt. 82 en 90, §1, van die Wet), op de dag van de uitspraak 
van het arrest van het Hof was art. 82 van die Wet van 26 juni 2002 nog niet in werking getreden.
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4º Artikel 82 van de wet van 26 juni  2002 dat  artikel 10 van de Loonbeschermingswet  
vervangt in die zin dat interest verschuldigd is op het brutobedrag van het loon in de zin  
van de Loonbeschermingswet is geen interpretatieve wetsbepaling. (Art. 82, Wet 26 juni 
2002 betreffende de sluiting van ondernemingen)

(S.S.A. BENELUX, vennootschap naar Nederlands recht T. D.)

ARREST

(A.R. S.05.0083.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 februari 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift vijf middelen aan.
(...)
4. Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 23 van de wet van 12 april 1965 tot bescherming van het loon der 

werknemers, artikel 10, in zijn versie vóór de wijziging bij wet van 26 juni 2002;
- de artikelen 82 en 90, §1, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de 

ondernemingen;
- artikel 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevings-

zaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen;
- artikel 7 van het Gerechtelijk wetboek;
- artikel 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de-

cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 270, enig lid, 1°, en 272, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de Inkom-

stenbelastingen (1992).
Bestreden beslissing
De derde kamer van het Arbeidshof te Brussel verklaart in het bestreden arrest van 15 

februari 2005 verweerders' hoger beroep ontvankelijk en deels gegrond. Het arbeidshof 
hervormt het beroepen vonnis en zegt voor recht dat de verweerder terecht impliciet ont-
slag heeft vastgesteld lastens de eiseres op 10 augustus 2000. Het arbeidshof veroordeelt 
de eiseres tot betaling van bepaalde bedragen als provisionele verbrekingsvergoeding, pro 
rata dertiende maand, feestdagenloon en vakantiegeld daarop, schadevergoeding wegens 
verlies van een bonus en het vakantiegeld daarop, bepaalde bonussen en vakantiegeld 
daarop, alsmede de wettelijke en de gerechtelijke interest op die bedragen. Voorts beves-
tigt het arbeidshof het vonnis van de eerste rechter in de mate dat hij de vordering tot het 
bekomen van achterstallig commissieloon voor 1997 als ongegrond afgewezen had, en, 
vooraleer uitspraak te doen over het resterend gedeelte van de hoofdvordering, beveelt het 
arbeidshof de heropening der debatten teneinde bepaalde berekeningen te verduidelijken 
en stukken over te leggen.

Het arbeidshof oordeelt dat de interest, tot betaling waarvan de eiseres wordt veroor-
deeld ten gunste van de verweerder, moeten worden berekend op de zogenaamde "bruto-
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bedragen". Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest p. 27, nr. 
8):

"De heer D. vordert betaling van de interest op de gevorderde bedragen die brutobedra-
gen zijn. De vennootschap betoogt dat de interest slechts verschuldigd zijn op de nettobe-
dragen nu het gewijzigde artikel 10 van de loonbeschermingswet geen uitwerking heeft 
bij gebreke aan koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsdatum.

Het (arbeidshof) deelt de zienswijze van de heer D. en zegt dat de interest verschuldigd 
zijn op de bruto verschuldigde bedragen.

Aangezien uit de voorbereidende werken van de wet van 26 juni 2002 blijkt dat de aan-
gebrachte wijziging aan artikel 10 van de Loonbeschermingswet een interpretatie beves-
tigt die steun vindt in het doel zelf van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, oor-
deelt het (arbeidshof) dat de interest verschuldigd zijn op de toegekende bruto-bedragen, 
ook al is de wet van 26 juni 2002 nog niet in werking getreden".

Grieven
Luidens artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 

loon der werknemers, is voor het loon van rechtswege rente verschuldigd met ingang van 
het tijdstip waarop het eisbaar wordt. Blijkens de bewoordingen en het opzet van dat arti-
kel, slaat dit enkel op het loon dat de werknemer van zijn werkgever kan vorderen.

Deze bepaling is van toepassing op de opzeggingsvergoeding, de eindejaarspremie en 
het variabel loon bestaande uit bonussen die verbonden zijn aan het realiseren van een be-
paalde omzet.

Luidens artikel 270, enig lid, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
is bedrijfsvoorheffing verschuldigd door de belastingplichtigen die als schuldenaar bezol-
digingen betalen of toekennen, terwijl, volgens artikel 272, eerste lid, 1°, van datzelfde 
wetboek, behoudens strijdig beding, de in artikel 270, 1°, vermelde belastingschuldigen 
het recht hebben op de belastbare inkomsten de desbetreffende voorheffing in te houden. 
Bijgevolg heeft de werknemer, behoudens strijdig beding waarvan het arbeidshof het be-
staan niet vaststelt, niet het recht te eisen dat hem die voorheffing zou worden betaald.

Luidens artikel 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt de 
bijdrage van de werknemer door de werkgever bij iedere betaling van het loon ingehou-
den en is deze die bijdrage, samen met de zijne, verschuldigd aan de Rijksdienst voor So-
ciale Zekerheid. Bijgevolg kan de werknemer niet de betaling van zijn sociale zekerheids-
bijdragen vorderen van de werkgever.

Bijgevolg kan de rechter geen interest toekennen op het brutobedrag van de opzeg-
gingsvergoeding, de eindejaarspremie en het variabel loon.

Bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemin-
gen wordt artikel 10 van de genoemde wet van 12 april 1965 vervangen door een tekst 
waarvan de eerste alinea de bestaande tekst herneemt en de tweede alinea stelt dat de be-
doelde, van rechtswege verschuldigde rente wordt berekend op het loon vooraleer de in 
artikel 23 van dezelfde wet bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht.

Luidens artikel 23, eerste lid, 1°, van de genoemde wet van 12 april 1965 mogen op het 
loon van de werknemer de inhoudingen krachtens de belastingswetgeving en de wetge-
ving op de sociale zekerheid worden in mindering gebracht.

Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen 
in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en veror-
deningen worden wetten na hun afkondiging in het Belgisch Staatsblad opgenomen (eer-
ste lid) en zijn zij verbindend in het gehele Rijk de tiende dag na die van hun bekendma-
king tenzij de wet een andere termijn heeft bepaald (tweede lid).
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Naar luid van artikel 90, §1, van de genoemde wet van 26 juni 2002 bepaalt de Koning 
de datum waarop deze wet in werking treedt. Op het ogenblik waarop het arbeidshof uit-
spraak deed, te weten 15 februari 2002, lag geen Koninklijke beslissing voor tot inwer-
kingstelling van de bedoelde wet van 26 juni 2002, zoals door het arbeidshof zelf erkend.

Aldus was de bij wet van 26 juni 2002 gewijzigde tekst van artikel 10 van de genoemde 
wet van 12 april 1965 nog niet van toepassing, ook niet indien zou geoordeeld zijn dat ar-
tikel 82 van de wet van 26 juni 2002 zou moeten worden opgevat als een interpretatieve 
wet, in de zin van artikel 7 van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan aangenomen wordt dat 
zij één geheel vormt met de uitgelegde wet, nu deze, bij veronderstelling interpretatieve 
wet nog niet in werking was getreden.

Door niettemin de eiseres te veroordelen tot betaling aan de verweerder van interest, 
berekend op de brutobedragen van de verbrekingsvergoeding, pro rata dertiende maand, 
feestdagenloon  en vakantiegeld  daarop  en bepaalde bonussen  en vakantiegeld daarop, 
schendt het arbeidshof derhalve alle in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalin-
gen.

5. Vijfde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15, eerste lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten;
- artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk wetboek.
Bestreden beslissing
De derde kamer van het Arbeidshof te Brussel verklaart in het bestreden arrest van 15 

februari 2005 verweerders' hoger beroep ontvankelijk en deels gegrond. Het arbeidshof 
hervormt het beroepen vonnis en zegt voor recht dat de verweerder terecht impliciet ont-
slag heeft vastgesteld lastens de eiseres op 10 augustus 2000. Het arbeidshof veroordeelt 
de eiseres tot betaling van verschillende bedragen aan de verweerder en, vooraleer uit-
spraak te doen over het resterend gedeelte van de hoofdvordering, beveelt het arbeidshof 
de heropening der debatten teneinde bepaalde berekeningen te verduidelijken en stukken 
over te leggen. Het arbeidshof verklaart verder eiseres' incidenteel hoger beroep ontvanke-
lijk doch ongegrond en stelt de verjaring van de oorspronkelijke tegenvordering vast.

Wat dit incidenteel hoger beroep betreft oordeelt het arbeidshof als volgt:
"De vennootschap stelde haar tegenvordering tot het bekomen van een verbrekingsver-

goeding en een niet-concurrentievergoeding pas in bij conclusies die op 28 juni 2002 ter 
griffie van de arbeidsrechtbank werden neergelegd.

De heer D. werpt terecht op dat de tegenvordering is verjaard nu zij werd ingesteld bui-
ten de bij artikel 15 WAO voorziene termijn.

De dagvaarding die op verzoek van de Heer D. werd betekend heeft krachtens artikel 
2244 Burgerlijk Wetboek de verjaring gestuit van zijn vordering. De vennootschap kan 
deze niet als stuitingsgrond van haar eigen vordering inroepen. De stuiting strekt immers 
enkel ten voordele van degene die de stuitingsdaad heeft verricht.

Dat de tegenvordering enkel als verweer zou zijn ingesteld doet daar niets aan af. Het 
Hof  van  Cassatie  oordeelde  in  die  zin  in  een  arrest  van  3  maart  2003,  (A.R. 
S.02.0035.N)".

Grieven
Luidens artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-over-

eenkomsten verjaren de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na 
het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ont-
staan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag over-
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schrijden.
Vorderingen die weliswaar gegrond zijn op de arbeidsovereenkomst, doch slechts ont-

staan na het einde van de arbeidsovereenkomst, kunnen niet onderworpen worden aan de 
verjaringstermijn, neergelegd in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Dit is met name het geval voor de vordering, strekkende tot het bekomen van een ver-
goeding wegens miskenning, door de gewezen werknemer, van een hem bij de arbeids-
overeenkomst opgelegd concurrentieverbod voor bepaalde activiteiten gedurende een be-
paalde periode na het einde van de arbeidsovereenkomst. Dergelijke vorderingen zijn on-
derworpen  aan  de  gemeenrechtelijke  verjaringstermijn  van  10  jaar  voor  persoonlijke 
rechtsvorderingen, bedoeld in artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
te rekenen vanaf de datum van het feit dat aanleiding geeft tot het ontstaan van de vorde-
ring.

Hoogstens kan de éénjarige verjaringstermijn, bedoeld in artikel 15 van de Arbeids-
overeenkomstenwet, worden toegepast, voor wat de vordering tot het bekomen van een 
vergoeding wegens miskenning van het niet-concurrentiebeding betreft, vanaf het verstrij-
ken van de periode tijdens dewelke het concurrentieverbod geldig was.

Te dezen stelde het arbeidshof vast dat de verweerder terecht op 10 augustus 2000 con-
tractbreuk had vastgesteld in hoofde van de eiseres en werd door partijen niet betwist dat 
luidens artikel 15 van de tussen partijen geldende arbeidsovereenkomst een concurrentie-
verbod gold voor verweerder gedurende twaalf maanden na het einde van de arbeidsover-
eenkomst (zie met name de synthese beroepsconclusie voor verweerder, p. 42, nr. 10.2.).

Aldus moest worden aangenomen dat het concurrentieverbod gold tot en met 10 augus-
tus 2001.

De eiseres hield voor in conclusie (synthesebesluiten in hoger beroep p. 51, nr. 2.2.) dat 
de verweerder vanaf 16 oktober 2000 als "sales en marketing verantwoordelijke" werd te-
werkgesteld door een concurrerende firma.

Het arbeidshof stelt vast dat eiseres' vordering tot het bekomen van een "niet-concur-
rentievergoeding" gesteld werd bij conclusie die op 28 juni 2002 werd ingediend ter grif-
fie, het weze binnen de tien jaar na 16 oktober 2000 en alleszins binnen het jaar na 10 au-
gustus 2001.

Het arbeidshof kon dienvolgens eiseres' vordering tot het bekomen van een vergoeding 
wegens miskenning van een niet-concurrentiebeding, niet wettig verjaard verklaren.

Het arbeidshof schendt derhalve alle in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbe-
palingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Vierde middel
Ontvankelijkheid
7. De verweerder werpt op dat het middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan 

belang op grond dat artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 inmiddels in werking 
is getreden.

8. De grond van niet-ontvankelijkheid is niet te onderscheiden van het onder-
zoek van het middel en moet worden verworpen.

Het middel zelf
9. Artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 
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loon der werknemers, zoals te dezen van toepassing, naar luid waarvan voor het 
loon van rechtswege rente verschuldigd is met ingang van het tijdstip waarop het 
eisbaar is, slaat blijkens de bewoordingen en het opzet van dat artikel, enkel op 
het loon dat de werknemer van zijn werkgever kan vorderen.

10. Artikel 270, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) be-
paalt dat de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is door de belastingsplichtigen die 
als schuldenaar bezoldigingen betalen of toekennen, terwijl, volgens artikel 272, 
1°, van dat wetboek, behoudens strijdig beding, de in artikel 270, 1°, vermelde 
belastingschuldigen het recht hebben op de belastbare inkomsten de desbetref-
fende voorheffing in te houden.

Bijgevolg heeft de werknemer, behoudens strijdig beding waarvan het arrest 
het bestaan niet vaststelt, niet het recht te eisen dat hem die voorheffing zou wor-
den betaald.

11. Krachtens artikel 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, wordt de bijdrage van de werknemer door de werkgever bij iedere be-
taling van het loon ingehouden en is deze die bijdrage, samen met de zijne, ver-
schuldigd aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Bijgevolg kan de werknemer de betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen 
niet van de werkgever vorderen.

12. De opzeggingsvergoeding, de eindejaarspremie en het variabel loon be-
staande uit bonussen die verbonden zijn aan het realiseren van een bepaalde om-
zet zijn voordelen ten laste van de werkgever, toegekend aan de werknemer inge-
volge de beëindiging van de dienstbetrekking, en maken derhalve overeenkom-
stig artikel 2 van de Loonbeschermingswet loon uit in de zin van deze wet.

13. Het arrest schendt de voormelde wetsbepaling, zoals te dezen van toepas-
sing, door interest toe te kennen op het brutobedrag van deze vergoedingen, tot 
betaling waarvan de eiseres ten aanzien van de verweerder veroordeeld wordt.

14. Het arrest vermocht niet zijn beslissing te gronden op artikel 82 van de wet 
van 26 juni 2002 dat artikel 10 van de Loonbeschermingswet vervangt in die zin 
dat interest verschuldigd is op het brutobedrag van het loon in de zin van de 
Loonbeschermingswet, vermits dit artikel 82 geen interpretatieve wetsbepaling is 
en omdat krachtens krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 
de inwerkingtreding op 1 juli 2005 van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 
juni 2002 slechts van toepassing is op het loon waarvan het recht op betaling ont-
staat vanaf 1 juli 2005.

15. Het middel is gegrond.
Vijfde middel
Ontvankelijkheid
16. De verweerder werpt op dat het middel niet ontvankelijk is omdat het geen 

belang vertoont.
17. Krachtens artikel 65, §2, negende lid, en artikel 86 van de Arbeidsovereen-

komstenwet, heeft het niet-concurrentiebeding dat aan de bepalingen van artikel 
65 voldoet, geen uitwerking wanneer aan de bediendenovereenkomst een einde 
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wordt gemaakt tijdens de proeftermijn, ofwel na deze periode door de werkgever 
zonder dringende reden.

18. Het arrest oordeelt dat de verweerder terecht contractbreuk van de eiseres 
heeft ingeroepen.

Deze beslissing werd op tevergeefse wijze in het eerste middel bekritiseerd.
Zodoende staat vast dat de eiseres de bediendenovereenkomst eenzijdig beëin-

digd heeft zonder dringende reden en het niet-concurrentiebeding geen uitwer-
king heeft.

19. Hieruit volgt dat de eiseres alleszins niet gerechtigd is op het gedeelte van 
de niet-concurrentievergoeding, specifiek wegens schending van het niet-concur-
rentiebeding.

In zoverre de tegenvordering de betaling nastreeft van dit gedeelte van de ver-
goeding wegens schending van het niet-concurrentiebeding heeft de eiseres dien-
volgens geen belang en is het middel niet ontvankelijk.

20. De omstandigheid dat het niet-concurrentiebeding geen uitwerking heeft, 
staat er evenwel niet aan in de weg dat de werkgever nog aanspraak kan maken 
op de terugbetaling van de forfaitaire vergoeding, bepaald in artikel 65, §2, vijf-
de lid, 4°, en zesde lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, in zoverre deze ver-
goeding is betaald.

In zoverre heeft het middel wel belang en dient de grond van niet-ontvanke-
lijkheid te worden verworpen.

Het middel zelf
21. Luidens artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet verjaren 

de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen 
van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, 
zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag 
overschrijden.

22. Indien de arbeidsovereenkomst een niet-concurrentiebeding bevat,  is  de 
verbintenis tot nakoming ervan een gevolg van de arbeidsovereenkomst en is de 
rechtsvordering waartoe deze verbintenis aanleiding geeft uit de arbeidsovereen-
komst ontstaan.

Deze vordering is dienvolgens onderworpen aan de in artikel 15 bedoelde ver-
jaringstermijn, met dien verstande dat de in die bepaling bedoelde eenjarige ver-
jaringstermijn een aanvang neemt bij het verstrijken van de periode tijdens welke 
het concurrentieverbod van toepassing is en de voormelde verbintenis een einde 
neemt.

23. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de arbeidsovereenkomst op 10 augustus 2000 werd beëindigd;
- de verweerder tot een concurrentieverbod was gehouden voor een periode 

van 12 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst;
-  de  eiseres  haar  vordering tot  betaling van de  niet-concurrentievergoeding 

heeft ingesteld op 28 juni 2002, dit is binnen het jaar na het einde van de termijn 
van het concurrentiebeding.
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24. Door te oordelen dat de vordering van de eiseres is verjaard nu zij werd in-
gesteld buiten de door artikel 15 Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde termijn, 
schendt het arrest deze wettelijke bepaling.

25. Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt tot betaling 

aan de verweerder van interest, berekend op het brutobedrag van de verbrekings-
vergoeding, de pro rata dertiende maand, het feestdagenloon met het vakantie-
geld daarop, bepaalde bonussen met het vakantiegeld daarop, de verjaring vast-
stelt van de tegenvordering van de eiseres in zoverre dit betrekking heeft op de 
terugbetaling van de in artikel 65, §2, vijfde lid, 4°, en zesde lid, van de Arbeids-
overeenkomstenwet bedoelde vergoeding en uitspraak doet over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in drie vijfden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

11 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Dirix  – Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 637

3° KAMER - 11 december 2006

1º GEZINSBIJSLAG — GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG - VOORWAARDEN - 
VERBLIJFSVOORWAARDE - AFWIJKING - BEHARTIGENSWAARDIGE GEVALLEN - BESLISSING VAN DE 
MINISTER - OMVANG

2º GEZINSBIJSLAG — GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG - VOORWAARDEN - 
VERBLIJFSVOORWAARDE - AFWIJKING - BEHARTIGENSWAARDIGE GEVALLEN - BESLISSING VAN DE 
MINISTER - WEIGERING - BETWISTING - BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - OMVANG

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VAN DE SCHEIDING DER MACHTEN - 
GEZINSBIJSLAG - GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG - VOORWAARDEN - VERBLIJFSVOORWAARDE - 
AFWIJKING - BEHARTIGENSWAARDIGE GEVALLEN - BESLISSING VAN DE MINISTER - BETWISTING - 
BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - OMVANG

4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL 
PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - GEZINSBIJSLAG - GEWAARBORGDE 
GEZINSBIJSLAG - VOORWAARDEN - VERBLIJFSVOORWAARDE - AFWIJKING - BEHARTIGENSWAARDIGE 
GEVALLEN - BESLISSING VAN DE MINISTER - BETWISTING - BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - 
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OMVANG

5º GEZINSBIJSLAG — GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG - VOORWAARDEN - 
VERBLIJFSVOORWAARDE - AFWIJKING - BEHARTIGENSWAARDIGE GEVALLEN - BESLISSING VAN DE 
MINISTER - WEIGERING - BETWISTING - BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - MOTIVERING VAN 
BESTUURSHANDELINGEN

1º  Artikel  2,  tweede  lid,  van  de wet  van 20 juli  1971  tot  instelling  van  gewaarborgde  
gezinsbijslag kent aan de minister of zijn ambtenaar een discretionaire bevoegdheid toe:  
aan de minister of zijn ambtenaar wordt de vrijheid gelaten te beoordelen wanneer een  
afwijking van de verblijfsvoorwaarde in behartigenswaardige gevallen opportuun is.  (Art. 
2, tweede lid, Wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag)

2º, 3º en 4º De arbeidsrechtbank die kennis neemt van een geschil over een beslissing die  
de  minister  of  zijn  ambtenaar  genomen  heeft  op  grond  van  de  hem  toevertrouwde  
discretionaire  bevoegdheid,  is  weliswaar  bevoegd  om  toezicht  te  houden  op  de 
wettigheid van de bestreden beslissing, en na te gaan of de minister of zijn ambtenaar bij  
het uitoefenen van zijn bevoegdheid niet onredelijk of willekeurig heeft gehandeld, maar  
vermag niet aan het bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid te ontnemen en zich aldus in  
de plaats van het bestuur te stellen1.  (Art. 580, 8°, b, Ger.W.; Art. 2, tweede lid, Wet 20 
juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag; Algemeen rechtsbeginsel van 
de scheiding der machten)

5º De arbeidsrechtbank is bevoegd de beslissing van de minister of zijn ambtenaar, waarbij  
geweigerd wordt af te wijken van de verblijfsvoorwaarde, te toetsen aan de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. (Art. 580, 8°, 
b, Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid  T. A. en  RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG 
VOOR WERKNEMERS.)

ARREST

(A.R. S.06.0016.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 november 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 144,145 en voor zoveel als nodig 160, van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 14, inzonderheid §1, van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoör-

dineerde wetten op de Raad van State;
- de artikelen 580, enig lid, 8°, b en 607, van het Gerechtelijk wetboek;
- de artikelen 1, inzonderheid eerste en vierde lid, en 2, tweede lid, van de wet van 20 

1 Zie Cass. 13 sept. 2004, A.R. S.03.0129.F, nr. 405; Cass. 10 mei 2004, A.R. S.02.0076.F, nr. 246, 
met concl. van eerste advocaat-generaal J.-F. LECLERCQ;  17 mei 1978, (AC.,  1978, blz. 1081, met 
concl. van advocaat-generaal H. LENAERTS).
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juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag;
- de artikelen 1, 2 en 3, van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke moti-

vering van de bestuurshandelingen, en
- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, zoals ondermeer bevestigd 

in artikelen 36, 37 en 40, van de gecoördineerde Grondwet.
Bestreden beslissing
Het Arbeidshof te Gent verklaart in het thans bestreden arrest van 28 november 2005 

eisers hoger beroep ontvankelijk, overweegt dat de verweerder met zijn procedure voor de 
arbeidsgerechten beoogde de beslissingen aan te vechten van de eiser van 26 april 2001, 
27 februari 2002 en 26 november 2002, waarbij geweigerd werd verweerders' zaak als een 
behartenswaardig geval te beschouwen zodat niet werd afgeweken van de wettelijke ver-
blijfsvoorwaarde inzake het bekomen van gewaarborgde gezinsbijslag en oordeelt vervol-
gens (1) dat de arbeidsgerechten bevoegd zijn kennis te nemen van een geschil waarbij de 
minister of de gedelegeerde ambtenaar weigert om, in een behartenswaardig geval, vrij-
stelling van de voorwaarde inzake vijf jaar verblijf in België toe te staan, (2) dat de ge-
noemde beslissingen van de eiser niet afdoende waren gemotiveerd en (3) dat het zelf der-
halve uitspraak moet doen over het recht van de verweerder. Het arbeidshof heropent de 
debatten en nodigt de partijen uit standpunt in te nemen in verband met het voorhanden 
zijn van een "behartenswaardig geval".

Het arbeidshof steunt zijn beslissing op volgende gronden:
"3.3. Nopens de bevoegdheid van de arbeidsgerechten ten aanzien van de vordering tot 

nietigverklaring van de beslissingen van (de eiser).
3.3.1. Volgens (de eiser) kan de arbeidsrechtbank geen kennis nemen van de vordering 

tot nietigverklaring van zijn beslissingen van 26 april 2001, van 27 februari 2002 en van 
26 november 2002, waartegen enkel een annulatieberoep bij de Raad van State kan inge-
steld worden. A.M.A. kan zich immers niet beroepen op een miskenning van een subjec-
tief recht en (de eiser) is inzake discretionair bevoegd.

3.3.2. Met betrekking tot deze beweerde onbevoegdheid van de arbeidsgerechten zegt 
het Openbaar Ministerie in zijn geschreven advies wat volgt:

"Artikel 2, tweede en derde lid, wet van de gewaarborgde gezinsbijslag bepaalt dat de 
minister van Sociale Zaken of de ambtenaar van het Ministerie van Sociale Zaken, Volks-
gezondheid en Leefmilieu die hij aanduidt, kan afwijken van de verblijfsvoorwaarde in 
behartenswaardige gevallen. De aanvraag om een individuele afwijking moet binnen de 
90 dagen na de kennisgeving van de beslissing tot weigering van het recht op gewaarborg-
de gezinsbijslag ingediend worden bij het Ministerie van Sociale Voorzorg. Na deze ter-
mijn moet een aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag opnieuw worden ingediend bij de 
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

Het  woord  'kan'  wijst  volgens  (eiser)  op  een  discretionaire  bevoegdheid.  Nochtans 
houdt het gebruik van deze term niet in dat aan de aangewezen overheid zomaar een mo-
gelijkheid wordt gegeven waarvan het in behartenswaardige gevallen gebruik kan maken, 
zonder echter verplicht te zijn. Dit zou neerkomen op het verlenen van een gunst en zou 
willekeur kunnen inhouden. Het woord 'kan' moet aldus begrepen worden dat de aange-
wezen overheid de bevoegdheid heeft om de afwijking toe te staan in behartenswaardige 
gevallen en dit ook moet doen wanneer de betrokkene zich in een dergelijke toestand be-
vindt (...). Anders is het wanneer de wetgever de term 'mag' gebruikt (...).

Bovendien belet het beginsel van de scheiding der machten en het feit dat de aangewe-
zen administratieve overheid soeverein beslist,  geenszins  een rechterlijke controle.  De 
rechterlijke macht beoordeelt dan niet de opportuniteit, maar wel de wettigheid van een 
overheidsbeslissing, tenminste als daarin uitspraak gedaan wordt over een subjectief recht 
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en voorzover de wet de beoordeling niet heeft toevertrouwd aan een ander orgaan. Wat dit 
laatste betreft is het duidelijk dat de geschillen betreffende de toepassing van de wet tot 
instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag tot de bevoegdheid van de arbeidsrecht-
bank behoren (artikel 580, 8°, a) (lees: b)) van het Gerechtelijk Wetboek).

Partijen zijn het evenwel oneens over de vraag of de vordering van (de verweerder) ten 
aanzien van (de eiser) een subjectief recht betreft.

Opdat er sprake kan zijn van een subjectief recht op een door de wet verleende uitke-
ring, is vereist dat de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om aanspraak op die 
uitkering te doen gelden, door of krachtens de wet zijn bepaald, en dat de toekenning van 
de uitkering niet aan de discretionaire beoordeling van het bestuur is overgelaten.

De voorwaarden waaraan de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag moet voldoen 
zijn uitdrukkelijk bepaald in de wet. In het bijzonder, wat deze zaak aanbelangt, is als 
voorwaarde bepaald een werkelijk en onafgebroken verblijf in België gedurende minstens 
de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag voorafgaan (artikel 1, vierde lid). De 
wet bepaalt de voorwaarde waaronder van dit objectief gegeven kan afgeweken worden, 
te weten in behartenswaardige gevallen. De toekenning als zodanig is dus niet aan het vrij 
oordeel van een bestuurlijke overheid overgelaten. De aangewezen overheid heeft wel de 
bevoegdheid om in feite te oordelen of aan de voorwaarde van behartens-waardigheid is 
voldaan, maar dit sluit niet uit dat het uiteindelijk om een subjectief recht gaat, zodat de 
rechterlijke macht bevoegd is om controle uit te oefenen over deze feitelijke beoordeling.

(De eiser) gaat er ten onrechte van uit dat hij een beleidsvrijheid en appreciatierecht 
heeft waarbij rekening kan gehouden worden met "de actuele maatschappelijke context" 
of met een "voldoende band met België", terwijl de wet de behartenswaardigheid als enig 
criterium voor de gevraagde individuele afwijking heeft bepaald.

Wat behartenswaardig is hangt af van de concrete situatie van de betrokkene, hetgeen 
een beoordeling in feite impliceert.

Overigens merkt (de verweerder) terecht op dat de beslissingen van (de eiser) nergens 
verwijzen naar de mogelijkheid om de beslissing bij de Raad van State aan te vechten.

Ook deze grief van (de eiser) dient afgewezen te worden; het bijkomend argument van 
(de eiser) dat de termijn van 60 dagen voor een annulatieberoep bij de Raad van State 
reeds verstreken was bij de dagvaarding van 5 augustus 2003, is dan ook niet relevant.

Om dezelfde redenen kan geen rekening worden gehouden met het argument van (de 
eiser) dat de arbeidsgerechten niet bevoegd zijn om de beslissingen van (de eiser) te toet-
sen aan de wet motivering bestuurshandelingen".

Het Arbeidshof neemt deze overweging volledig tot de zijne en aanziet ze als voldoen-
de motivering van zijn beslissing desbetreffend.

De arbeidsgerechten zijn aldus wel degelijk bevoegd om kennis te nemen van een ge-
schil waarbij de minister of de gedelegeerde ambtenaar weigert om, in een behartenswaar-
dig geval, vrijstelling van de voorwaarde inzake vijf jaar verblijf in België toe te staan 
(...). De door (de eiser) aangehaalde rechtspraak, ondermeer het arrest van het Hof van 
Cassatie van 17 april 2000, is niet analoog met de zaak die thans aan het oordeel van het 
arbeidshof wordt voorgelegd. Het arbeidshof sluit zich bovendien aan bij de zienswijze 
van het Hof van Cassatie in het hierboven geciteerde arrest van het Hof van Cassatie van 
17 mei 1978.

3.4. (...)
De beslissingen van (de eiser) zijn wel degelijk rechtshandelingen van een administra-

tieve overheid, d.w.z. doelbewuste handelingen waarbij een wijziging in een rechtsregel 
of een rechtstoestand betracht of wordt belet, die op eenzijdige wijze tot stand komen en 
die  uitvoerbaar zijn.  Ze brengen directe rechtsgevolgen teweeg en hebben uitvoerbare 
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kracht (...).
De eerste rechter stelde (...) terecht dat de bestreden beslissingen van (de eiser) niet af-

doende werden gemotiveerd, aangezien de feitelijke en juridische elementen waarop zij 
gesteund zijn in die beslissing niet worden vermeld.

(...)
3.5. Het arbeidshof trekt de zaak aan zich voor wat betreft het recht van A.M.A. op de 

gevorderde kinderbijslag en kraamgeld.
Nu het arbeidshof van oordeel is dat de beslissingen van de minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid en Leefmilieu, Bestuur van de sociale zekerheid, niet rechtsgeldig zijn 
wegens gebrek aan motivering, dat de beslissingen met betrekking tot het afwijken van de 
verblijfsvoorwaarde in behartenswaardige gevallen (artikel 2, tweede en derde lid, wet ge-
waarborgde kinderbijslag) beslissingen zijn over een subjectief recht en dat de minister 
desbetreffend geen discretionaire bevoegdheid heeft, moet het arbeidshof zelf uitspraak 
doen over het recht van A.M.A. dat door de onwettelijke beslissingen van (de eiser) werd 
(...) aangetast.

(...)
Met betrekking tot het verhaal van A.M.A. tegen de afwijzingen van de afwijkingen op 

grond van "behartenswaardigheid" (artikel 2, tweede en derde lid, van de wet gewaarborg-
de gezinsbijslag), hebben partijen, inzonderheid (de eiser), geen standpunt ingenomen. Te 
dien einde worden de debatten heropend en worden partijen uitgenodigd standpunt ten 
gronde in te nemen."

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 144 van de gecoördineerde Grondwet behoren geschillen over 

burgerlijke subjectieve rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Ge-
schillen over politieke rechten behoren, overeenkomstig artikel 145 van de gecoördineer-
de Grondwet, tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde 
uitzonderingen.

Naar luid van artikel 580, enig lid, 8°, b, van het Gerechtelijk wetboek neemt de ar-
beidsrechtbank kennis van de geschillen betreffende de toepassing van de wet tot instel-
ling van een gewaarborgde gezinsbijslag.

Krachtens artikel 160 van dezelfde gecoördineerde Grondwet bestaat er voor geheel 
België een Raad van State, waarvan de bevoegdheid door de wet wordt bepaald. Luidens 
artikel 14, §1, van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op 
de Raad van State, doet de Afdeling administratie van de Raad van State uitspraak, bij 
wijze van arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij 
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of af-
wending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden admi-
nistratieve overheden, alsook tegen (...).

Het geschil waarbij de burger een beslissing van een administratieve overheid wenst te 
betwisten, kan derhalve slechts voor de burgerlijke rechter worden gebracht, wanneer het 
betrekking heeft op een subjectief recht. Dit vereist het bestaan van een precieze juridi-
sche verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde oplegt en bij 
de uitvoering waarvan de eiser een eigen belang heeft.

Een burger kan zich ten aanzien van een administratieve overheid slechts op een sub-
jectief recht beroepen voor zover de bevoegdheid van deze administratieve overheid vol-
ledig gebonden is.

De bevoegdheid van de overheid is gebonden wanneer alle voorwaarden waaraan de 
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uitoefening van de bevoegdheid onderworpen is, objectief door de rechtsregel zijn vastge-
legd, zodat de overheid over geen enkele beoordelingsruimte beschikt, met andere woor-
den de wet legt alle voorwaarden vast op grond waarvan door degenen die de voorwaar-
den vervullen, een subjectief recht ontstaat om een welbepaald voordeel te verkrijgen. In 
die gevallen kan de overheid enkel vaststellen, verklaren, erkennen dat de wettelijke voor-
waarden vervuld zijn, zonder te hunnen opzichte een beoordelingsmacht te kunnen uitoe-
fenen.

Luidens het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, zoals onder meer 
gehuldigd in de artikelen 36, 37 en 40 van de gecoördineerde Grondwet, kunnen hoven en 
rechtbanken van de rechterlijke macht, zich geen beoordelingsbevoegdheid toemeten die 
aan de organen van de uitvoerende macht, zoals administratieve overheden, toekomen.

Luidens artikel 1, inzonderheid eerste lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van 
een gewaarborgde gezinsbijslag wordt de gezinsbijslag toegekend onder de bij of krach-
tens deze wet bepaalde voorwaarden, ten behoeve van het kind dat uitsluitend en hoofdza-
kelijk ten laste is van een natuurlijke persoon die in België verblijft.

Luidens het vierde lid van dezelfde bepaling moet de in het eerste lid bedoelde natuur-
lijke persoon werkelijk en ononderbroken verbleven hebben in België gedurende minstens 
de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag voor-
afgaan.

Er bestond geen betwisting over het feit dat  de verweerder, waarvan het arbeidshof 
vaststelt dat hij sinds 16 september 1998 in België vertoefde, op het ogenblik van zijn 
aanvragen tot het bekomen van gezinsbijslag (kindergeld en/of kraamgeld), meer bepaald, 
zoals door het arbeidshof vastgesteld, op 2 januari 2001 en 22 augustus 2002, niet voldeed 
aan deze voorwaarde inzake verblijfsduur in België.

Artikel 2, tweede lid, van dezelfde wet bepaalt dat de minister van Sociale Zaken of de 
ambtenaar van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu die hij 
aanduidt, in behartenswaardige gevallen kan afwijken van de (verblijfs)voorwaarde be-
paald in artikel 1, vierde lid.

De wet bepaalt niet nader wat onder een "behartenswaardig geval" moet worden ver-
staan, noch stelt ze de voorwaarden vast waaraan (minimaal) zou moeten worden voldaan 
opdat er sprake zou zijn van een "behartenswaardig geval" en laat derhalve de beoordeling 
daarvan, geval per geval, aan de minister of de genoemde ambtenaar.

Aldus bestaat er in hoofde van de minister of de bevoegde ambtenaar, aan wie wordt 
gevraagd af te wijken van de voor het bekomen van de gewaarborgde gezinsbijslag ver-
eiste duur van verblijf in België, geen door een regel van objectief recht rechtstreeks op-
gelegde precieze juridische verplichting. De bevoegdheid van de minister of de bevoegde 
ambtenaar is niet volledig gebonden nu hij in het ene geval, op grond van een soevereine 
beoordeling van de feiten, kan oordelen dat een "behartenswaardig geval" voorhanden is 
en in het andere geval kan oordelen dat geen dergelijk "behartenswaardig geval" voorhan-
den is. De minister of bevoegde ambtenaar beschikt derhalve over een beoordelingsbe-
voegdheid, met name een discretionaire bevoegdheid, waardoor de aanvrager niet kan be-
weren houder te zijn van een subjectief recht.

De beoordeling of er in een bepaalde zaak sprake kan zijn van een "behartenswaardig 
geval" in de zin van artikel 2, tweede lid, van de genoemde wet van 20 juli 1971, behoort 
dienvolgens aan de minister of de aangeduide ambtenaar en niet aan de arbeidsgerechten. 
Hieraan doet geen afbreuk de omstandigheid dat luidens artikel 580, enig lid, 8°, b, van 
het Gerechtelijk wetboek de arbeidsrechtbank, en luidens artikel 607 in hoger beroep het 
arbeidshof, kennis neemt van de geschillen betreffende de toepassing van de wet tot in-
stelling van een gewaarborgde gezinsbijslag.

Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig oordelen (arrest p. 13, nr. 3.5., tweede ali-
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na) dat (1) beslissingen met betrekking tot het afwijken van de verblijfsvoorwaarde beslis-
singen zijn over een subjectief recht, (2) de minister (of de bevoegde ambtenaar) desbe-
treffend geen discretionaire bevoegdheid heeft en (3) het arbeidshof zelf uitspraak moet 
doen over het recht van verweerder, wat betekent dat het arbeidshof zich zal uitspreken 
over het al dan niet voorhanden zijn van een "behartenswaardig geval", zoals bedoeld in 
artikel 2 van de genoemde wet betreffende de gewaarborgde gezinsbijslag.

Het arbeidshof schendt dienvolgens de artikelen:
- 144,145 en voor zoveel als nodig 160 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 14, inzonderheid §1, van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoör-

dineerde wetten op de Raad van State;
- de artikelen 580, enig lid, 8°, b en 607, van het Gerechtelijk wetboek;
- de artikelen 1, inzonderheid eerste en vierde lid, en 2, tweede lid, van de wet van 20 

juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag;
- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, zoals ondermeer bevestigd 

in artikelen 36, 37 en 40 van de gecoördineerde Grondwet.
Tweede onderdeel
Luidens artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen moeten de bestuurshandelingen van de in artikel 1 van dezelf-
de wet bedoelde besturen, uitdrukkelijk worden gemotiveerd, wat inhoudt, luidens artikel 
3 van dezelfde wet, dat de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden 
die aan de beslissing ten grondslag liggen. Deze motivering moet afdoende zijn.

Nu niet betwist werd dat de eiser in toepassing van de algemene regels, gesteld in arti-
kel 1 van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag geen 
recht had op gezinsbijslag en nu de beslissing tot afwijking van de bij artikel 1 gestelde 
verblijfsvoorwaarde behoorde aan de bevoegde minister of de door hem aangeduide amb-
tenaar, was, zoals uiteengezet in het eerste onderdeel van het middel welke uiteenzetting 
hier uitdrukkelijk voor herhaald wordt gehouden, geen subjectief recht in betwisting en 
waren de arbeidsgerechten niet bevoegd te oordelen over het al dan niet voorhanden zijn 
van een "behartenswaardig geval" in de zin van artikel 2, tweede lid van genoemde wet 
van 20 juli 1971 waardoor kon worden afgeweken van de in artikel 1 van deze wet gestel-
de verblijfsvoorwaarde.

Hieruit volgt dat het arbeidsgerecht noch op grond van artikel 2 van genoemde wet van 
20 juli 1971, noch op grond van artikel 580, enig lid, 8°, b), van het Gerechtelijk wetboek 
bevoegd is om een beslissing om niet af te wijken van de verblijfsvoorwaarde gesteld in 
artikel 1 van genoemde wet van 20 juli 1971, te toetsen aan de wet van 29 juli 1991 be-
treffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, nu deze wet slechts 
van toepassing is op de administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoör-
dineerde wetten op de Raad van State.

Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig oordelen dat de bestreden beslissingen van 
eiser niet afdoende gemotiveerd waren en deze impliciet nietig verklaren (schending van 
de artikelen:

- 580, enig lid, 8°, b en 607, van het Gerechtelijk wetboek;
- de artikelen 1, inzonderheid eerste en vierde lid, en 2, tweede lid, van de wet van 20 

juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke moti-

vering van de bestuurshandelingen.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
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- de artikelen 580, enig lid, 8°, b en 607, van het Gerechtelijk wetboek;
- de artikelen 1, inzonderheid eerste en vierde lid, en 2, tweede lid, van de wet van 20 

juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke moti-

vering van de bestuurshandelingen;
- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, zoals ondermeer bevestigd 

in artikelen 36, 37 en 40 van de gecoördineerde Grondwet.
Bestreden beslissing
Het Arbeidshof te Gent verklaart in het thans bestreden arrest van 28 november 2005 

eisers hoger beroep ontvankelijk, overweegt dat de verweerder met zijn procedure voor de 
arbeidsgerechten beoogde de beslissingen aan te vechten van de eiser van 26 april 2001, 
27 februari 2002 en 26 november 2002, waarbij geweigerd werd verweerders' zaak als een 
behartenswaardig geval te beschouwen zodat niet werd afgeweken van de wettelijke ver-
blijfsvoorwaarde inzake het bekomen van gewaarborgde gezinsbijslag en oordeelt vervol-
gens (1) dat de arbeidsgerechten bevoegd zijn kennis te nemen van een geschil waarbij de 
minister of de gedelegeerde ambtenaar weigert om, in een behartenswaardig geval, vrij-
stelling van de voorwaarde inzake vijf jaar verblijf in België toe te staan, (2) dat de ge-
noemde beslissingen van de eiser niet afdoende waren gemotiveerd en (3) dat het zelf der-
halve uitspraak moet doen over het recht van de verweerder. Het arbeidshof heropent de 
debatten en nodigt partijen uit standpunt in te nemen in verband met het voorhanden zijn 
van een "behartenswaardig geval".

Het arbeidshof steunt zijn beslissing op volgende gronden (arrest vanaf p. 9) :
"3.4. (.)
De beslissingen van (de eiser) zijn wel degelijk rechtshandelingen van een administra-

tieve overheid, d.w.z. doelbewuste handelingen waarbij een wijziging in een rechtsregel 
of een rechtstoestand betracht of wordt belet, die op eenzijdige wijze tot stand komen en 
die  uitvoerbaar zijn.  Ze brengen directe rechtsgevolgen teweeg en hebben uitvoerbare 
kracht (...).

De eerste rechter stelde (...) terecht dat de bestreden beslissingen van (de eiser) niet af-
doende werden gemotiveerd, aangezien de feitelijke en juridische elementen waarop zij 
gesteund zijn in die beslissing niet worden vermeld.

(...)
3.5. Het arbeidshof trekt de zaak aan zich voor wat betreft het recht van A.M.A. op de 

gevorderde kinderbijslag en kraamgeld.
Nu het arbeidshof van oordeel is dat de beslissingen van de minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid en Leefmilieu, Bestuur van de sociale zekerheid, niet rechtsgeldig zijn 
wegens gebrek aan motivering, dat de beslissingen met betrekking tot het afwijken van de 
verblijfsvoorwaarde in behartenswaardige gevallen (artikel 2, tweede en derde lid, wet ge-
waarborgde kinderbijslag) beslissingen zijn over een subjectief recht en dat de minister 
desbetreffend geen discretionaire bevoegdheid heeft, moet het arbeidshof zelf uitspraak 
doen over het recht van A.M.A. dat door de onwettelijke beslissingen van (de eiser) werd 
aangetast.

(...)
Met betrekking tot het verhaal van A.M.A. tegen de afwijzingen van de afwijkingen op 

grond van "behartenswaardigheid" (artikel 2, tweede en derde lid, van de wet gewaarborg-
de gezinsbijslag), hebben partijen, inzonderheid (de eiser), geen standpunt ingenomen. Te 
dien einde worden de debatten heropend en worden partijen uitgenodigd standpunt ten 
gronde in te nemen.
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Grieven
Luidens artikel 1, inzonderheid eerste lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van 

een gewaarborgde gezinsbijslag wordt de gezinsbijslag toegekend onder de bij of krach-
tens deze wet bepaalde voorwaarden, ten behoeve van het kind dat uitsluitend en hoofdza-
kelijk ten laste is van een natuurlijke persoon die in België verblijft.

Luidens het vierde lid van dezelfde bepaling moet de in het eerste lid bedoelde natuur-
lijke persoon werkelijk en ononderbroken verbleven hebben in België gedurende minstens 
de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag voor-
afgaan.

Er bestond geen betwisting over het feit dat verweerder, waarvan het arbeidshof vast-
stelt dat hij sinds 16 september 1998 in België vertoefde, op het ogenblik van zijn aanvra-
gen tot het bekomen van gezinsbijslag (kindergeld en/of kraamgeld), meer bepaald, zoals 
door het arbeidshof vastgesteld, op 2 januari 2001 en 22 augustus 2002, niet voldeed aan 
deze voorwaarde inzake verblijfsduur in België.

Artikel 2, tweede lid, van dezelfde wet bepaalt dat de minister van Sociale Zaken of de 
ambtenaar van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu die hij 
aanduidt, in behartenswaardige gevallen kan afwijken van de (verblijfs)voorwaarde be-
paald in artikel 1, vierde lid.

De wet bepaalt niet nader wat onder een "behartenswaardig geval" moet worden ver-
staan, noch stelt ze de voorwaarden vast waaraan (minimaal) zou moeten worden voldaan 
opdat er sprake zou zijn van een "behartenswaardig geval" en laat derhalve de beoordeling 
daarvan, geval per geval, aan de minister of de genoemde ambtenaar.

In zoverre het Hof zou oordelen dat het arbeidshof wettig kon oordelen dat de arbeids-
gerechten bevoegd zijn kennis te nemen van een geschil waarbij de minister of de gedele-
geerde ambtenaar weigert om, in een behartenswaardig geval, vrijstelling van de voor-
waarde inzake vijf jaar verblijf in België toe te staan, weze vastgesteld dat luidens artikel 
580, enig lid, 8°, b, van het Gerechtelijk wetboek de arbeidsrechtbank, en luidens artikel 
607 in hoger beroep het arbeidshof, kennis nemen van de geschillen betreffende de toe-
passing van de wet tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag.

Indien moet worden aangenomen dat de arbeidsrechtbank, wanneer ze over een derge-
lijk geschil uitspraak moet doen, een controle van volle rechtsmacht uitoefent op de be-
slissing van de bevoegde minister of de aangeduide ambtenaar, zodat, mits het recht van 
verdediging wordt geëerbiedigd en de grenzen van het geding, zoals de partijen die heb-
ben vastgesteld, in acht genomen worden, alles wat tot de beoordelingsbevoegdheid van 
de bevoegde minister of de aangeduide ambtenaar behoort, onderworpen is aan het toe-
zicht van de rechter, weze nochtans opgemerkt dat de rechter, wanneer hij de beslissing 
van de bevoegde minister of de aangeduide ambtenaar, waarbij beslist wordt niet af te 
wijken van de door bovengenoemde wet gestelde verblijfsvoorwaarde, teniet doet wegens 
onvoldoende motivering, zijn rechtsmacht volledig uitoefent; in dergelijk geval kan de 
rechter, krachtens het beginsel van de scheiding der machten niet in de plaats treden van 
de administratieve overheid.

Het arbeidshof dat oordeelt dat het zelf uitspraak moet doen over de vraag of in onder-
havige zaak een "behartenswaardig geval" voorligt, schendt derhalve:

- de artikelen 580, enig lid, 8°, b en 607, van het Gerechtelijk wetboek;
- de artikelen 1, inzonderheid eerste en vierde lid, en 2, tweede lid, van de wet van 20 

juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke moti-

vering van de bestuurshandelingen;
- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, zoals ondermeer bevestigd 
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in de artikelen 36, 37 en 40 van de gecoördineerde Grondwet.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instel-

ling van gewaarborgde gezinsbijslag, wordt gezinsbijslag toegekend, onder de bij 
of krachtens deze wet bepaalde voorwaarden, ten behoeve van het kind dat uit-
sluitend of hoofdzakelijk ten laste is van een natuurlijke persoon die in België 
verblijft.

Artikel 1, vierde lid, van dezelfde wet, dat met ingang van 1 februari 2006 het 
vijfde lid van artikel 1 is geworden, bepaalt dat de natuurlijke persoon bedoeld in 
het eerste lid werkelijk en ononderbroken verbleven moet hebben in België ge-
durende minstens de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag om ge-
waarborgde gezinsbijslag voorafgaan.

Krachtens artikel 2, tweede lid, van dezelfde wet, kan de minister van Sociale 
Zaken of de ambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid 
en Leefmilieu die hij aanduidt, in behartigenswaardige gevallen afwijken van de 
voornoemde verblijfsvoorwaarde.

2. Krachtens artikel 580, 8°, b), van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de ar-
beidsrechtbank kennis van de geschillen betreffende de toepassing van de wet tot 
instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag.

Aangezien het afwijken van de verblijfsvoorwaarde het voorwerp uitmaakt van 
artikel 2, tweede lid, van die wet, is de arbeidsrechtbank bevoegd om kennis te 
nemen van betwistingen betreffende de toepassing van die bepaling.

3. De omvang van deze krachtens artikel 580, 8°, b), van het Gerechtelijk Wet-
boek aan de arbeidsrechtbank toegekende bevoegdheid, wordt mee bepaald door 
de aard van de aan het bestuur toekomende bevoegdheid.

4. Artikel 2, tweede lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaar-
borgde gezinsbijslag kent aan de minister of zijn ambtenaar een discretionaire 
bevoegdheid toe: aan de minister of zijn ambtenaar wordt de vrijheid gelaten te 
beoordelen wanneer een afwijking van de verblijfsvoorwaarde in behartigens-
waardige gevallen opportuun is.

Daar de betrokkene geen subjectief recht op de afwijking heeft, is de aan de 
minister of zijn ambtenaar toevertrouwde beoordelingsbevoegdheid des te rui-
mer.

5. De arbeidsrechtbank die kennis neemt van een geschil over een beslissing 
die de minister of zijn ambtenaar genomen heeft op grond van de hem toever-
trouwde discretionaire bevoegdheid, is weliswaar bevoegd om toezicht te houden 
op de wettigheid van de bestreden beslissing, en na te gaan of de minister of zijn 
ambtenaar bij het uitoefenen van zijn bevoegdheid niet onredelijk of willekeurig 
heeft gehandeld, maar vermag niet aan het bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid 
te ontnemen en zich aldus in de plaats van het bestuur te stellen.
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6. Na te hebben geoordeeld dat de bestreden beslissingen van de eiser van 26 
april 2001, 27 februari 2002 en 26 november 2002, waarbij geweigerd werd aan 
de verweerder vrijstelling te verlenen van de voorwaarde inzake vijf jaar verblijf 
in België, niet afdoende werden gemotiveerd en mitsdien niet rechtsgeldig zijn, 
oordelen de appelrechters dat zij de zaak aan zich trekken voor wat betreft het 
recht van de verweerder op de gevorderde kinderbijslag en kraamgeld, dat de be-
slissingen met betrekking tot het afwijken van de verblijfsvoorwaarde in beharti-
genswaardige gevallen beslissingen zijn over een subjectief recht en dat de mi-
nister desbetreffend geen discretionaire bevoegdheid heeft, zodat de appelrech-
ters zelf uitspraak moeten doen over het recht van de verweerder op de gevorder-
de kinderbijslag en kraamgeld.

De appelrechters heropenen het debat, teneinde de partijen toe te laten stand-
punt in te nemen omtrent de behartigenswaardigheid van de verweerder.

7. Aldus oordelen de appelrechters dat zij zelf, in de plaats van de minister, 
kunnen beslissen over het al dan niet toestaan van de afwijking bedoeld in artikel 
2, tweede lid, van de wet van 20 juli 1971.

8. Hierdoor ontnemen zij aan de minister de hem toevertrouwde beoordelings-
bevoegdheid en schenden zij aldus het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding 
der machten.

9. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Tweede onderdeel
10. Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, kent artikel 2, tweede 

lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag 
aan de minister of zijn ambtenaar een discretionaire bevoegdheid toe over het al 
dan niet toestaan van een afwijking van de verblijfsvoorwaarde in behartigens-
waardige gevallen.

11. De arbeidsrechtbank, die krachtens artikel 580, 8°, b) van het Gerechtelijk 
Wetboek kennis neemt van een geschil over een beslissing die de minister of zijn 
ambtenaar genomen heeft op grond van deze discretionaire bevoegdheid, vermag 
niet aan het bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid te ontnemen, maar is wel be-
voegd toezicht te houden op de wettigheid van de beslissing.

De verplichting tot formele motivering, voorgeschreven door de wet van 29 
juli 1991, betreft de externe wettigheid van de bestuurshandeling.

Hieruit volgt dat de arbeidsrechtbank bevoegd is de beslissing van de minister 
of zijn ambtenaar, waarbij geweigerd wordt af te wijken van de verblijfsvoor-
waarde, te toetsen aan de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke mo-
tivering van bestuurshandelingen.

12.  Het  onderdeel,  dat  uitgaat  van  het  tegendeel,  berust  op  een  verkeerde 
rechtsopvatting en faalt derhalve naar recht.

Overige grieven
13. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
De kosten
14. Krachtens artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dienen 
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de kosten ten laste van de eiser te worden gelegd.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest,  in zoverre het  arbeidshof zich bevoegd ver-

klaart zelf uitspraak te doen over de al dan niet behartigenswaardige toestand van 
de verweerder en hiertoe het debat heropent.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de tot bindendverklaring van het 

arrest opgeroepen partij.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

11 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gedeeltelijke tegenstrijdige conclusie2 van de h. Werquin, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 638

2° KAMER - 12 december 2006

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - TOETSING VAN DE 
WETTIGHEID DOOR DE RECHTER - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
TOETSING DOOR HET HOF VAN CASSATIE

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - OORSPRONKELIJKE VORDERING TOT BETALING 
VAN EEN GELDSOM GELIJK AAN DE MEERWAARDE - WIJZIGING DOOR EEN VORDERING TOT HERSTEL 
VAN DE PLAATS IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - WETTIGHEIDSTOEZICHT DOOR DE RECHTER - 
OMVANG

1º De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of, gelet op de gegevens van de zaak, het  
herstelvorderende bestuur zijn  vordering heeft  afgewogen aan de hand van werkelijk  
bestaande  feiten  waarvan  het  bestuur  zich  een  duidelijke  voorstelling  heeft  kunnen  
vormen  en  die  van  zulke  aard  zijn  dat  zij  de  gevorderde  maatregel  naar  recht  en 
redelijkheid  kunnen  verantwoorden;  het  Hof  van  Cassatie  kan  alleen  nagaan  of  de 
rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of  
op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord1.

2º Wanneer de appelrechters op grond van de achtereenvolgende vorderingen van het  
bestuur en van de reacties hierop van de verweerders, oordelen dat deze laatsten niet  

2 Het  openbaar  ministerie  heeft  geoordeeld  dat,  vermits  de  feitenrechter  niet  alleen  over  de 
wettigheid  van  de  administratieve  handeling  dient  te  oordelen,  maar  ook  het  hem  voorgestelde 
geschil ten gronde moet beslechten, moet hij uiteindelijk ook zelf de ontheffing bevelen, indien hij 
van oordeel is dat het geval behartigenswaardig is.
1 Cass. 26 april 2005, A.R. P.04.1469.N, nr. 242.
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zouden zijn  geconfronteerd met  een herstelvordering in  afbraak indien zij  de vroeger  
voorgestelde  minnelijke  regeling  tot  betaling  van  het  meerwaardebedrag  hadden  
aanvaard en de appelrechters vaststellen dat die vorderingen steeds dezelfde werken 
betroffen,  oordelen  zij  aldus  dat  ook  voor  het  bestuur  de  belangen  van  een  goede 
ruimtelijke ordening niet van die aard waren dat, zelfs indien de verweerders het minnelijk  
voorgestelde meerwaardebedrag hadden aanvaard, alsnog op grond van het onwettig  
karakter van deze maatregel een herstel in de vorige toestand moest worden gevorderd;  
daaruit volgt dat de nadien, bij afwezigheid van akkoord van de verweerders, door het 
bestuur in rechte ingestelde vordering tot afbraak, in werkelijkheid niet was gesteund op  
de motieven van goede ruimtelijke ordening die in deze vordering waren vermeld2.

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST T. D. en G.)

ARREST

(A.R. P.06.0772.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 19 april 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert aan dat de appelrechters uit hun vaststellingen niet ver-

mochten af te leiden dat de vordering van de gemachtigde ambtenaar tot herstel 
in de vorige staat niet berustte op gronden van een goede ruimtelijke ordening, 
maar "duidelijk enkel [is] ingegeven door administratieve onenigheden qua visie 
en [...] in essentie enkel [behelst] een onaanvaardbare poging om te trachten via 
deze omweg een vroeger gemaakt akkoord op de helling te zetten en de [ver-
weerders] de facto te bestraffen voor het feit dat zij niet vroeger het voorgestelde 
meerwaardebedrag vrijwillig betaalden". 

2. De appelrechters stellen het navolgende vast :
- De gemachtigde ambtenaar heeft op 3 maart 1994 eerst een voorstel gedaan 

tot betaling van een meerwaardesom waarvan de verweerders middels afkortin-
gen 110.000 frank betaalden, maar niet het resterende saldo van 322.195 frank;

- Op 26 februari 1996 heeft de directeur van AROHM Limburg nog een brief 
geschreven dat hij via de rechtbank het bedrag van de te betalen meerwaarde zal 
laten vastleggen waarna nog op 26 juni 1996 een herstelvordering volgt waarin 
een totale  meerwaarde wordt  gevorderd van 634.068 frank, opnieuw gevolgd 
door discussie omtrent dat cijfer;

- Finaal wordt op 24 april 1998 een nieuwe vaststelling ter plaatse opgesteld en 
op basis daarvan komt dan de nieuwe herstelvordering van 9 juni 1998 waarin 
het herstel in de vorige toestand gevorderd wordt op straffe van een dwangsom 

2 Zie Cass. 4 feb. 2003, A.R. P.01.1462.N, nr. 80. 
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en waarbij afstand gedaan wordt van de vraag tot betaling van een meerwaarde;
- De motieven van deze gewijzigde vordering zijn in essentie, behoudens dat 

er gebouwd werd zonder vergunning, dat: 
- voor een natuurgebied nooit een meerwaarde had voorgesteld mogen wor-

den;
- de verweerders nooit het volledige destijds voorgestelde bedrag vrijwillig be-

taald hebben; 
- de werken meer omvangrijk zijn dan initieel vastgesteld; 
- de beleidsopties van het departement geen gedoogbeleid voor zonevreemde 

woningen in natuurgebied toelaten. 
3. Op grond van deze vaststellingen oordelen de appelrechters: "de motieven 

met betrekking tot het natuurgebied, de weigering van de [verweerders] tot vrij-
willige betaling en de beweerde gewijzigde beleidsopties zijn niet aan te nemen 
en zijn duidelijk uiting van pogingen om beweerde administratieve incorrecthe-
den nog recht te trekken en zijn geen motieven van goed bestuur. Zo [de ver-
weerders] de omvang van het bedrag niet betwist hadden was er geen probleem 
geweest voor hen. Het motief dat bij de nieuwe controle zou gebleken zijn dat er 
meer werken dan initieel aangenomen betrokken waren is niet aangetoond: het 
proces-verbaal van 1998 is weliswaar meer gedetailleerd doch dergelijke meer 
expliciete omschrijving is nog geen bewijs dat er een werkelijk aan te nemen 
verschil zou bestaan hebben. Het hof (van beroep) stelt vast dat voor de gemach-
tigde ambtenaar thans de stedenbouwkundig inspecteur de werken die in 1993 en 
1996 nog aanvaard konden worden mits een meerwaarde, in 1998 onaanvaard-
baar geworden zijn en moeten worden afgebroken om redenen die niets meer van 
doen hebben met de goede ruimtelijke ordening zelf. De herstelvordering van de 
eiser tot herstel in datum van 9 juni 1998 is dan ook als kennelijk onredelijk te 
verwerpen".

4. Daartegen voert de eiser aan:
- uit de vaststellingen van het arrest blijkt niet dat er daadwerkelijk een ak-

koord was, aangezien het bedrag van de meerwaarde in betwisting is gebleven; 
- de herstelmaatregelen kunnen niet het voorwerp uitmaken van een minnelijke 

regeling door de bestuurlijke overheid, daar zij  enkel door de rechter kunnen 
worden opgelegd, zodat te dezen een poging van het bestuur, in 1993-1994, om 
minnelijk een meerwaarde overeen te komen, geen afbreuk doet aan het recht 
van het bestuur om nadien een herstelmaatregel voor de rechter te vorderen en 
zijn keuze voor de meest gepaste herstelmaatregel te wijzigen;

- wanneer, zoals te dezen, het bestuur bovendien aanvankelijk een meerwaarde 
voorstelde, hoewel, volgens de motivering van de herstelvordering in afbraak, 
voor een zonevreemde woning in een natuurgebied nooit een meerwaarde had 
mogen worden voorgesteld, dan mag het bestuur nadien deze "administratieve 
incorrectheid" rechttrekken, door alsnog te vorderen;

- de omstandigheid, door het bestreden arrest aangenomen, dat de verweerders 
niet zouden zijn geconfronteerd met een herstelvordering in afbraak indien zij de 
vroeger voorgestelde minnelijke regeling tot betaling van het meerwaardebedrag 
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hadden aanvaard, doet evenmin afbreuk aan de bevoegdheid van het bestuur om 
alsnog, bij afwezigheid van akkoord, in rechte de afbraak te vorderen; 

- wanneer, zoals te dezen, het bestuur een minnelijke regeling voorstelde in 
1993 en 1994, deze regeling geen doorgang vond omdat de betrokkene niet ak-
koord ging met het voorgestelde meerwaardebedrag, het bestuur in 1996 aankon-
digde via de rechtbank het bedrag van de meerwaarde te laten vastleggen, en het 
bestuur in juni 1998 uiteindelijk het herstel van de plaats in de vorige toestand 
vorderde,  blijkt  niet  dat  de meerwaardesom noodzakelijk als  enige mogelijke 
vorm van herstel, met uitsluiting van de afbraak, moet aangemerkt worden, noch 
dat de motieven vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of steunen op een op-
vatting van de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is;

- de omstandigheid dat het bestreden arrest ook oordeelt dat niet bewezen is 
dat een verschil zou bestaan tussen de werken uitgevoerd ten tijde van het vorde-
ren van de meerwaarde en de werken ten tijde van de wijziging in herstel in de 
oorspronkelijke toestand, doet hieraan geen afbreuk. Het arrest  neemt immers 
niet aan dat de vaststellingen op 24 april 1998 verricht, die als grondslag hebben 
gediend voor de nieuwe herstelvordering van 9 juni 1998, en die een meer gede-
tailleerde, meer expliciete omschrijving van de werken geven dan de voorheen 
verrichte vaststellingen, niet met de feiten zouden overeenstemmen. 

- door in de gegeven omstandigheden de gevorderde herstelmaatregel te wei-
geren, ontzeggen de appelrechters de aan het bestuur toekomende keuzemoge-
lijkheid tot het nemen van een nieuwe herstelmaatregel en miskennen zij diens 
beleidsvrijheid.

5. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of, gelet op de gegevens van de 
zaak, het bestuur zijn vordering heeft afgewogen aan de hand van werkelijk be-
staande feiten waarvan het bestuur zich een duidelijke voorstelling heeft kunnen 
vormen en die van zulke aard zijn dat zij de gevorderde maatregel naar recht en 
redelijkheid kunnen verantwoorden.

Het Hof kan alleen nagaan of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen 
afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen wor-
den verantwoord. 

6. Op grond van de achtereenvolgende vorderingen van het bestuur en van de 
reacties hierop van de verweerders, oordelen de appelrechters dat deze laatsten 
niet zouden zijn geconfronteerd met een herstelvordering in afbraak indien zij de 
vroeger voorgestelde minnelijke regeling tot betaling van het meerwaardebedrag 
hadden aanvaard. Voorts stellen zij vast dat die vorderingen steeds dezelfde wer-
ken betroffen. 

De appelrechters oordelen aldus dat ook voor het bestuur de belangen van een 
goede ruimtelijke ordening niet van die aard waren dat, zelfs indien de verweer-
ders het minnelijk voorgestelde meerwaardebedrag hadden aanvaard, alsnog op 
grond van het onwettig karakter van deze maatregel een herstel in de vorige toe-
stand voor de rechter moest worden gevorderd. Daaruit volgt dat de nadien, bij 
afwezigheid van akkoord van de verweerders, door het bestuur in rechte ingestel-
de vordering tot afbraak, in werkelijkheid niet was gesteund op de motieven van 
goede ruimtelijke ordening die in deze vordering waren vermeld, maar enkel een 
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poging vormde om "beweerde administratieve incorrectheden" alsnog recht te 
trekken en de verweerders in werkelijkheid wegens hun vroegere weigeringen te 
straffen.

7. Met die redenen miskennen de appelrechters niet het recht van het bestuur 
om, na een onwettige minnelijke regeling, alsnog een herstelmaatregel voor de 
rechter te vorderen en zijn keuze voor de meest gepaste herstelmaatregel te wij-
zigen. Zij onderzoeken alleen of de daartoe vereiste redenen van een goede ruim-
telijke ordening werkelijk aanwezig zijn. 

Zodoende leiden de appelrechters uit hun vaststellingen geen gevolgen af die 
daarmee geen verband houden of die op grond daarvan niet kunnen worden ver-
antwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

12 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-
raal – Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 639

2° KAMER - 12 december 2006

WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 
62 - PROCESSEN-VERBAAL - MATERIËLE BEWIJSMIDDELEN DIE DOOR BEMANDE AUTOMATISCH 
WERKENDE TOESTELLEN WORDEN OPGELEVERD - VASTSTELLINGEN - BIJZONDERE WETTELIJKE 
BEWIJSWAARDE - FOTO

Artikel 62 Wegverkeerswet bepaalt niet dat de vaststellingen met radartoestellen slechts  
bewijswaarde hebben wanneer tevens een foto van de vastgestelde feiten voorligt. 

(C.)

(A.R. P.06.1153.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

12 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procu-
reur-generaal – Advocaat: mr. I. Rogiers, Dendermonde.

Nr. 640
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2° KAMER - 12 december 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEGRIP

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN EEN BOUWVERGUNNING - VERWEER VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN 
STRAFVORDERING WEGENS BOUWEN OF INSTANDHOUDEN ZONDER VOORAFGAANDE VERGUNNING

1º  De  rechter  in  strafzaken  beoordeelt  vrij  de  bewijswaarde  van  de  hem  regelmatig  
overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren1.

2º Het beginsel dat de rechter in strafzaken vrij de bewijswaarde beoordeelt van de hem  
regelmatig  overgelegde  gegevens  waarover  de  partijen  tegenspraak  hebben  kunnen 
voeren, geldt eveneens voor het bewijs van het bestaan van een bouwvergunning, die  
niet de inzet vormt van een administratief rechterlijk geschil tussen de overheid en de  
bestuurde,  maar  die  de  beklaagde  in  zijn  voordeel  inroept  als  verweer  tegen  een  
strafvervolging wegens het bouwen of instandhouden zonder voorafgaande vergunning2.

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST T. W. en V.D..)

Conclusie van Procureur-generaal De Swaef.
[1]
Dit dossier beoogt de beoordelingsvrijheid van de strafrechter af te tasten bij het bewijs 

van het bestaan van een stedenbouwkundige vergunning.
De appelrechters oordelen dat op 18 september 1964 een vergunning werd verleend, 

daarbij  vaststellend  dat  deze  weliswaar  ondertekend  is  door  de  burgemeester  en  de 
secretaris maar een ondubbelzinnige verwijzing bevat naar “Ons College” en als zodanig 
kan worden beschouwd als uitgaande van het College van burgemeester en schepenen.

Bijgevolg  worden  de  beklaagden  vrijgesproken  van  de  telastlegging  van 
instandhouding  van  een  houten  chalet  zonder  voorafgaande  stedenbouwkundige 
vergunning van het college van burgemeester en schepenen; gelet op die vrijspraak beslist 
het appelgerecht dat het niet bevoegd is om over de herstelvordering te oordelen.

[2]
Het enig middel tot cassatie voert aan dat de brief van 18 september 1964 waarvan 

sprake het bestaan van een beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot 
toekenning van een bouwvergunning niet bewijst, omdat dit slechts kan worden bewezen 
door een authentieke akte, met name de notulen van de beraadslaging van het college van 
burgemeester en schepenen en niet op basis van feitelijke vermoedens.

Het  middel  gaat  er  aldus  van  uit  dat  de  beklaagden  –  ter  verdediging  van  de 
telastlegging van instandhouding zonder stedenbouwkundige vergunning – het bewijs van 
het bestaan van de vergunning niet konden leveren dan door middel van een authentiek 
geschrift.

[3]
In  strafzaken  geldt  het  beginsel  van  de  vrijheid  van  bewijslevering(3)  of 

bewijsvoering(4).
Dit beginsel geldt niet enkel voor het hof van assisen waar het uitdrukkelijk is bepaald 

1 Zie de conclusie van het O.M. 
2 Ibid.
3 R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, nr. 1779.
4 P. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, Gent, Mys & Breesch, 1992, nr. 469.
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(artikel 342 Strafvordering), doch ook voor de andere strafrechtscolleges(5).
De strafrechter oordeelt volgens zijn eigen innerlijke overtuiging en is niet aan enig 

bewijsmiddel gebonden(6); behalve in de gevallen waarin de wet op beperkende wijze een 
bijzonder  bewijsmiddel  voorschrijft,  mag  het  bewijs  of  het  tegenbewijs  i.v.m.  een 
strafbaar feit via alle bewijsmiddelen worden geleverd(7).

Ook  indien  de  wet  in  het  kader  van  bepaalde  misdrijven  specifiek  zekere 
bewijsmiddelen vooropstelt, sluit dit niet uit dat het bewijs van het misdrijf ook via andere 
elementen kan worden geleverd(8).

Het  voorgaande brengt  met  zich mee dat  in  strafzaken in  beginsel  geen toepassing 
wordt gemaakt van de regels van de bewijsvoering in burgerlijke zaken(9).

Ook  waar  de  strafrechter  bepaalde  rechtsvragen  of  verweermiddelen  van  andere 
rechtsdisciplines, zoals het burgerlijk of administratief recht, dient op te lossen, is hij – 
behoudens uitdrukkelijk in de wet bepaalde uitzonderingen – zelf bevoegd om daarover 
uitspraak te doen en zijn de bewijsregels in strafzaken in beginsel daarop toepasselijk(10).

Dit principe komt ook tot uitdrukking in artikel 15 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering  dat  bepaalt  dat,  behoudens  de  bij  de  wet  bepaalde  uitzonderingen,  de 
strafrechter  beslist  over  de  geschillen  van  burgerlijk  recht  die  incidenteel  voor  hem 
opgeworpen worden naar aanleiding van de misdrijven die bij hem aanhangig zijn.

Op grond van die bepaling behoort het in de regel aan de strafrechter om te beslissen 
over een administratief geschil dat als verweer incidenteel voor hem wordt ingeroepen(11).

[4]
Ter rechtvaardiging van de vrijheid van bewijsvoering worden verschillende redenen 

aangehaald(12).
Zo maakt de aard van de feiten die in een strafproces dienen vastgesteld te worden, 

alleen een vrij bewijsstelsel haalbaar. 
Verder  heeft  de  rechter  de  taak  en  de  plicht  uitspraak  te  doen  over  de  schuld  of 

onschuld en dient hij de waarheid te achterhalen; het past daarbij niet de rechter hierin te 
beperken.

Tenslotte vormt de vrije bewijslevering een correctie aan de zeer zware bewijslastregel 
in strafzaken die als gevolg heeft dat de beklaagde niet verplicht is om op enigerlei wijze 
aan de bewijslevering mee te werken.

[5]
In het verlengde van het principe van de vrijheid van bewijsvoering, geldt in strafzaken 

ook het beginsel van de vrije bewijswaardering.
De vrijheid van de rechter in de waardering van de aangebrachte bewijzen, betekent dat 

de  rechter  geen enkele  richtlijn  te  volgen heeft  aangaande het  geloof  dat  hij  aan een 
bepaald bewijselement dient te hechten; hij beoordeelt volkomen vrij de waarde die aan 
een bewijselement kan worden gegeven(13).

5 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 1476.
6 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, nr. 1476.
7 R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1779.
8 R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1779 en de verwijzingen aldaar.
9 D.  HOLSTERS,  “Bewijsvoering  in  strafzaken”,  in  Strafrecht  en  strafvordering.  Commentaar  met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 1995, 3. 
10 D. HOLSTERS, l.c., 7.
11 Cass. 11 dec. 2001, A.R. P.00.0627.N, nr. 690.
12 Zie daarover: P. TRAEST, o.c., nr. 475.
13 P. TRAEST, o.c., nr. 788.
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Behoudens uitdrukkelijke afwijking in de wet, geldt dit beginsel voor alle elementen 
van het dossier; de vrije bewijswaardering door de rechter heeft niet alleen betrekking op 
de  gegevens  die  met  de  schuld  van  de  beklaagde  te  maken  hebben,  doch  met  alle 
gegevens van het dossier die aan de rechter voorgelegd worden(14).

[6]
In  toepassing  van  deze  beginselen  zal  het  inroepen  door  de  beklaagde  van  een 

bouwvergunning  om zich  te  verweren  tegen  de  telastlegging  van  instandhouden  van 
werken zonder vergunning, beoordeeld worden aan de hand van het principe van de vrije 
bewijslevering (en –waardering) die in strafzaken geldt.

Nu de beklaagden de kwestieuze brief van 18 september 1964 inroepen als verweer dat 
zij wel over een bouwvergunning beschikten, oordeelt de strafrechter in toepassing van 
het  principe  van  de  vrije  bewijswaardering  vrij  of  die  brief  als  bewijs  van  een 
bouwvergunning kan worden beschouwd of niet, zonder dat hij daarbij door principes van 
bewijs uit het burgerlijk of administratief recht is gebonden.

[7]
Op  de  regel  dat  de  strafrechter  zelf  bevoegd  is  om  bepaalde  rechtsvragen  of 

verweermiddelen van andere rechtsdisciplines, zoals het burgerlijk of administratief recht, 
op te lossen en dat de bewijsregels in strafzaken daarop van toepassing zijn, vormt artikel 
16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering een uitzondering.

Krachtens de eerste alinea van die bepaling gedraagt de strafrechter zich naar de regels 
van het burgerlijk recht bij zijn beslissing over het bestaan van een overeenkomst of over 
de  uitvoering  ervan,  wanneer  het  misdrijf  verband  houdt  met  de  uitvoering  van  een 
overeenkomst waarvan het bestaan ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt.

Die bepaling kan hier echter evenmin toepassing vinden.
Inderdaad, in een brede interpretatie die uit vroegere rechtspraak volgt(15),  zou deze 

bepaling weliswaar niet alleen van toepassing zijn op het bewijs van een overeenkomst of 
de uitvoering ervan, doch op het bewijs van vooraf bestaande burgerlijke juridische feiten 
of  akten  of  de  interpretatie  ervan;  ratio  legis  hierbij  is  net  vermijden  dat  de 
burgerrechtelijke bewijsregels zouden worden omzeild door de zaak voor de strafrechter 
te brengen(16).

Niettegenstaande een eventuele ruime interpretatie van die bepaling, blijft de regel van 
artikel  16  Voorafgaande  Titel  Wetboek  van  Strafvordering  een  waarborg  voor  de 
beklaagde:  de  regel  geldt  enkel  wanneer  het  bestaan  of  de  interpretatie  van  een 
overeenkomst – of van een juridisch feit bij toepassing van een extensieve interpretatie 
van die bepaling – wordt ingeroepen tegen een beklaagde, en dus met het oog op het 
bewijs  van  het  misdrijf;  de  verplichting  tot  toepassing  van  het  burgerlijk  bewijsrecht 
speelt  echter  niet  wanneer  de  beklaagde  zelf  tot  zijn  verdediging  het  bestaan  of  de 
interpretatie van een overeenkomst inroept(17).

In  dat  laatste  geval  is  het  aan  de grondslag liggende gevaar  dat  die  bepaling  wou 
indijken,  te  weten  de  vrees  dat  het  openbaar  ministerie  of  de  burgerlijke  partij  de 
civielrechtelijke bewijsregels zouden ontwijken door een beroep te doen op de strafrechter 
voor de beslechting van een burgerlijk geschil(18), niet meer aanwezig.

14 Ibid.
15 P. TRAEST, o.c., nr. 764, met verwijzing naar o.m. Cass. 12 feb. 1940, A.C. 1940, 16. 
16 D. HOLSTERS, o.c., 7; R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 123.
17 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, nr. 1483; D. HOLSTERS, l.c., 8; P. TRAEST, o.c., nr. 
765; R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 124. 
18 Cfr.R. DECLERCQ, La preuve en matière pénale, Brussel, Swinnen, 1988, 47-48; P. TRAEST, o.c., nr. 
765.
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Nu ten dezen de beklaagden het bestaan van de bouwvergunning o.a. aan de hand van 
de kwestieuze brief van 18 september 1964 als verweer inroepen hebben de appelrechters, 
anders dan waarover het middel klaagt, op onaantastbare wijze in feite geoordeeld dat de 
constitutieve  bestanddelen  van  het  vervolgde  misdrijf  en  mitsdien  de  schuld  van 
beklaagden niet bewezen waren. Dit oordeel is cassatiebestendig.

[8]
Uit dit alles volgt dat het middel niet kan aangenomen worden.
Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. P.06.1154.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 28 juni 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het cassatiemiddel voert aan dat het bestreden arrest onterecht beslist "dat 

voor de oprichting van de bewuste chalet een rechtsgeldige stedenbouwkundige 
bouwvergunning bestaat, zijnde het document van 18 september 1964". Meer be-
paald kan het bestaan van een beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen tot toekenning van een bouwvergunning slechts bewezen worden op 
basis van de authentieke akte die ze vaststelt, met name de notulen van de be-
raadslaging van het college van burgemeester en schepenen, en niet op basis van 
feitelijke vermoedens. De brief van 18 september 1964, zoals te dezen door het 
bestreden arrest in aanmerking genomen, ondertekend door de burgemeester en 
de secretaris, vormt geenszins een dergelijk bewijs. 

2. De rechter in strafzaken, behoudens in zich te dezen niet voordoende geval-
len, beoordeelt vrij de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gege-
vens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.

Dit geldt eveneens voor het bewijs van het bestaan van een bouwvergunning, 
die niet de inzet vormt van een administratief rechterlijk geschil tussen de over-
heid en de bestuurde, maar die de beklaagde in zijn voordeel inroept als verweer 
tegen een strafvervolging wegens het bouwen of instandhouden zonder vooraf-
gaande vergunning.

Het middel, dat ervan uitgaat dat het bestaan van de bouwvergunning enkel 
kan bewezen worden overeenkomstig de bepalingen van het administratief recht, 
faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

12 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-
raal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 641

2° KAMER - 12 december 2006

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - BESLISSING 
WAARBIJ GEOORDEELD WORDT DAT DE STRAFVORDERING GEEN VOORTGANG KAN VINDEN BIJ GEBREK 
AAN CONSIGNATIE

Is  geen beslissing in  de zin van artikel  416 Wetboek van Strafvordering,  de beslissing  
waarbij  het  bestreden  arrest  oordeelt  dat  de  strafvordering  inzake  de  feiten  van  de 
telastleggingen geen voortgang kan vinden bij gebrek aan consignatie. 

(K. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1167.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 28 juni 2006.
De eisers voeren geen middel aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen 
1. De beslissing waarbij het bestreden arrest oordeelt dat de strafvordering in-

zake  de  feiten  van de telastleggingen  bepaald  in  de  zaak met  notitienummer 
58.99.56-04 bij gebrek aan consignatie, geen voortgang kan vinden, is geen be-
slissing in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering.

2. De cassatieberoepen zijn in zoverre voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk. 
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering 
3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

12 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-
raal – Advocaat: mr. S. Lefevre, Tongeren. 

Nr. 642

2° KAMER - 12 december 2006

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — ALLERLEI - GEEN CONCLUSIE - UITSTEL OF PROBATIE-UITSTEL - 
MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 8, §1, IN FINE, PROBATIEWET

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAF - UITSTEL OF PROBATIE-UITSTEL - MOTIVERINGSPLICHT - 
DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 8, §1, IN FINE, PROBATIEWET

3º STRAF — ALLERLEI - UITSTEL OF PROBATIE-UITSTEL - GEEN CONCLUSIE - 
MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 8, §1, IN FINE, PROBATIEWET

1º, 2º en 3º Bij  ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist artikel 8, §1, in fine,  
Probatiewet, niet dat de rechter uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij  geen of  
slechts gedeeltelijk uitstel of probatieuitstel verleent; die redenen kunnen ook blijken uit  
het opleggen van een gedeeltelijk effectieve straf  en de daarvoor gegeven bijzondere 
redenen1.

(P. en C. T. D.B..en V.)

ARREST

(A.R. P.06.1191.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF.
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Cor-

rectionele Rechtbank te Brugge van 21 juni 2006.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 149 Grondwet en 163, 

1 Cass. 29 jan. 2002, A.R. P.01.1600.N, nr. 61.
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195 en 211 Wetboek van Strafvordering. Het stelt dat de appelrechters niet aan 
de motiveringsplicht van het uitgesproken verval hebben voldaan omdat zij, door 
de enkele vermelding dat de door de eerste rechter opgelegde straf een wettige en 
passende straf is  voor het misdrijf,  de motivering van de straf door de eerste 
rechter niet hebben overgenomen. 

2. De appelrechters oordelen dat de eerste rechter volkomen juist en op juiste 
gronden het verloop van het ongeval heeft beoordeeld en passend heeft geoor-
deeld over de strafmaat zodat niets de bevestiging van het beroepen vonnis in de 
weg staat, uitgezonderd wat betreft de solidariteitsbijdrage. De verwijzing in het 
bestreden vonnis naar het oordeel van de eerste rechter dient gelezen te worden 
samen met de omstandige redenen, vermeld in het beroepen vonnis zowel als in 
het bestreden vonnis, betreffende de feiten, de omstandigheden waarin ze werden 
gepleegd, het onvoorzichtige rijgedrag van de eiser, de tragische gevolgen van 
het ongeval en de hoop dat het opgelegde rijverbod de eiser zal aansporen om in 
de toekomst de verkeersregels nauwgezet na te leven.

Het onderdeel dat berust op een onvolledige lezing van het bestreden vonnis, 
mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert aan dat de appelrechters de mate waarin zij de eiser uit-

stel van het uitgesproken rijverbod hebben verleend, niet hebben gemotiveerd. 
4. Krachtens artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, vermeldt het 

vonnis nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen waarom 
de rechter, als de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, een bepaalde straf 
of maatregel uitspreekt.

Krachtens artikel 8, §1, in fine, Probatiewet moet de beslissing waarbij het uit-
stel en, in voorkomend geval, de probatie wordt toegestaan of geweigerd, met re-
denen omkleed zijn overeenkomstig de bepalingen van voornoemd artikel 195 
Wetboek van Strafvordering.

Bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist die bepaling niet dat de 
rechter uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij geen of slechts gedeeltelijk 
uitstel of probatie-uitstel verleent. Die redenen kunnen ook blijken uit het opleg-
gen van een gedeeltelijk effectieve straf en de daarvoor gegeven bijzondere rede-
nen.

5. Met de in het bestreden vonnis vermelde redenen over de straftoemeting, 
omkleden de appelrechters de beslissing over het aan de eiser opgelegde deels 
effectieve rijverbod met redenen.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser uit-
stel of probatie-uitstel heeft gevraagd.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

12 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procu-
reur-generaal – Advocaat: mr. J. Tremmery, Kortrijk.

Nr. 643

2° KAMER - 12 december 2006

BEWIJS — STRAFZAKEN — VERMOEDENS - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

De artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek die van toepassing zijn voor het bewijs van  
de verbintenissen, zijn, behoudens de gevallen bedoeld in artikel 16 Voorafgaande Titel  
Wetboek van Strafvordering, niet van toepassing voor het bewijs van een misdrijf1.

(B.M. e.a. T. P.)

(A.R. P.06.1203.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

12 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-
raal – Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 644

2° KAMER - 12 december 2006

1º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - INCIDENTELE AANGIFTE VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE – BEGRIP - ARTIKELEN 485 EN 486 SV.

2° VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - INCIDENTELE AANGIFTE – BEGRIP - ARTIKELEN 
485 EN 486 SV.

3° VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - INCIDENTELE AANGIFTE – UITSPRAAK DOOR HET 
HOF VAN CASSATIE IN RAADKAMER - ARTIKEL 493, SV.

4 CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI – STRAFZAKEN - 
AANGIFTE VAN MISDADEN - INCIDENTEEL IN EEN ZAAK DIE VOOR HET HOF AANHANGIG IS - 
RECHTSPLEGING

1º  Incidentele  aangifte  die  rechtstreeks  voor  het  Hof  van  Cassatie  in  een  ervoor  
aanhangige  zaak  kan  worden  gedaan,  is  deze  bepaald  in  artikel  486,  tweede  lid,  
Wetboek van Strafvordering voor misdaden gepleegd door de gerechten en personen 

1 Cass. 15 dec. 1999, A.R. P.99.1042.F, nr. 680; 11 mei 1988, A.R. nr. 6078, nr. 566.
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vermeld in artikel 485 van hetzelfde wetboek.1.

2º  Overeenkomstig artikel 485 Wetboek van Strafvordering betreft de incidentele aangifte  
bepaald in artikel 486, tweede lid, van hetzelfde wetboek, enkel de misdaden gepleegd in  
de uitoefening van het ambt, die ten laste gelegd worden hetzij aan een gehele rechtbank  
van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van koophandel, hetzij individueel aan  
een  of  meer  leden  van  de  hoven  van  beroep  en  aan  de  procureurs-generaal  en  
substituten bij de hoven2.

3º en 4º  De kamer die van een zaak die bij het Hof van Cassatie aanhangig is, kennis  
heeft, oordeelt in raadkamer over de aangifte die incidenteel gedaan wordt in die zaak3.

(V. T. B.)

ARREST

(A.R. P.06.1352.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 september 2006.
In zijn neergelegde memorie doet de eiser incidentele aangifte en vordert hij 

de oproeping van getuigen.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft als volgt gevorderd :
“Aan de tweede kamer van het Hof van cassatie.
De ondergetekende procureur-generaal,
Gelet op het cassatieberoep op 2 oktober 2006 ingesteld door V D M, burger-

lijke partij, tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, Kamer van Inbe-
schuldigingstelling van 28 september 2006 (arrest nr. K.I. 1454).

Gelet op de memorie in cassatie en prejudicieel aan deze memorie gevoegde 
incidentele aangifte, neergelegd ter griffie van het Hof op 23 oktober 2006 door 
V D M voornoemd.

Deze incidentele aangifte heeft betrekking op ‘een moordpoging uitgevoerd 
door de Heer D N’, waarbij verzoeker V D M ‘incidenteel aangifte doet van cri-
minaliteit, oproeping vordert van getuigen die dat kunnen bevestigen of herbe-
vestigen en de aangewezen onderzoekshandelingen vordert’.

De incidentele  aangifte  van  misdaad,  bepaald  in  artikel  486  Wetboek  van 
Strafvordering, heeft luidens artikel 485 van voornoemd Wetboek betrekking op 
de misdaad die in de uitoefening van het ambt is gepleegd en die ten laste wordt 
gelegd hetzij aan een gehele rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of 
rechtbank van koophandel, hetzij individueel aan een of meer leden van de ho-
ven van beroep en de procureurs-generaal en substituten bij de hoven.

Het blijkt niet dat de incidentele aangifte van de eiser aan voornoemde wette-
lijke vereisten voldoet.

1 Cass. 8 sept. 1998, A.R. P.98.1105.N, nr. 395.
2 Ibid.
3 Ibid.
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De incidentele aangifte is dan ook niet ontvankelijk. Deze niet ontvankelijk-
heid strekt zich tevens uit tot het verzoek tot oproeping van getuigen.

Om deze redenen, gelet op de artikelen 485, 486, 493 en 502 van het Wetboek 
van Strafvordering en 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken, vordert dat het Hof, na het verslag van de raadsheer ver-
slaggever te hebben gehoord en in de raadkamer uitspraak doende, de aangifte te 
verwerpen en de eiser te veroordelen in de kosten.”

II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
1. De eiser  doet  in  zijn  memorie  “aangifte  van  criminaliteit”,  wegens  een 

“moordpoging … uitgevoerd door dhr D N”.
2. Incidentele aangifte die rechtstreeks voor het Hof in een ervoor aanhangige 

zaak kan worden gedaan, is deze bepaald in artikel 486, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering voor misdaden gepleegd door de gerechten en personen vermeld 
in artikel 485 van hetzelfde wetboek.

Overeenkomstig artikel 485 voormeld betreft die aangifte enkel de misdaden 
gepleegd in de uitoefening van het ambt, die ten laste gelegd worden hetzij aan 
een gehele rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van koop-
handel, hetzij individueel aan een of meer leden van de hoven van beroep en aan 
de procureurs-generaal en substituten bij de hoven.

3. Uit de memorie noch uit de eraan gehechte stukken blijkt dat eisers aangifte 
een misdaad betreft die een van die rechtbanken of personen ten laste wordt ge-
legd. 

De incidentele aangifte is niet ontvankelijk.
4. De niet-ontvankelijkheid van de incidentele aangifte brengt de niet-ontvan-

kelijkheid mede van het verzoek tot oproeping van getuigen, welke deze aangifte 
moet ondersteunen.

Dictum
Het Hof,
Rechtdoende in raadkamer met toepassing van artikel 493 Wetboek van Straf-

vordering,
Verwerpt de aangifte.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

12 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-
raal.

Nr. 645

2° KAMER - 12 december 2006
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CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VEROORDELEND 
VONNIS DAT EEN DESKUNDIGENONDERZOEK BEVEELT OVER EEN BEVEILIGINGSMAATREGEL - AARD - 
GEVOLG

Een  vonnis  dat  een  beklaagde  voor  de  hem  ten  laste  gelegde  feiten  tot  één  straf  
veroordeelt  en  alvorens  te  beslissen  over  een  eventuele  beveiligingsmaatregel  een 
deskundigenonderzoek beveelt over de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van de  
beklaagde  tot  het  besturen  van  een  motorvoertuig  is  geen  eindbeslissing  zodat  
daartegen eerst cassatieberoep open staat na het eindvonnis1.  (Art. 416, eerste lid, Sv.; 
Art. 42, Wegverkeerswet)

(B.)

ARREST

(A.R. P.06.1183.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Antwerpen van 26 juni 2006.
De eiser voert in een memorie twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser voor de drie hem ten laste gelegde 

feiten tot één straf. Alvorens te beslissen over een eventuele beveiligingsmaatre-
gel beveelt het een deskundigenonderzoek over de lichamelijke of geestelijke on-
geschiktheid van de eiser tot het besturen van een motorvoertuig. 

2.  De voornoemde beslissing is  geen eindbeslissing. Krachtens artikel  416, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering staat tegen dergelijke beslissing eerst cas-
satieberoep open na het eindvonnis. 

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk. 
Middelen
3. De middelen die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het 

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

12 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-

1 Cass. 17 mei 1988, A.R. 2320, nr. 578 met noot A.T.
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voorzitter  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Timperman, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. R. Vermeiren, Antwerpen.

Nr. 646

2° KAMER - 13 december 2006

1º HELING - WITWASSEN - BESTANDDELEN - DADER VAN HET OORSPRONKELIJK MISDRIJF

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VEROORDELING - FISCALE VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - TE 
VERMELDEN WETTELIJKE BEPALINGEN

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - FISCALE VALSHEID EN GEBRUIK 
VAN VALSE STUKKEN - VEROORDELING - TE VERMELDEN WETTELIJKE BEPALINGEN

4º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — SANCTIES. 
VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN - STRAFFEN - 
FISCALE VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VEROORDELING - TE VERMELDEN WETTELIJKE 
BEPALINGEN

5º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VERDRAAIING VAN DE WAARHEID 
- TRUST - GEVOLG

1º Het kopen, in ruil of om niet ontvangen, het in bezit, bewaring of beheer nemen, hoewel  
de oorsprong ervan gekend was of diende te zijn, van hetzij vermogensvoordelen die  
rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen, hetzij van goederen en waarden die in de  
plaats ervan zijn gesteld, hetzij van de inkomsten uit die belegde voordelen, levert niet  
het in artikel 505, eerste lid, 2°, Sw., omschreven misdrijf witwassen op t.a.v. degene die,  
als  dader,  mededader  of  medeplichtige,  deelgenomen  heeft  aan het  misdrijf  dat  die  
vermogensvoordelen,  goederen en waarden of inkomsten heeft  opgeleverd1.(Art.  505, 
eerste lid, 2°, Sw.)

2º 3º en 4º Een veroordelend vonnis wegens valsheid of het gebruik van valse stukken 
inzake inkomstenbelastingen, zoals bepaald in artikel 340, eerste lid, W.I.B.,  moet de  
bepalingen  vermelden  van  dat  wetboek  of  van  de  ter  uitvoering  ervan  genomen 
besluiten, die de dader heeft of heeft willen overtreden2.  (Artt. 339 en 340, eerste lid, 
W.I.B. 1964; thans artt. 449 en 450, eerste lid, W.I.B. 1992)

5º Het bestaan van fiducie naar Luxemburgs recht belet niet dat de Belgische rechter, die 
uitspraak moet doen over een overtreding van de artikelen 196 en 197 Sw., naar recht uit  
de  fictieve  gegevens  waarop de fiducie  is  gegrond,  kan afleiden dat  de  waarheid  is 
verdraaid in de zin van die wettelijke bepalingen. 

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

ARREST (vertaling)

1 Cass. 8 mei 2002, A.R. P.02.0021.F, nr. 282; J. SPREUTELS, F. ROGGEN, E. ROGER FRANCE, Droit pénal 
des affaires, Brussel, Bruylant, 2005, p. 473; J. ROZIE, Voordeelsontneming, Intersentia, 2005, p. 254, 
nr. 185.
2 Cass. 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, nr. 91.
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(A.R. P.05.1434.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 12 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
P. S. voert twee middelen aan en E. O. veertien middelen, ieder in een memo-

rie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van E. O. :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de tegen 

de eiser ingestelde strafvordering, hem veroordeelt :
(...)
Over het achtste middel:
De eiser voert aan dat aangezien fiducie naar Luxemburgs recht gegrond is op 

het feit dat de fiduciaris noodzakelijkerwijze in opdracht van een derde handelt 
die hij niet mag kenbaar maken, elke financiële portage-overeenkomst daarom 
ook een realiteit weergeeft die het Belgisch recht niet kent.

Die omstandigheid belet niet dat de Belgische rechter, bij wie een overtreding 
van de artikelen 196 en 197 van het Strafwetboek aanhangig is gemaakt, uit de 
fictieve gegevens waarop de fiduciaire verrichting gegrond is, naar recht het be-
staan kan afleiden van een verdraaiing van de waarheid in de zin van deze wets-
bepalingen.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Over het negende middel:
Tweede onderdeel:
De eiser verwijt het arrest dat het de artikelen 42, 3°, en 505 van het Strafwet-

boek schendt door hem wegens witwassing te veroordelen.
Met betrekking tot de telastleggingen B.1 tot B.3 werd de eiser vervolgd we-

gens de overtreding van artikel 505, eerste en tweede lid, van het voormelde wet-
boek.

Krachtens artikel 505, tweede lid, worden alleen de in 3° en 4° beoogde mis-
drijven geacht te blijven bestaan, ook indien ze gepleegd worden door de dader 
of mededader van, respectievelijk de medeplichtige aan het misdrijf waaruit de 
zaken bedoeld in artikel 42, 3°, voortkomen.

Het kopen, in ruil of om niet hebben ontvangen, het in bezit, bewaring of be-
heer nemen, hoewel de oorsprong ervan gekend was of diende te zijn, van hetzij 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen, hetzij van 
goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, hetzij van de inkomsten 
uit die belegde voordelen, levert niet het in artikel 505, eerste lid, 2°, van het 
Strafwetboek omschreven misdrijf witwassen op t.a.v. degene die, als dader, me-
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dedader of medeplichtige, deelgenomen heeft aan het misdrijf  dat die vermo-
gensvoordelen, goederen en waarden of inkomsten heeft opgeleverd.

Het arrest stelt vast (blz. 36) dat de bedragen die in de telastleggingen B.1 tot 
B.3 zijn bedoeld, voortkomen uit gelden die ten nadele van de coöperatieve ven-
nootschap BEPI zijn verduisterd en verklaart de eiser schuldig aan het voormelde 
misdrijf witwassing.

De appelrechters die de eiser overigens in de telastlegging C.II wegens feiten 
van misbruik van vertrouwen veroordelen, feiten waaruit de witgewassen kapita-
len voortkwamen, verantwoorden diens veroordeling wegens overtreding van ar-
tikel 505, eerste lid, 2°, van het Strafwetboek, niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Over het twaalfde middel:
Tweede onderdeel:
Het onderdeel voert aan dat het arrest de eiser veroordeelt wegens valsheid in-

zake inkomstenbelastingen (telastleggingen E.1 tot E.4) zonder vast te stellen dat 
de bestanddelen van de overtreding van de artikelen 339 en 340 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1964 verenigd zijn (artikelen 449 en 450 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).

Artikel 339 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), thans 449 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), bestraft alle overtredin-
gen van de bepalingen van dit wetboek of van de ter uitvoering genomen beslui-
ten, die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden zijn gepleegd, ter-
wijl artikel 340, eerste lid, van hetzelfde wetboek, thans 450, valsheid in ge-
schriften en het gebruik van valse stukken bestraft, die met bedrieglijk opzet of 
met het oogmerk te schaden zijn gepleegd, met het oogmerk om één van de in ar-
tikel 339 bedoelde misdrijven te plegen.

Een veroordelend vonnis wegens valsheid of het gebruik van valse stukken in-
zake inkomstenbelastingen, zoals bepaald in het voormelde artikel 340, moet de 
bepalingen vermelden van het Wetboek van Inkomstenbelasting of van de ter uit-
voering ervan genomen besluiten, die de dader heeft of heeft willen overtreden.

De appelrechters vermelden nergens de bepalingen van het  voormelde wet-
boek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten die de eiser heeft overtre-
den of heeft willen overtreden.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Daaruit volgt dat het arrest de straffen die eiser wegens het geheel van de te-

lastleggingen zijn opgelegd, niet naar recht verantwoordt.
Wat de andere telastleggingen betreft dan die welke sub B.1 tot B.3 en E.1 tot 

E.4 zijn opgenomen, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorge-
schreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de 
wet gewezen.

Er is geen grond om het eerste onderdeel van het negende en twaalfde middel 
te onderzoeken, noch het tweede, dertiende en veertiende middel dat door de ei-
ser wordt aangevoerd, die niet tot ruimere vernietiging of tot vernietiging zonder 
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verwijzing kunnen leiden.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser E. O. schuldig verklaart 

aan de telastleggingen B.1 tot B.3 en E.1 tot E.4 en in zoverre het uitspraak doet 
over het geheel van de aan die eiser opgelegde straf.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt E. O. in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de 

andere helft ten laste van de Staat.
Veroordeelt ieder van de eisers P. S. en Ph. D. in de kosten van zijn cassatiebe-

roep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

13 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Q. Wauters, Brussel, P. Monville, Brussel en I. Ferrant, 
Brussel.

Nr. 647

2° KAMER - 13 december 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - NIET AANGEHOUDEN BEKLAAGDE - BESTREDEN 
BESLISSING VERKLAART HET VERZOEK NIET-ONTVANKELIJK - ONTVANKELIJKHEID VAN HET 
ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — VONNISGERECHT - ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - 
VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - NIET AANGEHOUDEN BEKLAAGDE - BESTREDEN BESLISSING 
VERKLAART HET VERZOEK NIET-ONTVANKELIJK - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º Niet ontvankelijk is het onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest dat slechts  
een  verzoek  tot  invrijheidstelling  van  een  beklaagde  die  niet  van  zijn  vrijheid  werd  
beroofd,  niet  ontvankelijk  verklaart1.  (Artt.  27,  §2,  en  31,  §§1  en  2,  Wet  Voorlopige 
Hechtenis 1990)

1 De bestreden beslissing deed uitspraak over een verzoek tot invrijheidstelling, ingediend door de 
eiser;  na  te  hebben  vastgesteld  dat  deze  vrij  op  de  terechtzitting  van  het  hof  van  beroep  was 
verschenen, verklaarde zij het verzoek tot invrijheidstelling niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, 
aangezien de onmiddellijke aanhouding die tegen de eiser was uitgesproken niet ten uitvoer gelegd 
was.
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(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1353.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 juli 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Nadat de eiser hoger beroep heeft ingesteld tegen een vonnis dat zijn onmid-

dellijke aanhouding beveelt, heeft hij, op de griffie van het gerecht waar zijn ho-
ger beroep aanhangig is gemaakt, op grond van artikel 27, §2, van de Wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, een verzoekschrift tot voorlopige 
invrijheidstelling ingediend.

Het bestreden arrest doet opmerken dat de eiser vrij verschenen is, bijgestaan 
door zijn raadsman. Met de vaststelling dat de onmiddellijke aanhouding niet 
tenuitvoergelegd was, verklaren de appelrechters het verzoek tot invrijheidstel-
ling niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 31, §§1 en 2, van de Wet van 20 juli 1990, kan tegen de ar-

resten en vonnissen waardoor de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, cassa-
tieberoep worden ingesteld binnen vierentwintig uren vanaf de dag waarop de 
beslissing aan de verdachte wordt betekend.

Het arrest handhaaft de voorlopige hechtenis niet vermits het zich ertoe be-
perkt om een verzoek tot invrijheidstelling van een beklaagde die niet van zijn 
vrijheid was beroofd, niet ontvankelijk te verklaren bij gebrek aan belang.

Dergelijke beslissing is ook geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eer-
ste lid, van het Wetboek van Strafvordering. Zij valt evenmin onder de gevallen 
die in het tweede lid van dat artikel zijn bepaald.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Er is geen grond om acht te slaan op de memorie van de eiser, die geen ver-
band houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten. 

13 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
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slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. M. Donatangelo, Charleroi en L. Kennes, Brussel.

Nr. 648

2° KAMER - 13 december 2006

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - INHOUD - VEREISTE INLICHTINGEN - GEEN 
NIETIGHEID - DOEL VAN DE TOEGEZONDEN INLICHTINGEN

2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - INHOUD - KENNISGEVING AAN DE 
AANGEHOUDEN PERSOON - EERBIEDIGING VAN ARTIKEL 5.2, E.V.R.M.

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.2 - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - INHOUD - KENNISGEVING 
AAN DE AANGEHOUDEN PERSOON

4º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - 
BEVOEGDHEID VAN HET RECHTSCOLLEGE DAT UITSPRAAK MOET DOEN OVER DE TENUITVOERLEGGING

5º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - 
HECHTENIS VAN DE BETROKKENE - VRIJLATING ONDER VOORWAARDEN OF TEGEN BETALING VAN EEN 
BORGSOM - MOGELIJKHEID - REDENGEVING

1º  Het  Europees  aanhoudingsbevel  bevat  de  omschrijving  van  de  omstandigheden 
waaronder  het  misdrijf  is  gepleegd,  daaronder  begrepen tijdstip  en  plaats,  alsook de 
mate waarin de gezochte persoon aan het misdrijf  heeft deelgenomen; die gegevens,  
welke  niet  op  straffe  van  nietigheid  zijn  voorgeschreven,  hebben  tot  doel  de 
onderzoeksrechter in te lichten die, rekening houdend met alle omstandigheden die in dat  
bevel  zijn vermeld en met  die welke voor hem worden aangevoerd door de persoon 
waartegen het is uitgevaardigd, de tenuitvoerlegging van voormeld bevel slechts in de bij  
de wet bepaalde gevallen kan weigeren1. (Art. 2, §4, 5°, Wet 19 dec. 2003)

2º en 3º De inlichtingen die het Europees aanhoudingsbevel naar luid van artikel 2, §4, 5°,  
W. 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel moet bevatten, voldoen 
aan de vereisten van artikel 5.2, E.V.R.M. 

4º Het rechtscollege dat uitspraak moet doen over de tenuitvoerlegging van het Europees  
aanhoudingsbevel heeft niet de discretionaire bevoegdheid om die tenuitvoerlegging toe  
te  staan of  te  weigeren;  onder  voorbehoud van verplichte of facultatieve gronden tot  
weigering, is zij verplicht wanneer de voorwaarden die bij Wet 19 dec. 2003 zijn bepaald,  
zijn nageleefd2.  

5º Wanneer de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel wordt toegestaan,  
levert  de  beslissing  waarbij  ze  bevolen  wordt  de  titel  van vrijheidsbeneming  van  de 
betrokkene op,  behoudens de mogelijkheid die de rechter verleend wordt om hem in  
vrijheid te laten of te stellen onder voorwaarden of tegen betaling van een borgsom; bij  
gebrek aan een conclusie hieromtrent, moet de kamer van inbeschuldigingstelling die de 
beschikking van de raadkamer bevestigt waarbij de tenuitvoerlegging van een Europees  
aanhoudingsbevel wordt bevolen, haar beslissing om van die mogelijkheid geen gebruik  

1 Cass. 26 mei 2004, A.R. P.04.0779.F, nr. 287; Cass. 8 dec. 2004, A.R. P.04.1540.F, nr. 601.
2 Zie concl. O.M. in Pas.
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te maken, niet bijzonder met redenen omkleden3. (Art. 20, §4, Wet 19 dec. 2003)

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1557.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
Naar luid van artikel 2, §4, 5°, van de Wet van 19 december 2003 betreffende 

het Europees aanhoudingsbevel, bevat dit de omschrijving van de omstandighe-
den waaronder het misdrijf is gepleegd, daaronder begrepen tijdstip en plaats, 
alsook van de mate waarin de gezochte persoon aan het misdrijf heeft deelgeno-
men.

Die inlichtingen die niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, hebben 
tot doel de onderzoeksrechter te informeren die, met inachtneming van alle om-
standigheden die in dat bevel zijn vermeld evenals die welke voor hem aange-
voerd worden door de persoon waarop ze betrekking hebben, de tenuitvoerleg-
ging van dat bevel alleen kan weigeren in de bij de voormelde wet bepaalde ge-
vallen.

Het Europees aanhoudingsbevel dat tegen de eiser is uitgevaardigd vermeldt in 
de rubriek "omschrijving van de omstandigheden waaronder de feiten werden 
gepleegd, daarin begrepen tijdstip, plaats alsook de mate van betrokkenheid van 
de gezochte persoon", de misdrijven die hem worden ten laste gelegd, de dag 
waarop en de plaats waar zij zouden zijn gepleegd, alsook de mate van deelne-
ming vermits het preciseert dat de eiser ervan wordt beschuldigd de feiten te heb-
ben gepleegd "tezamen of in vereniging met één of meer andere personen".

De appelrechters beslissen bijgevolg naar recht dat die rubriek van het Euro-
pees aanhoudingsbevel de inlichtingen bevat die bij het voormelde artikel 2, §4, 
5°, zijn vereist en hen in staat stelde om te oordelen of de voorwaarden die bij de 
artikelen 3 tot 5 van de Wet van 19 december 2003 zijn bepaald, werden nage-
leefd.

Bovendien voldoen de hierboven bedoelde vermeldingen aan de vereisten van 
artikel 5.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden.

Het middel kan niet worden aangenomen.

3 Ibid.



Nr. 648 - 13.12.06 HOF VAN CASSATIE 2603 

(...)
Over het derde middel:
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 5.2 en 5.4 van het 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden, zonder dat het daarbij aangeeft in hoeverre die bepalingen zouden zijn ge-
schonden, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

Voor het overige heeft het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de 
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel niet de discretionaire be-
voegdheid om die tenuitvoerlegging toe te staan of te weigeren. Onder voorbe-
houd van verplichte of facultatieve gronden tot weigering, is de tenuitvoerleg-
ging verplicht wanneer de voorwaarden die de Wet van 19 december 2003 be-
paalt, zijn nageleefd.

Wanneer krachtens artikel 20, §4, van de voormelde wet, de tenuitvoerlegging 
wordt toegestaan, levert de beslissing waarbij ze bevolen wordt de titel van vrij-
heidsbeneming van de betrokkene op, behoudens de mogelijkheid die de rechter 
verleend wordt om hem in vrijheid te laten of te stellen onder voorwaarden of te-
gen betaling van een borgsom.

Bij gebrek aan een conclusie hieromtrent, moet de kamer van inbeschuldiging-
stelling die de beschikking van de raadkamer bevestigt waarbij de tenuitvoerleg-
ging  van  een  Europees  aanhoudingsbevel  wordt  bevolen,  haar  beslissing  om 
geen gebruik te maken van de mogelijkheid die bij het voormelde artikel 20, §4, 
tweede lid, is bepaald, niet bijzonder met redenen omkleden.

Bijgevolg kan het middel dat de reden bekritiseert van het arrest volgens welke 
"er een duidelijk risico bestaat dat [de eiser], die volhardt in zijn weigering om 
vrijwillig aan de Nederlandse gerechtelijke overheid te  worden overgedragen, 
zich aan het gerecht zou onttrekken", al ware het gegrond, niet tot vernietiging 
leiden.

Het middel is in zoverre evenmin ontvankelijk.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

13 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Chr. Marchand, Brussel.

Nr. 649



2604 HOF VAN CASSATIE 13.12.06 - Nr. 649 

2° KAMER - 13 december 2006

1º BESLAG — ALLERLEI - STRAFZAKEN - TERUGGAVE - VOORWAARDE

2º TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN - VOORWAARDEN

1º en 2º Wanneer het strafgerecht beslist dat een telastlegging niet bewezen is, moet het  
geen  uitspraak  doen  over  de  teruggave  van  de  in  beslag  genomen  voorwerpen 
(Impliciet)1.  (Art. 44, Sw.; Art. 161, Sv.)

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1299.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 september 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert verschillende grieven aan in een memorie waarvan een voor 

eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de eiser van 

de telastlegging E vrijspreekt :
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Het Hof vermag geen acht te slaan op de grief die, aangezien hij het hof van 

beroep verwijt de teruggave niet bevolen te hebben van het voorwerp van de he-
ling, geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

1 Cass. 11 dec. 1985, A.R. 4530, nr. 249. De eiser werd door de correctionele rechtbank veroordeeld 
wegens, met name, heling van twee mobiele telefoons. In hoger beroep had het hof van beroep hem 
van die telastlegging vrijgesproken en de veroordeling wegens de overige feiten die de eiser waren 
ten  laste  gelegd  bevestigd.  De  appelrechters  hadden  evenwel  de  teruggave  niet  bevolen  van  de 
mobiele telefoons die tijdens het strafrechtelijk onderzoek in beslag waren genomen. Tot staving van 
het cassatieberoep dat hij tegen dit arrest heeft ingesteld, verweet de eiser de appelrechters dat zij de 
voormelde voorwerpen niet hadden teruggegeven. Aangezien het cassatieberoep tegen de beslissing 
tot vrijspraak, bij gebrek aan belang voor de eiser, niet ontvankelijk is, heeft het Hof geoordeeld dat 
die grief niet diende te worden onderzocht omdat hij geen verband hield met de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep.
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13 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Close  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. L. Jadin, Brussel.

Nr. 650

1° KAMER - 14 december 2006

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN 
TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN – MEMORIE VAN ANTWOORD

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN – 
AANDUIDING VAN DE PARTIJEN – VERMELDING VAN HET ARREST – VERWIJZING NAAR DE 
AANDUIDINGEN IN HET BEROEPEN VONNIS

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER

4º MILIEURECHT - EUROPESE RICHTLIJN 85/337/EEG - VLIEGVELD - AANLEG - WIJZIGING - 
PROJECT - BEGRIP - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

5º PREJUDICIEEL GESCHIL – EUROPESE UNIE - EUROPEES RICHTLIJN 85/337/EEG - 
VLIEGVELD - AANLEG - WIJZIGING - PROJECT - BEGRIP - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN - HOF VAN CASSATIE – VERPLICHTING

6° EUROPESE UNIE - PREJUDICIËLE GESCHILLEN - EUROPESE RICHTLIJN 
85/337/EEG - VLIEGVELD - AANLEG - WIJZIGING - PROJECT - BEGRIP - PREJUDICIËLE VRAAG 
- HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

1º  De verweerder moet tegelijkertijd in een enkele memorie alle opmerkingen naar voren  
brengen die hij zinnens is in zijn antwoord op het cassatieberoep uiteen te zetten1.

2º De appelrechters voldoen aan de, op straffe van nietigheid voorgeschreven, verplichting  
om  de  naam,  de  voornaam  en  de  woonplaats  te  vermelden  waaronder  de  partijen  
verschenen zijn en geconcludeerd hebben, wanneer het beroepen vonnis een lijst bevat  
waarop  de  partijen  correct  zijn  geïdentificeerd  en  waarnaar  die  rechters  hebben  
verwezen2. (Artt. 780, eerste lid, 1°, en 1042, Ger.W.)

3º  Degene  die  schadevergoeding  vordert,  moet  bewijzen  dat  er  tussen  de fout  en  de  
schade, zoals zij  zich heeft  voorgedaan, een oorzakelijk  verband bestaat,  waarbij  dat  
verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze 
zich heeft voorgedaan3.

4º,  5º  en  6º  Wanneer  het  onderzoek van een middel  de vragen doet  rijzen  of  a)  een 
overeenkomst  tussen de overheid en een privéfirma die werd ondertekend opdat  die  
firma zich  zou kunnen vestigen op de gronden van een vliegveld  met  een start-  en  
landingsbaan van meer dan 2100m, en die de nauwkeurige omschrijving bevat van de  
toekomstige infrastructuurwerken betreffende de baan zonder dat die wordt verlengd, en  
voorziet  in  de  bouw  van  een  controletoren  om  vluchten  mogelijk  te  maken  in  de  

1 Zie Cass. 2 maart 2006, A;R; C.05.0059.N, nr. 119.
2 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 650.
3 Zie Cass. 12 okt. 2005, .A.R. P.05.0262.F, nr. 507.
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omstandigheden die zij omschrijft, b) of de aanpassingswerken aan de infrastructuur van 
een bestaande vliegveld om het aan te passen aan een geplande toename van nacht- en  
dagvluchten zonder verlenging van de start- en landingsbaan een project zijn in de zin 
van  de  richtlijn  85/337/EEG  van  de  Raad  van  27  juni  1985  betreffende  de  milieu-
effectbeoordeling  van  bepaalde  openbare  en  particuliere  projecten,  zoals  zij  van  
toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 
maart 1997, c) of de Lidstaat, aangezien de geplande toename van de activiteit van een  
vliegveld niet  rechtstreeks wordt bedoeld door de bijlagen bij  de richtlijn 85/337/EEG,  
niettemin met die toename rekening moet houden wanneer hij het mogelijke milieu-effect  
onderzoekt van de wijzigingen in de infrastructuur van dat vliegveld teneinde die toename 
van de activiteit te kunnen opvangen, stelt het Hof die prejudiciële vragen aan het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen4.

(A. e.a. T. WAALS GEWEST e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0582.F e.v.)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
A. Cassatieberoep A.R. nr. C.04.0582.F
De eisers voeren in hun memorie zes middelen aan waarvan de eerste twee als 

volgt zijn gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 780 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest van 29 juni 2004 van het Hof van Beroep te Luik verklaart de hoofdberoepen 

en de incidentele beroepen van de omwonenden ontvankelijk, zowel met betrekking tot de 
(eerste drie verweerders), als met betrekking tot de zesde (verweerster), bevestigt het be-
roepen vonnis met betrekking tot de voeging van de zaken en verklaart voor het overige 
de vorderingen van de omwonenden ontvankelijk, die thans zijn ingesteld tegen (de eerste 
drie verweerders) en de (zesde verweerster), maar verklaart ze niet gegrond, verklaart het 
arrest bindend voor de (vierde verweerster) en (voor de vijfde verweerder) en veroordeelt 
de omwonenden in de kosten van de twee aanleggen van de (eerste drie verweerders), na 
van pagina 2 tot pagina 120 van het bestreden arrest de identiteit te hebben vermeld van 
alle eisende partijen, met uitsluiting van die van de heer J. L en van juffrouw C.–M. L., 
vermeld in de samenvattende conclusie van de eisers op pagina 68.

Grieven
Luidens artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek bevat het vonnis, op straffe van nie-

tigheid, behalve de gronden en het beschikkende gedeelte, de naam, de voornaam en de 
woonplaats die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies hebben opgegeven.

In deze zaak maakte de samenvattende conclusie van de eisers op pagina 68 onder 

4 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 650.
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nummer 317 melding van de identiteit van de heer J. L., geboren op 11 mei 1939, beheer-
der van vennootschappen, wonende in 4460 Grâce-Hollogne, rue du Ferdou, 74, alsook 
van juffrouw C.–M. L., geboren op 1 juli 1975, wonende in 4020 Luik, quai des Arden-
nes, 16, die tussenkomt in haar hoedanigheid van eigenaar van het pand gelegen in de rue 
Ferdou, 76.

Het adres dat de identiteit van de voornoemde eisers niet weergeeft, vermeldt dus niet 
de naam, de voornaam en de woonplaats van alle eisende partijen in het geding, en zulks 
met miskenning van voornoemd artikel.

Besluit
Doordat het arrest nalaat melding te maken van de identiteit van de eisende partijen, 

vermeld onder nummer 317 op pagina 68 van de samenvattende conclusie van de eisende 
partijen, is het nietig en schendt het, bijgevolg, de artikelen 780, 2°, en 1042 van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33 tot 41, 149 en 159 van de Grondwet;
-  artikel 10 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Ge-

meenschap, in de geconsolideerde versie ervan, zoals die van kracht is sinds de wijziging 
en de nieuwe nummering door het verdrag van 2 oktober 1997, bekrachtigd bij de wet van 
10 augustus 1998;

- de artikelen 1, 2 en 4 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 (lees: 27) juni 
1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere pro-
jecten, zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG 
van de Raad van 3 maart 1997, alsook de punten 7 van bijlage I en 12 van bijlage II bij de 
voornoemde richtlijn 85/337/EG;

- de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 10 van het decreet van het Waalse Gewest van 11 sep-
tember 1985 tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het 
Waalse Gewest, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het decreet van 
11 maart 1999, alsook zijn bijlage I;

- de artikelen 3, 4, 5, 6 en 8 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 31 ok-
tober 1991 tot uitvoering van het decreet van 11 september 1985 houdende organisatie 
van de milieu-effectbeoordeling in het Waalse Gewest, zoals het van toepassing was vóór 
de wijziging ervan bij het besluit van 4 juli 2002, alsook zijn bijlage II;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van de scheiding der machten, vervat in artikel 33, tweede lid, 

van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het middel is gericht tegen het arrest van 29 juni 2004 van het Hof van Beroep te Luik 

dat de hoofdberoepen en de incidentele beroepen van de omwonenden ontvankelijk ver-
klaarde, zowel met betrekking tot de (eerste drie verweerders), als met betrekking tot de 
zesde (verweerster), het beroepen vonnis bevestigde met betrekking tot de voeging van de 
zaken en voor het overige de vorderingen van de omwonenden ontvankelijk verklaart, die 
thans zijn ingesteld tegen (de eerste drie verweerders) en de (zesde verweerster), maar ze 
niet gegrond verklaart, het arrest bindend verklaart voor de (vierde verweerster) en (voor 
de vijfde verweerder) en de omwonenden in de kosten van de twee gedingen van de (eer-
ste drie verweerders) veroordeel(t), zulks op grond van alle redenen van het bestreden ar-
rest die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven, waarvan met name de onder-
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staande redenen:
“4. Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling en het Waalse om-

zettingsdecreet
alvorens de argumenten van de omwonenden te onderzoeken, lijkt het nuttig het aange-

voerde juridische kader te onderzoeken (zie de kopieën van de in het documentatiedossier 
van de (eerste verweerder) vermelde verordenende teksten);

de bewuste richtlijn bevat een bijlage I met daarin een lijst projecten waarvoor een mili-
eu-effectbeoordeling verplicht is;

die lijst vermeldt de aanleg van een vliegveld ‘met een start- en landingsbaan van ten 
minste 2.100 meter’;

bijlage II bij de richtlijn vermeldt projecten waarvoor een effectbeoordeling nodig is in-
dien de Lidstaten ‘van oordeel zijn dat hun kenmerken zulks noodzakelijk maken’; die 
lijst vermeldt de ‘wijzigingen in projecten van bijlage I’, met name, de wijziging in de 
aanleg van een vliegveld;

het decreet van 11 september 1985 heeft de bewuste richtlijn trouw omgezet, door, on-
der meer, de lijst van bijlage I bij de richtlijn letterlijk over te nemen;

het uitvoeringsbesluit van 31 oktober 1991 beoogt nog steeds de ‘aanleg ... van vlieg-
velden’ ook al breidt het de toepassing uit door te preciseren ‘met een start- en landings-
baan van of langer dan 1.200 m, met inbegrip van de verlenging van bestaande banen bo-
ven die afstand’ (zie de kopie van het decreet en van dat besluit in het documentatiedos-
sier van de (eerste verweerder));

betreffende de feitelijke gegevens die eigen zijn aan deze zaak, dient erop gewezen dat 
de start- en landingsbaan van het vliegveld van Bierset beduidend langer is dan 2.100 me-
ter, dat zij bestond al lang voor de inwerkingtreding van de richtlijn en van het omzet-
tingsdecreet, en dat zij niet werd verlengd om de komst van nachtvluchten in 1996 en 
1998 mogelijk te maken;

gelet op die feitelijke gegevens, weiden de omwonenden uitvoering maar tevergeefs uit 
over het begrip vliegveld;

het is immers vanzelfsprekend dat zowel de richtlijn als het decreet het begrip vliegveld 
beschouwen en omschrijven in functie van de lengte van de start- en landingsbaan en niet 
in functie van de installaties bij de start- en landingsbaan, zoals loodsen of zelfs een con-
troletoren;

bovendien doelt bijlage I bij de richtlijn op de ‘aanleg’ van een vliegveld en bijlage II, 
die, ter herinnering, enkel doelt op de gevallen waarvoor de Lidstaten een effectonderzoek 
kunnen opleggen, spreekt over de wijziging in een project bedoeld in bijlage I, dus de wij-
ziging in de aanleg;

in dit geval was er dus noch aanleg noch wijziging in de aanleg van een vliegveld in de 
zin van de aangevoerde bepalingen, aangezien de lengte van de start- en landingsbaan niet 
werd gewijzigd;

uit dat onderzoek volgt dat de argumenten van Mr. Lebrun moeten worden verworpen, 
meer bepaald betreffende een definitie van vliegveld die hij aan andere wettelijke of ver-
ordenende bepalingen ontleent (p. 83 en 84 van zijn samenvattende conclusie) of betref-
fende een toepassing van artikel 9 van het besluit van 31 oktober 1991 dat het heeft over 
een nieuw project dat voorziet in ‘de capaciteitsverhoging van een bestaande inrichting 
met meer dan één vijfde van de capaciteit van oorsprong die de overschrijding van de als 
drempelwaarde in bijlage II  aangegeven capaciteit  veroorzaakt’ (zie p.  80 e.v.  van de 
voornoemde samenvattende conclusie);

precies door die feitelijke omstandigheden wordt het trouwens voor de omwonenden 



Nr. 650 - 13.12.06 HOF VAN CASSATIE 2609 

enorm moeilijk, eigenlijk onmogelijk, om uit te maken waarin het project of de vergun-
ning, bedoeld in de richtlijn, zou kunnen bestaan;

in dit geval bestond het vliegveld immers al lang voor de inwerkingtreding van de richt-
lijn;

er is dus geen project geweest noch een duidelijk identificeerbare en voorafgaande toe-
lating, in de zin van de richtlijn of van het bewuste decreet, om nachtvluchten of de komst 
van vrachtintegratoren mogelijk te maken;

het probleem heeft niets te maken met de aanleg of werken, maar wel met de vergun-
ning om een bestaande vliegveldinfrastructuur te exploiteren;

de omwonenden hadden dit in het kader van hun gedinginleidende dagvaarding goed 
begrepen, maar zij hebben naderhand geprobeerd hun argumenten bij te sturen, toen zij 
vaststelden dat een dergelijke vergunning toentertijd niet wettelijk vereist was;

in dat opzicht proberen de omwonenden op arbitraire wijze sommige tot stand gekomen 
handelingen of beslissingen te bestempelen als mogelijke projecten of  vergunningen in de 
zin van de richtlijn (zie, onder meer p. 72 van de samenvattende conclusie van Mr. Leb-
run);

gelet op de bovenstaande redenering heeft het geen zin in die logica te treden en zich 
meer bepaald af te vragen of een gewestplan al dan niet als een vergunning kan worden 
aangemerkt;

aldus acht het hof (van beroep) het nutteloos om aan het H.v.J. de door de omwonenden 
vermelde prejudiciële vragen te stellen (zie, onder meer p. 350, 356 en 680 van de samen-
vattende conclusie van Mr. Misson);

met betrekking tot de rechtspraak van dat Hof, kan men eraan toevoegen dat een van de 
raadslieden van het Waalse Gewest op de zitting terecht benadrukt heeft dat het arrest be-
treffende de vliegveld van Bolzano, namelijk het arrest W.W.F. tegen ‘Autonome Provinz 
Bozen’ (zaak C-435/97, arrest van 11 (lees: 16) september 1999, dat meer bepaald wordt 
onderzocht op p. 345 van de samenvattende conclusie van Mr. Misson), niet naar deze 
zaak kan worden geëxtrapoleerd, aangezien, in het geval van de luchthaven van Bolzano, 
de start- en landingsbaan van dat vliegveld verlengd was, wat een feitelijk gegeven is dat 
uiteraard de te volgen redenering wijzigt en tot gevolg heeft dat het zinloos is dat geval 
hier aan te voeren;

het H.v.J. wijst in punt 4 van dat arrest uitdrukkelijk op dat materiële gegeven en ver-
meldt daar de in hoofdzaak geplande werken en aanpassingen, waaronder ‘de verlenging 
van de start- en landingsbaan van 1 040 tot 1 400 m’ (zie de kopie van het arrest in de 
aanvullende documentatiedossiers van de (eerste verweerder));

de zo-even gemaakte analyse geldt eveneens in de context van de argumenten die zijn 
aangevoerd m.b.t. het decreet en het omzettingsbesluit;

aldus is het ontbreken van een effectbeoordeling evenmin een formele onwettigheid;
(…)
daaraan kan worden toegevoegd dat het onaanvaardbaar is alle vergunningen te bunde-

len om daaruit te proberen af te leiden dat er een meer algemeen project is, dat hoe dan 
ook niet strookt met het begrip ‘aanleg’ van een vliegveld in de zin van de aangevoerde 
bepalingen;

de bedoelde vergunningen bestaan in een reeks vergunningen waarvoor op zich geen 
effectonderzoek vereist is en waarvan de rapporten, op zich, voldoende met redenen om-
kleed waren;

bijgevolg waren die bewuste vergunningen geenszins nietig of onwettig;
betreffende het argument dat wordt afgeleid uit de bepaling van het decreet volgens 
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welke ‘de bevoegde autoriteit, (wanneer zij) van mening is dat de weerslagen belangrijk 
zouden kunnen zijn (…) het opstellen van een studie inzake de weerslagen op het leefmi-
lieu voor(schrijft)’ (artikel 10, §4), maakt die bepaling gewag van een beoordelingsbe-
voegdheid van de administratie die in het geval van een onwettigheid niet kan worden ge-
straft maar die beschouwd zal kunnen worden als een fout in het kader van de analyse die 
hieronder zal worden gemaakt”;

En na verder geoordeeld te hebben dat “blijkens die analyse die in het vorige punt II is 
gemaakt, de meeste aangevoerde onwettigheden al niet als dusdanig kunnen worden aan-
gemerkt” en met betrekking tot het oorzakelijk verband tussen de aangevoerde schending 
van de richtlijn 85/337 en de schade, dat:

“meer bepaald, m.b.t. de richtlijn 85/337 EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling 
en het decreet tot omzetting van die richtlijn, geenszins bewezen is dat de (eerste verweer-
der), indien er een milieu-effectbeoordeling of –onderzoek was geweest, of nog, meer ge-
detailleerde milieu-effectrapporten, niet precies dezelfde beoordeling zou hebben gehad 
over het te volgen luchthavenbeleid;

daarbij  komt nog dat de analyse in die fase de vragen die de omwonenden aan het 
H.v.J. willen doen stellen, des te minder relevant maakt in zoverre het antwoord op die 
vragen, bij gebrek aan oorzakelijk verband, hoe dan ook de oplossing van dit geschil niet 
zou baten;

m.b.t. dit concrete punt is het trouwens interessant erop te wijzen dat de (eerste ver-
weerder) geenszins zijn voornemen heeft laten varen om het gewestplan te wijzigen en de 
start- en landingsbaan van het vliegveld te doen verlengen om het gebruik door zware, 
volgeladen vrachtvliegtuigen mogelijk te maken, terwijl later verrichte milieu-effecton-
derzoeken, met name het Polyart-onderzoek, duidelijk en op gedetailleerde wijze aanto-
nen dat het huidige luchthavenbeleid milieu-effectproblemen veroorzaakt die nog zullen 
toenemen door de verlenging van de start- en landingsbaan en de bijkomende activiteiten 
die daardoor mogelijk zullen worden (zie stuk 2.2.7 van het hoofddossier van de (tweede 
verweerster));

betreffende het specifieke argument van de nietigheid van bepaalde bouw- of exploita-
tievergunningen,  kan men stellen dat de in die fase vermelde infrastructuur weliswaar 
dient om de activiteit van cargomaatschappijen mogelijk te maken of te vergemakkelij-
ken, maar het is geenszins die infrastructuur op zich die de geluidshinder voor de omwo-
nenden veroorzaakt (zie de redenering op p. 136 en 137 van het beroepen vonnis van 9 fe-
bruari 2001, die door het hof (van beroep) wordt overgenomen)”.

De eerste rechter had daarbij geoordeeld:
“Niet met betrekking tot het luchthavenproject in zijn geheel, maar wel tot de vergun-

ningen die sinds december 1991 verleend zijn voor de realisatie van sommige voorzienin-
gen, voeren de omwonenden onwettigheden aan, omdat de rapporten volgens hen onbe-
staande, onvolledig of onnauwkeurig zijn.

Het klopt dat ogenschijnlijk bescheiden projecten een aanzienlijke impact op het milieu 
kunnen hebben, bijvoorbeeld door hun ligging of door hun kenmerken en dan dient de 
overheid die dimensie in haar beoordeling te integreren. Zo ook dient zij rekening te hou-
den met de opeenhoping van de gevolgen van de projecten om de criteria voor de vrijstel-
ling van een milieu-effectonderzoek vast te leggen.

De rechtbank oordeelt evenwel dat een grondig onderzoek naar de regelmatigheid van 
elke vergunning niets aan het debat zou toevoegen, zulks om twee redenen;

Vooreerst lijkt het moeilijk staande te houden dat de overheid, doordat zij geen duide-
lijker voorafgaand milieu-effectrapport eist (men mag immers niet denken dat er geen wa-
ren of dat ze zwegen over het geluidsprobleem) noch een milieu-effectonderzoek oplegt, 
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slecht geïnformeerd zou zijn over de mogelijke milieuhinder. Er mag niet uit het oog wor-
den verloren dat de litigieuze bouwwerken en activiteiten duidelijk ingeschreven waren in 
het kader van de ontwikkeling van het vliegveld, dat zowel de plaatselijke overheid als de 
toezichthoudende overheid ervan op de hoogte waren en dat de geluidshinder die gepaard 
gaat met de ontwikkeling van een vliegveld niet kan worden betwist en ook niet wordt be-
twist.

Wat zou het voor het debat gebaat hebben om te herhalen dat de bouw van een vracht-
hall of van een petroleumopslagplaats in het kader paste van een toename van het verkeer 
waardoor de omgeving van het vliegveld onbewoonbaar of nauwelijks leefbaar zou wor-
den?

De eisers geven geen antwoord op die, nochtans essentiële, vraag.
Vervolgens is het misschien nuttig eraan te herinneren dat het geschil geen vernieti-

gingscontentieux betreft maar wel past in het kader van een op artikel 1382 van het Bur-
gerlijk Wetboek gegronde aansprakelijkheidsvordering. De optiek is dus tegelijk anders 
en ruimer.

Zo zouden de omwonenden, om pertinent te zijn, moeten aantonen dat de eventuele on-
wettige realisatie van parkeerterreinen, loodsen, opslaghall, kantoren, wegen, stormbek-
kens in oorzakelijk verband staat met de problematiek van de nachtvluchten.

Indien evenwel ervan wordt uitgegaan dat de omwonenden geen bezwaren zouden heb-
ben over de procedure tot toekenning van de vergunningen voor die voorzieningen binnen 
de zone van het vliegveld, zou de hinder die zij ervan ondergaan daarom niet minder zijn.

De omwonenden leggen uit dat, indien de procedure was gevolgd zoals zij meenden dat 
ze gevolgd moest worden, zij bezwaarschriften hadden kunnen indienen, hun stem laten 
horen en een kans zouden hebben gehad dat de politieke overheid op hun bezwaren in-
ging.

Het is geenszins bewezen en het is zelfs niet erg waarschijnlijk dat het principe om het 
vliegveld van Bierset te ontwikkelen opnieuw ter discussie had kunnen worden gesteld 
wanneer vergunningen m.b.t.  enkele welbepaalde voorzieningen worden verleend.  Het 
‘verlies van een kans’ blijkt aldus nagenoeg onbestaande te zijn.

Overigens staat het verre van vast dat de omwonenden de bezwaren die zij nu aanvoe-
ren, zouden hebben ingediend. De verwerende partijen voeren terecht aan dat zij geen en-
kel soortgelijk initiatief hebben genomen, noch bij de uitwerking van het gewestplan van 
Luik, dat in 1987 werd goedgekeurd, noch bij de gedeeltelijke herziening van het plan in 
1992.  Wat meer is,  er werden onlangs vergunningen toegekend (in juni en september 
2000), waarbij openbare onderzoeken moesten worden gehouden. De administratieve pro-
cedure verliep dus op het ogenblik zelf dat de omwonenden conclusies aan het schrijven 
waren waarin zij beweerden dat zij hun stem in dergelijke procedures zouden hebben la-
ten horen. Wat zij echter niet hebben gedaan. Hun argument is dus veeleer een veronder-
stelling dan een bewijsvoering.

Aangezien er geen oorzakelijk verband wordt aangetoond tussen de vermeende fout en 
de schade, heeft het geen belang de kwestie van de fout nog verder te onderzoeken”. 

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 betreffen-

de de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals zij 
van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 
maart 1997, betreft dit de milieu-effectbeoordeling van openbare en particuliere projecten 
die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben.



2612 HOF VAN CASSATIE 13.12.06 - Nr. 650 

Voorts preciseert dat artikel dat onder project in de zin van die richtlijn wordt verstaan 
de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken, 
of nog, andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap, inclusief de ingrepen voor de 
ontginning van natuurlijke rijkdommen.

Artikel 2 van de richtlijn 85/337 bepaalt dat een project in de zin van artikel 1 van die 
richtlijn moet worden onderworpen aan een beoordeling van zijn effecten, “voordat een 
vergunning wordt verleend”, waarbij de vergunning in artikel 1.2 wordt omschreven als 
het besluit van de bevoegde instantie of instanties waardoor de opdrachtgever het recht 
verkrijgt om het project uit te voeren.

Artikel 4 van de richtlijn verduidelijkt het begrip ‘project’ door er twee categorieën van 
te maken, waarbij de eerste categorie, bedoeld in artikel 4, §1, van de richtlijn, de in bijla-
ge I bij de richtlijn genoemde projecten omvat, zoals projecten betreffende de “aanleg van 
een vliegveld met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter”, bedoeld in punt 
7 van bijlage I bij die richtlijn, die van rechtswege worden onderworpen aan een milieu-
effectbeoordeling, en de tweede categorie, bedoeld in artikel 4, §2, van de richtlijn, betref-
fende projecten van de in bijlage II genoemde categorieën, die overeenkomstig de artike-
len 5 tot 10, aan een beoordeling worden onderworpen indien de Lidstaten van oordeel 
zijn dat hun kenmerken zulks noodzakelijk maken.

Overeenkomstig punt 12 van bijlage II bij de richtlijn 85/337, vóór de wijziging ervan 
bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997, is “een wijziging in projecten 
van bijlage I en projecten van bijlage I die uitsluitend of hoofdzakelijk dienen voor het 
ontwikkelen en beproeven van nieuwe methoden of producten en die niet langer dan één 
jaar worden gebruikt” een project dat aan een effectbeoordeling kan worden onderworpen, 
voor zover hun kenmerken zulks noodzakelijk maken.

Aangezien het om werken gaat die betrekking hebben op een vliegveld, volgt uit al die 
bepalingen dat de toepassing van de richtlijn bepaald wordt door de  vraag of het geplande 
project, namelijk de herstructurering van een bestaand vliegveld, betrekking heeft op een 
vliegveld met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter, en gevolgen voor het 
milieu kan hebben zonder dat daarbij wordt vereist dat die werken betrekking hebben op 
de verlenging van de start- en landingsbaan, wat een geheel van werken is dat een project 
kan uitmaken in de zin van artikel 1.2 van de richtlijn 85/337.

De richtlijn zal toegepast moeten worden, zodra de kenmerken van het project zulks 
noodzakelijk maken.

Zo ook bepaalt het decreet van het Waalse Gewest van 11 september 1985 tot organisa-
tie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest, zoals 
het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het decreet van 11 maart 1999, dat de 
richtlijn omzet, in zijn artikel 4 dat de afgifte van elke vergunning onderworpen is aan het 
in het decreet bedoelde systeem van milieu-effectbeoordeling; als er verschillende vergun-
ningen worden vereist, wordt het effectbeoordelingssysteem één keer toegepast, waarbij 
artikel 1.2 preciseert dat onder “project” wordt verstaan iedere operatie, activiteit, kunst-
werk,  bouw, afbraak,  verbouwing,  uitbreiding of  buitengebruikstelling van installaties, 
programma of plan waardoor het milieu wijzigingen ondergaat, waarvan de uitvoering ge-
pland wordt door een privaat- of publiekrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon.

De effectbeoordeling die met de door de richtlijn 85/337/EEG opgelegde verplichtingen 
overeenstemt, wordt door het decreet ‘studie inzake de weerslagen’ genoemd, die gehou-
den moet worden door een van het Waals Gewest onafhankelijke auteur.

Naar het evenbeeld van de verdeling waarin de Europese richtlijn voorziet, wordt van 
rechtswege een effectonderzoek gehouden indien het project van de vergunningaanvrager 
overeenstemt met de in bijlage I bij het decreet bedoelde werken (artikel 9, tweede lid, 
van het decreet) of in bijlage II bij het besluit van de Waalse regering van 31 oktober 
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1991 tot uitvoering van het decreet van 11 september 1985. De overige projecten worden 
slechts aan een effectonderzoek onderworpen indien die overheid van oordeel is dat ze 
aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Bijlage I bij het decreet, dat de projecten opsomt die van rechtswege aan een effecton-
derzoek worden onderworpen, bevat met name een punt 7, dat als volgt is gesteld: “bouw 
van autowegen, snelwegen, banen voor het lange afstandsverkeer van de spoorwegen als-
mede van vliegvelden waarvan de banen voor het opstijgen en landen een lengte van 2 
100 meter of meer hebben”.

Bijlage II bij het besluit van de Waalse regering van 31 oktober 1991 breidde, in num-
mer 8, het systematische karakter van een effectonderzoek uit tot de aanleg van luchtha-
vens met een start- en landingsbaan van of langer dan 1.200 m., met inbegrip van de ver-
lenging van bestaande banen boven die afstand, alsmede de recreatieve vliegvelden.

Kortom, net zoals in de richtlijn 85/337/EEG, onderwerpt de Waalse wetgeving, ener-
zijds, sommige projecten aan een milieu-effectonderzoek en, anderzijds, de andere projec-
ten aan een dergelijk onderzoek als de overheid kan vrezen voor aanzienlijke gevolgen 
voor het milieu.

Hieruit volgt dat, wegens het ontbreken van een milieu-effectonderzoek overeenkom-
stig de bepalingen van de richtlijn en van het decreet, alle in het raam van dat project af-
geleverde vergunningen onwettig waren, aangezien artikel 5 van het decreet van 11 sep-
tember 1985 uitdrukkelijk preciseert dat de bevoegde overheid en de administratieve rech-
ter de nietigheid kunnen bevelen van iedere vergunning die verleend wordt in strijd met 
de bepalingen van artikel 4, eerste lid, waarbij die nietigheid hoe dan ook dient uitgespro-
ken bij gebrek aan een effectonderzoek wanneer het bij artikel 10, §4, van het decreet was 
voorgeschreven.

In deze zaak voerden de eisers, op pagina 340 van hun samenvattende conclusie, voor 
het hof van beroep aan dat de overeenkomst van 26 februari 1996, door de werken die 
daarin zijn gepland, een “project” is in de zin van de richtlijn 85/337, aangezien de over-
eenkomst met name bepaalt:

- dat de (tweede verweerster) ervoor zal zorgen dat de hoofdbaan (23L/05R) van het 
vliegveld volledig operationeel zal zijn over haar hele lengte en uitgerust zal worden met 
een landingssysteem (artikel 17.1),

- dat de (tweede verweerster) de parallelle landingsbaan (23R) zal uitrusten met ten 
minste ILS 30 CAT I (artikel 17.2), uiterlijk op 1 maart 1998,

- dat de (tweede verweerster) de parallelle baan (23L/05R) zal verbreden tot 45 meter, 
om te voldoen aan de normen om er een Airbus 300 te laten manœuvreren en dat zij erop 
zal toezien dat die baan uiterlijk op 15 december 1997 volledig operationeel is (artikel 
18), waarbij de verbreding van de parallelle baan in principe aan een stedenbouwkundige 
vergunning moet worden onderworpen,

- dat de (tweede verweerster) de baan 23ML moet uitrusten met twee bijkomende snelle 
uitgangsbanen (rapid exit taxiway), zoals vermeld in het situatieplan 2 van de hierbij ge-
voegde kaart (artikel 18), wat eveneens aan een stedenbouwkundige vergunning is onder-
worpen,

- dat de (tweede verweerster), omdat de A.T.C.-toren in het kader van het ontwikke-
lingsplan moet worden verplaatst, de 18 hectare vliegtuigstandplaatsen zal uitbreiden zo-
dat: 

de nieuwe parkeerzone tegen 31 oktober 1997 vlak tegenover de  belangrijkste sorteer-
installatie van (derde verweerster) zal liggen,

de parkeerzone tegen 31 december 1997 uitgebreid wordt in de richting van de loods 
voor het onderhoud van de vliegtuigen en verbonden wordt met de nieuwe snelle uit-
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gangsbaan,
waarbij een parkeerzone van 18 hectare uiteraard onderworpen is aan een stedenbouw-

kundige vergunning, net zoals de in de overeenkomst bedoelde onderhoudsloods,
- dat de (tweede verweerster) zich ertoe verbond een controletoren op te trekken (artikel 

19), dat zij zich ertoe verbond een brandstofopslag te leveren en te onderhouden, met een 
minimale capaciteit van een miljoen liter, met de mogelijkheid voor (de derde verweer-
ster) om de uitbreiding ervan te eisen (artikel 21),

- dat het vliegveld 24 uur op 24 en 365 dagen op 365 geopend zou zijn en dat er een 
correcte krachtbron beschikbaar zou zijn voor de activiteiten van (de derde verweerster) 
(ongeveer 2000 ampère) met ter versterking een reserve die een ononderbroken levering 
van energie mogelijk maakt (artikel 37), wat de vergunning vereiste om twee hoogspan-
ningscabines 15 Kv te installeren.

De eisers concludeerden op pagina 343 dat die projectovereenkomst tot zware milieu-
hinder leidde, aangezien zij de conditio sine qua non vormde voor de komst van een maat-
schappij die eiste de nog te bouwen voorzieningen 365 dagen per jaar, zonder onderbre-
king, te kunnen gebruiken, en die in het contract een overeenkomst invoegt die haar toe-
staat een onbeperkt aantal bewegingen uit te voeren, ook ’s nachts, en voerden op pagina 
346 aan, nadat zij het arrest van het Hof van Justitie van 16 september 1996 hadden on-
derzocht, dat genoemde overeenkomst van 26 februari 1996, wel degelijk het bestaan van 
een project in de zin van bijlage II bij de richtlijn impliceert, omdat zij werken plant om 
een vliegveld te wijzigen.

Besluit
Bijgevolg, doordat het hof van beroep oordeelt dat “ zowel de richtlijn als het decreet 

het begrip vliegveld beschouwen en omschrijven in functie van de lengte van zijn start- en 
landingsbaan en niet in functie van de installaties bij de start- en landingsbaan, zoals lood-
sen of zelfs een controletoren”, en daaruit afleidt dat de richtlijn niet van toepassing was 
op de herstructurering van een vliegveld, aangezien de start-  en landingsbaan van dat 
vliegveld niet gewijzigd is, miskent dat hof het begrip “ project” in de zin van de richtlijn 
85/337/EEG van de Raad (schending van artikel 1 van de richtlijn 85/337/EEG van de 
Raad van 25 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 
97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997) en miskent het het toepassingsgebied van de 
richtlijn, zoals dit omschreven is bij de artikelen 1, 2 en 4, blijkens welke elk project met 
betrekking tot een vliegveld met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter, 
dat aanzienlijke gevolgen voor het milieu kan hebben, aan een milieu-effectbeoordeling 
moet  worden  onderworpen  (schending  van  de  artikelen  1  en  4  van  de  richtlijn 
85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 zoals zij van toepassing was vóór de wijziging 
ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997). Bovendien schendt het 
de bepalingen van bijlage II bij de richtlijn 85/337 vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 
97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997, die vervat zijn in punt 12, in zoverre dit met 
name verwijst naar wijzigingswerken aan een vliegveld, zoals bedoeld in punt 7 van bijla-
ge I bij de richtlijn, doordat het, althans impliciet, van oordeel is dat die wijzigingen nood-
zakelijkerwijs ertoe zouden moeten strekken de start- en landingsbaan te wijzigen of ze te 
verlengen (schending van artikel 4, §2, van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 
juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten, zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG 
van de Raad van 3 maart 1997, alsook punt 7 van bijlage I en punt 12 van bijlage II bij  
voornoemde richtlijn 85/337/EEG). Het hof van beroep schendt tevens de artikelen 1, 2, 
3, 4, 5, 9 en 10 van het decreet van het Waalse Gewest van 11 september 1985 tot organi-
satie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest, dat de 
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richtlijn in Belgisch recht omzet m.b.t het Waalse Gewest, alsook bijlage I ervan, zoals 
het van toepassing was vóór zijn wijziging bij het decreet van 11 maart 1999, en de artike-
len 3, 4, 5, 6 en 8 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 31 oktober 1991 
tot uitvoering van het decreet van 11 september 1985 houdende organisatie van de milieu-
effectbeoordeling in het Waalse Gewest, alsook bijlage II ervan, zoals het van toepassing 
was vóór zijn wijziging bij het besluit van 4 juli 2002, door te oordelen dat de andere wer-
ken dan die welke betrekking hebben op de start- en landingsbaan van een vliegveld, met 
uitsluiting van wijzigingen aan de infrastructuur van het betrokken vliegveld, niet onder 
de toepassing van dat decreet en van dat besluit vallen. Bijgevolg kon het hof van beroep 
niet naar recht, impliciet maar zeker, beslissen dat de bij de overeenkomst van 26 februari 
1996 bedoelde werken die ertoe strekten het vliegveld in te richten ten behoeve van een 
van de partijen bij die overeenkomst, geen project in de zin van de richtlijn konden uitma-
ken, althans zonder te onderzoeken of ze aanzienlijke gevolgen voor het milieu zouden 
kunnen hebben (schending van de artikelen 1, 2, 4 van de richtlijn 85/337/EEG van de 
Raad van 25 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 
97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997, 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 10 van het decreet van het 
Waalse Gewest van 11 september 1985 tot organisatie van de waardering van de weersla-
gen op het leefmilieu in het Waalse Gewest, dat de richtlijn in Belgisch recht omzet m.b.t 
het Waalse Gewest, alsook bijlage I ervan, zoals het van toepassing was vóór zijn wijzi-
ging bij het decreet van 11 maart 1999, en de artikelen 3, 4, 5, 6 en 8 van het besluit van 
de Waalse Gewestexecutieve van 31 oktober 1991 tot uitvoering van het decreet van 11 
september 1985 houdende organisatie van de milieu-effectbeoordeling in het Waalse Ge-
west, alsook bijlage II ervan, zoals het van toepassing was vóór zijn wijziging bij het be-
sluit van 4 juli 2002).

Op zijn minst verzoeken de eisers dat het Hof, alvorens recht te doen, de volgende vra-
gen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorlegt:

Vraag 1:
Is een overeenkomst tussen de overheid en een privéfirma die werd ondertekend opdat 

die firma zich zou kunnen vestigen op de gronden van een luchthaven en die de nauwkeu-
rige omschrijving bevat van de toekomstige infrastructuurwerken, van het aantal nacht- en 
dagvluchten na de vestiging van de firma, een ‘project’ in de zin van de richtlijn 85/337 ?

Vraag 2:
Vallen de wijzigingswerken in de infrastructuur van een bestaand vliegveld om het aan 

te passen aan een geplande toename van nacht- en dagvluchten zonder verlenging van de 
start- en landingsbaan, onder het begrip project, waarvoor een milieu-effectbeoordeling 
vereist is in de zin van de artikelen 1, 2 en 4 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 
25 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particulie-
re  projecten,  zoals  zij  van  toepassing  was  vóór  de  wijziging  ervan  bij  de  richtlijn 
97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997 ?

Vraag 3:
Moet de Lidstaat, aangezien de geplande toename van de activiteit van een luchthaven 

niet rechtstreeks wordt bedoeld door de bijlagen van de richtlijn 85/337/EEG, niettemin 
met die toename rekening houden wanneer hij het mogelijke milieu-effect onderzoekt van 
de wijzigingen in de infrastructuur van die luchthaven teneinde die uitgebreide activiteit te 
kunnen opvangen ?

Tweede onderdeel
De benadeelde van een fout, of zij nu bestaat in een onwettigheid dan wel in een foutie-

ve gedraging, heeft ten laste van de dader van de fout recht op schadevergoeding, voor zo-
ver er een oorzakelijk verband bestaat tussen, enerzijds, de aangevoerde fout, en ander-
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zijds, de schade.
Teneinde het bestaan van een dergelijk oorzakelijk verband te bepalen, dient de bodem-

rechter na te gaan of de aangevoerde schade zich, zonder de fout, op dezelfde wijze zou 
hebben voorgedaan, waarbij een negatief antwoord tot de slotsom moet leiden dat er een 
oorzakelijk verband bestaat tussen de aangevoerde fout en de aangevoerde schade.

In deze zaak vorderden de eisers dat de (eerste verweerder) zou worden veroordeeld om 
hen te vergoeden voor de zeer aanzienlijke geluidshinder, vooral ‘s nachts, en de gevolgen 
daarvan voor hun slaap en gezondheid, onder aanvoering op pagina 443 van hun samen-
vattende conclusie dat het oorzakelijk verband vast stond tussen de fout, zijnde het ontbre-
ken van een effectonderzoek voorafgaandelijk aan de aanvragen tot stedenbouwkundige 
en exploitatievergunningen die noodzakelijk waren om de in de overeenkomst van 26 fe-
bruari 1996 bedoelde werken te realiseren, waardoor zowel de vergunningen vereist voor 
de uitvoering van die overeenkomst als de voorzieningen bedoeld in die vergunningen en 
hun gebruik onwettig waren, en de hinder die voortvloeit uit een onwettige exploitatie.

Zij voerden met name aan dat de (eerste verweerder) aan de hand van een ernstig mili-
eu-effectonderzoek de uitermate grote weerslag had kunnen vaststellen van de activiteit 
van  (de  derde  verweerster)  op  het  milieu  en  vermeldden  daartoe  het  voorbeeld  van 
Straatsburg waar na afloop van het verslag Muzet-Vallet, beslist werd D.H.L. en zijn koe-
riervluchten niet toe te laten wegens de ernstige hinder die zulks zou meebrengen.

De eisers voerden daarin aan dat omwonenden, met toepassing van de wetgeving inza-
ke de milieu-effectbeoordeling, zich hadden moeten kunnen uitspreken over het project en 
over de milieu-effectonderzoek, naar aanleiding van een ernstig openbaar onderzoek dat 
duidelijk zou vermelden dat het erom ging de noodzakelijke omstandigheden te scheppen 
om talrijke nachtvluchten mogelijk te maken en dat de (eerste verweerder), bij gebrek aan 
weigering  van  de vergunningen,  op  zijn  minst,  drastische exploitatievoorwaarden had 
moeten opleggen.

Voorts voerden de eisers aan dat de redenering van de (eerste verweerder) hoe dan ook 
strijdig was met de equivalentietheorie, aangezien, in concreto, de schade te wijten is aan 
een exploitatie die onwettig blijkt. Maar nu de exploitatie onwettig is, staat het niet aan de 
rechter, op straffe dat hij zich in de plaats stelt van administratieve procedures waarin het 
milieurecht voorziet en dus het beginsel van de scheiding der machten miskent, te zeggen 
dat zij wettig had kunnen zijn en dat er dus geen oorzakelijk verband zou zijn.

Bijgevolg kwamen de eisers tot de slotsom dat, wat het verleden betreft, het de rechter 
behoorde de in het verleden ondergane schade bij equivalent te herstellen, door alle scha-
de te vergoeden die de omwonenden hadden geleden door het gebruik van de voorzienin-
gen, bedoeld in de overeenkomst van 26 februari 1996, en voerden aan dat alle hinder die 
werd veroorzaakt door (de derde verweerster), de voornaamste gebruiker van die voorzie-
ningen, onwettig is zodat de schade die eruit voortvloeit volledig moet worden hersteld, 
hoofdelijk door (de eerste drie verweerders).

Wat de toekomst betreft, concludeerden zij dat het gebruik van de onwettige voorzie-
ningen voortduurde, zodat de rechter diende te beletten dat de fout en de schade bleven 
voortbestaan, door het gebruik te verbieden van de in de overeenkomst van 26 februari 
1996 bedoelde voorzieningen, met inbegrip van alle loodsen die ter beschikking van (de 
derde verweerster) waren gesteld, wat a fortiori betekent dat de nachtvluchten verboden 
moeten worden zolang er geen nieuwe vergunningen zijn verleend in overeenstemming 
met de Europese en Waalse wetgeving.

Besluit
Door niet te antwoorden op het middel van de eisers op pagina 444 van hun samenvat-

tende conclusie, dat aanvoert dat het hof van beroep geen rechtsmacht heeft om uitspraak 
te doen over de vraag of de administratieve overheid precies dezelfde beoordeling zou ge-
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had hebben over het luchthavenbeleid, dat aan de oorsprong ligt van de hinder die de ei-
sers ondervinden, verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing niet naar recht (schen-
ding van artikel 149 van de Grondwet van 17 februari 1994). Althans, door de vordering 
te verwerpen in zoverre zij gegrond was op het ontbreken van een milieu-effectonderzoek, 
op grond dat “meer bepaald, m.b.t. de richtlijn 85/337 EEG betreffende de milieu-effect-
beoordeling en het decreet tot omzetting van die richtlijn, (het) geenszins bewezen is dat 
de  (eerste  verweerder),  indien  er  een milieu-effectbeoordeling of  –onderzoek was ge-
weest, of nog, meer gedetailleerde milieu-effectrapporten, niet precies dezelfde beoorde-
ling zou hebben gehad over het te volgen luchthavenbeleid”, doet het hof van beroep recht 
met miskenning van het algemeen beginsel van de scheiding der machten (schending van 
de artikelen 33 tot 41 van de Grondwet, waaronder inzonderheid (artikel) 33, tweede lid, 
alsook miskenning van het algemeen beginsel van de scheiding der machten, dat erin ver-
vat is). Bovendien heeft het hof van beroep niet naar recht een oorzakelijk verband kun-
nen uitsluiten, tussen, enerzijds, het onwettige ontbreken van een milieu-effectonderzoek, 
waardoor alle vergunningen die noodzakelijk waren voor de verwezenlijking van de over-
eenkomst van 26 februari 1996 onwettig zijn, en, anderzijds, de schade geleden tijdens de 
hele  periode  waarin  de  onwettig  opgetrokken  voorzieningen  gebruikt  werden  en  nog 
steeds gebruikt worden, op grond van de door het hof van beroep in aanmerking genomen 
gegevens, waaruit geenszins blijkt dat het rekening gehouden heeft met de implicaties van 
een dergelijk onderzoek, dat onder meer een raadpleging van de bevolking omvat, welke 
noodzakelijkerwijs zouden geleid hebben tot het opleggen van drastische exploitatievoor-
waarden (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek). Althans, 
in zoverre uit de lezing van het arrest niet blijkt dat het hof van beroep rekening heeft ge-
houden met de implicaties van een milieu-effectonderzoek, zoals voorgeschreven bij de 
richtlijn 85/337 van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten en bij het Waalse decreet van 11 septem-
ber 1985 tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het 
Waalse Gewest,  met alle  na te leven voorschriften,  zoals  de bevolkingsraadplegingen, 
plaatst het hof van beroep het Hof in de onmogelijkheid om de wettigheid van de beslis-
sing te toetsen, en verantwoordt het bijgevolg, zijn beslissing niet naar recht (schending 
van artikel 149 van de Grondwet van 17 februari 1994). Ten slotte, in zoverre het hof van 
beroep het herstel van het ontbreken van een door de Europese richtlijn 85/337 opgelegde 
effectbeoordeling laat afhangen van het door de eisers te leveren absolute bewijs dat de 
(eerste verweerder) niet dezelfde houding zou hebben gehad indien hij een milieu-effect-
onderzoek had uitgevoerd over het in de overeenkomst van 26 februari 1996 vervatte pro-
ject, bemoeilijkt het hof van beroep, althans in extreme mate, de uitoefening van de door 
de communautaire rechtsorde verleende rechten en schendt het aldus de artikelen 10 van 
het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, in de ge-
consolideerde versie ervan, zoals het van kracht is sinds de wijziging en de nieuwe num-
mering die zijn ingevoegd bij het Verdrag van 2 oktober 1997, bekrachtigd bij de wet van 
10 augustus 1998 en 2, §1, van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 be-
treffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zo-
als zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad 
van 3 maart 1997.

Derde onderdeel
Luidens artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, begaat de rechter een onwettig-

heid wanneer hij nalaat uitspraak te doen over één van de punten van de vordering.
Op pagina 480 tot 481 van hun conclusie voerden de eisers aan dat een gedeelte van de 

gevorderde maatregelen, namelijk de staking van het gebruik van de onwettige voorzie-
ningen, gegrond waren op de onwettigheid van de vergunningen voor de activiteiten van 
het vliegveld, meer bepaald ’s nachts.
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Zij hielden met name staande dat het legaliteitsbeginsel vereist dat de milieuwetgeving 
zowel voor particulieren als voor administratieve overheden geldt. Laatstgenoemden mo-
gen,  net  zoals  de  particulieren,  slechts  een  geklasseerde  inrichting  exploiteren  of  een 
bouwwerk oprichten als zij over een speciaal daartoe bestemde vergunning beschikken.

Als de vergunning die de administratie heeft nietig of onwettig blijkt te zijn, mag zij, 
met toepassing van het legaliteitsbeginsel, de door de vergunning gedekte exploitatie niet 
voortzetten.

Wanneer  de  (eerste  verweerder)  zelf  de  begunstigde  van  zijn  vergunningen  is,  be-
schermt de scheiding der machten hem niet tegen het onwettig verklaren van die vergun-
ningen, ofwel door de Raad van State ofwel door de rechterlijke rechter, waaruit logi-
scherwijze volgt dat de door de onwettige vergunning gedekte activiteit wordt gestaakt.

Op pagina 483 van hun samenvattende conclusie preciseerden zij dat uitgerekend het 
legaliteitsbeginsel, de eerste peiler van de rechtstaat, vereist dat een einde wordt gemaakt 
aan een onwettige activiteit die het welzijn van personen schaadt.

Bijgevolg vroegen de eisers, in het kader van hun incidenteel hoger beroep op pagina 
671, aan het hof van beroep “om vast te stellen en voor recht te zeggen dat alle sinds janu-
ari 1992 verleende administratieve vergunningen inzake stedenbouw of exploitatie, ver-
leend werden met schending van de Waalse en Europese bepalingen betreffende de mili-
eu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten en dat ze met toe-
passing van de artikelen 5, derde lid, derde streepje, 9 en 10 van het decreet van 11 sep-
tember 1985 tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het 
Waalse Gewest volstrekt nietig zijn en dat die vergunningen op grond van artikel 159 van 
de Grondwet geweigerd moeten worden”.

Besluit
Doordat het hof van beroep weigert recht te doen (op) de vordering tot staking van het 

gebruik van de onwettige infrastructuur in zoverre het berustte op de onwettigheid ten ge-
volge van het ontbreken van een milieu-effectbeoordeling, wijst het zijn arrest met schen-
ding van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, of antwoordt het op zijn minst 
niet op de samenvattende conclusie waarin de eisers aanvoerden dat het legaliteitsbeginsel 
vereiste  dat  een  eind  werd  gemaakt  aan  het  gebruik  van  de  onwettige  infrastructuur 
(schending van artikel 149 van de Grondwet). Het hof van beroep schendt hoe dan ook ar-
tikel 159 van de Grondwet door te weigeren recht te doen op die vordering (schending 
van de artikelen 159 van de Grondwet,  en voor  zoveel als nodig,  5,  derde lid,  derde 
streepje, 9 en 10 van het decreet van 11 september 1985 tot organisatie van de waardering 
van de weerslagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest, zoals het van toepassing was 
vóór de wijziging ervan bij het decreet van 11 maart 1999).

B. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0130.F
In hun cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest 

is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan.
C. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0131.F.
In hun cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest 

is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan. 
D. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0132.F.
In hun cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest 

is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan. 
E. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0134.F.
In hun cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest 

is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan. 
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F. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0135.F.
In hun cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest 

is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan. 
G. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0136.F.
In hun cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest 

is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan. 
H. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0222.F.
In hun cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest 

is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan. 
I. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0224.F.
In hun cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest 

is gevoegd, voeren de eisers zes middelen aan.
J. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0129.F.
De eisers voeren vier middelen aan waarvan de eerste twee als volgt zijn gesteld.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 780, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vorderingen van de omwonenden tegen (de eerste drie 

verweerders) en de (zesde verweerster) niet gegrond, verklaart het arrest bindend voor de 
(vierde verweerster) en (voor de vijfde verweerder) en veroordeelt de omwonenden tot de 
kosten in beide aanleggen van de (eerste drie verweerders).

Grieven
Luidens artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek bevat het vonnis, op straffe van nie-

tigheid, behalve de gronden en het beschikkende gedeelte, de naam, de voornaam en de 
woonplaats die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies hebben opgegeven. In 
dit geval, aldus de samenvattende conclusie van de door Mr. Misson vertegenwoordigde 
omwonenden (pagina 68) onder nummer 317, verschenen en concludeerden de heer J. L., 
geboren op 11 mei 1939, beheerder van vennootschappen, wonende in 4460 Grâce-Hol-
logne, rue du Ferdou, 74, alsook juffrouw C. –M. L., geboren op 1 juli 1975, wonende in 
4020 Luik, quai des Ardennes, 16, die tussenkomt in haar hoedanigheid van eigenaar van 
het pand gelegen in de rue Ferdou, 76. Het bestreden arrest vermeldt van pagina 2 tot pa-
gina 120 de identiteit van de eisende partijen, behalve die van de voornoemde partijen. 
Het vermeldt dus niet de naam, de voornaam en de woonplaats van alle eisende partijen in 
het geding, en schendt bijgevolg artikel 780, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33, 36 tot 41, 149 en 159 van de Grondwet;
-  artikel 10 (oud artikel 5) van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-

schap van 25 maart 1957, bekrachtigd bij de wet van 25 maart 1957, in zijn versie gecon-
solideerd te Amsterdam op 2 oktober 1997, bekrachtigd bij de wet van 10 augustus 1998;

- de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 
betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, 
zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de 
Raad van 3 maart 1997; punten 7 van bijlage I en 12 van bijlage II bij de voornoemde 
richtlijn 85/337/EG;
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- de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, §2, en 17 van het decreet van het Waalse Gewest 
van 11 september 1985 tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leef-
milieu in het Waalse Gewest, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het 
decreet van 11 maart 1999; punt 7 van bijlage I bij dat decreet;

- de artikelen 3, 4, 5, 6, 8, §3, 9 en 41 tot 51 van het besluit van de Waalse Gewestexe-
cutieve van 31 oktober 1991 tot uitvoering van het decreet van 11 september 1985 hou-
dende organisatie van de milieu-effectbeoordeling in het Waalse Gewest, zoals het van 
toepassing was vóór de opheffing ervan door het besluit van 4 juli 2002; punt 8 van bijla-
ge II bij dat besluit;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van de scheiding der machten, vervat in artikel 33, tweede lid, 

van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Luik, bij zijn bestreden arrest, stelt eerst vast dat de eisers om-

wonenden zijn van het vliegveld van Luik-Bierset; dat (eerste verweerder), nadat hij de 
vennootschap Tractebel in 1991 met een economische studie had belast, besliste er een ac-
tiviteit van luchtvrachtvervoer op te zetten die 24 uur op 24 operationeel zou zijn; dat de 
(eerste  verweerder)  en  de  (tweede  verweerster)  overeenkomsten  hebben  gesloten  met 
luchtvrachtoperatoren, namelijk de (zesde verweerster) op een onbepaalde datum, en met 
de (derde verweerster) op 26 februari 1996; dat de (zesde verweerster) in mei 1996 haar 
eerste nachtvluchten uitvoerde; dat de (derde verweerster) in maart 1998 met haar nacht-
vluchten begon; “dat de door het vliegveld van Bierset veroorzaakte hinder ondraaglijk is 
in bepaalde zones” (arrest, p. 156); dat de eisers voor het hof van beroep herstel van de 
schade vorderen die zij door de geluidshinder van de nachtvluchten ondergaan; dat de om-
wonenden tot staving van hun vordering hebben aangevoerd dat de richtlijn 85/337EEG 
betreffende de milieu-effectbeoordeling en het Waals decreet dat die richtlijn omzet, niet 
werden nageleefd,

en op de conclusie van de omwonenden die in dat verband staande hielden dat de voor-
noemde overeenkomst van 26 februari 1996 een “project” is in de zin van die richlijn, 
zulks op de volgende gronden : dat die overeenkomst met name bepaalde dat de hoofd-
baan (23L/05R) van het vliegveld over haar hele lengte operationeel zou zijn en uitgerust 
zou worden met een landingssysteem, dat de parallelle landingsbaan (23R) uiterlijk op 1 
maart 1996 uitgerust zou zijn, dat de baan 23L/05 tot 45 meter verbreed zou worden om te 
voldoen aan de normen om er een Airbus 300 te laten manœuvreren, dat de baan 23ML 
uitgerust zou worden met twee bijkomende snelle uitgangsbanen, dat de A.T.C.-toren zou 
worden verplaatst, dat een nieuwe parkeerzone van 18 ha vlak tegenover de voornaamste 
sorteerinstallatie van (de derde verweerster) zou worden ingericht,  dat de parkeerzone 
zou worden uitgebreid in de richting van de loods voor het onderhoud van de vliegtuigen 
en verbonden zou worden met de nieuwe snelle uitgangsbaan, dat een controletoren zou 
worden gebouwd, dat zou worden voorzien in een brandstofopslag, met een minimale ca-
paciteit van een miljoen liter, met de mogelijkheid voor (de derde verweerster) om de uit-
breiding ervan te eisen, dat het vliegveld 24 uur op 24 en 365 dagen op 365 geopend zou 
zijn en dat er een correcte krachtbron beschikbaar zou zijn voor de activiteiten van (de 
derde verweerster) (ongeveer 2000 ampère) met ter versterking een reserve die een onon-
derbroken levering van energie mogelijk maakt, hetgeen de vergunning vereiste om twee 
hoogspanningcabines van 15 Kv te bouwen; dat die projectovereenkomst tot zware mili-
euhinder leidde, aangezien zij de conditio sine qua non vormde voor de komst van een 
maatschappij die eiste de nog te bouwen voorzieningen 365 dagen per jaar, ook ’s nachts, 
zonder onderbreking, te kunnen gebruiken; en dat genoemde overeenkomst van 26 februa-
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ri 1996, wel degelijk een project in de zin van bijlage II bij de richtlijn was, omdat zij 
werken plande om een vliegveld te wijzigen (samenvattende conclusie van Mr. Misson, p. 
340 tot 346),

en verder op de conclusie van de omwonenden die vroegen dat aan het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen prejudiciële vragen zouden worden gesteld m.b.t. de 
toepassing van de richtlijn 85/337 EEG op die projectovereenkomst van 26 februari 1996,

verklaart het Hof van Beroep te Luik de vorderingen van de eisers niet gegrond “in zo-
verre daarin wordt gevorderd dat het hof (van beroep) prejudiciële vragen stelt aan het 
H.v.J.; in zoverre ze onwettigheden willen doen uitspreken die een oorzakelijk verband 
vertonen met de grondslag van de hoofdvordering die steunt op een foutief gedrag of op 
een onevenredige inmenging, in zoverre ze berusten op artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en artikel 1 van het aanvullend Protocol” en veroordeelt de eisers tot de kosten van de 
twee gedingen (van de eerste drie verweerders), waarbij dat arrest bindend wordt ver-
klaard voor de (vierde verweerster), (voor de vijfde verweerder), alsook voor de (zesde 
verweerster).

Het bestreden arrest grondt zijn beslissing op de onderstaande redenen:
(1) Betreffende de richtlijn 85/337 EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling en het 

Waalse omzettingsdecreet : “de bewuste richtlijn bevat een bijlage I met daarin een lijst 
projecten waarvoor een milieu-effectbeoordeling verplicht is. Die lijst vermeldt de aanleg 
van een vliegveld ‘met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter’. Bijlage II 
bij de richtlijn vermeldt projecten waarvoor een effectbeoordeling nodig is indien de Lid-
staten ‘van oordeel zijn dat hun kenmerken zulks noodzakelijk maken’. Die lijst vermeldt 
de ‘wijzigingen in projecten van bijlage I’, met name, de wijziging in de aanleg van een 
vliegveld. Het decreet van 11 september 1985 heeft de bewuste richtlijn trouw omgezet, 
door, onder meer, de lijst van bijlage I bij de richtlijn letterlijk over te nemen. Het uitvoe-
ringsbesluit van 31 oktober 1991 beoogt nog steeds de ‘aanleg ... van vliegvelden’ ook al 
breidt het de toepassing uit door te preciseren ‘met een start- en landingsbaan van of lan-
ger dan 1.200 M, met inbegrip van de verlenging van bestaande banen boven die afstand’ 
(...). Betreffende de feitelijke gegevens die eigen zijn aan deze zaak, dient erop gewezen 
dat de start- en landingsbaan van het vliegveld van Bierset beduidend langer is dan 2.100 
meter, dat zij bestond al lang voor de inwerkingtreding van de richtlijn en van het omzet-
tingsdecreet, en dat zij niet werd verlengd om de komst van nachtvluchten in 1996 en 
1998 mogelijk te maken. Gelet op die feitelijke gegevens, weiden de omwonenden uitvoe-
rig maar tevergeefs uit over het begrip vliegveld. Het is immers vanzelfsprekend dat zo-
wel de richtlijn als het decreet het begrip vliegveld beschouwen en omschrijven in functie 
van de lengte van de start- en landingsbaan en niet in functie van de installaties bij de 
start- en landingsbaan, zoals loodsen of zelfs een controletoren. Bovendien doelt bijlage I 
bij de richtlijn op de ‘aanleg’ van een vliegveld en bijlage II, die, ter herinnering, enkel 
doelt op de gevallen waarvoor de Lidstaten een effectonderzoek kunnen opleggen, spreekt 
over de wijziging in een project bedoeld in bijlage I, dus de wijziging in de aanleg. In dit 
geval was er dus noch aanleg noch wijziging in de aanleg van een vliegveld in de zin van 
de aangevoerde bepalingen, aangezien de lengte van de start- en landingsbaan niet werd 
gewijzigd. Uit dat onderzoek volgt dat de argumenten van Mr. Lebrun, meer bepaald be-
treffende een definitie van vliegveld die hij aan andere wettelijke of verordenende bepa-
lingen ontleent (...) of betreffende een toepassing van artikel 9 van het besluit van 31 ok-
tober 1991 dat het heeft over een nieuw project dat voorziet in ‘de capaciteitsverhoging 
van een bestaande inrichting met meer dan één vijfde van de capaciteit van oorsprong die 
de overschrijding van de als drempelwaarde in bijlage II aangegeven capaciteit veroor-
zaakt’ (…). Precies door die zelfde feitelijke omstandigheden wordt het trouwens voor de 
omwonenden enorm moeilijk, eigenlijk onmogelijk, om uit te maken waarin het project of 
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de vergunning, bedoeld in de richtlijn, zou kunnen bestaan. In dit geval bestond het vlieg-
veld immers al lang voor de inwerkingtreding van de richtlijn. Er is dus geen project ge-
weest noch een duidelijk identificeerbare en voorafgaande vergunning, in de zin van de 
richtlijn of van het bewuste decreet, om nachtvluchten of de komst van integratoren mo-
gelijk te maken; het probleem heeft niets te maken met de aanleg of werken, maar wel 
met de vergunning om een bestaande vliegveldinfrastructuur te exploiteren. (…) In dat 
opzicht proberen de omwonenden op arbitraire wijze sommige tot stand gekomen hande-
lingen of beslissingen te bestempelen als mogelijke projecten of  vergunningen in de zin 
van de richtlijn (…). 

Gelet op de bovenstaande redenering heeft het geen zin in die logica te treden en zich 
meer bepaald vragen te stellen of een gewestplan al dan niet als een vergunning kan wor-
den aangemerkt; aldus acht het hof (van beroep) het nutteloos om aan het H.v. J. de door 
de omwonenden vermelde prejudiciële vragen te stellen” (arrest p. 134-135). “Aldus is het 
ontbreken van een effectbeoordeling evenmin een formele onwettigheid” (arrest, p. 136). 
“Daaraan kan worden toegevoegd dat het onaanvaardbaar is alle vergunningen te bunde-
len om daaruit te trachten af te leiden dat er een meer algemeen project is, dat hoe dan ook 
niet strookt met het begrip ‘aanleg’ van een vliegveld in de zin van de aangevoerde bepa-
lingen. De bedoelde vergunningen bestaan in een reeks vergunningen waarvoor op zich 
geen effectonderzoek vereist is en waarvan de rapporten, op zich, voldoende met redenen 
omkleed waren. Bijgevolg waren die bewuste vergunningen geenszins nietig of onwettig. 
Betreffende het argument dat wordt afgeleid uit de bepaling van het decreet volgens wel-
ke ‘de bevoegde autoriteit, (wanneer zij) van mening is dat de weerslagen belangrijk zou-
den kunnen zijn (…) het opstellen van een studie inzake de weerslagen op het leefmilieu 
voor(schrijft)’ (artikel 10, §4), maakt die bepaling gewag van een beoordelingsbevoegd-
heid van de administratie die in het geval van een onwettigheid niet kan worden gestraft 
maar die beschouwd zal kunnen worden als een fout in het kader van de analyse die hier-
onder zal worden gemaakt” (arrest, p. 136-137).

(2) Betreffende het oorzakelijk verband tussen de aangevoerde schending van de richt-
lijn  85/337 EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling en het Waalse omzettingsde-
creet, en de aangevoerde schade: “(...) Het is geenszins bewezen dat de (eerste verweer-
der), indien er een milieu-effectbeoordeling of –onderzoek was geweest, of nog, meer ge-
detailleerde milieu-effectrapporten, niet precies dezelfde beoordeling zou hebben gehad 
over het te volgen luchthavenbeleid. (…) De analyse in die fase maakt de vragen die de 
omwonenden aan het H.v.J. willen doen stellen, des te minder relevant in zoverre het ant-
woord op die vragen, bij gebrek aan oorzakelijk verband, hoe dan ook de oplossing van 
dit geschil niet zou baten. M.b.t. dit concrete punt is het trouwens interessant erop te wij-
zen dat de (eerste verweerder) geenszins zijn voornemen heeft laten varen om het gewest-
plan te wijzigen en de start- en landingsbaan van het vliegveld te doen verlengen om het 
gebruik door zware, volgeladen vrachtvliegtuigen mogelijk te maken, terwijl later verrich-
te milieu-effectonderzoeken, met name het Polyart-onderzoek, duidelijk en op gedetail-
leerde wijze aantonen dat het huidige luchthavenbeleid milieu-effectproblemen veroor-
zaakt die nog zullen toenemen door de verlenging van de start- en landingsbaan en de bij-
komende activiteiten die daardoor mogelijk zullen worden (…). Betreffende het specifie-
ke argument van de nietigheid van bepaalde bouw- of exploitatievergunningen, kan men 
stellen dat de in die fase vermelde infrastructuur weliswaar dient om de activiteit van car-
gomaatschappijen mogelijk te maken of te vergemakkelijken, maar het is geenszins die 
infrastructuur op zich die de geluidshinder voor de omwonenden veroorzaakt (zie de rede-
nering op p. 136 en 137 van het beroepen vonnis van 9 februari 2001, die door het hof 
(van beroep) wordt overgenomen)”. In hoofdzaak had de rechter in dat verband geoor-
deeld dat “het moeilijk lijkt staande te houden dat de overheid, doordat zij geen duidelij-
ker voorafgaand milieu-effectrapport eist (men mag immers niet denken dat er geen waren 
of  dat  ze  zwegen  over  het  geluidsprobleem)  noch  een  milieu-effectonderzoek  oplegt, 
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slecht geïnformeerd zou zijn over de mogelijke milieuhinder. Er mag niet uit het oog wor-
den verloren dat de litigieuze bouwwerken en activiteiten duidelijk ingeschreven waren in 
het kader van de ontwikkeling van het vliegveld, dat zowel de plaatselijke overheid als de 
toezichthoudende overheid er niet onwetend over waren en dat de geluidshinder die ge-
paard gaat met de ontwikkeling van een vliegveld niet kan worden betwist en ook niet 
wordt betwist” en dat “indien evenwel ervan wordt uitgegaan dat de omwonenden geen 
bezwaren zouden hebben over de procedure tot toekenning van de vergunningen voor die 
voorzieningen binnen de zone van het vliegveld, de hinder die zij ervan ondergaan daar-
om niet minder zou zijn”.

(3) Betreffende het specifieke onderzoek van het onrechtmatige gedrag in het kader van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek: “(...) het onrechtmatige gedrag dat in deze fase 
in aanmerking zou kunnen worden genomen, is een gewone fout in verhouding tot een 
normaal en toegewijd gedrag dat men van een openbare overheid kan verwachten. In die 
context (...),  kunnen de algemene beginselen die niet rechtstreeks op een onwettigheid 
kunnen worden toegepast, bij gebrek aan directe werking, zoals het voorzichtigheidsbe-
ginsel of het beginsel van goed bestuur, wel interessant zijn voor de erkenning van een 
foutief gedrag” (arrest, p. 150). Betreffende “het feit dat er studies zijn besteld vóór het 
begin van de activiteit (van de derde verweerster)”: “drie studies zijn besteld vóór het be-
gin  van de activiteit  (van  de  derde  verweerster),  namelijk:  de  A-Tech-studie  over  de 
akoestische toestand (...); de C.E.D.I.A.-studie over akoestische voorstudie van het vlieg-
veld (...); de A-Tech-studie over de optimalisering van de start- en landingsbanen (...). Het 
feit dat die studies besteld zijn, kan zeker niet als een fout worden aangemerkt aan de zij-
de van de (eerste verweerder) (...). Er dient vastgesteld dat een belangrijk verwijt aan die 
studies in werkelijkheid betrekking heeft op hetgeen ze niet vermelden. Die studies zijn 
immers technische studies en ze werden niet gehouden zoals een effectonderzoek gehou-
den had kunnen worden. Dat kan die studiebureaus niet worden aangewreven aangezien 
zij uitgevoerd hebben wat hun werd gevraagd. Bovendien hebben die studies ook het spe-
cifieke milieuprobleem van het vliegveld van Bierset onderzocht (...). Daarentegen zou 
men de (eerste verweerder) kunnen verwijten, ook al was hij wettelijk daartoe niet ver-
plicht (zie hoger), dat hij, niettemin, een dergelijke studie niet heeft laten uitvoeren (ar-
rest, p. 154-155). “In diezelfde context voeren de omwonenden uitgebreid het effectonder-
zoek door het bureau Polyart aan (...). Wat die Polyart-studie betreft, dient er opgemerkt 
dat het om een effectonderzoek gaat dat uitgevoerd is in het kader van de wijziging van 
het gewestplan Luik en aldus is uitgevoerd in 2001. Niettemin onderzoekt die studie alle 
problemen i.v.m. met de maatregelen die genomen werden of moeten genomen worden 
om de hinder voor de omwonenden te beperken en, meer bepaald de gehele kwestie van 
de terugkoop (...). Dat onderzoek is inderdaad erg kritisch over de gevolgen van de activi-
teit van het vliegveld. Dat is een normaal gegeven aangezien zulks het doel is van dat 
soort studies (...). Dat onderzoek heeft de (eerste verweerder) geenszins belet om de wijzi-
ging van het gewestplan Luik en de verlenging van de start- en landingsbaan verder te 
willen doorvoeren, welk gegeven aantoont dat, ook al zou men oordelen dat de (eerste 
verweerder), ofwel wettelijk gezien, ofwel krachtens het voorzichtigheidsbeginsel, voor-
gaandelijk een effectonderzoek of –beoordeling had moeten laten uitvoeren, het niet be-
wezen is dat een dergelijk onderzoek of beoordeling hem ertoe zou aangezet hebben om te 
verzaken aan zijn projecten om de koerieractiviteit te ontwikkelen door de komst van een 
grote integrator naar Bierset” (arrest, p. 155-156).

Grieven
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest antwoordt niet op de voornoemde middelen van de samenvattende 

conclusie van Mr.  Misson,  pagina 340 tot  346, waarin werd staande gehouden dat de 
overeenkomst van 26 februari 1996 tussen de (tweede verweerster), de (eerste verweer-
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der) en de (derde verweerster) noodzakelijkerwijs een project was in de zin van bijlage II 
bij de richtlijn 85/337/EEG, aangezien alle daar geplande werken (inrichting van de voor-
naamste start- en landingsbaan en van de parallelle start- en landingsbaan, met name om 
er de Airbus 300 te kunnen laten manoeuvreren, uitrusting van die banen, verplaatsing 
van de toren, bouw van een controletoren, inrichting van een parkeerzone van 18 ha, ener-
gielevering om het gebruik van het vliegveld 24 uur op 24, 365 dagen per jaar mogelijk te 
maken) bestemd waren om het bestaande vliegveld te wijzigen.

Het bestreden arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
1) Krachtens artikel 1 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 be-

treffende  de  milieu-effectbeoordeling  van  bepaalde  openbare  en  particuliere  projecten 
(zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de 
Raad van 3 maart 1997), “is de richtlijn van toepassing op de milieu-effectbeoordeling 
van openbare en particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen 
hebben” (artikel 1), behelzen de bedoelde projecten met name “de uitvoering van bouw-
werken of de totstandbrenging van andere installaties of werken” (artikel 1.2). Volgens ar-
tikel 2.1 van de richtlijn “treffen de Lidstaten de nodige maatregelen om te verzekeren 
dat, voordat een vergunning wordt verleend, de projecten die een aanzienlijk milieu-effect 
kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, worden onderworpen aan 
een beoordeling van die effecten”. Krachtens artikel 3 van de richtlijn “wordt bij de mili-
eu-effectbeoordeling op passende wijze een identificatie, beschrijving en beoordeling, op 
grond van elk geval afzonderlijk (…) gegeven van de directe en indirecte effecten van een 
project op de volgende factoren: mens, (…) de materiële goederen (…)”. Artikel 4 van de 
richtlijn onderscheidt twee categorieën projecten: 1) projecten van de in bijlage I bij de 
richtlijn genoemde categorieën, die van rechtswege worden onderworpen aan milieu-ef-
fectbeoordeling, overeenkomstig de artikelen 5 tot 10, en 2) projecten van de in bijlage II 
genoemde categorieën,  die  overeenkomstig  de artikelen 5 tot  10,  aan een beoordeling 
worden onderworpen indien de Lidstaten van oordeel zijn dat hun kenmerken zulks nood-
zakelijk maken.

De richtlijn beoogt geen enkel project dat aanzienlijke gevolgen voor het milieu kan 
hebben gezien zijn aard, omvang of ligging van evaluatie uit te sluiten, waarbij de aan de 
Lidstaten verleende beoordelingsmarge niet kan worden gebruikt om een specifiek project 
te onttrekken aan de beoordelingsverplichting. Enkel projecten die niet voorkomen in de 
lijst van bijlage I bij de richtlijn en met betrekking waartoe de nationale overheid, bij een 
met redenen omklede beslissing, bepaald heeft dat ze geen weerslag op het milieu kunnen 
hebben, hoeven niet aan een milieu-effectbeoordeling te worden onderworpen. Een geheel 
van werken is een project in de zin van artikel 1 van de richtlijn als het aanzienlijke gevol-
gen voor het milieu kan hebben.

De projecten betreffende de “aanleg van een vliegveld met een start- en landingsbaan 
van ten minste 2.100 meter” worden vermeld in punt 7 van bijlage I bij de richtlijn. Punt 
12 van bijlage II van de richtlijn vermeldt de “wijziging in projecten van bijlage I”. Bijge-
volg is de uitvoering van een geheel van werken of de totstandbrenging van andere wer-
ken die aanzienlijke wijzigingen in de structuur van een vliegveld aanbrengen, ook al be-
stond het vóór de richtlijn, met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter, of 
in de wijze waarop het wordt gebruikt, noodzakelijkerwijs een project in de zin van bijla-
ge II bij de richtlijn, aangezien het gaat om een project dat wijzigingen aanbrengt in een 
project van een van de in bijlage I bij de richtlijn genoemde categorieën. Het maakt niets 
uit dat de start- en landingsbaan niet wordt verlengd.

2) Overigens, volgens artikel 1.2 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 11 
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september 1985 tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in 
het Waalse Gewest dat de voornoemde richtlijn omzet, doelt de term “ontwerp (lees: pro-
ject)” op “iedere operatie, activiteit, kunstwerk, bouw, afbraak, verbouwing, uitbreiding of 
het buiten gebruik stellen van installaties, programma of plan ter wijziging van het leefmi-
lieu, waarvan de verwezenlijking wordt overwogen door een natuurlijke of rechtspersoon 
naar openbaar of privérecht”. Artikel 2 van het voornoemde decreet bepaalt : “de aanwen-
ding van de door dit decreet voorziene werk- en handelwijzen, moet voornamelijk als doel 
hebben: het beschermen en verbeteren van de hoedanigheid van het leefklimaat en de le-
vensomstandigheden van de bevolking om haar een gezond, veilig en aangenaam leefmili-
eu te verschaffen; (…) het instellen tussen de behoeften van de mens en het leefklimaat 
van een evenwicht waardoor de gehele bevolking duurzaam een levensmilieu en levens-
omstandigheden van behoorlijke aard kan genieten”. Artikel 4 eerste en tweede lid, van 
het decreet bepaalt: “De afgifte van iedere machtiging wordt ondergeschikt gemaakt aan 
de aanwending van het systeem ter waardering van de weerslagen op het leefmilieu zoals 
dit door onderhavige verordening wordt voorzien. Indien er verscheidene machtigingen 
worden vereist, zal een enkel systeem ter waardering van de weerslagen worden voorzien 
voor zover dit betrekking heeft op alle aspecten van de machtigingen die volstrekt nood-
zakelijk zijn om het ontwerp tot een goed einde te brengen”. Uit de voornoemde bepalin-
gen van het decreet volgt dat een geheel van werken één enkel project kan uitmaken.

Krachtens artikel 5 van het decreet kunnen de bevoegde overheid en de administratieve 
rechter de nietigheid van iedere machtiging bevelen die in strijd met de bepalingen van ar-
tikel 4, eerste lid, werd afgegeven, waarbij de nietigheid in ieder geval moet worden bevo-
len in geval van afwezigheid van een milieu-effectonderzoek wanneer dit door artikel 10, 
§4, van het decreet was voorgeschreven, dat luidt als volgt: “wanneer de bevoegde autori-
teit van mening is dat de weerslagen belangrijk zouden kunnen zijn of wanneer onderha-
vige verordening of iedere andere reglementering dit voorziet, schrijft zij het opstellen 
van een studie inzake de weerslagen op het leefmilieu voor”. Artikel 9 bepaalt: “De Exe-
cutieve bepaalt  een systeem van waarderingsnormen waarmee de gevallen vastgesteld 
kunnen worden waar de weerslagen van een ontwerp belangrijk zouden kunnen zijn. De 
in bijlage I beoogde ontwerpen vormen ambtshalve het voorwerp van een studie inzake de 
weerslagen”. Artikel 10, §1, eerste lid, van het decreet luidt als volgt: “De bevoegde auto-
riteit waardeert de weerslagen van het ontwerp op het leefmilieu met het in overweging 
nemen van de korte uiteenzetting ter voorafgaande waardering en iedere andere informa-
tie die zij nuttig oordeelt”. Paragraaf 2 van die bepaling luidt als volgt: “Wanneer de be-
voegde autoriteit van oordeel is dat de weerslagen op het leefmilieu van weinig belang 
zijn, wordt het ontwerp van de rest van de werk- en handelwijze ter waardering vrijge-
steld”. Bijlage I bij het decreet vermeldt de projecten die ambtshalve aan een effectonder-
zoek moeten worden onderworpen, waaronder de aanleg van vliegvelden met een start- en 
landingsbaan van ten minste 2.100 meter” (punt 7 van bijlage I).

3) Ten slotte somt artikel 3 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 31 ok-
tober 1991 tot uitvoering van het decreet van 11 september 1985 de administratieve akten 
op die worden onderworpen aan de opstelling van het door het decreet bepaalde systeem 
van milieu-effectbeoordeling. Volgens de artikelen 4 tot 6 van dat besluit wordt een pro-
ject waarvoor meerdere vergunningen vereist zijn, onderworpen aan één enkel milieuef-
fectrapport. Volgens artikel 8, §3, van het besluit, “onderzoekt het bevoegde bestuur of de 
vergunningsaanvraag op een in bijlage II opgenomen project betrekking heeft of indien 
andere redenen het opleggen van een milieu-effectonderzoek zouden kunnen verantwoor-
den”. Volgens artikel 9 wordt elk project bedoeld in bijlage II van rechtswege onderwor-
pen aan de uitvoering van een milieu-effectonderzoek, terwijl de andere projecten daaraan 
worden onderworpen als de bevoegde overheid daartoe beslist. Bijlage II bij het besluit 
van de Waalse regering van 31 oktober 1991 vermeldt in zijn nummer 8 de aanleg van 
vliegvelden met een start- en landingsbaan van of langer dan 1.200 meter, met inbegrip 
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van de verlenging van bestaande banen boven die afstand, alsmede de recreatieve vlieg-
velden.

4) In deze zaak ontkent het arrest niet dat het nachtelijk gebruik van het vliegveld van 
Bierset door grote vrachtvliegtuigen aanzienlijke gevolgen voor het milieu kan hebben, en 
meer bepaald voor de kwaliteit van de woonomgeving. Om te beslissen dat er geen pro-
ject was onderworpen aan een milieu-effectbeoordeling, oordeelt het arrest dat “zowel de 
richtlijn als het decreet het begrip vliegveld beschouwen en omschrijven in functie van de 
lengte van zijn start- en landingsbaan en niet in functie van de installaties bij de start- en 
landingsbaan, zoals loodsen of zelfs een controletoren; dat bijlage I bij de richtlijn boven-
dien doelt op de ‘aanleg’ van een vliegveld en bijlage II, die, ter herinnering, enkel doelt 
op de gevallen waarvoor de Lidstaten kunnen voorzien in een effectbeoordeling, spreekt 
over de wijziging in een project bedoeld in bijlage I, dus de wijziging in de aanleg; dat er 
in dit geval dus noch aanleg noch wijziging in de aanleg van een vliegveld was in de zin 
van de aangevoerde bepalingen aangezien de lengte van de start- en landingsbaan niet 
werd gewijzigd” (zie redenen sub 1). Het arrest miskent aldus het begrip “ project dat aan-
zienlijke gevolgen voor het milieu kan hebben”, bedoeld in de richtlijn 85/337/EEG van 
de Raad en het toepassingsgebied van de richtlijn, zoals omschreven bij de artikelen 1, 2, 
3 en 4, waaruit blijkt dat elk project met betrekking tot een vliegveld met een start- en lan-
dingsbaan van ten minste 2.100 meter, dat aanzienlijke gevolgen voor het milieu kan heb-
ben, in beginsel moet worden onderworpen aan een effectbeoordeling, hetzij van rechts-
wege of omdat de Staat van oordeel is  dat hun kenmerken zulks noodzakelijk maken 
(schending van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 
juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten).

Bovendien, doordat het bestreden arrest oordeelt dat er geen enkel duidelijk identifi-
ceerbaar project aan de oorsprong lag van de wijziging in de exploitatie van de infrastruc-
tuur van het vliegveld van Bierset en dus dat de wijzigingen in de structuur van het vlieg-
veld met het oog op de uitbreiding van het gebruik ervan, geen wijzigingswerken in een 
vliegveld zijn, die aan een milieu-effectbeoordeling kunnen worden onderworpen (zie re-
denen sub 1), schendt het artikel 4, §2, van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 
juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten, alsook punt 7 van bijlage I en punt 12 van bijlage II bij de voornoemde richtlijn 
85/337/EEG in zoverre bijlage I, punt 7, bij de richtlijn 85/337 EEG doelt op de aanleg 
van een vliegveld met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter, en bijlage 2, 
punt 12, doelt op wijzigingen in projecten van bijlage I.

Door te oordelen dat de wijzigingswerken in het vliegveld van Bierset niet onder de 
toepassing vallen van het Waals decreet en zijn uitvoeringsbesluit, omdat er geen “alge-
meen  project”  is  geweest  maar  enkel  “een  reeks  vergunningen”  (zie  redenen  sub  1), 
schendt het bestreden arrest eveneens de artikelen 1, 2, 4, 5, 9 en 10, §4, van het decreet 
van het Waalse Gewest van 11 september 1985 tot organisatie van de waardering van de 
weerslagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest, alsook bijlage I ervan, en de artikelen 
3, 4, 5, 6, 8, §3, en 9 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve tot uitvoering van 
het decreet van 11 september 1985, alsook zijn bijlage II, punt 8.

5) Op zijn minst verzoeken de eisers dat uw Hof, alvorens recht te doen, aan het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen de drie prejudiciële vragen te stellen die in 
het beschikkende gedeelte van dit verzoekschrift zijn weergegeven,

Vraag 1:
Is een overeenkomst tussen de overheid en een privéfirma die werd ondertekend opdat 

die firma zich zou kunnen vestigen op de gronden van een vliegveld met een start- en lan-
dingsbaan van tenminste 2.100 meter, die een nauwkeurige omschrijving bevat van de in-
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frastructuurwerken die er zullen worden uitgevoerd betreffende de inrichting van de  start- 
en landingsbanen, zonder dat deze worden verlengd, en betreffende de bouw van een con-
troletoren om vluchten van zware vrachtvliegtuigen 24 uur op 24 en 365 dagen per jaar 
mogelijk te maken, en die bepaalt  dat  er na de installatie van die maatschappij zowel 
nacht- als dagvluchten zullen zijn, een ‘project’ in de zin van de richtlijn 85/337/EEG van 
de Raad van 25 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare 
en particuliere projecten, zoals zij van toepassing was voor de wijziging ervan bij de richt-
lijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997?

Vraag 2:
Stemmen aanpassingswerken aan de infrastructuur van een bestaand vliegveld om het 

aan te passen aan een geplande toename van nacht- en dagvluchten zonder verlenging van 
de start- en landingsbaan, overeen met het begrip project, waarover een milieu-effectbe-
oordeling vereist is in de zin van de artikelen 1, 2 en 4 van de richtlijn 85/337/EEG van de 
Raad van 25 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 
97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997?

Vraag 3:
Moet de Lidstaat, aangezien de geplande toename van de activiteit van een vliegveld 

niet rechtstreeks wordt bedoeld door de bijlagen bij de richtlijn 85/337/EEG, niettemin 
met die toename rekening houden wanneer hij het mogelijke milieu-effect onderzoekt van 
de wijzigingen in de infrastructuur van dat vliegveld teneinde die toename van de activi-
teit te kunnen opvangen?

Derde onderdeel
In hun samenvattende appelconclusie voerden de door Mr. Misson vertegenwoordigde 

omwonenden aan dat (de eerste verweerder) aan de hand van een ernstig milieu-effecton-
derzoek de uitermate grote weerslag had kunnen vaststellen van de activiteit van (de derde 
verweerster) op het milieu en zij vermeldden daartoe het voorbeeld van Straatsburg waar 
na afloop van het verslag Muzet-Vallet, beslist werd D.H.L. en zijn koeriervluchten niet 
toe te laten wegens de ernstige hinder die zulks zou meebrengen; dat de omwonenden zich 
hadden moeten kunnen uitspreken over het project en over het milieu-effectonderzoek, 
naar aanleiding van een ernstig openbaar onderzoek dat duidelijk zou vermelden dat het 
erom ging de noodzakelijke omstandigheden te scheppen om talrijke nachtvluchten moge-
lijk te maken en dat de (eerste verweerder), indien de vergunningen niet zouden zijn ge-
weigerd, op zijn minst, drastische exploitatievoorwaarden had moeten opleggen (samen-
vattende appelconclusie van Mr. Misson, p.443 e.v.).

Het bestreden arrest oordeelt dat de (eerste verweerder) niets onwettigs heeft gedaan, 
maar wel een fout begaan heeft door geen milieu-effectonderzoek te houden vooraleer de 
overeenkomst met (de  derde verweerster) werd gesloten (zie redenen vermeld sub 3), 
maar (het) oordeelt dat er geen oorzakelijk verband is tussen die fout en de schade van de 
eisers op grond “ dat geenszins bewezen is dat de (eerste verweerder), indien er een mili-
eu-effectbeoordeling of –onderzoek was geweest, of nog, meer gedetailleerde milieu-ef-
fectrapporten,  niet  precies  dezelfde  beoordeling zou hebben gehad over  het  te volgen 
luchthavenbeleid” en “dat het niet bewezen is dat een dergelijk onderzoek of beoordeling 
hem ertoe zou aangezet hebben om te verzaken aan zijn projecten om de koerieractiviteit 
te ontwikkelen door de komst van een grote integrator naar Bierset” (redenen sub 3; zie 
ook redenen sub 2). Om die redenen antwoordt het bestreden arrest niet op het voornoem-
de middel van de conclusie van de omwonenden in zoverre zij aanvoerden dat, indien een 
ernstig effectonderzoek was gehouden, waarbij de omwonenden zich hadden kunnen uit-
spreken, de (eerste verweerder) op zijn minst, drastische exploitatievoorwaarden had op-
gelegd. Het arrest is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van arti-
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kel 149 van de Grondwet).
Vierde onderdeel
Krachtens artikel 4.2 van de richtlijn 85/337 EEG van 25 juni 1985 betreffende de mili-

eu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, horen de Lidstaten 
te beslissen welke niet in bijlage I vermelde projecten die een aanzienlijke impact op het 
milieu kunnen hebben aan een effectbeoordeling moeten worden onderworpen. Krachtens 
de artikelen 8, §3, en 9, tweede lid, van het decreet van de Waalse Gewestraad (lees: be-
sluit van de Waalse Gewestexecutieve) van 31 oktober 1991 tot uitvoering van het decreet 
van  11  september  1985  houdende  organisatie  van  de  milieu-effectbeoordeling  in  het 
Waalse Gewest, dient de administratie te beslissen of de projecten die niet van rechtswege 
aan een dergelijke beoordeling zijn onderworpen, toch eraan moeten worden onderwor-
pen. Nadat het effectonderzoek, dat een raadpleging van het publiek omvat, gehouden is 
(artikel 12, §2, decreet van 11 september 1985; artikelen 41 tot 51, besluit van de Waalse 
Gewestexecutieve van 31 oktober 1991) staat het aan de administratie te beslissen of de 
vergunning al dan niet wordt toegekend (artikel 17, decreet van 11 september 1985).

Ingevolge het algemeen beginsel van de scheiding der machten, staat het niet aan de 
rechterlijke macht om te bepalen welke beslissing de uitvoerende macht had moeten ne-
men indien, zoals had moeten gebeuren, een effectonderzoek, met openbaar onderzoek, 
was opgelegd.

Doordat het beroepen arrest oordeelt dat het luchthavenbeleid van de (eerste verweer-
der) ongewijzigd zou zijn gebleven, ongeacht het resultaat van de effectonderzoeken, die 
noodzakelijkerwijs een bevolkingsraadpleging zouden hebben omvat betreffende de weer-
slagen van het toegankelijk maken van het vliegveld van Bierset voor nachtvluchten van 
vrachtoperatoren, die hij had moeten uitvoeren (redenen  sub 2 en 3), miskent het beroe-
pen arrest het algemeen beginsel van de scheiding der machten (miskenning van voor-
noemd algemeen beginsel dat met name is neergelegd in artikel 33, tweede lid, van de 
Grondwet), en schendt het tevens de artikelen 4.2 van de richtlijn 85/337 EEG van 25 juni 
1985, 8, §3, 9, tweede lid, 12, §2, en 17 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 11 
september 1985 en 41 van 51 het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 31 decem-
ber 1991.

Vijfde onderdeel
Het beroepen arrest laat het herstel van de schade bestaande in of ontstaan uit het ont-

breken van een door de Europese richtlijn 85/337 opgelegde effectbeoordeling, afhangen 
van het door de eisers te leveren absolute bewijs, dat de (eerste verweerder) niet dezelfde 
houding zou hebben gehad indien hij een milieu-effectonderzoek had uitgevoerd over het 
in de overeenkomst van 26 februari 1996 tussen de (eerste verweerder), de (tweede ver-
weerster) en de (derde verweerster) vervatte project. Het arrest bemoeilijkt aldus, althans 
in extreme mate, de uitoefening van de door de communautaire rechtsorde verleende rech-
ten en schendt aldus de artikelen 10 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap, in de op 25 oktober 1997 te Amsterdam geconsolideerde ver-
sie ervan, zoals het van kracht is sinds de wijziging en de nieuwe nummering die zijn in-
gevoegd bij het Verdrag van 2 oktober 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 
1998 en 2, §1, van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

Zesde onderdeel
In het kader van hun incidenteel hoger beroep hebben de door Mr. Misson vertegen-

woordigde omwonenden op pagina 67 van hun samenvattende conclusie het hof van be-
roep gevraagd “om vast te stellen en voor recht te zeggen dat alle sinds januari 1992 ver-
leende administratieve vergunningen inzake stedenbouw of exploitatie, verleend werden 
met schending van de Waalse en Europese bepalingen betreffende de milieu-effectbeoor-
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deling van bepaalde openbare en particuliere projecten en dat ze met toepassing van de ar-
tikelen 5, derde lid, derde streepje, 9 en 10 van het decreet van 11 september 1985 tot or-
ganisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest 
volstrekt nietig zijn en dat die vergunningen op grond van artikel 159 van de Grondwet 
geweigerd moeten worden”.

Door te weigeren recht te doen op de vordering tot staking van het gebruik van de infra-
structuur in zoverre het berustte op de onwettigheid ten gevolge van het ontbreken van 
een milieueffectbeoordeling, schendt het bestreden arrest artikel 1138, 3°, van het Gerech-
telijk Wetboek, of antwoordt het op zijn minst niet op de middelen op pagina 483 van de 
samenvattende conclusie van Mr. Misson waarin de eisers aanvoerden dat het legaliteits-
beginsel vereiste dat een eind werd gemaakt aan het gebruik van de onwettige infrastruc-
tuur (schending van artikel 149 van de Grondwet). Het arrest schendt bovendien artikel 
159 van de Grondwet door te weigeren recht te doen op die vordering (schending van de 
artikelen 159 van de Grondwet en voor zoveel als nodig, 5, derde lid, derde streepje, 9 en 
10 van het decreet van 11 september 1985 tot organisatie van de waardering van de weer-
slagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest). 

K. Cassatieberoep A.R. nr. C.05.0133.F.
(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. Voeging van de zaken
De cassatieberoepen zijn tegen hetzelfde arrest ingesteld.
Er bestaat grond tot voeging.
(…)
D. Ontvankelijkheid van de aanvullende memorie van antwoord van de zesde 

verweerster tegen het cassatieberoep A.R. nr. C.04.0582.F
De verweerder moet tegelijkertijd in een enkele memorie alle opmerkingen 

naar voren brengen die hij zinnens is in zijn antwoord op het cassatieberoep uit-
een te zetten.

Bijgevolg vermag het Hof geen acht te slaan op de aanvullende memorie van 
antwoord van de zesde verweerster.

E. Eerste middel van elk der cassatieberoepen
Het middel verwijt het arrest dat het niet de identiteit bevat van de eisers J. L. 

en C.-M. L.
Krachtens de artikelen 780, eerste lid, 1°, en 1042 van het Gerechtelijk Wet-

boek bevat het arrest, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de 
woonplaats die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies hebben opge-
geven.

Aan de hand van dat vormvereiste moet kunnen worden nagegaan welke per-
sonen partij zijn in het geding en in de zaak waarover de beslissing is gewezen.

Het arrest verklaart gewezen te zijn onder meer inzake de gedaagden in hoger 
beroep met als raadslieden de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid Misson en Meester François Tulkens die in eerste aanleg de hoedanigheid 
hadden van vrijwillig tussenkomende partijen onder de nummers 1 tot 351.

Het beroepen vonnis bevat, onder de vrijwillig tussengekomen partijen, onder 
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nummer 215, de naam, de voornaam en de woonplaats van de eisers J. L. en C.-
M. L.

Het middel kan niet worden aangenomen.
F. Tweede middel van elk der cassatieberoepen, behalve de cassatieberoepen 

C.05.0129.F en C.05.0133.F
(…)
Het middel voor het overige
Tweede onderdeel
Om het bestaan af te wijzen van een oorzakelijk verband tussen de fout en de 

schade oordeelt het arrest dat “geenszins bewezen is dat het Waalse Gewest, in-
dien er een milieu-effectbeoordeling of –onderzoek was geweest, of nog, meer 
gedetailleerde milieu-effectrapporten, niet precies dezelfde beoordeling zou heb-
ben gehad over het te volgen luchthavenbeleid; (…) dat het m.b.t. dit concrete 
punt trouwens interessant is erop te wijzen dat (voornoemd) gewest geenszins 
zijn voornemen heeft laten varen om het gewestplan te wijzigen en de start- en 
landingsbaan van het vliegveld te doen verlengen om het gebruik door zware, 
volgeladen vrachtvliegtuigen mogelijk te maken, terwijl later verrichte milieu-ef-
fectonderzoeken, (…) duidelijk en op gedetailleerde wijze aantonen dat het hui-
dige luchthavenbeleid milieu-effectproblemen veroorzaakt die nog zullen toene-
men door de verlenging van de start- en landingsbaan en de bijkomende activi-
teiten die daardoor mogelijk zullen worden (…); (dat een van die onderzoeken) 
het Waalse Gewest geenszins belet heeft de wijziging van het gewestplan Luik 
en de verlenging van de start- en landingsbaan verder te willen doorvoeren, welk 
gegeven aantoont dat, ook al zou men oordelen (dat) (…) (voornoemd) gewest, 
ofwel wettelijk, ofwel krachtens het voorzichtigheids-beginsel, voorafgaandelijk 
een effectonderzoek of –beoordeling had moeten laten uitvoeren, het niet bewe-
zen is dat een dergelijk onderzoek of beoordeling hem ertoe zou aangezet hebben 
om te verzaken aan zijn projecten om de koerieractiviteit te ontwikkelen door de 
komst van een grote integrator naar Bierset”.

Degene die schadevergoeding vordert, moet bewijzen dat er tussen de fout en 
de  schade,  zoals  zij  zich  heeft  voorgedaan,  een  oorzakelijk  verband  bestaat, 
waarbij dat verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen 
ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan.

Het arrest, dat oordeelt dat het niet bewezen is dat, zonder de fout, zijnde het 
feit dat er geen effectonderzoek is gehouden, “het luchthavenbeleid” niet hetzelf-
de zou zijn geweest, maar niet nagaat of, zonder die fout, de schade van de eisers 
zich niettemin zou hebben voorgedaan zoals zij is ontstaan, verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
(…)
Eerste onderdeel
(…)
Over de grondslag van het onderdeel
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1. Het arrest stelt vast dat:
- de eisers omwonenden zijn van het vliegveld van Luik-Bierset;
- het Waalse Gewest, nadat het de vennootschap Tractebel in 1991 met een 

economische studie had belast, besliste er een activiteit van luchtvrachtvervoer 
op te zetten die 24 uur op 24 operationeel zou zijn;

- het Waalse Gewest en de in 1990 opgerichte Société de développement et de 
promotion de l’aéroport de Liège-Bierset, overeenkomsten hebben gesloten met 
luchtvrachtoperatoren, namelijk de vennootschap Cargo Airlines Ltd (afgekort: 
C.A.L.) op een onbepaalde datum, en met het koerierbedrijf T.N.T. op 26 februa-
ri 1996;

- de vennootschap C.A.L. in 1996 haar eerste nachtvluchten uitvoerde en de 
vennootschap T.N.T. in maart 1998 met haar nachtvluchten begon;

- de eisers, die klagen over de geluidshinder van de nachtvluchten die zij on-
dergaan, herstel vorderen van de schade die zij daardoor lijden. Zij voeren onder 
meer aan dat de richtlijn 85/337 EEG van de Raad van 25 juni 1985 niet is nage-
leefd.

2. De richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 bepaalt in artikel 1 
dat de richtlijn van toepassing is op de milieu-effectbeoordeling van openbare en 
particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Krachtens artikel 1, §2, wordt onder project, met name, verstaan de uitvoering 
van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken.

Artikel 2, §1, verplicht de Lidstaten ertoe de nodige maatregelen te treffen om 
te verzekeren dat, voordat een vergunning wordt verleend, de projecten die een 
aanzienlijk milieu-effect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of 
ligging, onderworpen worden aan een beoordeling van die effecten.

Artikel 4 onderscheidt twee categorieën projecten: a) die van de in bijlage I ge-
noemde categorieën die van rechtswege onderworpen zijn aan een effectbeoorde-
ling, overeenkomstig de artikelen 5 tot 10; b) die van de in bijlage II genoemde 
categorieën die onderworpen zijn aan een effectbeoordeling, overeenkomstig de 
artikelen 5 tot 10, indien de Lidstaten van oordeel zijn dat hun kenmerken zulks 
noodzakelijk maken.

Onder de in bijlage I genoemde projecten, staat, onder punt 7, de aanleg van 
een vliegveld met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter.

Bijlage II, punt 12, vermeldt de wijzigingen in projecten van bijlage I.
3. De eisers voeren aan dat de voornoemde overeenkomst van 26 februari 1996 

een project is in de zin van de richtlijn, aangezien de daar geplande werken, die 
in het middel worden opgesomd, bestemd waren om het bestaande vliegveld te 
wijzigen.

Meer bepaald voeren zij aan dat de uitvoering van een geheel van werken of 
de totstandbrenging van andere werken die aanzienlijke wijzigingen aanbrengen 
in de structuur van een vliegveld met een start- en landingsbaan van ten minste 
2.100 meter, of in de wijze waarop het wordt gebruikt, een project in de zin van 
bijlage II bij de richtlijn uitmaken, aangezien het gaat om een project dat wijzi-
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gingen aanbrengt in een project van een van de in bijlage I bij de richtlijn ge-
noemde categorieën.

Het bestreden arrest oordeelt dat “de richtlijn (…) het begrip vliegveld (be-
schouwt) en (omschrijft) in functie van de lengte van de start- en landingsbaan 
en niet in functie van de installaties bij de start- en landingsbaan” en “dat er in 
dit geval noch aanleg noch wijziging in de aanleg van een vliegveld (was) in de 
zin van de aangevoerde bepalingen, aangezien de lengte van de start- en lan-
dingsbaan niet werd gewijzigd”.

Hieruit volgt dat het onderzoek van het onderdeel, dat focust op het begrip 
project, vereist dat aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 
de in het dictum van dit arrest weergegeven prejudiciële vragen worden gesteld.

(…)
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen (..).
Houdt de uitspraak voor het overige aan tot het Hof van Justitie van de Euro-

pese Gemeenschappen de onderstaande vragen zal hebben beantwoord:
1. Is een overeenkomst tussen de overheid en een privéfirma die werd onderte-

kend opdat die firma zich zou kunnen vestigen op de gronden van een vliegveld 
met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter, en die de nauwkeuri-
ge omschrijving bevat van de toekomstige infrastructuurwerken betreffende de 
aanpassing van de start- en landingsbaan zonder dat zij wordt verlengd en de 
bouw van een controletoren om vluchten van zware vrachtvliegtuigen 24 uur op 
24 en 365 dagen per jaar mogelijk te maken, en die bepaalt dat er na de installa-
tie van die maatschappij zowel nacht- als dagvluchten zullen zijn, een ‘project’ 
in de zin van de richtlijn 85/337 van de Raad van 25 juni 1985 betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals 
zij van toepassing was voor de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de 
Raad van 3 maart 1997?

2. Vallen de wijzigingswerken in de infrastructuur van een bestaand vliegveld 
om het aan te passen aan een geplande toename van nacht- en dagvluchten zon-
der verlenging van de start- en landingsbaan, onder het begrip project, waarvoor 
een milieu-effectonderzoek vereist is in de zin van de artikelen 1, 2 en 4 van de 
richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 betreffende de milieu-effect-
beoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals zij van toe-
passing was voor de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 
3 maart 1997?

3. Moet de Lidstaat, aangezien de geplande toename van de activiteit van een 
luchthaven  niet  rechtstreeks  wordt  bedoeld  door  de  bijlagen  van  de  richtlijn 
85/337/EEG, niettemin met die toename rekening houden wanneer hij het moge-
lijke milieu-effect onderzoekt van de wijzigingen in de infrastructuur van die 
luchthaven teneinde die uitgebreide activiteit te kunnen opvangen?

14 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
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–  Advocaten: mrs. Geinger, Van Ommeslaghe, Nelissen Grade, Draps, Oosterbosch en 
Gérard.

Nr. 651

1° KAMER - 14 december 2006

1º VERHAAL OP DE RECHTER - VERZOEKSCHRIFT - NEERLEGGING - FAXTOESTEL - 
ONTVANKELIJKHEID

2º VERHAAL OP DE RECHTER - BEDROG OF LIST - KENNIS VAN DE FEITEN - TIJDSTIP - 
BIJKOMENDE ONDERZOEKINGEN - GEVOLG

1º Het per fax naar de griffie van het Hof van Cassatie sturen van een verzoekschrift daags  
voor de neerlegging ervan, kan niet worden beschouwd als de in artikel 1143 Ger.W.  
bedoelde neerlegging van het verzoekschrift op de griffie van het Hof van Cassatie1. (Art. 
1143, Ger.W.)

2º De omstandigheid dat de verzoeker tot verhaal op de rechter vooraleer hij dat verhaal op 
de  rechter  instelt,  uit  voorzichtigheid  bijkomende  onderzoekingen  verricht  naar  de 
stukken die hem werden bezorgd en die volgens hem de feiten leken te bewijzen, kan het  
tijdstip niet wijzigen waarop die verzoeker kennis heeft gekregen van de feiten die hij  
aanvoert om het verhaal op bedrog of list te gronden. (Art. 1142, Ger.W.)

(V. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0597.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een verzoekschrift, ondertekend door Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het 

Hof van Cassatie, dat op 3 november ter griffie van het Hof is neergelegd, ver-
klaart eiser verhaal te nemen op de heren F., voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te X., B., onderzoeksrechter in die rechtbank en C., procureur des 
Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y.

Iedere  verweerder  heeft  op 17 november 2006 een memorie  van antwoord 
neergelegd.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over de door de verweerders tegen de vordering opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid: de vordering is te laat ingesteld:
Uit het onderling verband van de artikelen 1142, eerste en tweede lid, en 1143 

van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de vordering tot verhaal op de rechter 
slechts ontvankelijk is indien zij ter griffie van het Hof van Cassatie is neerge-

1 Zie Cass. 25 maart 1992, A.R. 9586, nr. 396; Cass. 16 april 1996, A.R. P.96.0472.N, nr. 115 en 
noot 1.
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legd binnen de termijn van dertig dagen te rekenen van het feit dat tot het verhaal 
aanleiding heeft gegeven en, in geval van bedrog of list, van de dag waarop de 
partij daarvan kennis gekregen heeft.

Het verzoekschrift is op 3 november 2006 ter griffie van het Hof neergelegd. 
Het faxen ervan daags ervoor naar die griffie, kan niet worden beschouwd als de 
in artikel 1143 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde neerlegging.

Eiser, die het verhaal op de rechter grondt op het bedrog of de list waaraan de 
verweerders zich schuldig zouden hebben gemaakt, beweert dat hij ervan kennis 
heeft gekregen op 3 oktober 2006, toen hem twee stukken werden bezorgd die 
een "duidelijk en uitdrukkelijk" bewijs leveren van de feiten die hij aanvoert. De 
omstandigheid dat hij, alvorens verhaal op de verweerders te nemen, uit voor-
zichtigheid bijkomende onderzoekingen heeft verricht, wat de in artikel 1142 van 
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijn mogelijk zou maken, kan het tijdstip 
niet wijzigen waarop hij kennis heeft gekregen van die feiten.

Derhalve had het verzoekschrift uiterlijk op 2 november 2006 neergelegd moe-
ten zijn, zo niet was het niet ontvankelijk.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Verweerder C. vordert, met toepassing van artikel 1146 van het Gerechtelijk 

Wetboek, dat eiser wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding.

Gelet op de omstandigheden en rekening houdend met de ernst van de aantij-
gingen, is die vordering gegrond.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het verzoekschrift.

Veroordeelt de eiser tot betaling van zevenduizend vijfhonderd euro schade-
vergoeding aan de heer C.

Veroordeelt hem bovendien in de kosten.

14 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Mahieu, M. Preumont, Namen en Geinger.

Nr. 652

1° KAMER - 14 december 2006

TAKS - INDUSTRIËLE ACTIVITEITEN MET ZWARE RISICO'S - BELASTINGHEFFING - VOORWAARDEN

Uit artikel 7, §2bis, 1° en 3°, Wet 21 jan. 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij  
bepaalde industriële activiteiten volgt dat de heffing slaat op de betrokken onderneming 
wegens de industriële activiteit die zij heeft uitgeoefend in het jaar vóór het aanslagjaar;  
het bepaalt niet dat de heffing slechts verschuldigd is, indien de onderneming bovendien 
die activiteit uitoefende op 1 januari van het aanslagjaar. (Art. 7, §2bis, 1° en 3°, Wet 21 
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jan. 1987)

(CONDIGAZ n.v. in vereffening  T. BELGISCHE STAAT, Minister van Binnenlandse Zaken)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0084.F - F.06.0001.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 4 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
A. In de zaak A.R. F.05.0084.F
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 7, §2bis, 1° en 3°, van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware 

ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten, ingevoegd bij de wet van 29 december 
1990 houdende sociale bepalingen en voor het laatst gewijzigd bij de wet van 6 augustus 
1993 (zoals dat artikel van toepassing was vóór de wijziging ervan bij artikel 5 van de wet 
van 26 mei 2002);

- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat het geschil betrekking heeft op de vraag of de eiseres de 

zogenaamde Seveso-heffing verschuldigd is, die bedoeld is bij de wet van 21 januari 1987 
(inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten en bestemd 
voor het " Fonds voor risico's van zware ongevallen") en op 28 maart 2000 geëist wordt 
voor het belastingjaar 2000 (toestand 1999), voor een bedrag van 29.625,71 euro (LPG-
opslag, categorie II); dat de eiseres betwist dat zij die heffing verschuldigd is, op grond 
dat zij op het einde van het jaar 1999 elke industriële activiteit heeft gestaakt (wat niet 
wordt betwist),

en wijzigt vervolgens het vonnis van de rechtbank en vernietigt daarbij de heffing voor 
het belastingjaar 2000 slechts in zoverre zij 29.463,37 overschrijdt, en wijst de vordering 
van eiseres voor het overige af.

Het arrest grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
"(1) De partijen zijn het eens om te zeggen dat er voor het eerste jaar van gevaarlijke 

activiteit geen heffing is geweest voor het belastingjaar van dat jaar maar enkel voor het 
belastingjaar van het daaropvolgende jaar. Er wordt evenwel vastgesteld dat de heffing 
verschuldigd was vanaf het belastingjaar 1991 (artikel 7, 3°). Volgens het koninklijk be-
sluit werd de kennisgeving van de indexen vastgesteld op 15 oktober 1991, en is de hef-
fing voor dat eerste aanslagjaar pas in december 1991 gebeurd. In deze zaak wordt niet 
betwist dat (eiseres) wel degelijk de heffing heeft betaald die verschuldigd was voor het 
aanslagjaar 1999 en dat zij (...) die heffing heeft voldaan vanaf het eerste aanslagjaar 1991 
(waarvoor de heffing werd vastgesteld op grond van de indexen van 91 als belastingjaar 
1992).

(2) Vanaf 2000 dienden geen nieuwe bestuurs-, werkings-, studie-, en investeringskos-
ten voor de Civiele Bescherming, noch kosten van de preventieopdrachten van de minis-
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ters te worden gemaakt voor de stopgezette gevaarlijke industriële activiteit van (eiseres). 
Het door (de verweerder) vermelde beginsel dat in het milieurecht 'de vervuiler betaalt' is 
hier bijgevolg niet relevant voor het belastingjaar 2000. En zulks te meer daar de partijen 
niet betwisten dat het hier om een belasting gaat en niet om een retributie, zoals de eerste 
rechter er al op heeft gewezen.

(3) Terecht heeft de eerste rechter, principieel, een onderscheid gemaakt tussen de ves-
tiging van de heffing (op grond van de indexen van het vorige jaar behalve ... voor het 
eerste aanslagjaar 1991) en de belastbaarheid. Volgens de wet is de heffingsplichtige de 
fabrikant die verantwoordelijk is voor de industriële activiteit. Er wordt een heffing gehe-
ven per industriële activiteit. De heffing wordt vastgesteld op basis van de toestand tijdens 
het voorafgaande jaar. Derhalve volgt uit de wettekst dat de fabrikant die verantwoorde-
lijk is voor de industriële activiteit die werd uitgeoefend in het jaar voorafgaand aan het 
belastingjaar, aan de heffing is onderworpen. De eerste rechter heeft bijgevolg ten onrech-
te (de eiseres) ontheven van de heffing die ten hare name was gevestigd voor het aanslag-
jaar 2000, als verantwoordelijke producent van de industriële activiteit die in 1999 werd 
uitgeoefend en niet betwist wordt. Het hoger beroep is gegrond.

(4) Gelet op het feit dat de heffing wordt vastgesteld volgens de toestand gedurende het 
voorgaande jaar, is het evenwel gerechtvaardigd (en meer bepaald om het door de eerste 
rechter gelaakte kwalijke gevolg te vermijden: verscheidene heffingen voor hetzelfde jaar 
en voor dezelfde industriële activiteit tijdens het jaar, maar met opeenvolgende verant-
woordelijke fabrikanten) zoals [de verweerder] bijkomend aanvoert, de heffing naar even-
redigheid te bepalen en ermee rekening te houden dat de stopzetting van de litigieuze in-
dustriële activiteit vastgesteld werd op 30 december 1999 en bijgevolg het bedrag van de 
heffing te verminderen tot 363/365sten van het gevorderde bedrag, zijnde 29.463,37 euro 
in plaats van 29.625,71 euro. Bijgevolg moet [de verweerder] ertoe veroordeeld worden 
om 162,34 euro verhoogd met gerechtelijke interest vanaf 16 augustus 2000 aan (de eise-
res) terug te betalen".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 7, §2bis, ingevoegd in de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware 

ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten, ingevoegd bij de wet van 29 december 
1990 houdende sociale bepalingen heeft een heffing ingevoerd wegens de uitoefening van 
sommige industriële activiteiten en bevat de volgende bepalingen:

- "Om de bestuurs-, werkings-, studie-, en investeringskosten te dekken welke opgelo-
pen zijn voor de Civiele Bescherming, alsook om de kosten van de preventie-opdrachten 
te dekken aangegaan in toepassing van deze wet (...), wordt een heffing geheven per indu-
striële activiteit (...). De heffing is verschuldigd door de fabrikant die verantwoordelijk is 
voor de industriële activiteit.

Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere industriële activiteit ingedeeld 
volgens de stoffenkarakteristieken en de procesparameters van de industriële activiteit in 
een van de volgende categorieën: (hierna volgen de definities van de categorieën I, II en 
III, volgens een brand- en explosie-index en een toxiciteitsindex (...).

Voor de aldus ingedeelde industriële activiteiten wordt het bedrag van de heffing als 
volgt vastgesteld:

categorie II: 1 000.000 frank. Die bedragen worden gekoppeld aan de schommelingen 
van het indexcijfer der consumptieprijzen ..." (artikel 7, §2bis, 1°, zoals het werd gewij-
zigd bij de wet van 26 juni 1992).

- "De heffing is verschuldigd vanaf het belastingjaar 1991"; zij "wordt vastgesteld op 
basis van de toestand tijdens het voorafgaande jaar"; "de heffingsaanslag geschiedt een-
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maal per jaar, in de loop van de maand maart"(artikel 7, §2bis, 3°).
Zoals het arrest erkent, is de jaarlijkse heffing, ingevoerd bij de wet van 29 december 

1990 vanaf het belastingjaar 1991, een belasting, en meer bepaald een directe belasting, 
aangezien zij regelmatig een van nature duurzame toestand belast.

Net als de inkomstenbelastingen is die directe belasting slechts verschuldigd door een 
persoon, voor een welbepaald aanslagjaar, als hij voldoet aan de voorwaarden voor de 
verschuldigdheid van de belasting op 1 januari van het belastingjaar, op welk tijdstip in 
beginsel de belastingschuld ontstaat. Als die voorwaarde vervuld is, wordt de belasting 
vastgesteld " op basis van de toestand tijdens het voorafgaande jaar", wat overstemt met 
het onderscheid dat inzake inkomstenbelastingen gemaakt wordt tussen aanslagjaar en be-
lastbare tijdperk (artikel 200 koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen).

In deze zaak voldeed de eiseres op 1 januari van het belastingjaar 2000 niet langer aan 
de voorwaarden tot verschuldigdheid van de belasting, aangezien de belasting verschul-
digd is "door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de industriële activiteit" en de eise-
res, op 1 januari 2000, niet langer die industriële activiteit uitoefende.

Die uitlegging van de wet, die door de eerste rechter is aanvaard, wordt bevestigd door 
het feit dat de heffing, die werd ingevoerd bij een wet van 29 december 1990, verschul-
digd is vanaf het belastingjaar 1991. Het lijdt geen twijfel dat een firma die, bijvoorbeeld, 
een bij de wet bedoelde industriële activiteit zou hebben uitgeoefend tot in oktober 1990 
maar ze op dat ogenblik zou hebben stopgezet, de bij de wet van 29 december 1990 inge-
voerde belasting niet verschuldigd zou zijn voor het belastingjaar 1991: door hierover an-
ders te beslissen zou aan de wet 29 december 1990 een terugwerkende kracht worden ver-
leend waarin die wet niet voorziet en die strijdig is met artikel 2 van het Burgerlijk Wet-
boek, aangezien de belasting, in die onderstelling, zou slaan op een activiteit die vóór de 
afkondiging van de wet was stopgezet. Bijgevolg kon de heffing voor het belastingjaar 
1991 niet slaan op de fabrikanten die op 1 januari 1991 een bij de wet bedoelde industriële 
activiteit uitoefenden.

(Daarentegen, in strijd met wat het arrest zegt in de hierboven weergeven redenen, (1) 
en (3), was de eiseres, die op 1 januari 1991 een industriële activiteit uitoefende in de zin 
van de wet, en die zij vóór die datum begonnen was, wettelijk gezien de belasting voor het 
belastingjaar 1991 verschuldigd "op basis van de toestand tijdens het voorafgaande jaar", 
zijnde het jaar 1990, krachtens voornoemd artikel 7, §2bis, 1°, en niet op basis van de toe-
stand van het jaar 1991. De door het arrest vermelde omstandigheid dat, volgens artikel 6 
van het koninklijk besluit van 6 augustus 1991 tot vaststelling van de modaliteiten en de 
procedure voor het bepalen van de gevarenindexen van bepaalde industriële activiteiten, 
de fabrikant de indexen voor het aanslagjaar 1991 overmaakt tegen uiterlijk 15 oktober 
1991, houdt geen afwijking in op de algemene regel van artikel 7, §2bis, 1°, van voor-
noemde wet).

Wat geldt voor het belastingjaar 1991 geldt noodzakelijkerwijs voor elk van de volgen-
de aanslagjaren en bevestigt dat een persoon, voor elk van die belastingjaren, de belasting 
slechts verschuldigd is als hij op 1 januari van het belastingjaar de bij de wet bedoelde ac-
tiviteit uitoefent.

Die uitlegging, ingegeven door de tekst van wet, heeft als, beslist paradoxaal, gevolg 
dat eiseres geen enkele heffing verschuldigd is voor de industriële activiteit die zij van 1 
januari tot 30 december 1999 heeft uitgeoefend. Dat is het gevolg van het feit dat de wet 
van 29 december 1990 die de heffing heeft ingevoerd, het geval niet heeft geregeld van de 
persoon die vóór 31 december van een jaar niet meer voldoet aan de gronden voor belast-
baarheid (vergelijk artikel 203 uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen 1992: "met betrekking tot belastingplichtigen voor wie de gronden voor belast-
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baarheid vóór 31 december zijn weggevallen, stemt het belastbare tijdperk overeen met 
het gedeelte van het jaar waarin die gronden aanwezig zijn geweest" en "het aanslagjaar 
wordt genoemd naar het jaar waarin de gronden voor belastbaarheid weggevallen zijn"). 
Het staat niet aan de rechterlijke macht om de leemte in de wet van 29 december 1990 op 
te vullen.

Door te oordelen dat de eiseres de litigieuze heffing van het belastingjaar 2000 ver-
schuldigd is hoewel zij op 30 december 1999 industriële activiteit stopgezet heeft, schendt 
het arrest, bijgevolg, artikel 7, §2bis, 1° en 3°, aangewezen in de aanhef van het middel.

(...)
A. In de zaak A.R. F.06.0001.F
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
Artikel 7, §2bis, 1° en 3°, van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware 

ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten, ingevoegd bij de wet van 29 december 
1990 houdende sociale bepalingen vóór de wijziging ervan bij de wet van 26 mei 2002 tot 
wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij be-
paalde industriële activiteiten.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart eerst de eisers vordering gegrond en beslist vervolgens de litigieuze 

heffing naar evenredigheid te berekenen en eiser te veroordelen tot betaling aan verweer-
ster van het bedrag van 162,34 euro, vermeerderd met gerechtelijke interest vanaf 16 au-
gustus 2000, op grond dat:

"Gelet op het feit dat de heffing wordt vastgesteld volgens de toestand gedurende het 
voorgaande jaar, is het evenwel gerechtvaardigd (en meer bepaald om het door de eerste 
rechter gelaakte kwalijke gevolg te vermijden: verscheidene heffingen voor hetzelfde jaar 
en voor dezelfde industriële activiteit tijdens het jaar, maar met opeenvolgende verant-
woordelijke fabrikanten) zoals [de eiser] bijkomend aanvoert, de heffing naar evenredig-
heid te bepalen en ermee rekening te houden dat de stopzetting van de litigieuze industrië-
le activiteit vastgesteld werd op 30 december 1999 en bijgevolg het bedrag van de heffing 
te verminderen tot 363/365sten van het gevorderde bedrag, zijnde 29.463,37 euro in plaats 
van 29.625,71 euro".

Grieven
Artikel 7, §2bis, van de wet van 21 januari 1987, zoals het werd ingevoegd bij artikel 

207 van de wet van 29 december 1990, luidt als volgt:
"1° Om de bestuurs-, werkings-, studie-, en investeringskosten te dekken welke opgelo-

pen zijn voor de Civiele Bescherming, alsook om de kosten van de preventie-opdrachten 
te dekken aangegaan in toepassing van deze wet (...), wordt een heffing geheven per indu-
striële activiteit. De heffing is verschuldigd door de fabrikant die verantwoordelijk is voor 
de industriële activiteit. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere industriële 
activiteit ingedeeld volgens de stoffenkarakteristieken en de procesparameters van de in-
dustriële activiteit in een van de volgende categorieën (categorieën I, II of III). Voor de al-
dus ingedeelde industriële activiteiten wordt het bedrag van de heffing als volgt vastge-
steld: categorie I: 500.000 frank; categorie II: 1.000.000 frank; categorie III: 2.400.000 
frank. Die bedragen worden gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der 
consumptieprijzen (...). 3° De heffing is verschuldigd vanaf het belastingjaar 1991. De 
heffing wordt vastgesteld op basis van de toestand tijdens het voorafgaande jaar. De hef-
fingsaanslag geschiedt eenmaal per jaar, in de loop van de maand maart".

Uit de algemeenheid van de bewoordingen van artikel 7, §2bis, 3°, tweede lid, volgt dat 
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een gedeeltelijke activiteit leidt tot een heffing die gelijk is aan die welke verschuldigd is 
voor de uitoefening van die activiteit gedurende een volledig jaar. De precisering volgens 
welke de heffing wordt vastgesteld "op basis van de toestand tijdens het voorafgaande 
jaar" heeft niet als gevolg dat de heffing naar evenredigheid wordt verdeeld wanneer de 
activiteit van het voorafgaande jaar slechts tijdens een deel van dat jaar is uitgeoefend.

Die uitlegging wordt bevestigd door de regeling van de inwerkingtreding van artikel 7, 
§2bis, en zijn latere wijzigingen.

Het arrest schendt artikel 7, §2bis, 3°, van de wet van 21 januari 1987 wanneer het de 
litigieuze heffing naar evenredigheid verdeelt en bijgevolg de eiser veroordeelt om aan 
verweerster het bedrag te betalen van 162,34 euro, vermeerderd met gerechtelijke interest 
vanaf 16 augustus 2000.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. Er bestaat grond tot 

voeging.
A. In de zaak nr. F.05.0084.F:
Het middel
Eerste onderdeel
Artikel 7, §2bis, 1°, eerste lid, van de wet van 21 januari 1987 inzake de risi-

co's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten, in de versie die 
van toepassing is op het geschil, bepaalt dat om de bestuurs-, werkings-, studie-, 
en investeringskosten te dekken welke opgelopen zijn voor de Civiele Bescher-
ming,  alsook om de kosten van de preventieopdrachten te  dekken aangegaan 
door de Ministers die de Tewerkstelling en de Arbeid en het Leefmilieu in hun 
bevoegdheid hebben, een heffing wordt geheven per industriële activiteit en dat 
de heffing verschuldigd is door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de in-
dustriële activiteit.

Paragraaf 2bis, 3°, van dat artikel bepaalt dat de heffing verschuldigd is vanaf 
het belastingjaar 1991 en dat de heffing wordt vastgesteld op basis van de toe-
stand tijdens het voorafgaande jaar, en dat de heffingsaanslag eenmaal per jaar 
geschiedt, in de loop van de maand maart.

Hieruit volgt dat de betrokken onderneming belast wordt op grond van de in-
dustriële activiteit die zij uitoefende in het jaar vóór het belastingjaar.

Het onderdeel dat staande houdt dat die onderneming de heffing slechts ver-
schuldigd is als zij, bovendien, die activiteit uitoefende op 1 januari van het be-
lastingjaar, faalt naar recht.

(...)
In de zaak nr. F.06.0001.F
Het middel
Uit artikel 7, §2bis, 1°, van de wet van 21 januari 1987 volgt dat de daarin be-

doelde ondernemingen onderworpen zijn aan een jaarlijkse heffing van een vast 
bedrag zonder dat daarbij een onderscheid wordt gemaakt naargelang die indu-
striële activiteit al dan niet tijdens het gehele jaar voorafgaand aan het belasting-
jaar werd uitgeoefend.
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Het arrest dat het bedrag van de heffing berekent in verhouding tot de duur van 
de activiteit die tijdens het refertejaar is uitgeoefend, schendt de in het middel 
aangewezen bepaling.

Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing van het arrest om de eiser te veroordelen tot 

terugbetaling van 162,34 euro strekt zich uit tot het dictum van het arrest dat uit-
spraak doet over de nieuwe vordering van de verweerster om de gerechtelijke in-
terest op dat bedrag te kapitaliseren, dat het gevolg ervan is.

Dictum
Het Hof,
Voegt  de  cassatieberoepen  in  de  zaak  nr.  F.05.0084.F  en  in  de  zaak  nr. 

F.06.0001.F van de algemene rol.
Uitspraak doende in de zaak nr. F.05.0084.F:
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
Uitspraak doende in de zaak nr. F.06.0001.F:
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de litigieuze heffing vernietigt 

die vastgesteld is voor het belastingjaar 2000 in zoverre dat hoger is dan het be-
drag van 29.463,37 euro, het de eiser veroordeelt om verweerster het onterecht 
ontvangen bedrag van 162,34 euro terug te betalen, vermeerderd met gerechtelij-
ke interest vanaf 16 augustus 2000, en het uitspraak doet over de nieuwe vorde-
ring van de verweerster, alsook over de kosten;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest;

Houdt de kosten aan en laat  de  uitspraak daaromtrent  aan de  feitenrechter 
over;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

14 december 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Kirkpatrick en Mahieu.

Nr. 653

1° KAMER - 14 december 2006

BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE) - 
VERKEERSBELASTING OP MOTORVOERTUIGEN - VRIJSTELLINGEN - GEBREKKIGEN - VOORWAARDEN

De vrijstelling van verkeersbelasting op motorvoertuigen die als persoonlijk vervoermiddel  
gebruikt  worden  door  gebrekkigen,  is  niet  onderworpen  aan  de  voorwaarde  dat  het 
voertuig enkel  gebruikt  wordt door de gebrekkige, maar vereist  dat  het  slechts  wordt  
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gebruikt voor doeleinden die verband houden met zijn persoonlijke verplaatsingen1. (Art. 
5, §1, eerste lid, 3°, W.I.G.B.)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0097.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 172 van de Grondwet;
- artikel 5, §1, 3°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 

belastingen gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 1965 houdende codifica-
tie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestel-
de belastingen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijst erop:
- "dat artikel 5, §1, 3°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkge-

stelde  belastingen  voertuigen  die  als  persoonlijk  vervoermiddel  worden gebruikt  door 
grootoorlogsinvaliden of door gebrekkigen vrijstelt van verkeersbelasting";

- "(dat die bepaling) niet vereist dat het betrokken voertuig (...) 'enkel gebruikt wordt 
door de gebrekkige zodat deze niet mag worden vergezeld van personen die hem kunnen 
helpen, of door familieleden (maar) vereist dat genoemd voertuig slechts wordt gebruikt 
voor doeleinden die verband houden met de persoonlijke verplaatsingen van (de gebrekki-
ge)'";

het oordeelt vervolgens:
- "dat (indien) (...) de vrijstelling van de belasting in beginsel niet kan worden toege-

kend als het voertuig - al was het maar nu en dan - door de partner van de gehandicapte 
persoon wordt gebruikt voor gezinsbehoeften, zonder dat laatstgenoemde in het voertuig 
zit, (dan is het omdat) de wetgever de vrijstelling van belasting slechts wilde toekennen 
indien het voertuig uitsluitend wordt gebruikt voor doeleinden die verband houden met de 
persoonlijke verplaatsingen van de gehandicapte";

- "dat dezelfde logica vereist dat de vrijstelling wel kan worden toegekend, indien som-
mige trajecten die door een derde worden afgelegd waarbij de gehandicapte niet in het 
voertuig zit, evenwel rechtstreeks in verband blijven staan met de persoonlijke verplaat-
singen van laatstgenoemde,"

- dat in deze zaak (verweerders) echtgenote heeft (...) uitgelegd dat zij voortdurend en 
snel ter beschikking moet staan om (de verweerder) ten minste 3 keer per dag dringende 
zorgen te verstrekken, ofwel op de plaats waar hij werkt, ofwel thuis;

1 Cass. 21 juni 2001, F.00.0086.F, nr. 389.
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- dat zij heeft uitgelegd dat zij in de omstandigheden van vlugge en stipte bijstand op 
(verweerders) verzoek, het voertuig gebruikt om voor het gezin boodschappen te doen en 
om naar haar eigen, vlakbij gelegen, werk te gaan nadat zij (de verweerder) op zijn werk 
heeft afgezet;

en beslist:
- " dat uit de volstrekt bijzondere omstandigheden van dit geval kan worden opgemaakt 

dat het gebruik dat (verweerders) echtgenote aldus van het voertuig maakt zonder dat de 
gehandicapte in het voertuig zit, beantwoordt aan de vereisten van de persoonlijke ver-
plaatsingen van laatstgenoemde";

- "dat genoemd gebruik, dat bijkomstig is in vergelijking met het eigenlijke vervoer van 
(de verweerder), immers ertoe strekt de echtgenote in staat te stellen zich zo vlug moge-
lijk te zijner beschikking te stellen om hem dringende zorgen toe te dienen, waartoe zij 
wegens haar ervaring en haar beschikbaarheid, bijzonder bekwaam is";

en bevestigt aldus het vonnis van 20 januari 2004 volgens hetwelk "de in artikel 5, §1, 
3°, van het koninklijk besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelij-
ke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen be-
doelde vrijstelling moet worden toegekend".

Grieven
Artikel 5, 1, 3°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 

belastingen, dat een uitzondering invoert op de regel dat motorvoertuigen aan verkeersbe-
lasting onderworpen zijn, moet strikt worden uitgelegd en kan niet verruimd worden toe-
gepast, zo niet wordt artikel 172 van de Grondwet geschonden volgens hetwelk "geen en-
kele vrijstelling of vermindering van belasting kan worden ingevoerd dan door een wet".

Door te bepalen dat de vrijstelling van verkeersbelasting wordt toegekend voor "voer-
tuigen als persoonlijk vervoermiddel gebruikt door (...) gebrekkigen", vereist artikel 5, §1, 
3°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen dat 
het voertuig uitsluitend wordt gebruikt voor doeleinden die verband houden met de per-
soonlijke verplaatsingen van de gebrekkige.

Hoewel het gebruik van het voertuig voor doeleinden die uitsluitend verband houden 
met de persoonlijke verplaatsingen van de gebrekkige, niet uitsluit dat het voertuig ook 
mag worden gebruikt zonder aanwezigheid van de gebrekkige, is het echter wel noodza-
kelijk dat ieder gebruik van het voertuig verband blijft houden met een verplaatsingsbe-
hoefte van de gebrekkige zelf.

Dit zal met name het geval zijn wanneer de partner van de gebrekkige "met een lege 
auto" weer naar huis rijdt nadat zij de gebrekkige naar zijn werk heeft gebracht; in een 
dergelijk geval zou het voertuig helemaal niet zijn gebruikt indien de gebrekkige niet naar 
zijn werk had moeten gaan.

Dat zal echter niet het geval zijn wanneer, zoals hier, de partner van de gebrekkige het 
voertuig gebruikt zonder dat laatstgenoemde meerijdt, om boodschappen te doen voor het 
gezin en om naar haar eigen werk te rijden nadat zij de gebrekkige op zijn werk heeft af-
gezet, ook al zou dat gebruik noodzakelijk zijn geworden door de dringende zorgen die de 
gebrekkige regelmatig nodig heeft en die zij hem bijzonder goed kan toedienen: in een 
dergelijke onderstelling beantwoordt het gebruik van het voertuig aan een verplaatsing 
van de partner die met name naar haar werk moet gaan en, indien dat gebruik eveneens 
moet dienen voor eigen behoeften van de gebrekkige, dan gaat het om strikt medische be-
hoeften en niet om de verplaatsingen van de gebrekkige zelf.

Hieruit volgt dat het gebruik van het voertuig in de hierboven omschreven omstandig-
heden niet verenigbaar is met het bepaalde in artikel 5, §1, 3°, van het Wetboek van de 
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen,  betreffende de vrijstelling van 
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verkeersbelasting, zodat het arrest, doordat het toch die vrijstelling toekent op grond van 
een  verruimde  toepassing  van  dat  artikel,  de  in  het  middel  aangewezen  bepalingen 
schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 5, §1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 23 november 1965 

houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkom-
stenbelastingen gelijkgestelde belastingen bepaalt dat onder meer voertuigen die 
als persoonlijk vervoermiddel worden gebruikt door gebrekkigen vrijgesteld zijn 
van verkeersbelasting op de autovoertuigen.

Hoewel die vrijstelling niet onderworpen is aan de voorwaarde dat het voertuig 
enkel  gebruikt  wordt  door  de  gebrekkige,  vereist  zij  dat  het  voertuig  slechts 
wordt gebruikt voor doeleinden die verband houden met zijn persoonlijke ver-
plaatsingen.

Het arrest stelt  vast  dat  verweerders echtgenote "heeft  uitgelegd dat  zij  het 
voertuig gebruikt om voor het gezin boodschappen te doen en om naar haar ei-
gen, vlakbij gelegen, werk te gaan nadat zij [de verweerder] op zijn werk heeft 
afgezet" en oordeelt dat genoemd gebruik "ertoe strekt de echtgenote in staat te 
stellen zich zo vlug mogelijk te zijner beschikking te stellen om hem dringende 
zorgen toe te dienen, waartoe zij wegens haar ervaring en haar beschikbaarheid, 
bijzonder bekwaam is".

Aldus verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht dat verweerders 
echtgenote van het voertuig een gebruik maakt dat beantwoordt aan de behoeften 
van persoonlijke verplaatsingen van haar partner.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
zonder acht te slaan op de memorie van antwoord, die in strijd met de artikelen 

1079 en 1092 van het Gerechtelijk Wetboek per post aan de griffie van het Hof is 
gestuurd,

Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

14 december 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Mahieu en J.-M. Van Durme, Luik.

Nr. 654
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1° KAMER - 15 december 2006

OPSTAL (RECHT VAN) - ONBEPAALDE DUUR - GEVOLG

Het recht van opstal dat voor onbepaalde duur wordt bedongen, waardoor in werkelijkheid 
een zakelijk recht wordt gevestigd voor meer dan vijftig jaar, is niet nietig maar dient 
herleid te worden tot deze wettelijk bepaalde maximumtermijn. (Artt. 1 en 4, Opstalwet)

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

ARREST

(A.R. C.05.0558.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 780, 3°, en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 4 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal;
- het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van de verdediging 
- het algemeen rechtsbeginsel dat overeenkomsten van onbepaalde duur, ingevolge het 

beginsel van de individuele vrijheid, eenzijdig kunnen worden opgezegd.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest ontvangt het hoger beroep van de eisers, maar verklaart het ten on-

rechte slechts beperkt gegrond.
Het steunt daarbij op volgende overwegingen:
Het voorwerp van de betwisting tussen partijen betreft een bij overeenkomst gevestigd 

opstalrecht. Partijen betwisten niet dat de wet van 10 januari 1824 (Opstalwet) van toepas-
sing is.

Een essentieel kenmerk van het recht van opstal is dat het een in de tijd beperkt recht is. 
Het kan slechts voor een termijn van maximum 50 jaar worden toegestaan (...).

De beëindiging van het opstalrecht wordt geregeld in artikel 9 Opstalwet. Dit artikel 
handelt over de vermenging, het tenietgaan van de grond en de verjaring van dertig jaren. 
Het gaat hier slechts om een exemplatieve opsomming, die moet worden aangevuld met 
andere gemeenrechtelijke wijzen van tenietgaan van zakelijke rechten, bijvoorbeeld de af-
loop van de overeengekomen duur van het opstalrecht.

Te dezen hebben partijen geen termijn bedongen. Bij gebreke van een bedongen kortere 
termijn moet worden aangenomen dat het opstalrecht voor de maximumduur van 50 jaar 
werd gevestigd.

Nu partijen de overeenkomst van opstalrecht niet minnelijk hebben beëindigd, hebben 
appellanten (d.w.z. de eisers) niet het recht om deze overeenkomst die geldt voor 50 jaar 
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op te zeggen. De mogelijkheid tot opzegging is overigens ook niet conventioneel bepaald. 
De tegenvordering van appellanten (d.w.z. de eisers) blijft afgewezen.

Grieven
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest schendt onmiskenbaar artikel 4 van de Opstalwet.
Deze wetsbepaling stelt enkel een maximumtermijn (van 50 jaar) voor het recht van op-

stal.
Nergens laat deze wetsbepaling toe te stellen dat wanneer geen termijn is bepaald, de 

maximumtermijn dient te gelden.
(Schending van artikel 4 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal)
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Artikel 1 van de wet van 10 januari 1824 op het recht van opstal bepaalt dat 

het recht van opstal een zakelijk recht is om gebouwen, werken of beplantingen 
op een andermans grond te hebben.

Krachtens artikel 4 van de Opstalwet kan het recht van opstal voor geen lange-
re tijd dan van vijftig jaren worden bepaald, behoudens de bevoegdheid om het 
te hernieuwen.

2. Uit voormelde wettelijke bepalingen volgt dat wanneer het recht van opstal 
voor onbepaalde duur wordt  bedongen, er  in werkelijkheid een zakelijk recht 
wordt gevestigd voor meer dan vijftig jaar.

Dergelijk recht van opstal is weliswaar niet nietig, maar dient herleid te wor-
den tot de wettelijk bepaalde maximumtermijn van vijftig jaar.

3. Het onderdeel dat uitgaat van een tegengestelde rechtsopvatting, faalt naar 
recht. 

(...)
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eisers in de kosten.

15 december 2006 – 1° kamer beperkt –  Voorzitter:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 655

1° KAMER - 15 december 2006
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1º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - VORDERING IN RECHTE - UITBREIDING 
VAN DE VORDERING - VORDERING GESTEUND OP DE GEDINGINLEIDENDE AKTE - BEGRIP - 
TOELAATBAARHEID

2º NIEUWE VORDERING - FISCALE ZAKEN - UITBREIDING VAN DE VORDERING - VORDERING 
GESTEUND OP DE GEDINGINLEIDENDE AKTE - BEGRIP - TOELAATBAARHEID

1º en 2º De belastingplichtige die een aanslag betwist en die in de loop van het geding,  
behalve de ontheffing ook de vernietiging ervan vraagt wegens een onregelmatigheid in  
de vestigingsprocedure, steunt de uitbreiding van zijn vordering op een akte die bij de  
inleiding van het geding is aangevoerd, zodat een dergelijke eisuitbreiding toelaatbaar  
is1. (Art. 807, Ger.W.)

(S. en O.  T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal THIJS:
1. Sedert de wetten van 15 en 23 maart 1999 verloopt de procedure in fiscale zaken bij 

de hoven en rechtbanken in de regel volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek en 
dit is een belangrijke nieuwigheid. De voorafgaande administratieve fase – het bezwaar 
bij de directeur der belastingen – bleef echter behouden. Ook onder het nieuwe fiscale 
procesrecht moet een bezwaar tegen een belastingaanslag eerst voorgelegd worden aan de 
directeur  der  belastingen  (zie  artikel  1385undecies,  eerste  lid,  Ger.W.).  Een  dergelijk 
geschil betreffende de toepassing van een belastingwet kan vervolgens bij verzoekschrift 
op tegenspraak worden ingeleid bij de rechtbank van eerste aanleg.

De rechtsmacht  van de rechter  wordt  onder  de nieuwe fiscale  procedure  niet  meer 
beperkt door de omvang van de bezwaren die aan de directeur der belastingen werden 
voorgelegd.

De belastingplichtige mag dus in zijn verzoekschrift bezwaren formuleren die niet bij 
de directeur werden aangevoerd of waarover deze zich niet van ambtswege heeft uitge-
sproken (2).

De wetgever wou duidelijk kom af maken met de beperkingen die het oude fiscaal pro-
cesrecht inzake nieuwe grieven en nieuwe stukken oplegde aan de belastingplichtige(3). 
Daarmee is duidelijk dat de belastingplichtige bij het inleiden van het geding nieuwe grie-
ven kan aanvoeren en nieuwe stukken kan voorleggen en dat hij niet meer wordt belem-
merd door het mogelijk te beperkte verweer dat hij heeft gevoerd in de fase van het be-
zwaar bij de directeur.

Van zodra de vordering in rechte is ingeleid, wordt het aanvoeren van nieuwe grieven 
in de loop van de procedure beperkt door het gemeen procesrecht en meer bepaald door 
artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek (4). Tijdens de parlementaire voorbereiding ver-

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Zie de toelichting bij het Amendement nr. 22 van de Regering, Parl. St., Senaat, zitting 1998-1999, 
nr. 1-967/7, 4 dat tot doel had om de oorspronkelijke voorziene begrenzing van de grieven die kon-
den worden ingeroepen voor de rechtbank van eerste aanleg te schrappen. De eiser mag voor de rech-
ter dus bezwaren aanvoeren die hij niet heeft geopperd in het stadium van het administratief beroep 
(Wetsontwerp betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, Senaat, Parl. St., 1998-99, nr. 1-
966/11, 233)
3 Nieuwe bezwaren konden onder het oude fiscaal procesrecht worden aangevoerd voor zover zij een 
overtreding  van  de  wet  of  een  schending  van  de  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven 
procedurevormen aanvoerden (oud artikel 377, tweede lid, W.I.B. 1992). Die bezwaren moesten op 
straffe van verval worden geformuleerd in de voorziening of wel in een geschrift aan de griffie van 
het  Hof  van  Beroep  worden  afgegeven  binnen  de  zestig  dagen  na  de  neerlegging  van  het 
administratief dossier door de directeur der belastingen (cfr. oud artikel 378 en 381 W.I.B. 1992). 
4 J. LINSMEAU, “Les conséquences et effets pratiques de l’application du Code judiciaire à la nouvelle 
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wees de Minister van Financiën uitdrukkelijk naar deze wetsbepaling (5).
Recente  rechtspraak  leert  dat  de  concrete  draagwijdte  van  deze  wetsbepaling  in 

fiscalibus erg omstreden is.
2.  De  relevante  feiten,  die  ten  grondslag  liggen  aan  het  cassatieberoep  van  eisers, 

kunnen als volgt worden samengevat.
In hun gedinginleidende akte vroegen eisers de gedeeltelijke ontheffing van de betwiste 

aanslag in de personenbelasting voor het aanslagjaar 1999. De betwisting had in den be-
ginne slechts betrekking op een gedeelte van de inkomsten dat - althans volgens eisers - 
verkeerdelijk werd belast als pensioeninkomen. Ter zitting van de rechtbank van eerste 
aanleg van 26 mei 2003 stelt de eerste rechter de afwezigheid vast van een bericht van 
wijziging van aangifte en stelt hij de zaak in voortzetting om partijen toe te laten aanvul-
lend te concluderen. Eisers breiden vervolgens hun eis uit bij conclusie en vorderen de 
vernietiging van de betwiste aanslag wegens de niet verzending van een bericht van wijzi-
ging, zoals voorgeschreven bij artikel 346 W.I.B. 1992. Dit vormvereiste betreft een sub-
stantiële formaliteit waarvan de miskenning leidt tot de integrale vernietiging van de aan-
slag(6). 

Het bestreden vonnis verklaart  de uitgebreide vordering toelaatbaar en vernietigt  de 
aanslag integraal omdat er geen bericht van wijziging werd verzonden.

De appèlrechters oordelen dat de oorzaak van de vordering in casu de aanslag is, zijnde 
het rechtsfeit dat aan de betwisting ten grondslag ligt. Zij oordelen tevens dat eisers zowel 
het voorwerp als de oorzaak van hun vordering gewijzigd hebben. Omwille van die reden 
oordelen zij  dat  de eerste rechter ten onrechte de uitgebreide vordering op grond van 
artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek toelaatbaar heeft verklaard.

3.  Eisers  verwijten de appèlrechters dat  zij  met  hun beslissing artikel  807 Ger.  W. 
hebben geschonden. Aangezien de gewijzigde vordering tevens steunt op dezelfde aanslag 
als vermeld in de gedinginleidende akte, hadden de appèlrechters naar hun oordeel de 
gewijzigde vordering toelaatbaar moeten verklaren. Artikel 807 Ger. W. vereist volgens 
eisers immers niet dat het ander feit, waarop de gewijzigde vordering van eisers steunt (in 
casu  het  niet  verzenden  van  een  bericht  van  wijziging  van  de  aanslag)  tevens  in  de 
gedinginleidende akte zou worden vermeld.

4. Een vordering die voor de rechter aanhangig is, kan slechts worden uitgebreid of 
gewijzigd onder de voorwaarden gesteld door artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Krachtens  die  wetsbepaling  kan  een  vordering  die  voor  de  rechter  aanhangig  is, 

procédure  fiscale”,  in  La  nouvelle  procédure  fiscale  et  sa  pratique,  Brussel,  Editions  du  Jeune 
Barreau, 1999, 151-155. Vóór de hervorming van 1999 was artikel 807 Ger. W. niet toepasselijk op 
de procedure in fiscale zaken voor het Hof van Beroep vermits de nieuwe bezwaren-regeling van het  
Wetboek van de Inkomstenbelastingen hiermee onverenigbaar was (Cass. 14 sept. 1976, A.C., 1977, 
57;  P.  VAN ORSHOVEN,  Behoorlijke  rechtsbedeling  bij  geschillen  over  directe  rijksbelastingen, 
Antwerpen, Kluwer, 1987, p. 404, nr. 320).
5 Zie o.m. Parl.  St., Senaat, 1998-99, nr. 1-966/11, 232. Naar aanleiding van een amendement van 
senator Hatry bevestigde de Minister de toepassing van het Gerechtelijk Wetboek op het nieuwe 
fiscaal procesrecht en verwees hij uitdrukkelijk naar de artikelen 807 en 1042 Ger.W. Ook op andere 
plaatsen kwam artikel 807 Ger. W. ter sprake. Zo verklaarde de Minister dat hij met het oog op de 
gelijkheid voor de rechter de administratie niet wil verbieden argumenten en middelen aan te voeren 
die zij niet in de administratieve fase heeft gebruikt, aangezien alle partijen in de gerechtelijke fase 
nieuwe argumenten ontdekken (Ibidem, 235). 
6 Cass. 4 maart 1969, AC., 1969, 622; A. SPRUYT, “Bericht van wijziging is een substantieel vereiste 
voor de geldigheid van in afwijking van de aangifte gevestigde aanslagen” (noot onder Gent, 19 mei 
1978,  R.W.,  1979-80,  1049  met  nadere  verwijzingen;  I.  VAN DE WOESTEYNE,  “De  rechten  van 
verdediging van de belastingplichtige bij de wijzigings- en bezwaarprocedure” (noot onder Cass. 28 
jan. 1994), A.J.T., 1994-95, (79), 80. 
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uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, 
berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische 
omschrijving verschillend is. 

De  gewijzigde  of  uitgebreide  vordering  moet  met  andere  woorden  worden 
geformuleerd in een op tegenspraak genomen conclusie en moet gebaseerd zijn op een feit 
of akte in de gedinginleidende akte aangevoerd. 

Een voorbeeld ter illustratie. In een betwisting over een onteigening werd door de over-
heid een vordering ingesteld tot herziening van de voorlopig toegekende vergoeding. Na-
dien betoogde de overheid in een nieuwe op tegenspraak genomen conclusie dat sterke 
concentraties  van  zware  metalen  waren  aangetroffen  in  de  bodem van  de onteigende 
grond zodat de waarde van het goed verminderd was tot een symbolische frank en stelde 
zij een nieuwe vordering in waarbij zij de onteigende aansprakelijk stelde voor de betaling 
van de kosten voor de sanering van de grond. De appèlrechters verklaarden die laatste 
vordering ontvankelijk om reden “dat zij  gebaseerd is op het feit  van de onteigening  
waarmee zij nauw verbonden is, met dien verstande dat de vordering te dezen alleen ver-
antwoord kan zijn aan de zijde van onteigende overheid”. Deze beslissing werd door het 
Hof in zijn arrest van 19 april 2002 vernietigd omdat deze nieuwe vordering niet gegrond 
was op een feit of een akte in de dagvaarding aangevoerd (7).

5. Vermits de uitgebreide rechtspraak van het Hof over artikel 807 Ger. W. reeds uit-
voerig werd besproken in het Jaarverslag 2001-2002, beperken we ons hier tot  enkele 
krachtlijnen(8). 

Algemeen wordt aanvaard dat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek toelaat het 
voorwerp van de oorspronkelijke vordering uit te breiden of te wijzigen mits de “oorzaak” 
van de vordering niet volledig wordt gewijzigd (9). Er moet m.a.w. een voldoende verband 
zijn tussen de oorspronkelijke en de uitgebreide of gewijzigde vordering. Artikel 807 Ger. 
W. verzet zich niet tegen een wijziging van de juridische kwalificatie van de feiten, die 
aan de eis ten grondslag liggen. De wijzigende en de oorspronkelijke vordering moet bij-
gevolg niet dezelfde juridische grondslag hebben(10). 

6. Uw Hof heeft in het verleden een ruime interpretatie gegeven aan het voorschrift van 
artikel 807 Ger. W.(11). 

Deze wetsbepaling vereist niet dat de nieuwe vordering, wanneer zij berust op een feit 
of akte in de dagvaarding aangevoerd, uitsluitend op dat feit of die akte berust (12). De 
rechter mag tevens steunen op nieuwe feiten die zich sedert de dagvaarding hebben voor-
gedaan of sedertdien zijn ontdekt en een weerslag hebben op het geschil (13). 

Het beginsel van de onveranderlijkheid van het geschil moet ook volgens de rechtsleer 
doelgericht en niet te strak worden geïnterpreteerd (14). Procureur-generaal Krings heeft er 
in dit verband op gewezen dat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek de procesecono-

7 Cass. 19 april 2002, R.W., 2003-2004, 419. 
8 Zie S. MOSSELMANS, “Aanpassing van de vordering in de zin van artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek”, Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2001-2002, 468-495. 
9 K. BROECKX, “De feiten in de dagvaarding”, R. Cass. 1994, 332; S. MOSSELMANS, l.c., 468; Ph. THION, 
“Nieuwe grieven in de fiscale procedure” (noot onder Rb. Antwerpen, 19 juni 2002),  T.F.R., 2003, 
(76), 79. 
10 Cass. 8 sept. 1986, A.C., 1986-87, nr. 13; Cass. 16 jan. 1989, A.C., 1988-89, nr. 287; Cass. 8 jan. 
1998, A.C., 1998, nr. 14 
11 S. MOSSELMANS, “Aanpassing van de vordering in de zin van artikel 807 van het Gerechtelijk Wet-
boek”, Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2001-2002, 475 en de verwijzingen aldaar.
12 Zie o.m. Cass. 28 juni 2001, C.99.0422.F.
13 Zie o.m. Cass. 11 mei 1990, A.C., 1989-90, nr. 536.
14 Zie nader: K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het  
civiele geding, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1995, 288, nr. 633. 
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mie dient. Het was immers de bedoeling van de wetgever dat betwistingen tussen partijen 
zoveel mogelijk ineens zouden worden afgedaan. Door de ruime mogelijkheden die arti-
kel 807 Ger. W. biedt voor het instellen van een uitgebreide of gewijzigde vordering wou 
men vermijden dat “nieuwe vorderingen” omwille van zuivere processuele redenen zou-
den aanleiding moeten geven tot een nieuw geding, met bijkomende kosten en tijdver-
lies(15).

7.  Voor  een goed begrip  van artikel  807 Ger.  W. moeten we even stilstaan bij  de 
begrippen “voorwerp van de vordering” en “oorzaak van de vordering”. 

De eerste notie laat zich vrij eenvoudig definiëren: het voorwerp van de vordering is 
datgene wat de eiser vordert. Het is m.a.w. de gevorderde zaak, de gevorderde maatregel, 
de aanspraak die men op een zaak doet gelden of de aanspraak op een recht(16). De rechter 
mag geen uitspraak doen over niet gevorderde zaken of meer toekennen dan er gevraagd 
was. Hij beslist dan immers “ultra petita” en schendt zodoende het beschikkingsbeginsel 
dat is neergelegd in artikel 1138, 2° Ger.W. Dit heeft o.m. tot gevolg dat de rechter in fis-
calibus een belastingaanslag niet integraal kan vernietigen, indien de eisende partij slechts 
een ontheffing – d.i. een gedeeltelijke vernietiging - van de aanslag vraagt (bv. om reden 
dat een verkeerd tarief werd toegepast).

8. Over de juiste definitie van het begrip “oorzaak van de vordering” bestaat er geen 
eensgezindheid. Volgens een eerste opvatting is de oorzaak van de vordering het rechts-
feit en/of de rechtshandeling die dient tot staving van het gevorderde(17). De oorzaak zou 
het geheel van de rechtsfeiten omvatten die door de eisende partij worden ingeroepen tot 
staving van het recht waarvan hij de erkenning of bescherming vraagt. Volgens procureur-
generaal Krings is de oorzaak de titel waarop de partij zich beroept om uit het vastgestel-
de feit, het gevorderde te bekomen(18). Unaniem wordt aanvaard dat de oorzaak niet ver-
wijst naar de rechtsgrond of de rechtsnorm(en) die toepasselijk zijn op het geschil (19). 
Deze moet de rechter zelf vaststellen op grond van de hem voorgelegde rechtsfeiten of 
rechtshandelingen.

Over de vraag of “de oorzaak” verwijst  naar het rechtsfeit  dat  tot  de onmiddellijke 
grondslag van de vordering dient, of naar het geheel van feiten die de eiser inroept om de 
inwilliging van zijn vordering te verkrijgen, bestaat reeds lange tijd discussie(20). 

In een recent arrest van 14 april 2005 is het Hof die laatste opvatting bijgetreden. Het 
Hof omschrijft in dit arrest de taak van de rechter als volgt: “de rechter is gehouden het  
geschil  te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke rechtsregel;  mits hij  het  

15 Procureur-generaal E Krings, conclusie bij Cass. 5 mei 1988, AC., 1987-88, (1135), 1137. 
16 E. KRINGS, conclusie bij Cass. 24 nov. 1978, A.C., 1978-79, (341), 343. 
17 In die zin o.m. S. MOSSELMANS, “Aanpassing van de vordering in de zin van artikel 807 van het 
Gerechtelijk  Wetboek”,  Jaarverslag  van  het  Hof  van  Cassatie  2001-2002,  (468),  469  met 
verwijzingen naar  de  cassatierechtspraak;  S.  MOSSELMANS,  “Tussenvorderingen in  het  gerechtelijk 
privaatrecht”, R.W., 2004-2005, (1601), 1602; Ph. THION, “Kwalificatie van oorzaak en voorwerp van 
de vordering”, NJW, 2003, (726), 730, nr. 12. 
18 E. KRINGS en B. DE KONINCK, “Het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden”, T.P.R., 1982, (655), 
671,  nr.  21  e.v.;  In  die  zin:  Cass.  27  juni  1988,  A.C.,  1987-88,  nr.  666,  conclusie  toenmalige 
advocaat-generaal LENAERTS;  Anders  J. VAN COMPERNOLLE, J., “L’office du juge et le fondement du 
litige” (noot onder Cass. 24 nov. 1978 en Cass. 9 okt. 1980),  R.C.J.B., 1982, (14), 31, nr. 27; W. 
RAUWS, “Het ambtshalve aanvullen van de rechtsgrond en de autonomie van de partijen” (noot onder 
Cass. 10 mei 1985), R.W., 1985-86, (2215), 2220-2222. 
19 Zie o.m. Cass. 8 sept. 1986,  A.C., 1986-87, nr. 13; Cass. 16 jan. 1989,  A.C., 1988-89, nr. 287, 
conclusie LENAERTS; E. KRINGS en B. DE KONINCK, o.c., T.P.R., 1982, 674, nr. 24. 
20 Zie hierover o.m. W. RAUWS, “Jura novit curia”, R.W., 1985-86, 900- 903 en het naschrift van A. 
VAN OEVELEN en  E.  DIRIX,  “De  ambtshalve  aanvulling  of  wijziging  van  rechtsgronden  en  de 
problematiek  van de  samenloop van contractuele  en  buitencontractuele  aansprakelijkheid”,  R.W., 
1985-86, 903-910. 
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recht van verdediging eerbiedigt, heeft de rechter de plicht ambtshalve de middelen in  
rechte  op  te  werpen  waarvan  de  toepassing  geboden  is  door  de  feiten,  die  door  de 
partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen”. 

Het zijn de “naakte” feiten en niet de feiten onder een juridische kwalificatie die de 
oorzaak van de vordering uitmaken. De rechter die beslist dat eiser zich niet beroept op de 
contractuele aansprakelijkheid van de verweerder maar enkel op zijn quasi-delictuele aan-
sprakelijkheid en op grond hiervan beslist dat hij niet kan nagaan of verweerder contractu-
eel aansprakelijk is op grond van de feiten die eiser tot staving van zijn vordering aan-
voerde, miskent het beschikkingsbeginsel (21).

Het beschikkingsbeginsel houdt anderzijds ook in dat de rechter zich niet mag steunen 
op feiten die niet door de partijen zijn aangevoerd. Doet de rechter dit wel, dan wijzigt hij 
de oorzaak van de vordering en miskent hij het beschikkingsbeginsel (22). 

De  rechter  is  echter  in  de  regel  niet  gebonden  door  de  kwalificatie  of  juridische 
omschrijving die de eisende partij heeft gegeven aan de feiten, waarop zij zich beroept, en 
mag rechtsgronden aanvullen.  Hij  mag echter  onder  geen beding de door  de  partijen 
gestelde feiten ambtshalve aanvullen. De regel dat de rechter de oorzaak van de vordering 
niet mag wijzigen, geldt zelfs indien de betwisting de openbare orde raakt.

9. In een lijvige circulaire over de nieuwe fiscale procedure beklemtoont de administra-
tie dat de toepassing van het gemeen procesrecht in fiscale zaken inhoudt dat de belasting-
plichtige na de inleiding van het geding zijn vordering slechts kan uitbreiden of wijzigen 
onder de voorwaarden van artikel 807 Ger. W. (23). Dit impliceert, aldus de circulaire, dat 
nieuwe vorderingen die de belastingplichtige in de loop van de procedure formuleert en 
die uitsluitend gegrond zijn op feiten die niet voorkomen in het gedinginleidende verzoek-
schrift niet ontvankelijk zijn. Volgens de fiscus kan een belastingplichtige die in zijn ver-
zoekschrift slechts als grief laat gelden dat de beroepskosten ten onrechte werden gewei-
gerd, later niet meer in zijn conclusies aanvoeren dat hij eveneens recht heeft op investe-
ringsaftrek. 

De belastingadministratie geeft in de circulaire nog enkele andere voorbeelden van zo-
genaamde niet-ontvankelijke nieuwe vorderingen en past daarbij artikel 807 Ger.W. toe 
op een wijze die uitermate betwistbaar is(24). 

De fiscus stelt daarnaast de “oorzaak van de vordering” van de belastingplichtige gelijk 
met de juridische grondslag van de eis, of met de juridische titel waarop wordt gesteund 
om de vordering ingewilligd te zien. Daaruit zou volgen dat “de rechter die ambtshalve  
elementen van het dossier herkwalificeert om een andere rechtsnorm toe te passen dan  
die welke werd aangevoerd ter ondersteuning van de vordering, de oorzaak van de vorde-
ring wijzigt en het recht van de partijen schendt om de grenzen van de vordering zelf te  
bepalen”.(25) 

Die gevolgtrekking strookt evenwel niet met de rechtspraak van het Hof en met de 

21 Cass.  14 april  2005,  C.03.0148.F,  met  conclusie van advocaat-generaal  met opdracht  Ph.  DE 
KOSTER. Het arrest werd reeds gepubliceerd in J.L.M.B., 2005, 856, noot DE LEVAL, in J.T., 2005, 659, 
noot VAN COMPERNOLLE en in RAGB, 2005/18, 1663, noot VERBEKE; Zie voorheen reeds Cass. 18 nov. 
2004, C.04.0062.F, gepubliceerd in  J.T., 2005, 160, noot J.-F. VAN DROOGHENBROECK; Cass. 22 jan. 
1998, A.C., 1988, nr. 44; Cass. 18 feb. 1993, A.C., 1993, nr. 103. 
22 Cass. 18 nov. 2004, C.04.0062.F; W. RAUWS, “Het ambtshalve aanvullen van de rechtsgrond en de 
autonomie van de partijen” (noot onder Cass. 10 mei 1985), R.W., 1985-86, (2215), 2223, nr. 5.
23 Circ. nr. Ci.RH.863/530.827 – Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale 
geschillen – Wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken. Koninklijk 
besluit van 25 maart 1999 tot uitvoering van artikel 7 van de wet van 23 maart 1999 betreffende de 
rechterlijke inrichting in fiscale zaken, Bull. Bel., 2000/ 807, (1817), 1927-1931, i.h.b. nr. 145. 
24 Ibid., 1929-1931. 
25 Ibid., 1925, nr. 143. 
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zienswijze van de rechtsleer. De rechter mag in beginsel de juridische grondslag van de 
vordering d.i. hetgeen partijen inroepen tot staving van hun vordering, wijzigen en ver-
vangen door een andere rechtsgrond (26). Dit kan slechts op voorwaarde dat de rechter 
geen betwisting opwerpt waarvan het bestaan door de conclusies van de partijen is uitge-
sloten, dat hij  enkel op regelmatig aan zijn beoordeling voorgelegde feiten of stukken 
steunt en dat hij noch het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt(27). 

Het voorgaande toont aan dat het standpunt van de fiscale administratie onverenigbaar 
is met de regels van het gemeenrechtelijk procesrecht inzake het uitbreiden of wijzigen 
van een vordering. Artikel 807 Ger. W. vereist in elk geval niet dat de wijzigende en de 
oorspronkelijke vordering dezelfde juridische grondslag hebben(28).

10. Sommige auteurs gaan lijnrecht in tegen de zienswijze dat artikel 807 Ger.W. van 
toepassing is op de vordering die de belastingplichtige inleidt  tegen een belastingaan-
slag(29). Zij verdedigen de opvatting dat de betwisting van een belastingaanslag voor de 
fiscale rechtbank een verzetprocedure is. Vermits de belastingplichtige niet optreedt als 
eiser maar als verweerder zou hij zijn verweer kunnen voeren op een onbeperkte wijze en 
in de loop van het geding steeds nieuwe feitelijke en juridische grieven kunnen inroepen. 
De beperkingen die gelden voor het uitbreiden of wijzigen van een vordering (cfr. artikel 
807 Ger.W.) zijn immers niet van toepassing op een verweer. 

Met deze opvatting kan echter niet worden ingestemd. Uit de artikelen 1385decies en 
1385undecies  Ger. W. blijkt immers dat de belastingplichtige een vordering betreffende 
de toepassing van de belastingwet inleidt en dat hij bijgevolg de eisende partij is(30).

11. Uit een overzicht van de gepubliceerde rechtspraak blijkt dat de uitbreiding van de 
vordering van de belastingplichtige meer dan eens wordt afgewezen omwille van artikel 
807 Ger. W. Twee opvattingen staan lijnrecht tegenover elkaar. 

12. Door een deel van de rechtspraak wordt aangenomen dat de oorzaak van de vorde-
ring de betwiste aanslag is(31). 

De (betwiste) aanslag wordt aanzien als het rechtsfeit dat aan de vordering ten grond-
slag ligt. Deze opvatting wordt ook verdedigd door de meeste auteurs en maakt het moge-
lijk om de diverse onwettigheden die kleven aan de aanslag in elke stand van het geding 
op te werpen (32). 

26 P. VAN ORSHOVEN, P., “Het verschil tussen “vragen” en “inroepen”. Over het beschikkingsbeginsel 
of de macht van de rechter in fiscalibus”, T.F.R., 2004, (155), 165. 
27 Zie o.m. Cass. 24 nov. 1978, A.C., 1978-1979, 341, conclusie advocaat-generaal KRINGS; Cass. 15 
feb. 1988, A.C., 1987-88, nr. 368; Cass., 17 april 1989, A.C., 1988-89, nr. 462; Cass., 18 feb. 1993, 
A.C.,  1993,  nr.  103;  Cass.  19 juni  1998,  A.C.,  1998, nr.  326;  Zie tevens de verwijzingen bij  P. 
LEMMENS,  “De  ambtshalve  aanvulling  van  rechtsgronden  en  de  eerbiediging  van  de  rechten  van 
verdediging” (noot onder Cass. 22 okt. 1982), R.W., 1982-83, (2188), 2189. 
28 Zie o.m. Cass. 8 jan. 1998, A.C., 1998, 44. 
29 H. DUBOIS, “De rol van de partijen voor de fiscale rechtbank”, T.F.R., 2003, 259-266; K. SPAGNOLI, 
“De actieve rechter en de limieten van het fiscaal geschil”, T.F.R., 2003, 595-610 
30 J. VAN BESIEN, L. VANHEESWIJCK en K. GHEYSEN, “Verslag discussieforum 21 mei 2003. De actieve 
rechter en de limieten van het fiscaal geschil”, T.F.R., 2003, (679), 680. 
31 Rb. Antwerpen, 5 juni 2002,  T.F.R., 2003, 125, noot VANBELLEN. In deze zaak wierp de rechter 
ambtshalve de afwezigheid van een bericht van wijziging van de aanslag op; Rb. Antwerpen, 10 
december 2003, T.F.R., 2004, 535, noot DE MEYERE. 
32 Ph. VAN BELLEN, “Ambtshalve beoordelen van grieven” (noot onder Rb. Antwerpen, 5 juni 2002), 
T.F.R., 2003, (127), 128; H. VANDEBERGH, “De bevoegdheid van de rechtbank in een fiscaal geding: 
moet  de  rechter  ambtshalve  grieven  tegen  een  aanslag  inroepen”,  T.F.R.,  2000,  720;  P.  VAN 
ORSHOVEN, P.,  o.c.,  T.F.R., 2004, (155), 158; Vgl. D. LAMBOT, “L’étendue des pouvoirs du juge en 
matière d’impôts sur les revenus”, in  Mélanges John Kirkpatrick, Brussel, Bruylant, 2004, (457), 
488-489;G. DE LEVAL en J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “Principe dispositif et droit judiciaire fiscal”, 
Revue Générale du Contentieux Fiscal, 2004, p. 40, nr. 44. 
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Vraagt  de  belastingplichtige  eerst  een  gedeeltelijke  ontheffing  van  de  aanslag  (bv. 
omdat een deel van het inkomen naar zijn oordeel niet belastbaar is) en later de nietigheid 
van de aanslag omwille van een procedurefout in de fase van het vestigen van de aanslag, 
dan vormt artikel 807 Ger. W. hiervoor geen beletsel. De uitbreiding van de vordering 
steunt dan immers op dezelfde oorzaak (de betwiste aanslag). 

13. Niet zelden wordt de “oorzaak van de vordering” in fiscalibus op een andere wijze 
ingevuld. 

Een deel van de rechtspraak is namelijk de mening toegedaan dat de rechtsfeiten op ba-
sis waarvan de belastingaanslag wordt betwist de oorzaak van de vordering uitmaken en 
slaat in die optiek acht op de precieze middelen of grieven die de belastingplichtige aan-
voert om de gehele of gedeeltelijke onwettigheid van de belastingaanslag aan te tonen(33). 
Volgens die zienswijze moet de rechter in concreto kijken naar de in de gedinginleidende 
akte opgeworpen rechtsfeiten en op die manier de oorzaak van de vordering precies om-
schrijven. De oorzaak van de vordering van de belastingplichtige is dan het rechtsfeit dat 
de aangevoerde onwettelijkheid staaft. Indien de eisuitbreiding inhoudt dat de rechtstreek-
se juridische grondslag van de eis wijzigt (bv. eerst wordt de gedeeltelijke onwettigheid 
van de aanslag aangevoerd wegens de schending van een materiële belastingwet en later 
de integrale onwettigheid wegens schending van een procedurevoorschrift) dan wijzigt de 
oorzaak van de vordering en is de uitgebreide vordering om die reden niet toelaatbaar.

14. De definitie die in het Franse bestuursrecht wordt gegeven aan het causa-begrip 
spoort hiermee voor een deel gelijk. Bij onze zuiderburen wordt in administratieve ge-
schillen de oorzaak van de vordering omschreven als “le fondement juridique de la de-
mande” en wordt een onderscheid gemaakt naargelang de oorzaak van de vordering be-
trekking heeft op een interne of een externe onwettigheid. Indien de burger in eerste in-
stantie de interne onwettigheid van een administratieve rechtshandeling inroept en later 
zijn vordering tot nietigverklaring steunt op een externe onwettigheid dan wijzigt hij de 
oorzaak van zijn vordering (34). 

In het Franse fiscale procesrecht wordt dan weer een onderscheid gemaakt tussen vier 
mogelijke “oorzaken” van de vordering: de gegrondheid van de aanslag, de aanslagproce-
dure, de procedure van invordering en de boeten (35). 

15. De vraag of de belastingplichtige de oorzaak van zijn vordering wijzigt indien hij in 
de  loop  van  het  geding  een  andere  vorm  van  onwettigheid  aanvoert  dan  in  zijn 
gedinginleidende akte, moet m.i. ontkennend worden beantwoord.

De oorzaak van de vordering van de belastingplichtige is “de betwiste aanslag” of de 
onregelmatigheid van de aanslag. De rechter moet zijn blik niet richten op de concrete 
onwettigheid die wordt aangevoerd, want dan bevindt hij zich reeds te zeer op het terrein 
van de juridische kwalificatie. 

De hier verdedigde opvatting, die aansluit bij een meerderheidsstrekking in de rechts-
leer (cfr. supra, sub nr. 12), houdt ook rekening met de specifieke kenmerken van een ge-
schil inzake belastingen. De burger die een administratieve rechtshandeling, zoals een be-
lastingaanslag, aanvecht, verdedigt zich tegen een akte die zijn rechtstoestand wijzigt en 
die geacht wordt gelijkvormig te zijn met het recht (het zgn.  “privilège du préalable »). 

33 Rb. Bergen, 12 feb. 2002,  T.F.R., 2003, 185, noot DE MEYERE;  Rb. Antwerpen, 19 juni 2002, 
T.F.R., 2003, 74, noot THION.
34 F. COLLY, Aspects de la notion de cause juridique de la demande en justice dans le contentieux 
administratif de pleine juridiction”, Rev. fr. Droit adm., 1987, (786), 789, nrs. 4 en 5; Zie nader : R. 
CHAPUS,  Droit  du  contentieux  administratif,  Parijs,  Montchrestien,  2004,  644,  nr.  763  en  de 
verwijzingen  aldaar;  C.  DEBOUY,  Les  moyens  d’orde  public  dans  la  procédure  administrative  
contentieuse, Parijs, PUF, 1980, 473 definieert de oorzaak als “le principe juridique sur lequel le 
réquerant fonde sa demande”. 
35 F. COLLY, l.c., 790, nr. 6. 
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Het feit dat aanleiding geeft tot de vordering van de belastingplichtige is de betwiste be-
lasting en meer bepaald de omstandigheid dat de belasting niet wettelijk verschuldigd is. 
Het feit of beter de “akte” (d.i. de rechtshandeling) waar het in een dergelijke fiscale be-
twisting om draait is “de aanslag” en het bestaan van deze akte werd zeker vermeld in de 
gedinginleidende akte. 

De verschillende onwettigheden die de belastingplichtige aanvoert  te zijner verdedi-
ging, leiden niet tot een wijziging van de “oorzaak” van zijn vordering maar zijn enkel 
middelen die in elke stand van het geding kunnen worden ingeroepen(36). Door deze meer 
algemene omschrijving wordt de “oorzaak” van de vordering in het fiscaal contentieux 
duidelijk losgekoppeld van de concrete onwettigheid die wordt aangevoerd. 

16. We kunnen voorts niet omheen de vaststelling dat de fiscale rechter recht moet 
spreken op basis van de feiten die hem worden voorgelegd en dat zijn rechtsmacht zich – 
althans sinds de hervorming van 1999 - niet noodzakelijk beperkt tot het uitspraak doen 
over de vermeende onwettigheden die worden aangevoerd door de belastingplichtige. 

De hoven en rechtbanken hebben op grond van artikel 159 van de Grondwet de plicht 
de wettigheid te toetsen van de overheidsbesluiten en van de individuele administratieve 
rechtshandelingen - en dus ook van de belastingaanslagen - waarvan de toepassing wordt 
gevorderd (37). 

Dit impliceert dat de rechter zijn onderzoek niet noodzakelijk moet beperken tot de 
onwettigheden die door de belastingplichtige worden aangevoerd. Indien de rechter de 
belastingaanslag  omwille  van  een  andere  rechtsgrond  dan  de  initieel  aangevoerde 
onwettig acht, treedt hij niet buiten de perken van het geschil en bezondigt hij zich niet 
aan een verboden aanvulling van feiten, wanneer hij daaromtrent de debatten heropent om 
de belastingplichtige toe te laten zijn oorspronkelijke vordering uit te breiden.

De (formele en materiële) correctheid van de belastingaanslag raakt immers de openba-
re orde. Middelen die de openbare orde raken worden geacht van rechtswege deel uit te 
maken van een (fiscaal) geschil. Er kan dan ook weinig twijfel over bestaan dat de recht-
bank van eerste aanleg de legaliteit van een aanslag in de directe belastingen mag contro-
leren en dat haar macht verder reikt dan de concrete onwettigheid die door de belasting-
plichtige wordt aangevoerd(38). Noch de rechter die ambtshalve een “nieuwe” grond van 
onwettigheid van de aanslag opwerpt, noch de belastingplichtige die in de loop van het 
geding de reden van zijn vordering tot nietigverklaring van de aanslag wijzigt, brengen 
een verandering aan in de “oorzaak van de vordering” (39).

17. Het voorgaande leidt tot het besluit dat de oorzaak van de vordering van eisers in 
casu de “betwiste belasting” is, of anders uitgedrukt “de vermeende onregelmatigheid van 
de aanslag”. Door in de loop van het geding de vernietiging van de aanslag te vorderen 
wegens de miskenning van een procedurevoorschrift hebben de eisers hun oorspronkelijke 
vordering,  waarbij  zij  die  aanslag  slechts  gedeeltelijk  betwistten,  uitgebreid,  zonder 
evenwel de oorzaak van die vordering te wijzigen. 

36 Zie in die zin MAGREMANNE, J.P., MARLIERE, M, LAMBOT, D. en DE CLIPPEL, B., Le contentieux de de 
l’impôt sur les revenus, Brussel, Kluwer, 2000, 554. Volgens deze auteurs is de oorzaak van de vor-
dering van de belastingplichtige de omstandigheid dat de schuldvordering van de fiscus niet wettelijk 
gevestigd of verschuldigd is. 
37 Cass. 24 nov. 1988, A.C., 1988-89, nr. 180; Cass. 22 maart 1993, A.C., 1993, nr. 154.
38 P. VAN ORSHOVEN, P., “Het verschil tussen “vragen” en “inroepen”. Over het beschikkingsbeginsel 
of de macht van de rechter in fiscalibus”, T.F.R., 2004, (155), 161-162. 
39 We mogen in dit verband echter niet uit het oog verliezen dat de rechter, zelfs in materies die de 
openbare orde raken (zoals het fiscaal recht), geen uitspraak mag doen over niet gevorderde zaken en 
niet meer mag toekennen dan gevraagd is. In voorkomend geval zal de rechter, die ambtshalve een 
nieuwe  grond  van  onwettigheid  opwerpt,  de  zaak  in  voortzetting  stellen  of  de  heropening  der 
debatten bevelen om de belastingplichtige toe te laten zijn vordering op dit punt uit te breiden. 
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De appèlrechters hebben bijgevolg artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek geschon-
den door te oordelen dat “de eerste rechter ten onrechte de uitgebreide vordering toelaat-
baar heeft verklaard”. 

Het eerste onderdeel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(A.R. F.05.0019.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek;
en voor zoveel als nodig: 
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek; 
- de artikelen 23, 24, 26, 702 en 807 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest vernietigt het vonnis a quo en trekt de zaak aan zich op grond van 

volgende motieven:
"Het bestreden vonnis van 27 oktober 2003 heeft de betwiste aanslag vernietigt omdat 

geen bericht van wijziging van aangifte werd verzonden, middel dat door de eerste rechter 
ambtshalve werd opgeworpen op de zitting van 26 mei 2003 en dat nadien door (de ei-
sers) in conclusie bij middel van eisuitbreiding werd ingeroepen.

De oorzaak van de vordering is in casu de aanslag, zijnde het rechtsfeit dat aan de be-
twisting ten grondslag ligt. Het voorwerp van de vordering, zoals blijkt uit het verzoek-
schrift in voorziening van 22 april 2002 en uit de nadien door (de eisers) neergelegde con-
clusies, bestaat in de ontheffing van de aanslag wat betreft de inkomsten die werden belast 
als pensioeninkomen.

Op de zitting van 26 mei 2003 werd door de eerste rechter ambtshalve de afwezigheid 
van een bericht van wijziging van aangifte vastgesteld, waarna de zaak in voortzetting 
werd gesteld teneinde partijen toe te laten aanvullend te concluderen.

In nadien neergelegde conclusies breiden (de eisers) hun eis uit en vorderen zij de ver-
nietiging van de aanslag.

(De eisers) hebben dus zowel het voorwerp als de oorzaak van hun vordering gewij-
zigd, terwijl noch in het inleidend verzoekschrift noch in de daaropvolgende conclusies de 
afwezigheid van een bericht van wijziging van aangifte werd opgeworpen.

Door ambtshalve de afwezigheid van het bericht van wijziging van aangifte op te wer-
pen en de aanslag om die reden volledig te vernietigen, heeft de eerste rechter het voor-
werp van de vordering gewijzigd. De eerste rechter heeft ten onrechte geoordeeld dat hij 
ambtshalve de nietigheid van de aanslag om die reden kan onderzoeken.

De eerste rechter heeft ten onrechte de uitbreiding van de vordering door (de eisers) 
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toelaatbaar verklaard.
Het bestreden vonnis dient dan ook vernietigd te worden en het hof van beroep trekt de 

zaak aan zich".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek vereist dat de gewijzigde vordering, om toe-

laatbaar te zijn, berust op een feit of een akte aangehaald in de inleidende akte. Het is niet 
nodig dat die vordering uitsluitend op dit feit of die akte zou steunen.

Met andere woorden, de gewijzigde vordering mag steunen op meerdere feiten of akten 
en voor de toelaatbaarheid ervan volstaat dat in de inleidende akte minstens één van die 
feiten of akten wordt aangevoerd.

De gewijzigde vordering van de eisers, welke strekt tot de vernietiging van de betwiste 
aanslag, steunt op die aanslag en op het feit van de afwezigheid van een bericht van wijzi-
ging van de aanslag.

De betwiste aanslag wordt in het inleidend verzoekschrift van de eisers van 22 april 
2002 vermeld, nu de eisers bij het verzoekschrift de ontheffing van de aanslag vorderen 
wat betreft de inkomsten die verkeerdelijk werden belast als pensioeninkomen. Het betre-
den arrest neemt aan dat de oorzaak van de oorspronkelijke vordering de aanslag is (p. 9 
bovenaan) en aanvaardt dus dat de aanslag werd aangevoerd als rechtsfeit ter ondersteu-
ning van de oorspronkelijke vordering.

Nu de gewijzigde vordering tevens steunt op dezelfde aanslag, vermeld in de inleidende 
akte, volstaat dit om die vordering toelaatbaar te verklaren.

Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat het ander feit waarop de ge-
wijzigde vordering van eisers steunt, te weten de afwezigheid van het bericht van wijzi-
ging van de aanslag, tevens in de inleidende akte zou worden vermeld.

Het bestreden arrest heeft derhalve met schending van artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek de gewijzigde vordering ontoelaatbaar geacht en dus met  schending van die 
wetsbepaling beslist dat de eerste rechter ten onrechte de gewijzigde vordering toelaatbaar 
heeft verklaard. De vernietiging door het bestreden arrest van het eerste vonnis is dus on-
wettig en het hof van beroep heeft op onwettige wijze de zaak aan zich getrokken (schen-
ding van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat de appelrechters onterecht hebben geoordeeld 

dat de eerste rechter de gewijzigde vordering die strekte tot vernietiging van de 
aanslag wegens het niet-verzenden van een bericht van wijziging, niet toelaat-
baar hebben verklaard en aldus artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek hebben 
geschonden.

2. Krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan een vordering die 
voor de rechter aanhangig is, worden uitgebreid of gewijzigd, indien de nieuwe, 
op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaar-
ding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is, zonder 
dat is vereist dat de nieuwe vordering uitsluitend daarop berust.

3. De appelrechters stellen vast dat:
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- de eisers voor de eerste rechter de ontheffing hebben gevraagd van de aan-
slag  die  voor  het  aanslagjaar  1999  ten  hunnen  laste  onder  het  kohierartikel 
701098033 is gevestigd;

- de eisers, na de ambtshalve heropening van het debat door de eerste rechter 
in  verband met  de  regelmatigheid van de vestigingsprocedure,  hun vordering 
hebben uitgebreid en ook de vernietiging van voormelde aanslag hebben gevor-
derd omdat hen geen bericht van wijziging van de aangifte was toegestuurd;

- het beroepen vonnis de aanslag heeft vernietigd omwille van de afwezigheid 
van een bericht van wijziging van de aangifte.

De appelrechters vernietigen dit vonnis omdat de eerste rechter ten onrechte de 
uitbreiding van de vordering door de eisers toelaatbaar heeft verklaard.

4. De belastingplichtige die een aanslag betwist en die in de loop van het ge-
ding, behalve de ontheffing ook de vernietiging ervan vraagt, steunt de uitbrei-
ding van zijn vordering op een akte die bij de inleiding van het geding is aange-
voerd.

De appelrechters die een dergelijke eisuitbreiding niet toelaatbaar verklaren, 
schenden bijgevolg artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

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

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit de fiscale voorziening 
ontvankelijk verklaart.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

15 december 2006 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. van Ommeslaghe en Claeys Boúúaert.

Nr. 656

1° KAMER - 15 december 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — 
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MEERWAARDEN - GEREALISEERDE MEERWAARDEN OP AANDELEN - VRIJGESTELD BEDRAG - 
WIJZE VAN BEREKENING

Om het van vennootschapsbelasting vrijgesteld bedrag van de gerealiseerde meerwaarde 
op  aandelen  te  bepalen,  mag  de  ontvangen  vergoeding  of  de  verkoopwaarde  bij  
vervreemding niet verminderd worden met de kosten van de vervreemding1.  (Artt.  43, 
183, en 192, eerste lid, W.I.B. 1992)

(V. en METHOLD'S HERTOGENBOSCH b.v.b.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Conclusies van advocaat-generaal THIJS:
1. (…)
2. Onderhavige betwisting betreft de vraag of de krachtens artikel 192 §1, eerste lid 

WIB 92 in  de vennootschapsbelasting vrijgestelde  meerwaarde op aandelen de  bruto-
meerwaarde betreft, dat wil zeggen de meerwaarde zonder aftrek van de kosten verbonden 
aan de vervreemding, dan wel de netto-meerwaarde, zijnde de bruto-meerwaarde vermin-
derd met de kosten van de vervreemding.

Eiser  is  van  oordeel  dat  de  vrijgestelde  meerwaarde  de  bruto-meerwaarde  betreft, 
terwijl verweerder er daarentegen van uitgaat dat de vrijstelling slechts geldt  voor het 
verschil tussen enerzijds de ontvangen vergoeding bij de vervreemding van de aandelen 
verminderd met de kosten die verband houden met de vervreemding van de aandelen, en 
anderzijds de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen verminderd met de 
voorheen aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen.

In graad van beroep heeft het bestreden arrest het standpunt van verweerder gevolgd.
3. In het  eerste onderdeel van het  enig middel tot cassatie voert eiser onder meer aan 

dat de appelrechters door in die zin te oordelen de artikelen 43, 183 en 192, §1 van het 
W.I.B. (1992) en 170 van de Grondwet hebben miskend.

4. Krachtens artikel 183 W.I.B. (1992) zijn de inkomsten die onderworpen zijn aan de 
vennootschapsbelasting of ervan vrijgesteld zijn, wat hun aard betreft,  dezelfde als die 
welke inzake personenbelasting worden beoogd en wordt hun bedrag vastgesteld volgens 
de regels die van toepassing zijn op winst.

Bijgevolg geldt de definitie van meerwaarde die vervat is in artikel 43 van het W.I.B. 
(1992) ook op het stuk van de vennootschapsbelasting.

Artikel 43, zoals het geldt voor de aanslagjaren 2006 en vorige, luidt als volgt:
"De verwezenlijkte meerwaarde is gelijk aan het positieve verschil tussen eensdeels de  

ontvangen  vergoeding  of  de  verkoopwaarde  bij  de  vervreemding  van  het  goed  en 
anderdeels de aanschaffings- of  beleggingswaarde ervan verminderd met de voorheen  
aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen."

De administratieve  commentaar  op  het  W.I.B.  (1992)  vermeldt  in  nr.  43/2  dat  de 
verkoopwaarde in geval van verkoop de verkoopprijs is. In nr. 44/58, dat betrekking heeft 
op  de  monetaire  meerwaarde,  gaat  de  administratie  er  daarentegen  van  uit  dat  de 
verkoopwaarde  de  verkoopprijs  is  verminderd  met  de  kosten  van  vervreemding.  De 
administratie geeft geen verantwoording voor die stelling.

De wet van 22 juni 2005 (artikel 2) heeft tussen de woorden “het goed” en de woorden 
“en anderdeels” de woorden “verminderd met de kosten van vervreemding” ingelast.

In  tegenstelling tot  de nieuwe wettekst  die  geldt  vanaf  aanslagjaar  2007,  maakt  de 
vorige  tekst  geen  gewag van  de  toerekening  van  de  kosten  van  vervreemding  op  de 
verwezenlijkte meerwaarde op aandelen.

1 Zie  de  conclusie  van het  O.M.;  de aangehaalde bepalingen zijn  de voor het  aanslagjaar  1999 
toepasselijke.
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Het  grondwettelijk  legaliteitsbeginsel  impliceert  dat  in  fiscalibus geen  belasting  of 
belastbare  materie  kan  worden  ingevoerd  dan  door  een  wet,  terwijl  anderzijds  geen 
vrijstelling  of  vermindering  van  belasting  kan  worden  verleend  dan  mits  een 
uitdrukkelijke wettelijke bepaling.

Dit beginsel noopt tot een strikte uitlegging van de fiscale wetsbepalingen die regelen 
wat belastbaar is en wat niet, en in welke mate belastingvrijstelling wordt verleend (2).

Uw Hof heeft overigens het beginsel dat de belastingwetten strikt moeten worden uitge-
legd, uitdrukkelijk erkend als een algemeen rechtsbeginsel (3).

Wat voorliggende problematiek betreft, noopt geen enkele wettekst de belastingplichti-
ge om “de op de verkoop drukkende kosten rechtstreeks toe te rekenen” op de meerwaarde 
op aandelen (4).

Een meerderheidsstrekking in de rechtspraak gaat er dan ook terecht van uit dat artikel 
43 W.I.B. (1992) een duidelijke bepaling is die niet hoeft geïnterpreteerd te worden, zodat 
de “verkoopwaarde” niet kan geïnterpreteerd worden als verkoopprijs verminderd met de 
vervreemdingskosten (5).

5. Zoals hoger vermeld, werd artikel 43 van het W.I.B. (1992) bij artikel 2 van de wet 
van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingsaftrek voor risicokapitaal gewijzigd met 
ingang van aanslagjaar 2007 (6).

De nieuwe tekst van dit artikel luidt als volgt: 
"De verwezenlijkte meerwaarde is gelijk aan het positieve verschil tussen eensdeels de  

ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij de vervreemding van het goed verminderd 
met de kosten van vervreemding en anderdeels de aanschaffings- of beleggingswaarde er-
van verminderd met de voorheen aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen.”

Uit volgende passus uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt duidelijk dat 
ook volgens de wetgever tot en met het aanslagjaar 2006 de kosten in verband met de 
vervreemding in mindering kunnen worden gebracht als beroepskosten, terwijl het gehele 
bedrag van de verwezenlijkte bruto-meerwaarde van belasting wordt vrijgesteld:

“De verwezenlijkte meerwaarde wordt omschreven in artikel 43 W.I.B. 92, als het posi-
tieve verschil tussen eensdeels de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij de ver-
vreemding van het goed en anderdeels de aanschaffings- of beleggingswaarde ervan, ver-
minderd met de voorheen aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen. 

Thans zijn de kosten van vervreemding die betrekking hebben op de verrichting waarbij 

2 S. HUYSMAN, De interpretatie van de fiscale wet: evolutie of stagnatie, R. Cass. 1998, 379, nr. 3; B. 
MALVAUX, Plus-values sur actions, L’exonération vise-t-elle la plus-value brute ou nette?, Act. Fisc., 
2002,  nr.  23/1;  V.  PARMENTIER,  Impôts  des  sociétés  –  Plus-ou  moins-values  sur  actions:  quell 
traitement fiscal pour les frais supplémentaires?, Act. Fisc. 2001, nr. 20/5. 
3 Cass. 10 nov. 1997, A.C., 1997, 1106, nr. 464; Cass., 9 juni 1947, A.C., 1947, 193; F. VANISTENDAEL, 
Algemene rechtsbeginselen in het belastingrecht, in Algemene rechtsbeginselen, ed. M. Van Hoecke, 
Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1991, 228, nr. 9; F. VANISTENDAEL, “Les principes 
généraux de droit en droit fiscal,  R.G.F., 1991, 124; Contra: A. BOSSUYT, Verslag van het Hof van 
Cassatie, 200, Hoofdstuk IV Algemene rechtsbeginselen, p. 141, bovenaan 
4 BOGAERTS, R., “Vennootschapsbelasting, meerwaarden op aandelen: met of zonder kostenaftrek?”, 
A.F.T., 2004, p. 68 
5 Bergen, 6 april 2005, Fisc.Act., 2005, nr. 14/3; Rb. Antwerpen, 6 januari 2003,  F.J.F., 2003, nr. 
2003/188; Rb. Antwerpen, 12 en 17 nov. 2003, onuitgeg. Besproken in Fiscoloog, 2004, nr. 921, p. 
11; Rb. Antwerpen, 27 feb. 2004, onuitgeg., besproken in  A.F.T., 2004, p. 33 e.v.;Rb. Bergen, 11 
sept. 2002, onuitgeg., besproken in Fiscoloog, 2002, nr. 861, p. 1-2; Rb. Brussel, 26 mei 2004, F.J.F., 
nr. 2005/75; Rb. Hasselt, 13 okt. 2004, F.J.F., 2005, nr. 2005/74; Rb. Nijvel, 23 april 2002, J.D.F., 
2002, p. 229; KLEYNEN, G., Rappel des diverses déformations de l’article 192 du code des impôts sur 
les revenus 1992 par l’administration, J.D.F., 2002, p. 233. 
6 B.S., 30 juni 2005. 
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een meerwaarde op activa wordt verwezenlijkt aftrekbaar als beroepskosten. Wanneer het 
bedrag van de verwezenlijkte meerwaarde wordt bepaald, worden diezelfde kosten niet in 
mindering gebracht van het bedrag van de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde 
van het actief bestanddeel (eigen onderlijning).

De wijze waarop de verwezenlijkte meerwaarde wordt bepaald is een probleem in de 
gevallen waar de verwezenlijkte meerwaarde niet wordt belast maar wordt vrijgesteld, zij 
het definitief of tijdelijk. Dit is m.n. het geval waarvoor het stelsel van wederbelegging 
geldt en voor meerwaarden op aandelen.

Inderdaad  kan  de  belastingplichtige  niet  alleen  de  gedragen  kosten  in  mindering 
brengen als beroepskosten maar het bedrag van de verwezenlijkte meerwaarde die wordt 
vrijgesteld zal hoger zijn. Hier is dus een dubbel effect van de kosten waaraan dient te 
worden verholpen.

Het artikel in ontwerp schrapt dit dubbel fiscaal effect door deze kosten van de vrijstel-
lingsbasis uit te sluiten door artikel 43 W.I.B. 92 aan te passen (eigen onderlijning).

(…)
Dit verklaart waarom de regering artikel 43 W.I.B. 92 wenst aan te passen teneinde het  

bedrag van de meerwaarde die een belastingplichtige wenst te kunnen vrijstellen  te be-
perken, om een dubbel effect van de kosten van vervreemding te vermijden” (eigen onder-
lijning) (7).

6. Met auteur VAN CROMBRUGGE kan worden aangenomen dat de belastingadmini-
stratie de boekhoudkundige waarderingsregels van het KB W Venn. ook voor de bepaling 
van de belastbare grondslag moet aanvaarden, tenzij de fiscale wet ervan afwijkt (8). 

Uw Hof heeft deze primauteit van het boekhoudrecht ten aanzien van het belastingrecht 
bevestigd (9)

De boekhoudwetgeving schrijft voor dat de meerwaarde op de realisatie van aandelen 
bruto  op  het  credit  van  de  resultatenrekening  moet  komen,  terwijl  de  kosten  van  de 
verkoop  onder  passende  posten  van  het  debet  moeten  worden  geboekt. 
Boekhoudrechtelijk is compensatie tussen kosten en opbrengsten bijgevolg verboden.

Bepaalde rechtspraak wijst er in dit verband terecht op dat er tot en met aanslagjaar 
2006 geen fiscale bepaling is die afwijkt  van het boekhoudrecht zodat de vrijgestelde 
meerwaarde ook op fiscaal vlak de bruto-meerwaarde is (10).

Overigens heeft de wetgever met de hoger besproken wijziging van artikel 43 bij de 
wet van 22 juni 2005 vanaf aanslagjaar 2007 uitdrukkelijk willen afwijken van de regels 
van het boekhoudrecht, zoals overigens blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de 
wet (11).

7. Wat de in casu gestelde rechtsvraag betreft, wijst auteur BOOGAERTS ook naar het 
verschil met artikel 101, §1, 1°, WIB 92 waar de wetgever uitdrukkelijk stelt dat de als di-
verse inkomsten belastbare meerwaarde op gronden met de bijkomende kosten moet wor-
den verminderd. De voorstanders van de strikte interpretatie van artikel 43 W.I.B. (1992) 

7 Parl. St., Kamer, 2004-2005, st. 51, 1778/00, wetsontwerp dd. 11 mei 2005, p. 8. 
8 VAN CROMBRUGGE,  S.,  “Het  fiscaal  winstbegrip”  in  Vennootschap  en  belasting,  losbladig, 
(bijwerking 2002), Deel III, 3, nr. 740. 
9 O.m. Cass. 20 feb. 1997, Arr. Cass., 1997, nr. 100. 
10 Rb. Brussel, 26 mei 2004, F.J.F., 2005, nr. 2005/75; Rb. Nijvel, 23 april 2002, J.D.F., 2002, p. 
229, Rb. Hasselt, 13 okt. 2004, F.J.F., 2005, nr. 2005/74. 
11 Parl. St., Kamer, 2004-2005, st. 51, 1778/00, wetsontwerp dd. 11 mei 2005, p. 8: “Tenslotte wordt 
opgemerkt dat het fiscaal recht is gebaseerd op de jaarrekeningen welke zijn opgesteld op basis van 
het  boekhoudrecht  met  inachtnemingen van eigen waarderingsregels  voor  de  vaststelling van de 
belastbare basis. Niets weerhoudt het fiscaal recht af te wijken van bepaalde algemene beginselen van 
het boekhoudrecht”. 
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leiden daaruit af dat de wetgever ook in dat artikel de vermindering met de kosten uit-
drukkelijk zou hebben voorgeschreven mocht dit de bedoeling zijn geweest (12).

8. De voorstanders van de vrijstelling van de meerwaarde op aandelen op grond van de 
bruto-meerwaarde wijzen verder nog op het verschil tussen artikel 192 W.I.B. (1992) dat 
de  vrijstelling van de op aandelen verwezenlijkte  meerwaarden betreft  en 202 W.I.B. 
(1992) dat de vrijstelling van de dividenden betreft. Terwijl die bepaling (13) uitdrukkelijk 
een beperking van de aftrek van DBI voorschrijft is er geen gelijkaardige bepaling inzake 
meerwaarden; Daarentegen schrijft artikel 192 voor dat de meerwaarden ‘volledig’ zijn 
vrijgesteld (14).

9. De opvatting dat enkel de netto-meerwaarde op aandelen zou zijn vrijgesteld, is theo-
retisch vooral onderbouwd door auteur VAN CROMBRUGGE. Diens theoretische onder-
bouw wordt overgenomen door heel wat gerechtelijke uitspraken, waaronder het bestre-
den arrest dat naar deze auteur verwijst en haast letterlijk bepaalde van zijn argumenten 
overneemt (15). VAN CROMBRUGGE beroept zich op het realiteitsbeginsel.

De auteur vertrekt van het postulaat dat alleen een werkelijk verwezenlijkte meerwaar-
de kan worden vrijgesteld (16). 

De auteur neemt daarbij als uitgangspunt dat uit het geheel van de bepalingen van het 
WIB 92 blijkt dat de inkomstenbelastingen in beginsel alleen werkelijke winst treffen. 

Hij stelt daarnaast dat Uw Hof herhaaldelijk heeft beslist dat alleen werkelijke waarden 
in aanmerking komen om, zowel in positieve als in negatieve zin, tot de winstvorming bij 
te dragen (17).

Volgens de auteur  geldt  dit  ook voor  meerwaarden,  in  het  bijzonder  vrij  te  stellen 
meerwaarden.  Hij  besluit  dat  alleen  een  aandelenmeerwaarde  die  werkelijk  is 
gerealiseerd, kan worden vrijgesteld.

De  stelling  van  de  auteur  gaat  ervan  uit  dat  inzake  inkomstenbelastingen  de 
economische werkelijkheid primeert op de juridische voorschriften.

VAN CROMBRUGGE zelf  schrijft  in dit  verband dat in de oudere literatuur soms 
werd geïnsinueerd dat de fiscale wet niet geïnteresseerd is in de juridische kleur van de 
feiten, maar in de economische werkelijkheid. Hij vervolgt dat dit in zijn algemeenheid 
naar de huidige inzichten beslist onjuist is. Wanneer er een tegenstelling bestaat tussen de 
juridische werkelijkheid en de economische werkelijkheid, is het in beginsel de eerste die 
het haalt (18). 

Hij schrijft ook nog dat opdat de economische realiteit boven de juridische realiteit zou 
gaan, telkens een wettekst of een geheel van wetteksten nodig is (19).

Die stellingen lijken mij moeilijk te verenigen met zijn stelling dat alleen werkelijke 
(lees  economische)  meerwaarden  op  aandelen  kunnen  worden  vrijgesteld.  Hij  geeft 

12 BOGAERTS, R., “Vennootschapsbelasting, -meerwaarden op aandelen: met of zonder kostenaftrek”, 
A.F.T., 2004, p. 73, en de aldaar geciteerde auteurs. 
13 Juncto art. 204, WIB 92. 
14 BOGAERTS, R., “Vennootschapsbelasting, -meerwaarden op aandelen: met of zonder kostenaftrek,  
A.F.T., 2004, p. 73. 
15 Cfr. Antwerpen, 17 mei 2005, niet gepubliceerd, besproken in Fisc. Act., 2005, nr. 31, p. 1; Rb. 
Bergen, 28 nov. 2002, T.F.R., 2003, nr. 2003/51;Rb. Leuven, 10 jan. 2003, T.F.R., 2003, nr. 2003/94; 
Rb. Namen, 19 juni 2002, F.J.F., 2002, nr. 2002/255. 
16 VAN CROMBRUGGE,  S.,  Berekening  deelnemingsvrijstelling:  veel  drukte  om niets?”,  Fiscoloog, 
2000, nr. 752, p. 7; Rb. Leuven, 10 jan. 2003, T.F.R., 2003, nr. 2003/94 
17 o.m. Cass. 28 okt. 1982, Arr .Cass., 1982-1983, nr. 144; R.W., 1982-83, 2336; Cass. 5 jan. 1990, 
T.R.V., 1990, 124. 
18 VAN CROMBRUGGE, S., Grondregels van het Belgisch fiscaal recht, 1994, p. 42, nr. 33 
19 Ibidem p. 43 
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alleszins niet aan welke wetteksten tot gevolg hebben dat de economische realiteit inzake 
meerwaarden het haalt op de juridische realiteit.

Inzake  meerwaarden  lijkt  de  auteur  aldus  een  onderscheid  te  maken  tussen  de 
economische  en  juridische  realiteit  dat  moeilijk  te  rijmen  valt  met  zijn  eigen 
uitgangspunten.

Uit de rechtspraak van Uw Hof blijkt overigens dat er geen algemeen rechtsbeginsel 
bestaat volgens welke er in fiscalibus rekening gehouden zou moeten worden met een 
“economische werkelijkheid” (20).

De zienswijze van VAN CROMBRUGGE lijkt mij ten andere moeilijk te verzoenen 
met het grondwettelijk legaliteitsbeginsel (21).

10. De vrijstelling van de bruto-meerwaarde op aandelen leidt ertoe dat de kosten van 
vervreemding fiscaal tweemaal ten laste worden genomen. Ze worden in de eerste plaats 
afgetrokken als bedrijfslasten en vervolgens zijn ze vervat in de (bruto)meerwaarde die 
wordt vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Vanuit die optiek leidt de opvatting dat alleen de netto-meerwaarde is vrijgesteld, tot 
het meest billijke resultaat in die zin dat belet wordt dat de belastingplichtige dezelfde 
kostenpost tweemaal fiscaal in mindering brengt.

Die dubbele fiscale tenlasteneming van de vervreemdingskosten was de aanleiding tot 
de tussenkomst van de wetgever middels de wet van 22 juni 2005 (22).

In dit verband kan verwezen worden naar de rechtspraak van Uw Hof die stelt dat de 
draagwijdte van de fiscale wet niet kan worden beperkt onder voorwendsel dat de tekst 
aanleiding zou geven tot onrechtvaardigheden (23).

11.  Door  te  oordelen  dat  voor  het  bepalen  van  het  vrijgestelde  bedrag  van  de 
gerealiseerde meerwaarden op aandelen de kosten verbonden aan de vervreemding in 
mindering dienen te worden gebracht, terwijl de fiscale wetgeving zulks niet voorziet, 
schendt het bestreden arrest de als geschonden aangewezen bepalingen.

Het eerste onderdeel komt dan ook gegrond voor, terwijl de overige grieven niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden.

Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(A.R. F.05.0099.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen

20 Cass. 23 dec. 1993, Arr.Cass., 1993, nr. 547; Cass. 29 jan. 1988, Arr.Cass. 1987-1988, nr. 329; 
TIBERGHIEN, A., Handboek voor fiscaal recht, 2004, nr. 0056. 
21 Cfr. supra.
22 Cfr. supra.
23 Cass. 28 mei 1971, Pas., I, 1971, p. 922; Cass. 15 dec. 1974, Pas., I, 1947, p. 545; D ASESSE, M en 
MINNE, P. Droit fiscal, Brussel, Bruylant, 2001, p. 59, nr. II.4.3. 
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- artikel 170 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994; 
- de artikelen 43, 192, eerste lid, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 22 

december 1998, en 192, §1, eerste lid, zoals van toepassing na de wijziging bij wet van 22 
december 1998 en vóór de wijziging bij wet van 10 maart 1999, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992));

- de artikelen 1582, 1591 en 1592 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 25, §2, 35, 36 en 41 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uit-

voering van het Wetboek van Vennootschappen);
- de artikelen 6, 20, 21, 29, §1bis en §3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 

betreffende de jaarrekening van ondernemingen;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de belastingwetten op strikte wijze moe-

ten worden uitgelegd.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen de verweerders ho-

ger beroep ontvankelijk en gegrond, hervormt het bestreden vonnis, waarbij de rechtbank 
de oorspronkelijke vordering toelaatbaar en gegrond verklaarde, de bestreden beslissing 
wijzigde, ontheffing verleende van de bestreden aanslag in de mate dat de vrijgestelde 
verwezenlijkte meerwaarden op aandelen werd verminderd met 66.823,19 euro, de herbe-
rekening van de bestreden aanslag beval, de vennootschap ontsloeg van de ten onrechte 
ingekohierde belastingen en de Belgische Staat in voorkomend geval veroordeelde tot te-
rugbetaling van de eventueel door de vennootschap reeds betaalde bedragen en/of door de 
verweerder ten onrechte ingehouden bedragen, vermeerderd met de moratoriumintresten 
overeenkomstig artikel 418 WIB'92 en tot de kosten van het geding, en, opnieuw wijzen-
de, verklaart de oorspronkelijke vordering ongegrond en veroordeelt de eiser tot de kos-
ten. Deze beslissing is gestoeld op volgende overwegingen:

"In de vennootschapsbelasting zijn meerwaarden die worden verwezenlijkt op aande-
len, andere dan ruilmeerwaarden bij herstructurering en meerwaarden bij aandelenlenin-
gen (artikel 45 WIB'92) volledig vrijgesteld wanneer aan de taxatievoorwaarde van het 
DBI-stelsel voldaan is (artikel 192, eerste lid, WIB'92).

Deze vrijstelling wordt in de technische benadering van de belastbare vennootschaps-
winst  geëffectueerd  door  de  begintoestand  van  de  reserves  te  verhogen  (artikel  74 
KB/WIB'92).

De ratio legis van de deelnemingsvrijstelling in het algemeen is de voorkoming van 
economische dubbele belasting. Aan de meerwaarde die een moedermaatschappij behaalt 
op haar aandelen, beantwoordt reeds belaste winst van de dochtermaatschappij. Daarom 
past het de meerwaarde bij de moedermaatschappij vrij te stellen. Deze ratio legis ver-
klaart alleen waarom het stelsel in het algemeen werd ingevoerd, doch men kan er geen 
mathematische regels uit afleiden, temeer daar er tussen de reeds belaste winst van de 
dochtermaatschappij en de aandelenmeerwaarde van de moedermaatschappij bijna nooit 
een mathematische gelijkheid bestaat. De wettekst zelf maakt dan ook geen enkele allusie 
op dergelijke gebeurlijke mathemastische gelijkheid.

Minderwaarden op aandelen zijn, behoudens een uitzondering, in de vennootschapsbe-
lasting niet aftrekbaar als beroepskosten (artikel 198, 1e lid, 7°, WIB'92), terwijl de bijko-
mende kosten bij verkoop met minderwaarde niet aan de te verwerpen minderwaarde wor-
den toegevoegd. De verwerping als beroepskost van minderwaarden op aandelen is een 
uitzondering op het principe van de aftrekbaarheid van beroepskosten en moet dus strikt 
geïnterpreteerd worden. Daarom zijn alleen de echte minderwaarden te verwerpen en niet 
de bijkomende kosten.

Ook de vrijstelling van verwezenlijkte meerwaarden op aandelen is een uitzondering op 
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de principiële belastbaarheid van alle vennootschapswinsten en moet dus eveneens strikt 
geïnterpreteerd worden.

In het DBI-stelsel zijn de dividenden die van een dochtermaatschappij worden ontvan-
gen slechts voor 95 pct. aftrekbaar (artikel 204 WIB'92). Deze beperking is ingegeven 
door de overweging dat het niet-aftrekbare gedeelte wel zal worden opgeslorpt door alge-
mene beheerskosten, die aftrekbaar zijn als beroepskosten. Indien dit niet aan de werke-
lijkheid zou beantwoorden, ontstaat er toch maar een fiscale extra last. De kosten die ef-
fectief op het behoud van een aandelenpakket drukken zijn daarenboven in werkelijkheid 
dikwijls veel hoger. Door de DBI-aftrek tot 95 pct. te beperken heeft de wetgever tot doel 
gehad de dividenden slechts voor hun netto bedrag aftrekbaar te maken en alzo op forfai-
taire wijze de dubbele aftrekken wat te verminderen.

Compensatie tussen tegoeden en schulden, tussen rechten en verplichtingen en tussen 
kosten en opbrengsten is volgens het boekhoudrecht verboden (artikel 6 KB 8 oktober 
1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen). De meerwaarde op de 
realisatie van de aandelen moet bijgevolg bruto op het credit van de resultatenrekening 
komen en de kosten van de verkoop moeten op passende posten van het debet komen.

Boekhoudkundige winst is evenwel niet noodzakelijk (en zelfs zelden) identiek aan de 
fiscale winst die tot grondslag van de belastingheffing dient, omwille van de toepassing 
van diverse autonome fiscale regelen. De vrijstellingen van meerwaarden zijn dergelijke 
autonome fiscale regelen. Het is aldus niet zo dat de boekhoudkundige techniek van de 
overboeking naar belastingvrije reserves (rubriek XII Resultatenrekening) uit zichzelf een 
fiscale vrijstelling tot gevolg heeft. Men kan deze techniek maar gebruiken wanneer en in 
de mate dat de fiscale wetgeving zulks toelaat. Op dezelfde wijze volstaat het evenmin dat 
het bruto bedrag van een aandelenmeerwaarde op het credit  van de resultatenrekening 
staat om daar meteen uit af te leiden dat dat bedrag dan ook wel fiscaal volledig zal vrij-
gesteld zijn. Een meerwaarde is maar vrijgesteld indien en in de mate dat de fiscale wet 
dat bepaalt. Het probleem van het vrij te stellen bedrag bij meerwaarden op aandelen is 
bijgevolg een zuiver fiscaalrechtelijk probleem.

Uit het geheel van de bepalingen van het WIB'92 blijkt dat de inkomstenbelastingen in 
beginsel alleen de werkelijke winst treffen. Derhalve komen alleen werkelijke waarden in 
aanmerking om, zowel in positieve als in negatieve zin, bij te dragen tot de winstvorming. 
Dit geldt ook voor meerwaarden, in het bijzonder voor vrij te stellen meerwaarden. Der-
halve kan alleen een aandelen-meerwaarde die werkelijk is gerealiseerd worden vrijge-
steld; wie meer wil vrijstellen, stelt vrij wat er niet is. De Belgische fiscale wet laat zulks, 
met het realiteitsbeginsel, niet toe.

De door (de eisers) verdedigde stelling heeft tot gevolg dat de kosten tweemaal in min-
dering van de belastbare grondslag zouden worden gebracht. De meerwaarde op de aande-
len wordt bruto op het credit van de resultatenrekening geboekt, terwijl de verkoopkosten 
op het debet van de resultatenrekening worden geboekt. Deze verkoopkosten worden hier-
bij reeds ten laste van het resultaat gelegd. Indien men zou aanvaarden dat de bruto ge-
boekte meerwaarde wordt vrijgesteld, worden de verkoopkosten een tweede maal ten laste 
van het resultaat gelegd, hetgeen door de wet niet wordt toegelaten.

Voor de bepaling van het belastbare bedrag van de meerwaarden zoals vermeld in arti-
kel 192 WIB'92 dient wel rekening gehouden te worden met het realiteitsbeginsel en er 
kan derhalve niet meer worden vrijgesteld dan er daadwerkelijk gerealiseerd wordt. De 
boeking van zowel de verkoop van de aandelen als de boeking van de kosten naar aanlei-
ding van deze verkoop vormen dan ook één economisch geheel.

Krachtens artikel 192 WIB'92 dient rekening gehouden te worden met de eventuele 
vroeger aangenomen waardeverminderingen welke ook in een vorig boekjaar ten laste van 
het resultaat werden genomen doch waarmee in het jaar van realisatie van de meetwaarde 
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eveneens rekening dient gehouden te worden voor de bepaling van het belastbare bedrag 
van de gerealiseerde meerwaarde.

De administratie heeft derhalve terecht de door (de eisers) oorspronkelijk aangegeven 
vrijgestelde meerwaarden verminderd met een bedrag van 66.823,19 euro, zijnde de aan 
de verkoop van de aandelen inherente kosten. De betwiste aanslag is volkomen rechtsgel-
dig. De oorspronkelijke vordering van (de eisers) is dan ook ongegrond en het bestreden 
vonnis dient hervormd te worden.

Het hoger beroep is derhalve gegrond en (de eisers) dient veroordeeld te worden tot de 
kosten van het geding in beide aanleggen".

Grieven
Eerste onderdeel
Ingevolge artikel 170 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 kan geen 

belasting ten behoeve de de Staat worden ingevoerd dan door wet.
Bovendien moeten belastingwetten strikt worden uitgelegd, hetgeen wordt verwoord in 

een algemeen rechtsbeginsel, waarvan het bestaan door het Hof uitdrukkelijk wordt er-
kend. Dat beginsel, dat rechtstreeks is terug te brengen op het legaliteitsbeginsel, houdt in 
dat er slechts tot het bestaan van een grond tot heffing van belasting zal kunnen worden 
besloten wanneer de wetgever uitdrukkelijk heeft bepaald dat het kwestieuze feit belast-
baar is, hetgeen iedere toepassing per analogie van fiscale bepalingen uit het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1992) op situaties die niet uitdrukkelijk door de wetgever wer-
den geviseerd, uitsluit.

Luidens artikel 192, eerste lid, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 22 
december 1998, en artikel 192, §1, eerste lid, zoals van toepassing na de wijziging bij wet 
van 22 december 1998 en vóór de wijziging bij wet van 10 maart 1999, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1992), zijn volledig vrijgesteld van belasting de meerwaar-
den verwezenlijkt op aandelen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen om 
overeenkomstig artikel 202 van de winst te worden afgetrokken.

Uit artikel 43 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) volgt dat de verwe-
zenlijkte meerwaarde, waarvan sprake in voornoemd artikel 192, gelijk is aan het positie-
ve verschil tussen eensdeels de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij de ver-
vreemding van het goed en anderdeels de aanschaffings- of beleggingswaarde ervan ver-
minderd met de voorheen aangenomen waardevermindering en afschrijvingen.

In voormeld artikel is geen sprake van enig ander element, waarmee bij de bepaling van 
de verwezenlijkte meerwaarde rekening zou moeten worden gehouden, inzonderheid de 
kosten, verbonden met de verkoop, waaruit volgt dat, op straffe van toevoeging aan voor-
noemde wetsbepaling van een voorwaarde die niet door de wet werd voorgeschreven, er 
geen aanleiding bestaat tot het in mindering brengen op de verkoopprijs van de kosten 
verbonden met de verkoop ter bepaling van de vrijgestelde meerwaarde.

De tekst beperkt er zich immers toe te verwijzen naar de ontvangen vergoeding of ver-
koopwaarde.

In afwezigheid van afwijkende bepaling moet dan ook worden aangenomen dat "de 
ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij de vervreemding van het goed" in geval 
van verkoop verwijst naar het begrip "koopprijs" in de zin van het burgerlijk recht, zijnde 
de prijs die de ene partij overeenkomstig artikel 1582 van het Burgerlijk Wetboek zich er-
toe verbindt om aan de andere partij te betalen als tegenprestatie voor de levering van een 
zaak en die overeenkomstig artikelen 1591 en 1592 van het Burgerlijk Wetboek door de 
partijen dan wel door een derde wordt bepaald, waarbij de kosten buiten beschouwing 
worden gelaten.

In de administratieve commentaar wordt trouwens uitdrukkelijk gepreciseerd dat onder 
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de verkoopwaarde in geval van verkoop de verkoopprijs moet worden verstaan, zonder 
dat hierbij wordt aangevoerd dat op voornoemd bedrag enige kost in mindering zou moe-
ten worden gebracht.

Besluit
Waar het hof van beroep bij het bestreden arrest oordeelt dat er slechts rekening kan 

worden gehouden met  de  nettoverkoopprijs,  daar  waar  in  de  definitie  van  het  begrip 
"meerwaarde",  gegeven  bij  artikel  43  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 
(1992), geen sprake is van enige herleiding van de verkoopprijs met de kosten verbonden 
met de verkoop, doch het begrip verkoopwaarde wordt gehanteerd in de gemeenrechtelij-
ke zin van "koopprijs", doet het hof van beroep uitspraak in miskenning van het begrip 
"meerwaarde" (schending van artikelen 43 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992), 1582, 1591 en 1592 van het Burgerlijk Wetboek) en kon het niet wettig beslissen 
dat de vrijstelling van belasting, waarvan sprake in artikel 192, eerste lid, zoals van toe-
passing vóór de wijziging bij wet van 22 december 1998, en artikel 192, §1, eerste lid, zo-
als van toepassing na de wijziging bij wet van 22 december 1998 en vóór de wijziging bij 
wet van 10 maart 1999, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), enkel gold 
voor de meerwaarde, bekomen na het in mindering brengen van de aan de verkoop van de 
aandelen inherente kosten (schending van artikelen 43, 192, eerste lid, zoals van toepas-
sing vóór de wijziging bij wet van 22 december 1998, en 192, §1, eerste lid, zoals van toe-
passing na de wijziging bij wet van 22 december 1998 en vóór de wijziging bij wet van 10 
maart 1999, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)), daarbij tevens uit-
spraak doende in miskenning van artikel 170 van de gecoördineerde Grondwet van 17 fe-
bruari 1994 alsmede van het algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk de belastingwetten 
op strikte wijze moeten worden uitgelegd.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Eerste onderdeel
3. Het hier toepasselijke artikel 192, eerste lid, van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen (1992), bepaalt dat volledig zijn vrijgesteld de meerwaarden 
verwezenlijkt op aandelen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking ko-
men om krachtens de artikelen 202, §1, en 203, van de winst te worden afgetrok-
ken.

Artikel 183 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) bepaalt dat, 
onder voorbehoud van de in deze titel omschreven afwijkingen, wat hun aard be-
treft, de inkomsten die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of daar-
van vrijgesteld zijn, dezelfde zijn als die welke inzake personenbelasting worden 
beoogd en dat het bedrag ervan wordt vastgesteld volgens de regels die van toe-
passing zijn op winst.

Artikel 43 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals hier 
van toepassing, bepaalt dat de verwezenlijkte meerwaarde gelijk is aan het posi-
tieve verschil tussen eensdeels de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij 
de vervreemding van het goed en anderdeels de aanschaffings- of beleggings-
waarde ervan verminderd met de voorheen aangenomen waardeverminderingen 
en afschrijvingen.
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4. Om het vrijgesteld bedrag van de gerealiseerde meerwaarde op aandelen te 
bepalen, mag de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij vervreemding 
niet verminderd worden met de kosten van de vervreemding, vermits de voor-
melde wetsbepalingen hierin niet voorzien.

Het bestreden arrest dat anders beslist, verantwoordt zijn beslissing niet naar 
recht.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. 
Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-
kelijk verklaart.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
over. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

15 december 2006 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 657

3° KAMER - 18 december 2006

SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE - 
SOCIALEZEKERHEIDSINSTELLINGEN - VERPLICHTINGEN - INDIVIDUELE BESLISSING - KENNISGEVING - 
BEROEP - TERMIJNEN - WETTELIJKE GRONDSLAG - GEEN REGLEMENTAIRE GRONDSLAG

De  socialezekerheidsinstellingen  en  de  diensten  belast  met  de  betaling  van  sociale 
prestaties zijn gehouden de belanghebbenden, uiterlijk op het moment van de uitvoering,  
in kennis te stellen van iedere hen betreffende gemotiveerde individuele beslissing; de  
kennisgeving  moet  bovendien  de  bestaande  mogelijkheden  tot  beroep  vermelden,  
alsmede de vormen en termijnen die ter zake moeten worden nageleefd, en de Koning 
bepaalt  hoe  en  wanneer  de  kennisgeving  gebeurt,  alsook  de  gevallen  waarin  de 
kennisgeving niet hoeft plaats te vinden of waarin ze op het ogenblik van de uitvoering 
gebeurt;  de  Koning  bezit  op  grond  van  die  wetsbepaling  echter  geen  verordenende  
bevoegdheid om de wettelijke termijnen waarbinnen de beroepen tegen de beslissingen 
van de socialezekerheidsinstellingen die bevoegd zijn voor de toekenning, betaling of  
terugvordering van prestaties, op straffe van verval ingesteld moeten worden, te wijzigen,  
zelfs niet om ze te verlengen.  (Artt. 7 en 23, Wet 11 april 1995; Art. 167, tweede lid, 
Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994; Art. 245 octies, K.B. 3 juli 1996; Art. 159, Gw. 
1994)
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(L.D.C.M. T. W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0032.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 18 januari 2006 is gewe-

zen door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, 17, inzonderheid het tweede lid, 18 en 23 van de wet van 11 april 1995 

tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde;
- de artikelen 164, 167 en 174 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gevoegd als bij-
lage bij het koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 au-
gustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen;

- de artikelen 245quinquies en 245octies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot 
uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt de rechtsvordering van de eiseres, die ertoe strekt de verweerder te 

doen veroordelen tot terugbetaling van een bedrag van 5.824,80 euro, verhoogd met de in-
terest met ingang van 21 november 2001, en veroordeelt haar om de verweerder alle be-
dragen terug te betalen die zij onwettig ingehouden heeft op de uitkeringen van november 
2001, op grond van alle redenen die thans als volledig weergegeven worden beschouwd, 
en meer bepaald op grond 

"Dat [de eiseres], in haar conclusie na heropening van het debat, haar standpunt in rech-
te als volgt samengevat:

- de eerste beslissing tot herziening, samen met een terugvordering, wordt helemaal niet 
bedoeld in de artikelen 17 en 18 van het handvest van de sociaal verzekerde;

- die artikelen zijn alleen van toepassing op de beslissingen waarvan de [eiseres] kennis 
dient te geven, die dus drie maanden na de datum van de kennisgeving definitief worden, 
behalve indien binnen die termijn hoger beroep ingesteld wordt of die beslissingen her-
zien worden;

- de beslissing tot toekenning van de uitkeringen is een beslissing die medegedeeld (en 
niet ter kennis wordt gebracht) aan het lid, krachtens de artikelen 245quinquies en volgen-
de van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 en kan met terugwerkende kracht herzien 
worden, zowel in het voordeel als in het nadeel van het lid;

Dat de hiërarchie der normen impliceert dat een koninklijk besluit alleen kan afwijken 
van de bepalingen van een wet, zoals de wet van 11 april 1995 tot invoering van het hand-
vest van de sociaal verzekerde, in de gevallen en in de mate waarin de wet de Koning 
daartoe machtigt;

Dat de artikelen 245quinquies en volgende van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot 
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uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voortkomen uit het koninklijk besluit 
van 24 november 1997 tot wijziging van sommige bepalingen inzake de verplichte verze-
kering  voor  geneeskundige verzorging en uitkeringen  ingevolge  de  invoering  van  het 
handvest van de sociaal verzekerde,  dat,  volgens de vermeldingen in zijn aanhef, met 
name is genomen op grond van de artikelen 7, 13, 14, 15 en 16 van de wet van 11 april 
1995, zoals gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997;

Dat de wet van 11 april 1995, na in artikel 2, 8°, het begrip beslissing te hebben gedefi-
nieerd als de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een in-
stelling van sociale zekerheid en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer 
sociaal verzekerden, een bepaald aantal regels oplegt met betrekking tot de inhoud en de 
kennisgeving van de beslissingen die genomen worden door de socialezekerheidsinstellin-
gen, maar de Koning ook toestaat van bepaalde regels af te wijken;

Dat, aldus, de artikelen 245quinquies tot 245nonies van het koninklijk besluit van 3 juli 
1996 afwijkende voorschriften opleggen wat betreft de kennisgeving van en de verplichte 
vermeldingen in de administratieve beslissingen over het recht op uitkeringen, waarbij de 
beslissingen een berekening van uitkeringen en de uitbetaling van uitkeringen bevatten;

Dat de artikelen 17 en 18 van de wet van 11 april 1995 dan weer de herziening van ad-
ministratieve beslissingen regelen;

Dat de bepalingen van artikel 18 kennelijk vreemd zijn aan het geschil, aangezien ze de 
voorwaarden bepalen waaronder een instelling een beslissing kan intrekken en een nieuwe 
beslissing kan nemen binnen de termijn voor het instellen van een voorziening bij het be-
voegde rechtscollege of, indien de voorziening reeds is ingesteld, tot aan de sluiting van 
het debat;

[Dat] immers [...], de beslissing van 20 september 2000 slechts een mogelijkheid tot be-
roep bood onder de voorwaarden en binnen de termijn die bepaald zijn in de artikelen 167 
van de gecoördineerde wet en 23 van de wet van 11 april 1995;

Dat de wettelijke termijn, op de datum van de bestreden beslissing van 20 november 
2001, verstreken was;

[Dat] artikel 17 van de wet van 11 april 1995, daarentegen, te dezen wel van toepassing 
is;

Dat de beslissing die uitkeringen voor invaliditeit toekent en het bedrag van de dagver-
goeding vaststelt, en op 20 september 2000 [aan de verweerder] is medegedeeld, door een 
rechtsdwaling of een verschrijving aangetast blijkt te zijn, zodat er wel een nieuwe beslis-
sing genomen moest worden om deze recht te zetten;

[...] Dat die beslissing volgde op een intrekking, zodat zij pas op 24 september 2000 
uitwerking kon krijgen, aangezien de vergissing aan de instelling te wijten was;

Dat, wat dat betreft, de bepalingen van artikel 17, tweede lid, in die omstandigheden 
voorschrijven dat de beslissing tot herziening uitwerking heeft op de eerste dag van de 
maand na de kennisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het aanvanke-
lijk toegekende recht;

Dat het te dezen niet anders kan zijn en [de eiseres] zich dus niet kan beroepen op de 
afwijkende bepalingen van artikel 17, derde lid, aangezien zij toegeeft dat [de verweerder] 
het  maandinkomen van zijn  echtgenote wel  degelijk  had aangegeven,  op 8 november 
1999 op zijn woord van eer, en dit nogmaals had aangegeven op 16 oktober 2001 en de 
verzekeringsinstelling aldus in staat gesteld heeft de wettig verschuldigde uitkeringen te 
berekenen;

Dat [de eiseres] erop wijst dat de beslissing tot toekenning van de uitkeringen van 20 
september 2000 een beslissing is die haar lid is medegedeeld en niet ter kennis is ge-
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bracht, krachtens de artikelen 245quinquies en volgende van het koninklijk besluit van 3 
juli 1996, en dat die beslissing twee jaar lang zowel in het voordeel als in het nadeel van 
het lid kan worden herzien, maar dat deze overweging geen belang heeft;

Dat de omstandigheid dat de Koning toegestaan heeft om een dergelijke beslissing eer-
der bij gewone brief aan het lid mede te delen dan ze hem bij aangetekende brief ter ken-
nis te brengen, en in artikel 245quinquies daarenboven uitdrukkelijk bepaalt dat een der-
gelijke mededeling geen kennisgeving vormt als bedoeld in artikel 7 van de wet van 11 
april 1995, immers niet tot gevolg kan hebben dat beroepstermijn die wettelijk bepaald is 
in de artikelen 167 van de gecoördineerde wet en 23 van de wet van 11 april 1995, ver-
vangen wordt door een termijn die verlengd wordt tot de verjaringstermijn die bepaald is 
in artikel 174 van de gecoördineerde wet;

[...] Dat artikel 23 van de wet van 11 april 1995 de beroepstermijn van drie maanden te-
gen de betwiste administratieve rechtshandelingen die bedoeld worden in artikel 167 van 
de gecoördineerde wet, die het als beslissingen omschrijft, doet ingaan vanaf de kennisge-
ving of, bij gebrek aan kennisgeving, vanaf de kennisneming door de sociaal verzekerde;

Dat het vaststaat  dat de sociaal verzekerde aan wie een beslissing bij  gewone brief 
wordt medegedeeld, er in de zin van die bepaling kennis van neemt;

Dat, daarenboven, die verordenende bepalingen niet tot gevolg kunnen hebben dat ze 
de betrokken instellingen zouden toestaan zich aan de bepalingen van de artikelen 17 en 
18 van de wet van 11 april 1995 te onttrekken;

Dat, immers, artikel 18bis van de wet van 11 april 1995, ingevoegd bij artikel 21 van de 
wet van 27 juni 1997, voorschrijft dat de Koning bepaalt voor welke socialezekerheidsre-
gelingen of gedeelten daarvan, een beslissing over dezelfde rechten genomen ingevolge 
een onderzoek op de wettelijkheid van de uitbetaalde prestaties, niet als een nieuwe be-
slissing wordt beschouwd voor de toepassing van de artikelen 17 en 18;

Dat [de eiseres] geen enkel verordenend besluit aanvoert die op die wettelijke grond-
slag genomen zou zijn;

[...] Dat de bepalingen van artikel 164 van de gecoördineerde wet, krachtens welke hij 
die, ten gevolge van een vergissing of bedrog, ten onrechte prestaties heeft ontvangen van 
de verzekering, verplicht is de waarde ervan te vergoeden aan de verzekeringsinstelling 
die ze heeft verleend, evenmin tot gevolg kunnen hebben dat ze de verzekeringsinstelling 
zouden toestaan zich aan de bepalingen van de artikelen 17 en 18 van de wet van 11 april 
1995 te onttrekken ;

[Dat] immers [...], hoewel de schuld die bestaat in de verplichting tot terugbetaling van 
onverschuldigde bedragen, wel degelijk bestaat vanaf de betaling van een onverschuldig-
de prestatie, deze nog opeisbaar dient te zijn;

Dat het net de beslissing op de herziening is die de terugvordering van het litigieuze be-
drag opeisbaar maakt op de datum van inwerkingtreding, die ze bepaalt met toepassing 
van die wettelijke bepalingen;

Dat, te dezen, de verplichting om de onverschuldigde prestaties terug te betalen slechts 
opeisbaar is vanaf 1 december 2001, de eerste dag van de maand na de kennisgeving van 
de beslissing op herziening, waarin melding wordt gemaakt van het onverschuldigd karak-
ter van de prestaties ten gevolge van een vergissing van de verzekeringsinstelling, een 
kennisgeving die overigens bij aangetekende brief van 22 november 2001 is geschied.

Grieven
1. Artikel 167 van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoördineerde wet voert 

geen beroepstermijn van een maand in voor elke beslissing die genomen wordt door een 
socialezekerheidsinstelling in de zin van artikel 2, eerste lid, 8°, van de wet van 11 april 
1995. Dit artikel voert een beroepstermijn in die enkel betrekking heeft op de administra-
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tieve rechtshandelingen die ter kennis moeten worden gebracht. Het is nooit van toepas-
sing geweest en is niet van toepassing op de beslissing van de verzekeringsinstelling die 
het bedrag van de invaliditeitsuitkeringen die, vóór de inwerkingtreding van de wet van 
11 april 1995, niet ter kennis gebracht hoefden te worden en de sociaal verzekerde thans 
bij gewone brief louter medegedeeld moeten worden overeenkomstig artikel 245quinquies 
van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van artikel 7 van de wet van 11 
april 1995, zodat de laatstgenoemde bepaling niet afwijkt van artikel 167 van de gecoördi-
neerde wet en de hiërarchie der normen geenszins miskent.

Artikel 23 van de wet van 11 april 1995 voert een beroepstermijn van drie maanden in 
die van toepassing is op alle administratieve rechtshandelingen in de zin van artikel 2, eer-
ste lid, van de wet van 11 april 1995, of deze nu ter kennis gebracht dan wel medegedeeld 
worden. Dit artikel is evenwel alleen van toepassing als er geen gunstigere termijn of be-
paling voorhanden is.

Artikel 245octies van het uitvoeringsbesluit - krachtens hetwelk de sociaal verzekerde 
voor de arbeidsrechtbank binnen de in artikel 174 van de gecoördineerde wet bepaalde 
termijn van twee jaar beroep kan instellen tegen de beslissing waarbij de verzekeringsin-
stelling het bedrag van de invaliditeitsuitkering vaststelt - voert een gunstigere termijn of 
bepaling in; het is niet in strijd met de hiërarchie der normen en bepaalt de termijn waar-
over de sociaal verzekerde beschikt om een beslissing van de verzekeringsinstelling over 
het bedrag van de invaliditeitsuitkering aan te vechten, op twee jaar.

2. De termijn die artikel 18, 3°, van de wet van 11 april 1995 aan de socialezekerheids-
instelling toekent om de beslissing die "aangetast is door een onregelmatigheid of een ma-
teriële vergissing", is de termijn die aan de sociaal verzekerde toegekend wordt om de be-
slissing van de verzekeringsinstelling over het bedrag van de uitkering aan te vechten, dus 
de termijn van twee jaar die bepaald is in artikel 245octies van het uitvoeringsbesluit van 
3 juli 1996.

Het begrip "termijn" heeft in de artikelen 18 en 23 van de wet van 11 april 1995 immers 
dezelfde betekenis.

3. Krachtens artikel 164 van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoördineerde 
wet, is degene die, ten gevolge van een vergissing of bedrog, ten onrechte prestaties heeft 
ontvangen van de verzekering voor geneeskundige verzorging, van de uitkeringsverzeke-
ring of van de moederschapsverzekering, verplicht de waarde ervan te vergoeden aan de 
verzekeringsinstelling die ze heeft verleend.

Artikel 17, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 wijkt af van die regel, door de in-
gangsdatum van de nieuwe beslissing te verdagen tot de eerste dag van de maand na de 
kennisgeving ervan, indien het recht op de prestatie kleiner is dan het aanvankelijk toege-
kende recht en indien de juridische of materiële vergissing die de beslissing aantast, aan 
de instelling van sociale zekerheid te wijten is. Dezelfde bepaling schrijft voor dat die uit-
zondering van toepassing is "onverminderd de toepassing van artikel 18". Aangezien arti-
kel 17, tweede lid, uitsluitend betrekking heeft op de ingangsdatum van de beslissing die 
aangetast is door een die de socialezekerheidsinstelling te wijten fout, moeten de daarin 
uitdrukkelijk gevoegde bewoordingen "onverminderd de toepassing van artikel 18", om ze 
enige draagwijdte te verlenen, in die zin geïnterpreteerd worden dat de socialezekerheids-
instelling - in dat geval - zijn beslissing mag intrekken en een nieuwe beslissing mag ne-
men die ingaat op de datum van de oorspronkelijke beslissing, met als enige voorwaarde 
dat die intrekking plaatsvindt binnen de termijn waarover de sociaal verzekerde beschikt 
om die aanvankelijke beslissing aan de arbeidsrechtbank voor te leggen.

Het arrest stelt vast dat de eiseres, bij brief van 20 september 2000, de beslissing heeft 
genomen om aan verweerder het maximumbedrag van de uitkeringen voor invalide ge-
zinshoofden toe te kennen en dat zij hem op 20 november 2001 haar beslissing ter kennis 
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heeft gebracht om de maximumbedragen terug te vorderen die onrechtmatig zijn uitbe-
taald van 24 september 2000 tot 31 oktober 2001.

Het arrest, dat beslist dat de wettelijke termijn om de oorspronkelijke beslissing aan te 
vechten overschreden was op de datum van de betwiste beslissing van 20 november 2001, 
schendt aldus de artikelen 167 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en 23 van de 
wet van 11 april 1995, die deze draagwijdte niet hebben, artikel 245quinquies van het ko-
ninklijk besluit van 3 juli 1996, waarvan het ten onrechte oordeelt dat het afwijkt van de 
hiërarchie der normen, alsook artikel 245octies van dat koninklijk besluit, dat de termijn 
waarbinnen de sociaal verzekerde een betwisting over het bedrag van de invaliditeitsuit-
kering aan de arbeidsrechtbank moet voorleggen, wettelijk op twee jaar vaststelt. Het ar-
rest, dat hieruit afleidt dat "de bepalingen van artikel 18 [van de wet van 11 april 1995] 
kennelijk vreemd zijn aan het geschil, aangezien de termijn van hoger beroep verstreken 
was", schendt die wetsbepaling, die aan de socialezekerheidsinstelling dezelfde termijn 
toekent om haar beslissing te herzien als de termijn die aan de sociaal verzekerde toege-
kend wordt om die beslissing aan de arbeidsrechtbank voor te leggen. Het arrest, dat oor-
deelt dat de beslissing tot herziening, die ter kennis brengt dat de prestaties ten gevolge 
van een vergissing van de eiseres onverschuldigd zijn uitbetaald, krachtens artikel 17, 
tweede lid, van de wet van 11 april 1995 pas uitwerking heeft vanaf de eerste dag van de 
maand na de kennisgeving ervan, terwijl die regel, naar luid van die bepaling zelf, niet 
van toepassing is op de gevallen bedoeld in artikel, schendt ten slotte artikel 17, tweede 
lid.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel betoogt dat de eiseres, krachtens artikel 18 van de wet van 11 april 

1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde, ingevolge haar 
betwiste administratieve beslissing van 20 november 2001 bevoegd was om haar 
beslissing van 20 september 2000 in te trekken, waarbij zij die sociaal verzeker-
de een bedrag aan invaliditeitsuitkeringen had toegekend waarop hij geen recht 
had, aangezien die beslissing door een onregelmatigheid of door een materiële 
vergissing was aangetast,  en dat  de  termijn van twee  jaar,  bepaald in  artikel 
245octies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet be-
treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994, waarbinnen tegen die beslissing hoger be-
roep voor het bevoegde rechtscollege kon worden ingesteld, niet verstreken was.

Het arrest beslist "dat de beslissing van 20 september 2000 slechts een moge-
lijkheid tot beroep bood onder de voorwaarden en binnen de termijn die bepaald 
zijn in de artikelen 167 van de [op 14 juli 1994] gecoördineerde wet [betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen] en 23 
van de wet van 11 april 1995" en "dat de wettelijke termijn, op de datum van de 
bestreden beslissing van 20 november 2001, verstreken was", zodat "de bepalin-
gen van artikel 18 [van de wet van 11 april 1995] [...] vreemd zijn aan het ge-
schil".

Krachtens artikel 23 van die wet, in werking getreden op 1 januari 1997, moet 
tegen de beslissingen van de instellingen van sociale zekerheid die bevoegd zijn 
voor de toekenning, betaling of de terugvordering van prestaties, onverminderd 
gunstiger termijnen voortvloeiend uit specifieke wetgevingen, op straffe van ver-
val beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de kennisgeving van die 
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beslissingen of na de kennisneming van de beslissing door de sociaal verzekerde 
indien geen kennisgeving plaats had.

Artikel 167, tweede lid, van de wet van 14 juli 1994, krachtens hetwelk de be-
streden  administratieve  rechtshandelingen,  op  straffe  van  verval,  binnen  een 
maand na de kennisgeving ervan aan de bevoegde arbeidsrechtbank voorgelegd 
moeten worden, en aldus niet uitsluit dat tegen de administratieve handelingen 
die geen kennisgeving behoeven beroep kan worden ingesteld, bepaalde vóór de 
inwerkingtreding van voormeld artikel 23 dat de bij artikel 167 voorgeschreven 
beroepstermijn, die vervangen is door de termijn van drie maanden van artikel 23 
van de wet van 11 april 1995, voor de laatstgenoemde handelingen inging zodra 
de sociaal verzekerde er kennis van kreeg. 

Artikel 245octies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 bepaalt weliswaar 
dat tegen een beslissing van administratieve aard die een weigering van presta-
ties inhoudt, die afwijkt van wat door de gerechtigde gevraagd werd of een ver-
mindering van uitkeringen inhoudt, die voordien niet van toepassing was, voor 
het bevoegde rechtscollege hoger beroep kan worden ingesteld binnen de termijn 
bepaald in artikel 174 van de wet van 14 juli 1994.

Die bepaling is door de Koning evenwel genomen ter uitvoering van artikel 7, 
tweede lid, van de wet van 11 april 1995, die Hem gelast te bepalen hoe en wan-
neer de in het eerste lid van dat artikel vermelde kennisgeving gebeurt en hem 
machtigt de gevallen te bepalen waarin de kennisgeving niet hoeft plaats te vin-
den of waarin ze op het ogenblik van de uitvoering gebeurt.

De Koning bezit noch op grond van dat artikel 7, §2, noch op grond van enige 
andere bepaling, enige bevoegdheid om de termijn waarbinnen een in  artikel 
167, tweede lid, van de wet van 14 juli 1994 bedoelde administratieve handeling 
krachtens artikel 23 van de wet van 11 april 1995 aan het bevoegde rechtscollege 
moet worden voorgelegd, te wijzigen, zelfs niet om ze te verlengen.

Artikel 245octies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, die niet wettelijk 
van die bepalingen afwijkt,  kan dus niet,  overeenkomstig artikel  159 van de 
Grondwet, toegepast worden om de termijn te bepalen waarbinnen het beroep 
kan worden ingesteld tegen een beslissing van de verzekeringsinstelling tot vast-
stelling van het bedrag van de invaliditeitsuitkering.

Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

18 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Oosterbosch en T'Kint.
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3° KAMER - 18 december 2006

1º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - ONTSLAG - VONNIS - KENNISGEVING - BEGRIP - HEROPENING VAN HET 
DEBAT - WAARSCHUWING

2º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - ONTSLAG - VONNIS - HOGER BEROEP - TERMIJN - KENNISGEVING - 
BETEKENING

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - RECHTSVORDERING DIE UIT DE 
ARBEIDSOVEREENKOMST ONTSTAAT - BEGRIP - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - BEDRAGEN 
UITBETAALD NA BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1º Een bij gerechtsbrief gegeven waarschuwing dat de rechtbank de heropening van het  
debat beveelt, vormt niet de kennisgeving bedoeld in artikel 10, achtste lid, Wet 19 maart  
1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de beschermde werknemers.  (Art. 775, 
Ger.W.; Artt. 3, §1, en 10, achtste lid, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)

2º  Wanneer een in artikel  11,  §1,  eerste lid,  Wet  19 maart  1991 houdende bijzondere  
ontslagregeling  voor  de  beschermde  werknemers  bedoeld  vonnis  niet  ter  kennis  is  
gebracht overeenkomstig artikel 10, achtste lid, van dezelfde wet, bedraagt de termijn  
van hoger beroep die een aanvang neemt met de betekening van dit vonnis,  niet de  
termijn van tien werkdagen bepaald in voormeld artikel 11, §1, eerste lid, maar de termijn 
van een maand bepaald in artikel 1051, eerste lid, Ger. W. (Artt. 10, achtste lid, en 11, 
§1,  eerste  lid,  Wet  Ontslagregeling  Personeelsafgevaardigden;  Art.  1051,  eerste  lid, 
Ger.W.)

3º  De  rechtsvorderingen  die  uit  de  overeenkomst  ontstaan,  verjaren  één  jaar  na  het  
eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan,  
zonder  dat  deze  termijn  één  jaar  na  het  eindigen  van  deze  overeenkomst  mag 
overschrijden; de rechtsvordering van de werkgever tot terugvordering van de lonen die  
hij  aan  de  werknemer  onrechtmatig  uitbetaald  heeft  na  de  beëindiging  van  de 
arbeidsovereenkomst, is geen rechtsvordering die uit die overeenkomst ontstaat. (Art. 15, 
eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

(P. T. HEUREUX ABRI MOMIGNIES v..z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0038.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 3 februari 2006 gewezen 

is door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende vijf middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 57 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek;
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- de artikelen 2, 3, 10, achtste lid, 11, §1, en 16 van de wet van 19 maart 1991 houden-
de bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden 
en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede 
voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoofdberoep ontvankelijk op grond van alle redenen die thans 

als volledig weergegeven worden beschouwd, meer bepaald op grond dat 
"1. Het vonnis van 14 februari 2005, dat [de verweerster] veroordeelt om [de eiseres] 

een beschermingsvergoeding van 166.823 euro te betalen, verhoogd met de moratoire in-
terest vanaf 1 januari 2004, is op 21 februari 2005 aan de partijen toegezonden, en bij ge-
wone brief aan de raadslieden van de partijen, op grond van artikel 792 van het Gerechte-
lijk Wetboek;

Daarenboven heeft [de eiseres] het op 7 maart 2005 aan [de verweerster] doen beteke-
nen;

2. Het verzoekschrift van hoger beroep is op 7 april 2005 op de griffie van de arbeids-
rechtbank neergelegd;

3. [De eiseres] betoogt dat het verzoekschrift krachtens artikel 11, §1, van de wet van 
19 maart 1991 laattijdig is, aangezien het buiten de in artikel 11 van de wet van 19 maart 
1991 bepaalde termijn is ingediend;

4. Van haar kant wijst [de verweerster] erop dat :
- de regels van artikel 11 van de wet van 19 maart 1991 van het gemeen recht afwijken 

en dus beperkend moeten worden uitgelegd; ze betreffen alleen de procedures die door de 
werkgever en niet die welke door de werknemer worden ingeleid;

- de [eiseres] de procedure heeft ingeleid ter betwisting van de geldigheid van het ont-
slag dat haar op 29 december 2003 ter kennis is gebracht overeenkomstig de wet van 19 
maart 1991;

- het vonnis, dat door de griffie van de arbeidsrechtbank ter kennis is gebracht, uitdruk-
kelijk vermeldt dat artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek is toegepast; de termijn van 
hoger beroep bedraagt bijgevolg één maand, te rekenen van de betekening van het vonnis 
bij deurwaardersexploot;

- dat vonnis door [de eiseres] vervolgens ter kennis is gebracht (lees: betekend) bij ex-
ploot van 7 maart 1995 (lees : 2005);

5. Artikel 11 van de wet van 19 maart 1991 bepaalt:
'Tegen het eindvonnis van de arbeidsrechtbank kan met een verzoekschrift hoger be-

roep aangetekend worden binnen tien werkdagen vanaf de betekening. Dit verzoekschrift 
wordt ingediend bij een ter post aangetekende brief en wordt door de griffie aan alle par-
tijen toegezonden. De zaak wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt bij het arbeidshof de 
dag dat de brief ter post werd neergelegd. In afwijking van artikel 1057 van het Gerechte-
lijk Wetboek, vermeldt het verzoekschrift de opgave van de middelen in hoger beroep; en-
kel de middelen in het verzoekschrift zijn ontvankelijk.

Het volledige dossier van de eiser in hoger beroep moet bij de griffie neergelegd wor-
den binnen drie werkdagen na de verzending van het verzoekschrift';

Dit artikel wijkt af van de normale procesregels en is ingevoegd in hoofdstuk III, met 
als titel 'Ontslag om een dringende reden', van de voormelde wet van 19 maart 1991;

Het betreft dus inzonderheid het ontslag om een dringende reden en de termijn om te-
gen het vonnis dat de arbeidsrechtbank terzake gewezen heeft, beroep in te stellen;

6. Het ontslag om economische of technische redenen wordt geregeld door hoofdstuk II 
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van dezelfde wet;
Artikel 3 bepaalt inzonderheid:
'Om deze erkenning te verkrijgen, moet de werkgever, bij dagvaarding, een verzoek tot 

erkenning van de economische of technische redenen die het ontslag van een personeels-
afgevaardigde of van een kandidaat-personeelsafgevaardigde rechtvaardigt, bij de voorzit-
ter van de arbeidsrechtbank aanhangig maken';

De procedure wordt geregeld door de bepalingen die zijn vastgesteld door de artikelen 
8, 10 en 11 van deze wet. 

De werkgever moet de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verzekeren tijdens de 
procedure voor de arbeidsgerechten. Hij mag, in geval het vonnis de economische of tech-
nische redenen erkent, het ontslag enkel ter kennis brengen vanaf de derde werkdag na het 
verstrijken van de termijn van hoger beroep of, indien er hoger beroep is ingesteld, de der-
de werkdag na de kennisgeving van het arrest dat de economische of technische redenen 
erkent';

Zoals dit artikel is verwoord, heeft het betrekking op de procedure die gevolgd moet 
worden wanneer de werkgever de vordering tot gerechtelijke erkenning om economische 
of technische redenen inleidt;

7. Te dezen heeft [de eiseres] de rechtsvordering ingesteld om het door de [eiseres] toe-
gekende bedrag van de compensatoire opzeggingsvergoeding van tweeëntwintig maanden 
te betwisten en de betaling te vorderen van de bijzondere beschermingsvergoeding van 
vier jaar, bepaald in de wet van 19 maart 1991;

Aangezien de wet van 19 maart 1991 de openbare orde raakt, moeten de bepalingen 
van de artikelen 3 en 10, die afwijken van de gemeenrechtelijke procesregels, beperkend 
worden uitgelegd;

Die artikelen hebben alleen betrekking op de specifieke procedures tot toestemming 
van ontslag om een dringende reden of tot erkenning van economische en technische re-
denen; ze zijn dus niet van toepassing op deze procedure; aangezien het ontslag door [de 
verweerster] is gegeven, diende het niet meer door de arbeidsgerechten te worden toege-
staan;

8. Bijgevolg gehoorzaamt de rechtsvordering van de werknemer, die alleen tot betwis-
ting van het bedrag van de verschuldigde vergoedingen strekt, aan de normale regels van 
het hoger beroep die bepaald zijn in artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, en be-
draagt de termijn één maand te rekenen van de betekening van het vonnis;

Het hoger beroep is dus ontvankelijk;
9. De arresten die [de eiseres] aanvoert tot staving van de niet-ontvankelijkheid van de 

akte van hoger beroep, zijn niet terzake dienend;
In zijn arrest van 10 maart 2003 heeft het Hof van Cassatie immers uitspraak gedaan 

over de termijn waarbinnen cassatieberoep moet worden ingesteld tegen een arrest aan-
gaande het ontslag, om een dringende reden, van een werknemer die beschermd wordt 
door de wet van 19 maart 1991 [...];

De aan het Hof van Cassatie voorgelegde vraag, die betrekking had op de procedure tot 
aanneming van de dringende reden, is dus niet de vraag die thans aan dit [arbeids]hof is 
voorgelegd;

Het arrest van 22 maart 2004 is evenmin van toepassing op deze zaak. Het Hof van 
Cassatie bepaalt uitdrukkelijk dat, 'krachtens artikel 11, §3, vierde lid, van die wet, alle ar-
resten die over een dergelijk geschil worden gewezen, aan de partijen bij gerechtsbrief ter 
kennis worden gebracht' [...]. Het betrof in dit geval een cassatieberoep ingesteld in het 
kader van artikel 11, §3, van die wet. Echter, en zoals reeds is gezegd, dit artikel 11 be-
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treft de procedure tot toestemming van het ontslag om een dringende reden;
Dit is te dezen niet het geval".
Grieven
Krachtens artikel 2 van de wet van 19 maart 1991 kunnen de personeelsafgevaardigden 

slechts worden ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aan-
genomen werd, of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd 
paritair orgaan werden erkend.

Krachtens artikel 3, §1, van die wet, wordt de procedure in geval van ontslag om eco-
nomische of technische redenen geregeld door, met name, de bepalingen die zijn vastge-
steld in de artikelen 10 en 11 van de wet. Krachtens artikel 10, laatste lid, van die wet, 
worden alle vonnissen aan de partijen bij gerechtsbrief uiterlijk de derde werkdag na de 
uitspraak ter kennis gebracht. Die kennisgeving doet de in artikel 11, §1, van de wet, be-
doelde termijn van hoger beroep ingaan, zoals dit zowel in deze bepaling als in de artike-
len 57 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek is bepaald, en krachtens welke de termijn 
van hoger beroep ingaat te rekenen van de kennisgeving wanneer die afwijking kan wor-
den afgeleid uit de wettelijke bepalingen die op de betrokken procedure van toepassing 
zijn.

Voormeld artikel 10, laatste lid, krachtens hetwelk de kennisgeving bij gerechtsbrief de 
termijn van hoger beroep doet ingaan, is niet alleen van toepassing op de vonnissen die 
betrekking hebben op de voorafgaande procedure van ontslag van een beschermde werk-
nemer om economische of technische redenen of om een dringende reden, maar op "alle 
vonnissen", en met name op die welke uitspraak doen over de in artikel 16 van diezelfde 
wet bepaalde vergoeding, ingeval de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigd heeft 
met miskenning van de in de artikelen 2 tot 11 bedoelde voorwaarden en procedures.

Uit de processtukken volgt dat het vonnis van 14 februari 2005 dat de verweerster ver-
oordeelt tot betaling van een beschermingsvergoeding, de verweerster op 4 maart 2005 bij 
gerechtsbrief ter kennis is gebracht.

Het arrest, dat vaststelt dat het hoger beroep van de verweerster is ingesteld bij ver-
zoekschrift van 7 april 2005 maar het niettemin ontvankelijk verklaart, op grond dat de ar-
tikelen 3, 10 en 11 alleen betrekking hebben op de specifieke procedures tot toestemming 
van het ontslag om een dringende reden of tot aanneming van de economische en techni-
sche redenen, en op deze procedure niet van toepassing zijn, schendt de in het middel aan-
gegeven wettelijke bepalingen.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 57 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, 3, 10, inzonderheid het laatste lid, 11, inzonderheid §1, en 16 van de 

wet van 19 maart houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden 
in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoofdberoep gegrond dat de verweerster heeft ingesteld tegen 

het  vonnis  dat  haar  veroordeelt  om  aan  de  eiseres  een  beschermingsvergoeding  van 
166.823 euro, vermeerderd met de moratoire interest vanaf 1 januari 2004, te betalen, op 
grond van alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en inzon-
derheid op grond van de in het eerste middel vermelde redenen.

Grieven
Krachtens artikel 2 van de wet van 19 maart 1991 kunnen de personeelsafgevaardigden 
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slechts worden ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aan-
genomen werd, of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd 
paritair orgaan werden erkend.

Krachtens artikel 3, §1, van die wet, wordt de procedure geregeld door, met name, de 
regels die zijn vastgelegd in de artikelen 10 en 11 van de wet. 

Krachtens artikel 10, laatste lid, van die wet, worden alle vonnissen aan de partijen bij 
gerechtsbrief uiterlijk de derde werkdag na de uitspraak ter kennis gebracht.

Artikel 11, §1, van de wet van 19 maart 1991 bepaalt de termijn waarbinnen tegen een 
eindvonnis hoger beroep kan worden ingesteld, op tien dagen vanaf de betekening. Krach-
tens artikel 3 van dezelfde wet, is deze termijn van toepassing op het vonnis dat de werk-
gever veroordeelt tot betaling van de bij artikel 16 bepaalde beschermingsvergoeding.

Indien de griffie de kennisgeving, die haar bij artikel 10 wordt opgelegd om de termijn 
van hoger beroep te doen ingaan, binnen de drie werkdagen na de uitspraak van het von-
nis niet heeft verricht, dan begint de in artikel 11, §1, bepaalde termijn, overeenkomstig 
de artikelen 57 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, te lopen vanaf de betekening die 
op verzoek van één van de partijen is verricht.

Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres het vonnis op 7 maart 2005 aan de verweerster 
heeft doen betekenen en dat het verzoekschrift van hoger beroep op de griffie van het ar-
beidshof is neergelegd op 7 april 2005, dus buiten de termijn van tien dagen bepaald in ar-
tikel 11, §1, van de wet van 19 maart 1991, maar dit hoger beroep niettemin ontvankelijk 
verklaart, schendt alle in het middel bedoelde wettelijke bepalingen.

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het  arrest  verwerpt  de  door  de  eiseres  opgeworpen  exceptie  van  verjaring  van  de 

rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde en beslist dat er van 
januari 2004 tot december 2004 onrechtmatig loon is uitbetaald en dat dit loon terugbe-
taald moet worden, op grond van alle redenen die hier als volledig weergegeven worden 
beschouwd, en inzonderheid op grond dat 

"4. Luidens artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek, onderstelt iedere betaling een 
schuld: hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn, kan worden teruggevorderd;

Luidens artikel 1376 van hetzelfde wetboek, is hij die bij vergissing of met zijn weten 
iets ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, verplicht het terug te geven aan dege-
ne van wie hij het ontvangen heeft zonder dat het verschuldigd was;

Krachtens die artikelen moet degene die bij vergissing een som geld ontvangen heeft 
waarop hij geen aanspraak kan maken, die som geld teruggeven;

5. De rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde heeft geen in-
vloed op de arbeidsovereenkomst, aangezien deze is beëindigd op 29 december 2003 en 
de bedragen in een latere periode zijn uitbetaald, nl. van januari 2004 tot december 2004; 
deze bedragen houden verband met de bepalingen van de artikelen 1235, eerste lid, en 
1376  van  het  Burgerlijk  Wetboek.  De  rechtsvordering  verjaart  overeenkomstig  artikel 
2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek, bijgevolg na tien jaar. Ze is dus niet verjaard;

Het Hof van Cassatie heeft tevens beslist dat aan de werknemer loon verschuldigd is in 
ruil voor de verrichte arbeid; dat de werknemer, behoudens wettelijke of contractsbepalin-
gen, geen recht heeft op loon voor de periode waarin hij niet gewerkt heeft, zelfs als dit 
aan de werkgever te wijten is (Cass. 8 maart 1999, J.T.T., 1999, 321, voltallige terechtzit-
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ting; Cass. 26 april 1993, J.T.T., 1993, 260; Cass. 16 maart 1992, J.T.T., 218);
6. De arbeidsovereenkomst van [de eiseres] is te dezen op 29 december 2003 beëin-

digd, met betaling van een opzeggingsvergoeding van tweeëntwintig maanden, dus zonder 
gedurende de opzeggingstermijn te moeten werken;

Het loon is haar echter uitbetaald van januari 2004 tot december 2004;
Dit loon is dus krachtens de voormelde arresten onrechtmatig uitbetaald. Het moet te-

ruggegeven worden."
Grieven
Het arrest stelt vast dat de directrice van de verweerster de arbeidsovereenkomst van de 

eiseres op 29 december 2003 beëindigd heeft en dat de eiseres op 1 januari 2004 opgehou-
den heeft voor rekening van de verweerster te werken, maar ook dat "[de verweerster] 
haar in een brief van 20 februari 2004 geschreven heeft : 'Tijdens zijn vergadering van 11 
februari 2004 heeft de raad van bestuur [...] met eenparigheid van stemmen geweigerd de 
ontslagbrief [...] van 29 december 2003 goed te keuren. Die brief was een materiële ver-
gissing, aangezien uw statuut van beschermde werkneemster ons belet u te ontslaan voor-
dat de arbeidsrechtbank [...] uitspraak heeft gedaan over de erkenning van de aangevoerde 
economische en technische redenen. [...] Uw loon van februari 2004 zal u ook gestort 
worden, evenals, overigens, dat van de voorgaande maanden, totdat de rechtbank, die bin-
nen de volgende dagen van de zaak zal kennisnemen, uitspraak heeft gedaan'", en dat de 
verweerster vervolgens ervan heeft afgezien de onregelmatigheid van het ontslag aan te 
voeren en de arbeidsrechtbank te verzoeken het bestaan van de aangevoerde economische 
redenen te erkennen.

Krachtens artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978, verjaren de rechtsvorderin-
gen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van deze overeenkomst. De 
rechtsvordering die de werkgever instelt om de lonen terug te vorderen die hij ten onrech-
te heeft uitbetaald totdat de arbeidsrechtbank uitspraak heeft gedaan over het bestaan van 
economische en technische redenen,  is  een rechtsvordering die  uit  de  arbeidsovereen-
komst ontstaat in de zin van artikel 15, eerste lid, en die bijgevolg één jaar na het eindigen 
van die overeenkomst verjaart. Zij verliest die hoedanigheid niet omdat de werkgever ach-
teraf ervan afziet de onregelmatigheid van het ontslag aan te voeren en de arbeidsrecht-
bank te verzoeken het bestaan van economische en technische redenen te erkennen.

Het arrest, dat vaststelt dat de overeenkomst is beëindigd op 29 december 2003, heeft 
niet zonder schending van de artikelen 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978, en artikel 
2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek, kunnen beslissen dat de rechtsvordering tot te-
rugbetaling van onrechtmatig uitbetaalde lonen, die de verweerster in haar op 7 april 2003 
neergelegde verzoekschrift in hoger beroep had aangevoerd, niet was verjaard (schending 
van alle in het middel bedoelde wettelijke bepalingen).

(...).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 10, achtste lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende bij-

zondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemings-
raden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werk-
plaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, worden alle von-
nissen over een geschil waarop die bepaling van toepassing is, aan de partijen ter 
kennis gebracht bij gerechtsbrief uiterlijk de derde werkdag na de uitspraak.
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Artikel 11, §1, eerste lid, van die wet bepaalt dat tegen dergelijk vonnis, indien 
het een eindvonnis is, met een verzoekschrift hoger beroep aangetekend moet 
worden binnen tien werkdagen vanaf de betekening.

Die bepalingen, die van het gemeen recht afwijken, moeten strikt worden uit-
gelegd.

Uit de processtukken blijkt dat de partijen en hun advocaten, met toepassing 
van artikel 775, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bij gerechtsbrief op de 
hoogte zijn gebracht van de heropening van het debat, dat bevolen werd door het 
vonnis waartegen het door het arrest ontvankelijk verklaarde hoger beroep is in-
gesteld.

Het middel, dat  erop neerkomt te betogen dat die verwittiging, gegeven op 
grond van een andere wettelijke bepaling, de in artikel 10, achtste lid, van de wet 
van 19 maart 1991 bedoelde kennisgeving vormt en bijgevolg de termijn van ho-
ger beroep doet ingaan, faalt naar recht.

Tweede middel
Wanneer een in artikel 11, §1, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991, be-

doeld vonnis niet ter kennis is gebracht overeenkomstig artikel 10, achtste lid, 
van dezelfde wet, is de termijn van hoger beroep die een aanvang neemt met de 
betekening van dit vonnis, in tegenstelling tot wat het middel betoogt, niet de ter-
mijn van tien werkdagen bepaald in voormeld artikel 11, §1, eerste lid, maar de 
termijn van een maand bepaald in artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Het middel faalt naar recht.
Derde middel
Luidens artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-

beidsovereenkomsten,  verjaren  de  rechtsvorderingen  die  uit  de  overeenkomst 
ontstaan, één jaar na het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit 
waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen 
van deze overeenkomst mag overschrijden.

De rechtsvordering van de werkgever tot terugvordering van de lonen die hij 
onrechtmatig aan de werknemer heeft uitbetaald na het eindigen van de overeen-
komst, is geen rechtsvordering die in de zin van die bepaling uit die overeen-
komst ontstaat.

Het middel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
(...).
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het bij de uitspraak over het bedrag 

van de door de eiseres gevorderde vergoedingen beslist dat haar een compensa-
toire opzeggingsvergoeding van tweeëntwintig maanden is uitbetaald en in zo-
verre het de vordering van de eiseres tot schadevergoeding wegens tergend en 
roekeloos beding ongegrond verklaart.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

18 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Oosterbosch en Kirkpatrick.

Nr. 659

3° KAMER - 18 december 2006

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. 
TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - VORM - AKTE VAN HOGER BEROEP - 
GEDAAGDE IN HOGER BEROEP - VERMELDINGEN - FORMULERING

2º ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - 
VERZEKERDE - UITKERINGEN - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VERZEKERINGSINSTELLING - 
RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

1º Hoewel artikel 1057, eerste lid, 3°, Ger. W., bepaalt dat, met uitzondering van het geval  
waarin het hoger beroep bij  conclusie wordt ingesteld, de akte van hoger beroep, op  
straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de woonplaats of, bij gebrek aan een  
woonplaats,  de  verblijfplaats  van  de  gedaagde  in  hoger  beroep  vermeldt,  legt  die  
wetsbepaling hiervoor geen bepaalde formulering op1. (Art. 1057, eerste lid, 3°, Ger.W.)

2º  Het  geschil  over  het  recht  van  de  verzekeringsinstelling  op  terugbetaling  door  de  
verzekerde  van  Z.I.V.-uitkeringen  die  zij  hem  onrechtmatig  heeft  uitbetaald,  is  
onsplitsbaar  t.a.v.  het  Rijksinstituut  voor  ziekte-  en  invaliditeitsverzekering,  dat  in  het  
geschil is tussengekomen2. (Artt. 31 en 1053, eerste en tweede lid, Ger.W.)

(R.I.Z.I.V. T.  D. en L.D.C.M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0047.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 2 maart 2006 is gewezen 

door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

1 Cass. 22 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 480); zie Cass. 4 sept. 1987, A.R. 5383-5399, nr. 3. 
2 Cass. 13 maart 1978 (A.C., 1978, 810) met concl. adv.-gen. LENAERTS; zie Cass. 7 april 1983, A.R. 
6673, nr. 423, met concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, inz. nrs. 15 en 17 van de concl., in  Bull. en  Pas., 
1983, I, nr. 423.
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II. FEITEN
De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging, zoals ze blijken uit de 

stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kunnen als volgt worden samenge-
vat :

De verweerder was sinds oktober 1999 arbeidsongeschikt.
Bij beslissing van 3 oktober 2001 heeft de gewestelijke commissie van de ge-

neeskundige raad voor invaliditeit van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalidi-
teitsverzekering (hierna RIZIV), eiser, de invaliditeit met ingang van 8 oktober 
2001 stopgezet.

Op 12 oktober  2001 heeft de geneesheer-inspecteur  vastgesteld dat  de ver-
weerder opnieuw, zonder toestemming, een activiteit heeft opgenomen van 9 juli 
2001 tot 30 augustus 2001 naar rata van drie dagen arbeidsprestaties per week, 
dus 24 dagen, en heeft bijgevolg geweigerd om voor die periode de invaliditeits-
graad toe te kennen die bepaald is in de artikelen 101 en 102 van de wet betref-
fende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994.

Op 21 januari 2002 beslistte het RIZIV om de verweerder uit te sluiten uit het 
recht op de uitkeringen, naar rata van 42 daguitkeringen, krachtens artikel 2, 4° 
en 6°, van het koninklijk besluit van 10 januari 1969 tot vaststelling van de admi-
nistratieve sancties die toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de regeling 
voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Op 27 februari 2002, ten slotte, beslist de Landsbond der Christelijke Mutuali-
teiten, verweerster, om de voor de periode van 9 juli 2001 tot 7 oktober 2001 on-
rechtmatig gestorte invaliditeitsuitkeringen terug te vorderen.

De eerste rechter verklaart verweerders beroep tegen de beslissing van 21 ja-
nuari 2002 ongegrond, verklaart het beroep tegen de beslissing van 27 februari 
2002 waarbij naar recht wordt gezegd dat het onverschuldigde is te herleiden tot 
de uitkeringen die betrekking hebben op de 24 dagen niet toegestane arbeid ver-
minderd moeten worden, gedeeltelijk gegrond, en verklaart het beroep tegen de 
beslissing van 12 oktober 2001 gegrond. Het beveelt voor het overige een ge-
neeskundig deskundigenonderzoek alvorens recht te doen op het beroep tegen de 
beslissing van 3 oktober 2001.

Alleen het RIZIV stelt tegen dit vonnis hoger beroep in, behalve in zoverre het 
het beroep van de verweerder tegen de beslissing van 21 januari 2002 verwerpt.

Het bestreden arrest verklaart dit hoger beroep niet-ontvankelijk en beslist dat, 
aangezien het geschil niet onsplitsbaar is, de verweerster niet in het geding is be-
trokken.

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 861, 1042 en 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest citeert de tekst van het verzoekschrift van hoger beroep van 26 maart 2003, 

"[merkt op] dat het juist is dat het verzoekschrift in hoger beroep [van de eiser] met name 
de namen van de geïntimeerde of geïntimeerden niet vermeldt, [dat] de namen van de par-
tijen in het vonnis wel vermeld worden maar in die hoedanigheid, [dat] de naam van de 
partijen of van de partij die de hoedanigheid van geïntimeerde hebben, nergens in het ver-
zoekschrift vermeld wordt, aangezien het daartoe bestemde vak niet is ingevuld, [en stelt 
vast] dat die nalatigheid de grootste verwarring en onzekerheid over de hoedanigheid van 
de partijen en met name van [de verweerster] in hoger beroep heeft veroorzaakt".

en beslist vervolgens dat
"[de eiser] artikel 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek [...] heeft geschonden en al-

dus [verweerders] belangen zonder enige twijfel heeft geschaad, aangezien deze zijn te-
genstanders in hoger beroep niet duidelijk heeft kunnen identificeren noch hun hoedanig-
heid heeft kunnen achterhalen en zich niet heeft kunnen verdedigen tegenover [de ver-
weerster], die in werkelijkheid geen partij in hoger beroep had moeten zijn.

De akte van hoger beroep moet dus nietig worden verklaard".
Grieven
1. Volgens artikel 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, vermeldt de akte van hoger 

beroep, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de woonplaats of, bij gebreke 
van een woonplaats, de verblijfplaats van de geïntimeerde.

Die bepaling vereist dat de akte van hoger beroep alle inlichtingen bevat om de geïnti-
meerde te identificeren.

De geïntimeerde is de partij tegen wie hoger beroep ingesteld wordt, en voor zover de 
eiser in hoger beroep voor de appelrechter een aanspraak maakt, anders dan een vordering 
tot bindendverklaring van het arrest, die zijn belangen kan schaden.

De akte van hoger beroep die de naam, voornaam en woonplaats (of verblijfplaats) van 
een persoon bevat, alsook vermeldingen waaruit volgt dat hij de geïntimeerde is, ook al 
vermeldt de akte deze term niet uitdrukkelijk, is dus geldig.

2. De akte van hoger beroep van 26 maart 2003 - weergegeven door het arrest - was te 
dezen als volgt opgesteld :

"Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), gevestigd te 1150 
Brussel, Tervurenlaan, 211,

met als raadsheer Meester Philippe Degreve, advocaat, rue du Tir, 1, te 6001 Marcinel-
le,

Stelt bij dit verzoekschrift hoger beroep in tegen een vonnis dat door de 24ste [lees : 
4de] Kamer van de Arbeidsrechtbank te Charleroi op 24 februari 2003, onder A.R. 59740 
R - 60428 R, op tegenspraak is gewezen.

Inzake :
- hemzelf, in de hoedanigheid van verweerder ten principale,
en van :
- De heer R. D., wonende te ...., in zijn hoedanigheid van oorspronkelijke eiser,
- De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, gevestigd te 1031 Brussel, Haachtse-

steenweg, 479, bus 40, in de hoedanigheid van verweerster.
Dit hoger beroep is als volgt met redenen omkleed [...]
De verzoeker vraagt u, Mijnheer de eerste voorzitter, Mevrouwen en Mijne heren voor-

zitters en raadsheren, om :
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Deze partijen op uw terechtzitting van 9 mei 2003 om 14.30 uur op te roepen voor de 
6de Kamer van het Arbeidshof van en te 7000 Bergen, zitting houdende op de gebruikelij-
ke plaats van zijn terechtzittingen;

Om :
Na akte te hebben genomen van zijn verklaring van verschijning, overeenkomstig de 

bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en meer bepaald de artikelen 1061 en volgende 
:

Dit verzoekschrift in hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren. Het beroepen 
vonnis teniet te doen;

Dit vonnis te wijzigen en te doen wat de eerste rechter had moeten doen :
Het beroep die de oorspronkelijke eiser in de hierboven vermelde zaken heeft ingesteld, 

ontvankelijk maar niet-gegrond te verklaren".
Zo heeft de eiser in zijn akte van hoger beroep erop gewezen
- dat [de verweerder], wonende te ..., de "oorspronkelijke eiser" was in een zaak die be-

recht is door de 4de Kamer van de Arbeidsrechtbank te Charleroi en dat [de verweerster] 
"verweerster" in diezelfde zaak was;

- dat hij hoger beroep tegen een vonnis instelde, maar alleen met betrekking tot twee 
van de drie zaken - A.R. 59740 et 60428 - die de rechtbank wegens samenhang had sa-
mengevoegd, aangezien het nummer van de algemene rol 60427 in de akte van hoger be-
roep was doorgehaald;

- dat hij verzocht om het beroepen vonnis teniet te doen en het beroep die de oorspron-
kelijke eiser - d.w.z. [de verweerder] - in de hierboven vermelde zaken had ingesteld, 
d.w.z. in twee van de drie, door de rechtbank berechte zaken, ontvankelijk maar niet-ge-
grond te verklaren.

Uit de vermeldingen van die akte van hoger beroep volgde dat :
- enerzijds, de eiser tegen [de verweerder] een aanspraak had gemaakt - anders dan een 

vordering tot bindendverklaring van het arrest - die diens belangen kon schaden, aange-
zien de eiser verzocht om het beroep die [de verweerder] in zijn hoedanigheid van oor-
spronkelijke eiser had ingesteld, te verwerpen : [de verweerder] wiens volledige identiteit 
(naam - voornaam) en woonplaats vermeld werden, was dus geïntimeerde, ook al werd 
deze term niet aangewend in de akte of, zoals het arbeidshof aangeeft, in "het daartoe be-
stemde vak";

- anderzijds, het hoger beroep geen betrekking had op [de verweerster], aangezien het 
uitsluitend verband hield met het door de "oorspronkelijke eiser" ingestelde beroep en de 
akte preciseerde dat [de verweerster] verweerster in eerste aanleg was.

Bijgevolg heeft het arrest de akte van hoger beroep niet nietig en het beroep derhalve 
niet-ontvankelijk kunnen verklaren, zonder :

- de bewijskracht van die akte van hoger beroep te miskennen, in zoverre het beslist dat 
de akte "de namen van de geïntimeerde of geïntimeerden niet vermeldt" (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek),

- en artikel 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, te schenden, indien het arrest in die 
zin moet worden uitgelegd dat het betekent dat de hoedanigheid van geïntimeerde formeel 
vermeld moet  worden in  de akte  van hoger  beroep of  "in  het  daartoe  bestemde vak" 
(schending van artikel 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek).

Aangezien de akte van hoger beroep rechtsgeldig was, kon het arrest niet beslissen dat 
de schending van artikel 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, de belangen [van de 
verweerder] om de daarin vermelde redenen had geschaad, omdat dit artikel niet was ge-
schonden (schending van artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek, dat in hoger beroep 
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toepasselijk is met toepassing van artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 18, 31, 1042 en 1053, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-

boek;
- de artikelen 100, §1, eerste lid, en §2, 101, eerste en tweede lid, en 102, eerste en 

tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist:
"De aan de eerste rechters voorgelegde geschillen zijn niet onsplitsbaar;
Immers, luidens artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek is een geschil enkel onsplits-

baar in de zin van de artikelen 753, 1053, 1084 en 1135, wanneer de gezamenlijke tenuit-
voerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel on-
mogelijk zou zijn. Welnu, de tenuitvoerlegging van de verschillende betrokken beslissin-
gen is te dezen geenszins onmogelijk;

[...] Aangezien artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is, dringt 
zich nog steeds de vraag op welke hoedanigheid [de eiser] rechtsgeldig aan [de verweer-
ster] kan geven;

[De verweerster] kan niet de hoedanigheid van geïntimeerde hebben [...];
[De eiser] kon [de verweerster] alleen in het geding betrekken voor zover er tussen 

laatstgenoemde en hem 'een geding aanhangig' was, m.a.w. indien zij in eerste aanleg de 
ene  'tegen'  de  andere  en  niet  de  ene  in  aanwezigheid  van  de  andere  geconcludeerd 
hebben",

en concludeert dat:
"Gesteld dat de akte van hoger beroep als geldig kon worden aangemerkt [...], het hoger 

beroep in ieder geval niet-ontvankelijk verklaard had moeten worden om de hierboven 
uiteengezette redenen die betrekking hebben op het in het geding betrekken van [de ver-
weerster], dat [de eiser] meent te kunnen afleiden uit de omstandigheid alleen dat het ver-
zoekschrift van hoger beroep betrekking heeft op de wijziging van het volledige vonnis 
van 24 februari 2003 van de Arbeidsrechtbank te Charleroi".

Het arrest beslist dus in substantie dat het hoger beroep niet ontvankelijk is omdat [de 
verweerster] niet in het geding betrokken diende te worden wegens de splitsbaarheid van 
het geschil.

Grieven
Eerste onderdeel
1. Volgens artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek is het geschil enkel onsplitsbaar in 

de zin van artikel 1053, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden 
beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn.

Volgens artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek, eerste, tweede en derde lid :
"Wanneer het geschil onsplitsbaar is, moet hoger beroep gericht worden tegen alle par-

tijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep.
Deze moet bovendien de andere niet in beroep komende, niet in beroep gedagvaarde of 

niet opgeroepen partijen binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten laatste voor 
de sluiting van de debatten in de zaak betrekken.

Bij niet-inachtneming van de in dit artikel gestelde regels wordt het hoger beroep niet 
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toegelaten".
2. Volgens artikel 100, §1, eerste lid, en §2, van de wet betreffende de verplichte verze-

kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 :
"§1. Wordt als arbeidsongeschikt erkend als bedoeld in deze gecoördineerde wet, de 

werknemer die alle werkzaamheid heeft onderbroken als rechtstreeks gevolg van het in-
treden of het verergeren van letsels of functionele stoornissen waarvan erkend wordt dat 
ze zijn vermogen tot verdienen verminderen tot een derde of minder dan een derde van 
wat een persoon, van dezelfde stand en met dezelfde opleiding, kan verdienen door zijn 
werkzaamheid in de beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door betrokke-
ne verricht toen hij arbeidsongeschikt is geworden, of in de verschillende beroepen die hij 
heeft of zou kunnen uitoefenen hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding.

[...]
§2. Wordt als arbeidsongeschikt erkend de werknemer die, onder de voorwaarden be-

paald in de in artikel 80, 5°, bedoelde verordening, een vooraf toegelaten arbeid hervat op 
voorwaarde dat hij, van een geneeskundig oogpunt uit, een vermindering van zijn vermo-
gen van ten minste 50 pct. behoudt."

Volgens artikel 101, eerste en tweede lid, van dezelfde wet:
"De als arbeidsongeschikt erkende werknemer die arbeid heeft verricht zonder de in ar-

tikel 100, §2, bedoelde voorafgaande toelating, maar die, van een geneeskundig oogpunt 
uit, een vermindering van zijn vermogen van ten minste 50 pct. behouden heeft, moet de 
uitkeringen die hij ontving voor de dagen of de periode tijdens welke hij die niet toegela-
ten arbeid heeft verricht, terugbetalen.

Nochtans wordt  hij  geacht  arbeidsongeschikt  te  zijn  gebleven en worden  de  dagen 
waarvoor de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid worden teruggevorderd ingevolge 
het eerste lid, aangezien als dagen waarop een uitkering is toegekend om de rechten van 
de gerechtigde en van de personen te zijnen laste op de prestaties van de sociale zekerheid 
te bepalen."

Volgens artikel 102, eerste en tweede lid, van dezelfde wet:
"De als arbeidsongeschikt erkende werknemer, die vóór de inwerkingtreding van artikel 

101 arbeid heeft verricht zonder de in artikel 100, §2, bedoelde voorafgaande toelating en 
ten gevolge hiervan op het ogenblik van de inwerkingtreding van artikel 101 niet meer 
voldoet aan de voorwaarden om de prestaties bedoeld in titel IV te ontvangen, wordt ver-
moed arbeidsongeschikt te zijn gebleven tot de inwerkingtreding van artikel 101 op voor-
waarde dat hij, van een geneeskundig oogpunt uit, een vermindering van zijn vermogen 
van ten minste 50 pct. behouden heeft.

De overeenkomstig het eerste lid als arbeidsongeschikt beschouwde werknemer kan 
slechts opnieuw aanspraak maken op de in titel IV bedoelde prestaties vanaf de inwer-
kingtreding van artikel 101, indien hij vanaf dit ogenblik arbeidsongeschikt is bevonden 
overeenkomstig artikel 100, §§1 of 2."

Uit die bepalingen volgt dat, wat de werknemer betreft die tijdens zijn arbeidsonge-
schiktheidsperiode zonder voorafgaande toelating arbeid heeft verricht, de wetgever een 
onderscheid maakt tussen degene wiens "vermogensvermindering" minstens gelijk is ge-
bleven aan 50 pct. en degene wiens vermogensvermindering dit percentage niet bereikt 
heeft.

In het eerste geval wordt de hem opgelegde straf beperkt tot de terugbetaling van de 
uitkeringen die hij ontvangen heeft tijdens de dagen waarop hij de niet toegelaten arbeid 
heeft verricht.

In het tweede geval wordt de werknemer niet meer als arbeidsongeschikt beschouwd en 
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verliest hij het recht op de uitkeringen zolang hij geen nieuwe aanvraag heeft ingediend en 
dat opnieuw is vastgesteld dat hij het verlies van verdienvermogen, bedoeld in artikel 100, 
§1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, ondergaan heeft.

3. Het arrest stelt vast dat de Arbeidsrechtbank te Charleroi, in zijn vonnis van 24 fe-
bruari 2003, beslist heeft:

- dat het beroep van de verweerder tegen de beslissing van 12 oktober 2001 van de ge-
neesheer-inspecteur [van de eiser] gegrond was en dat de [verweerder] bijgevolg, voor de 
periode van 9 juli 2001 tot 30 augustus 2001, dus in totaal gedurende 24 werkdagen, een 
vermindering van het verdienvermogen van 50 pct. behouden had;

- dat het beroep van [de verweerder] tegen de beslissing van [de verweerster] om de tij-
dens de periode van 9 juli 2001 tot 7 oktober 2001 betaalde uitkeringen terug te vorderen, 
gedeeltelijk gegrond was, 

en de terugvordering van de onverschuldigd betaalde uitkeringen beperkt heeft tot de 
"terugbetaling van de dagelijkse uitkeringen voor de 24 niet toegelaten werkdagen".

Indien de eiser zijn hoger beroep alleen gericht had tegen het gedeelte van het vonnis 
dat het beroep [van de verweerder] tegen de beslissing van 12 oktober 2001 van de ge-
neesheer-inspecteur van de eiser gegrond verklaarde en niet, tegelijkertijd, tegen het ge-
deelte van het vonnis dat besliste om de terugbetaling van de door [de verweerster] gevor-
derde uitkeringen tot 24 dagen te beperken en het arbeidshof dat hoger beroep ontvanke-
lijk en gegrond had verklaard, dan was de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onder-
scheiden beslissingen in dat geval materieel onmogelijk geweest. [De verweerder] had im-
mers aan de vordering tot volledige terugbetaling van de betaalde uitkeringen de beper-
king van die terugbetaling tot 24 dagen kunnen tegenwerpen, aangezien het hoger beroep 
niet tegen [de verweerster] gericht was of, op zijn minst, die laatstgenoemde voor het ar-
beidshof niet in het geding was betrokken. Het geschil is dus onsplitsbaar in de zin van ar-
tikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het arrest, dat beslist dat het geschil niet onsplitsbaar was, dat [de verweerster] voor het 
arbeidshof niet in de zaak betrokken diende te worden en dat "het hoger beroep niet ont-
vankelijk is om de hierboven uiteengezette redenen die betrekking hebben op het in het 
geding betrekken van [de verweerster]", schendt bijgevolg de artikelen 31, dat in hoger 
beroep toepasselijk is met toepassing van artikel 1042, en 1053, eerste en tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 100, §§1 en 2, 101, eerste en tweede lid, en 102, eerste en 
tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tweede onderdeel
Volgens artikel 1053, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
"Wanneer het geschil onsplitsbaar is, moet hoger beroep gericht worden tegen alle par-

tijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep.
Deze moet bovendien de andere niet in het beroep komende, niet in beroep gedagvaar-

de of niet opgeroepen partijen binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten laat-
ste voor de sluiting van de debatten in de zaak betrekken."

Die bepaling is van toepassing wanneer het geschil onsplitsbaar is.
Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat wanneer het geschil niet onsplitsbaar is en 

een hoger beroep tegen verschillende partijen gericht wordt, dit hoger beroep ten aanzien 
van alle partijen niet ontvankelijk zou zijn omdat één van hen foutief geïntimeerd werd.

Uit die bepaling kan evenmin worden afgeleid dat het hoger beroep tegen een partij niet 
ontvankelijk zou zijn, wanneer de appellant een andere, niet geïntimeerde partij foutief in 



Nr. 659 - 18.12.06 HOF VAN CASSATIE 2687 

het geding heeft betrokken.
Daarenboven kan de rechtsvordering volgens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek 

niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in 
te dienen.

Volgens artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek moet het belang een reeds verkregen 
en dadelijk belang zijn; de rechtsvordering kan worden toegelaten indien zij, zelfs tot ver-
krijging van een verklaring van recht, is ingesteld om schending van een ernstig bedreigd 
recht te voorkomen. 

Die bepalingen zijn in hoger beroep toepasselijk, met toepassing van artikel 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek.

Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat, wanneer de appellant hoger beroep instelt 
tegen een geïntimeerde partij, jegens wie hij de hoedanigheid en het belang heeft om ho-
ger beroep in te stellen, de omstandigheid dat hij een andere partij foutief geïntimeerd of 
in het geding betrokken heeft, niet leidt tot de volledige onontvankelijkheid van zijn hoger 
beroep.

Het arrest - dat niet vaststelt dat de eiser niet de hoedanigheid en het belang had om te-
gen [de verweerder] hoger beroep in te stellen - heeft dat hoger beroep niet onontvankelijk 
kunnen verklaren op grond dat "[de verweerster] de hoedanigheid van geïntimeerde niet 
kan hebben [...]" en dat "[de eiser] [de verweerster] niet in het geding kon betrekken [...]" 
(schending van de artikelen 17, 18, 31, die met toepassing van artikel 1042 in hoger be-
roep toepasselijk zijn, en 1053, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 1057, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, vermeldt 

de akte van hoger beroep, met uitzondering van het geval waarin het hoger be-
roep bij conclusie wordt ingesteld, op straffe van nietigheid de naam, de voor-
naam en de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats van 
de gedaagde in hoger beroep.

Die bepaling legt voor die vermelding geen bepaalde formulering op.
Het arrest stelt vast dat eisers verzoekschrift van hoger beroep de naam, de 

voornaam en de woonplaats van de verweerder vermeldt en preciseert dat hij de 
"oorspronkelijke eiser" was in de door het beroepen vonnis berechte zaken, en 
dat het hoger beroep ertoe strekt "het beroep die de oorspronkelijke eiser in de 
hierboven  vermelde  zaken  heeft  ingesteld,  ontvankelijk  maar  niet-gegrond te 
verklaren".

Het arrest, dat om de akte van hoger beroep van de eiser nietig te verklaren, 
oordeelt dat "de namen van de partijen in het [beroepen] vonnis wel vermeld 
worden maar in die hoedanigheid" en dat "de naam van de partijen of van de par-
tij die de hoedanigheid van geïntimeerde hebben, nergens in het verzoekschrift 
vermeld wordt, aangezien het daartoe bestemde vak niet is ingevuld", schendt 
voormeld artikel 1057, eerste lid, 3°.

Het middel is in zoverre gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
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In geval van door het arbeidshof tegenstrijdige gewezen beslissingen over de 
beroepen van de verweerder tegen de beslissing van 12 oktober 2001 van de ge-
neesheer-inspecteur van de eiser, enerzijds, en tegen de door de verweerster op 
27 februari 2002 genomen beslissing om de onrechtmatig uitbetaalde uitkeringen 
terug te vorderen, anderzijds, zou de gezamenlijke tenuitvoerlegging van die on-
derscheiden beslissingen materieel onmogelijk zijn.

Dit geschil is bijgevolg onsplitsbaar in de zin van artikel 31 van het Gerechte-
lijk Wetboek.

Artikel 1053, eerste en tweede lid, van dit wetboek, bepaalt dat wanneer het 
geschil onsplitsbaar is, hoger beroep gericht moet worden tegen alle partijen wier 
belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep; deze moet bovendien de 
andere niet in beroep komende, niet in beroep gedagvaarde of niet opgeroepen 
partijen binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten laatste voor de 
sluiting van de debatten in de zaak betrekken.

Het arrest, dat oordeelt dat het geschil niet onsplitsbaar is, dat de verweerster 
in hoger beroep niet in het geding betrokken diende te worden en "gesteld dat de 
akte van hoger beroep als geldig kon worden aangemerkt [...], het hoger beroep 
in ieder geval niet-ontvankelijk verklaard had moeten worden om de hierboven 
uiteengezette redenen die betrekking hebben op [dit] in het geding betrekken", 
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.

18 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Van Eeckhoutte.

Nr. 660

3° KAMER - 18 december 2006

RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER - BESLISSING - RECHTSGROND WAAROP PARTIJEN ZICH NIET HEBBEN BEROEPEN - GEEN 
GELEGENHEID TOT TEGENSPRAAK - GEVOLG

De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd,  
zonder hen de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het recht van 



Nr. 660 - 18.12.06 HOF VAN CASSATIE 2689 

verdediging1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(C. T. APRIME n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0068.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 20 oktober 2004 en 10 janu-

ari 2006 gewezen door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend cassatiemiddel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1349 en 1353 , van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 35 en 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten;
- de artikelen 1, 2 en 3 van het decreet van 30 juni 1982 inzake de bescherming van de 

vrijheid van het taalgebruik van de Franse taal in de sociale betrekkingen tussen de werk-
gevers en hun personeel, alsook van akten en documenten van ondernemingen opgelegd 
door de wet en de reglementen (gedeeltelijk vernietigd bij de arresten van 30 januari en 18 
november 1986 van het Arbitragehof);

- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat de rechter verbiedt om 
in een aangelegenheid die de openbare orde niet raakt, ambtshalve een betwisting op te 
werpen waarvan de partijen in hun conclusies het bestaan hadden uitgesloten, zoals dat 
rechtsbeginsel is vastgelegd in de artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet-
boek;

- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De bestreden arresten verklaren het hoger beroep van de verweerster gegrond en wijzi-

gen bijgevolg het bestreden vonnis, in zoverre het voor recht had gezegd dat [de eiseres] 
op 28 oktober 1998 is ontslagen en het [de verweerster] had veroordeeld om aan [de eise-
res] 2.664.164 frank (66.042,90 euro) te betalen, verhoogd met de interest te rekenen van-
af 28 oktober 1998, en verwerpen de vordering van de eiseres tot betaling van een com-
pensatoire opzeggingsvergoeding, gegrond op de beëindiging van de overeenkomst op 7 
januari 1999, alsook haar tussenvordering, behalve wat betreft de veroordeling van de ver-
weerster tot betaling van een vergoeding van 791,11 euro voor januari 1999, verhoogd 
met de interesten. Het [arbeids]hof heeft elke partij veroordeeld in de kosten van de twee 
instanties.

Het [arbeids]hof stelt in het bestreden arrest van 20 oktober 2004 vast dat [de verweer-
ster], op 28 oktober 1998, de eiseres ontslagen heeft met een opzeggingstermijn van veer-
tien manden en dat zij de overeenkomst op 7 januari 1999 om een dringende reden beëin-
digd had, en grondt zijn beslissing op de volgende gronden :

"De [verweerster] toont niet aan dat zij de ontslagbrief met kennisgeving van de opzeg-
gingstermijn in het Frans heeft verstuurd. Hieruit dient niet alleen het gevolg te worden 

1 Cass. 28 feb. 2005, A.R. S.03.0105.F, nr. 124. 
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getrokken dat de opzegging nietig is maar ook dat het ontslag niet ter kennis is gebracht, 
aangezien er geen enkele in het Frans opgestelde akte bestaat, evenmin als er, in die taal, 
enige uitdrukking is van het voornemen om de overeenkomst te beëindigen. Hetzelfde 
geldt voor het ontslag om een dringende reden, die op 7 januari 1999, eveneens in het 
Vlaams, ter kennis is gebracht. Dit blijkt duidelijk uit het dossier, aangezien de Franse 
vertaling de zinsnede 'conforme à l'original' vermeldt en er geen enkel bewijs is van het 
feit dat de Franse vertaling bij de brief van 7 januari zou zijn gevoegd. Er moet ook wor-
den onderstreept dat het C4-document eveneens in het Vlaams is opgesteld en dus zonder 
enig gevolg is;

[De eiseres] betoogt, terecht, dat de overeenkomst niet is beëindigd door de brief van 
28 oktober 1998 en dat er op dat ogenblik geen enkel voornemen tot beëindiging bestond. 
Zij moet haar vordering tot verkrijging van een compensatoire opzeggingsvergoeding dus 
verantwoorden. [Zij] moet tevens verduidelijken welke rechtsgrond, volgens haar, aan de 
oorsprong ligt van de betalingen die na oktober 1988 (lees : 1998) zijn ontvangen. Het [ar-
beids]hof merkt tevens op dat [de eiseres] zwijgt over de 'beëindiging om een dringende 
reden', terwijl deze in het Nederlands ter kennis is gebracht. [De eiseres] heeft geen enkele 
arbeidsprestatie meer geleverd en zij heeft noch in oktober 1988 (lees : 1998) noch in ja-
nuari 1989 (lees : 1999) aangevoerd dat het ontslag niet was gegeven en zij heeft evenmin 
aangeboden om voort te blijven werken;

Bijgevolg rijst de vraag wie de overeenkomst heeft beëindigd en op welke datum deze 
moet worden vastgesteld. Het [arbeids]hof meent dat de partijen deze vragen niet naar ge-
noegen van recht hebben behandeld;

Alvorens over de hogere beroepen uitspraak te doen, moeten de partijen hierover meer 
uitleg verschaffen;

Daartoe wordt de heropening van het debat bevolen" (arrest van 20 oktober 2004) en
"Beëindiging van de overeenkomst op 28 oktober 1998 of op 7 januari 1999
A. Het [arbeids]hof heeft bij arrest van 20 oktober 2004 het volgende beslist :
'De [verweerster] toont niet aan dat zij de ontslagbrief met kennisgeving van de opzeg-

gingstermijn in het Frans heeft verstuurd. Hieruit dient niet alleen het gevolg te worden 
getrokken dat de opzegging nietig is maar ook dat het ontslag niet ter kennis is gebracht, 
aangezien er geen enkele in het Frans opgestelde akte bestaat, evenmin als er, in die taal, 
enige uitdrukking is van het voornemen om de overeenkomst te beëindigen. Hetzelfde 
geldt voor het ontslag om een dringende reden, die op 7 januari 1999, eveneens in het 
Vlaams, ter kennis is gebracht. Dit blijkt duidelijk uit het dossier, aangezien de Franse 
vertaling de zinsnede 'conforme à l'original' vermeldt en er geen enkel bewijs is van het 
feit dat de Franse vertaling bij de brief van 7 januari zou zijn gevoegd. Er moet ook wor-
den onderstreept dat het C4-document eveneens in het Vlaams is opgesteld en dus zonder 
enig gevolg is;

Het [arbeids]hof heeft de partijen verzocht uitleg te verschaffen over 'de vraag wie de 
overeenkomst beëindigd heeft en op welke datum die beëindiging moet worden vastge-
steld'. Dit verzoek volgde op de vaststelling dat '[de eiseres] geen enkele arbeidsprestatie 
meer heeft geleverd en noch in oktober 1988 (lees:  1998) noch in januari  1989 (lees: 
1999), aangevoerd heeft dat het ontslag niet was gegeven en evenmin aangeboden heeft 
om voort te blijven werken';

a) De [verweerster] beroept zich op [...] het gezag van gewijsde van het arrest van 20 
oktober 2004, in zoverre dit beslist dat er op 28 oktober 1998 en 7 januari 1999 geen ont-
slag is gegeven;

[De eiseres] houdt immers vol dat haar overeenkomst is beëindigd door de kennisge-
ving, op 7 januari 1999, van een ontslag om een dringende reden;
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Zij betoogt dat er een bewijs bestaat van het feit dat de brief van 7 januari 1999 in het 
Frans is verstuurd en dat de partijen de verzending van de brief van 7 januari 1999, in het 
Frans, niet betwisten;

b) 1. [...]
2. Het rechtscollege dat het arrest van 20 oktober 2004 heeft gewezen, kan niet op-

nieuw worden samengesteld wegens de inrustestelling van de voorzitter van de kamer;
De raadsheer in sociale zaken die het debat heeft bijgewoond op de terechtzitting van 

22 september 2004 en het arrest van 20 oktober 2004 heeft ondertekend, herinnert zich dat 
er op de terechtzitting van 22 september 2004 een debat is gevoerd over de vraag van de 
nietigheid van de brief van 7 januari 1999 wegens schending van het decreet van 30 juni 
1982 en van de gevolgen van die nietigheid op het ontslag;

De advocaat van [de verweerster] bevestigt dat die nietigheid op de terechtzitting van 
22 september 2004 is besproken;

De advocaat van [de eiseres], die zich op de terechtzitting van 22 september 2004 heeft 
laten vertegenwoordigen, verklaart dat zijn medewerkster hem geen betwisting over deze 
aangelegenheid heeft gemeld;

Gelet op de voorgaande gegevens, moet vastgesteld worden dat de vraag van de nietig-
heid, wegens niet-naleving van de regels over het taalgebruik in de sociale betrekkingen 
tussen de werkgevers en hun personeel, van het op 7 januari 1999 ter kennis gebrachte 
ontslag en van de gevolgen van die nietigheid op de terechtzitting van 22 september 2004, 
is besproken;

3. Het arrest van 20 oktober 2004 beslist :
dat er geen enkel bewijs is van het feit dat de Franse vertaling van de brief van 7 januari 

1999 gevoegd was bij de ontslagbrief, dat oorspronkelijk in het Vlaams was opgesteld;
dat de ontslagen van 28 oktober 1998 en 7 januari 1999 nietig zijn;
dat er geen uitdrukking is, in het Frans, van het voornemen om de overeenkomst te be-

ëindigen, en de C4 zelf (op 29 maart 1999) in het Vlaams [is] opgesteld en 'dus nietig en 
zonder enig gevolg' [is];

Gelet op het voorgaande, zijn die beslissingen definitief;
C. a) De vordering van [de eiseres] tot betaling van een opzeggingsvergoeding is ge-

grond op de beëindiging van de overeenkomst op 7 januari 1999 [...];
Aangezien [de eiseres] niet aantoont dat het ontslag op die datum op rechtsgeldige wij-

ze ter kennis is gebracht of aangekondigd, moet haar vordering tot vergoeding verworpen 
worden" (arrest van 10 januari 2006).

Grieven
Luidens artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten, kan elke partij de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de 
termijn beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt over-
gelaten en onverminderd alle eventuele schadeloosstellingen.

Artikel 39, §1, van die wet bepaalt dat, indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd 
gesloten is, de partij die de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder in-
achtneming van de opzeggingstermijn, gehouden is de andere partij een vergoeding te be-
talen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeg-
gingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn. Te dezen werd niet be-
twist dat de eiseres gebonden was door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Het arbeidshof oordeelt in zijn arrest van 20 oktober 2004 dat, te dezen, krachtens de 
artikelen 1 en 2 van het decreet van 30 juni 1982 inzake de bescherming van de vrijheid 
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van het taalgebruik van de Franse taal in de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en 
hun personeel, alsook van akten en documenten van ondernemingen opgelegd door de wet 
en de reglementen, het ontslag van de eiseres in het Frans diende te geschieden, aangezien 
zij in Waterloo werkte, en het beslist in datzelfde arrest dat er geen enkel bewijs is van het 
feit dat de Franse vertaling van de brief van ontslag om een dringende reden van 7 januari 
1999 bij de ontslagbrief is gevoegd, dat oorspronkelijk in het Vlaams was opgesteld. Het 
arbeidshof brengt die beslissing in zijn arrest van 10 januari 2006 ter sprake en leidt eruit 
af dat de eiseres niet aantoont dat het ontslag op 7 januari 1999 op rechtsgeldige wijze ter 
kennis is gebracht of aangekondigd.

Volgens het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, is het de rechter 
verboden om in een aangelegenheid die de openbare orde niet raakt, ambtshalve een be-
twisting op te werpen waarvan de partijen in hun conclusies het bestaan hadden uitgeslo-
ten.

Overeenkomstig de artikelen 1319, 1320 en 1322 , van het Burgerlijk Wetboek, mag de 
rechter de bewijskracht van een akte niet miskennen door ze een betekenis te geven die 
volkomen onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, met name door te oordelen dat de 
akte een bewering bevat die er niet in voorkomt of dat ze geen bewering bevat die er wel 
in voorkomt.

Het algemeen beginsel van het recht van verdediging houdt in dat de partijen in staat 
moeten zijn de feiten en de rechtsgrond op basis waarvan hun vordering aangenomen of 
verworpen zal worden, tegen te spreken. In navolging van dit algemeen rechtsbeginsel, 
moet de rechter de eiser toestaan zijn middelen naar voren te brengen wanneer hij over-
weegt zijn vordering te verwerpen op een rechtsgrond die voor hem niet was uiteengezet.

In zijn appelconclusie vóór het arrest van 20 oktober 2004 heeft de werkgever geens-
zins betwist dat zijn aangetekende brief van 7 januari 1999, waarin hij de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst van de eiseres om een dringende reden aankondigde, een exem-
plaar, in het Frans, van die brief bevatte.

De verweerster heeft in haar conclusie gepreciseerd :
"Toen [de directeur en een bediende] de documenten de volgende dag herlazen, werden 

ze zich bewust van de ernstige feiten die beschreven stonden in de aangetekende brief die 
[de verweerster] op maandag 7 januari 1999 aan [de eiseres] had toegezonden, en waarin 
zij haar beslissing meedeelde om de arbeidsovereenkomst van [de eiseres] om een drin-
gende reden te beëindigen :

'Wij hebben vandaag vernomen [...].
Deze feiten vormen, wat ons betreft, onmiskenbaar een dringende reden en we zijn bij-

gevolg genoodzaakt om de lopende opzeggingstermijn onmiddellijk en zonder vergoeding 
te beëindigen".

[De verweerster] heeft in die zelfde conclusie gepreciseerd :
"De belangrijkste vraag bestaat erin te weten of de arbeidsovereenkomst op 28 oktober 

1998 is beëindigd met de verzending van de aangetekende brief, vermeld in de bijlagen 3 
en 3bis, of op 7 januari 1999, na de ontdekking van de ernstige fout van [de eiseres] (zie 
stukken 10a en 10b)".

Stuk 10a was een eensluidend verklaard afschrift van de originele, in het Nederlands 
opgestelde brief van ontslag om een dringende reden.

Stuk 10b was een eensluidend verklaard afschrift van de originele, in het Frans opge-
stelde brief van ontslag om een dringende reden.

De verweerster heeft geenszins betoogd dat het ontslag om een dringende reden nietig 
was wegens schending van de wet inzake het taalgebruik in sociale zaken. Zo betoogde de 



Nr. 660 - 18.12.06 HOF VAN CASSATIE 2693 

verweerster :
"De aan [de eiseres] verweten handelingen vormen een ernstige fout en aangezien deze 

binnen de wettelijke termijn van drie dagen ter kennis is gebracht, is het ontslag zonder 
vergoeding, die de opzeggingstermijn beëindigt, overeenkomstig de wet gegeven".

De vaststellingen (1) dat de verweerster in haar conclusie wees op de aangetekende 
brief van 7 januari 1999 waarin zij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst om een 
dringende reden aankondigde, en aldus naar de stukken 10a en 10b verwees, waarbij stuk 
10b de in het Frans opgestelde ontslagbrief was, (2) dat zij de aangetekende brief met aan-
kondiging van de beëindiging van de overeenkomst om een dringende reden in het Frans 
citeerde en (3) dat zij concludeerde dat het ontslag zonder vergoeding overeenkomstig de 
wet was gegeven, kunnen geenszins in die zin worden uitgelegd dat de verweerster be-
twistte dat de brief van ontslag om een dringende reden in het Frans was verstuurd.

De vaststelling, door het bestreden arrest van 10 januari 2006 uit bepaalde verklaringen 
afgeleid, dat de vraag van de nietigheid, wegens niet-naleving van de regels betreffende 
het taalgebruik in de sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer, van het op 7 
januari 1999 ter kennis gebrachte ontslag alsook de gevolgen van die nietigheid op de te-
rechtzitting van 22 september 2004 is besproken, houdt geenszins in dat de verweerster 
betoogd had dat de kennisgeving van het ontslag om een dringende reden geen in het 
Frans gestelde brief bevatte.

Daaruit volgt dat het arbeidshof, dat beslist dat niet bewezen was dat de brief van 7 ja-
nuari 1999, op grond waarvan het ontslag om een dringende reden gegeven werd, een 
exemplaar van de brief in het Frans bevatte, een betwisting opwerpt waarvan de partijen 
het bestaan in hun conclusies uitgesloten hebben (miskenning van het algemeen rechtsbe-
ginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat de rechter verbiedt om, in een aangelegenheid 
die de openbare orde niet raakt, ambtshalve een betwisting op te werpen waarvan de par-
tijen in hun conclusies het bestaan hebben uitgesloten, zoals dat rechtsbeginsel is vastge-
legd in de artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) en, op zijn minst, het 
recht van verdediging van de eiseres miskent door haar niet toe te staan haar verweermid-
delen daartegen voor te dragen (miskenning van het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging). Indien aangenomen moet worden dat het arbeidshof oordeelt dat de ver-
weerster, in haar conclusie vóór het arrest van 20 oktober 2004, betwist heeft dat de brief 
van 7 januari 1999 betreffende het ontslag van de eiseres om een dringende reden een 
brief in het Frans bevatte die het ontslag aankondigde en de dringende reden preciseerde - 
quod non -, dan geeft het arbeidshof aan de conclusie van de verweerster vóór het arrest 
van 20 oktober 2004, die deze betwisting geenszins bevat, een uitlegging die niet verenig-
baar is met de bewoordingen ervan en miskent het bijgevolg de bewijskracht van die con-
clusie (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 , van het Burgerlijk Wetboek).

Het arbeidshof heeft daarenboven niet wettig kunnen beslissen dat niet bewezen was 
dat het ontslag om een dringende reden van 7 januari 1999 in het Frans ter kennis was ge-
bracht "aangezien de Franse vertaling de zinsnede 'conforme à l'original' vermeldt en er 
geen enkel bewijs is van het feit dat de Franse vertaling bij de brief van 7 januari zou zijn 
gevoegd".

Het regelmatig door de verweerster neergelegde stuk 10b, dat samen met stuk 10a het 
stuk 10 van haar inventaris vormt, bevatte, onder het getypte gedeelte, immers niet louter 
de door het arbeidshof gepreciseerde vermelding "conforme à l'original", maar wel de ver-
melding "pour copie conforme à l'original". Het arbeidshof miskent bijgevolg de bewijs-
kracht van die akte (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 , van het Burgerlijk 
Wetboek).

Daarenboven betekent de vermelding "pour copie conforme à l'original" ("voor eenslui-
dend verklaard afschrift van het origineel") dat de weergegeven tekst conform de tekst 
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van het origineel is en niet dat het een vertaling van de originele tekst is. In zoverre het ar-
beidshof oordeelt dat de handgeschreven vermelding onderaan het door de verweerster 
voorgelegde stuk 10b betekent dat het een vertaling van de originele tekst vormt, miskent 
het de bewijskracht van dat stuk, door het een uitlegging te geven die niet verenigbaar is 
met de bewoordingen en de draagwijdte ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek), of leidt het uit die handgeschreven vermelding op zijn 
minst een gevolg af die hiermee geen verband houdt (schending van de artikelen 1349 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek).

Het arbeidshof heeft derhalve niet wettig kunnen beslissen dat niet bewezen was dat het 
ontslag om een dringende reden van 7 januari 1999 niet in strijd was met het taalgebruik 
in sociale zaken (schending van de artikelen 1, 2 en 3 van het decreet van 30 juni 1982 in-
zake de bescherming van de vrijheid van het taalgebruik van de Franse taal in de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsook van akten en documenten 
van ondernemingen opgelegd door de wet en de reglementen).

Het arbeidshof heeft bijgevolg niet wettig kunnen concluderen dat de eiseres niet het 
bewijs geleverd heeft van een op 7 januari 1999 rechtsgeldig gegeven of aangekondigd 
ontslag om een dringende reden in de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betref-
fende de arbeidsovereenkomsten en dat de vordering tot betaling van een compensatoire 
opzeggingsvergoeding van de eiseres, die de gegrondheid van de tegen haar aangevoerde 
dringende reden betwistte, verworpen moest worden (schending van de artikelen 35 en 39, 
§1, van de voormelde wet van 3 juli 1978).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het bestreden arrest van 20 oktober 2004 beslist dat "het ontslag om een drin-

gende reden [...] op 7 januari 1999 [...] in het Vlaams ter kennis is gebracht".
Noch uit de conclusies die  de partijen vóór dat  arrest  hebben uitgewisseld, 

noch uit het proces-verbaal van de terechtzitting van het arbeidshof van 22 sep-
tember 2004, waarop de zaak is gepleit, noch uit het bestreden arrest van 20 ok-
tober 2004 zelf, blijkt dat de vraag van de taal waarin de brief van 7 januari 1999 
de eiseres op de hoogte brengt van de dringende reden op grond waarvan zij ont-
slagen wordt, tussen de partijen is besproken.

Het bestreden arrest van 20 oktober 2004, dat over die vraag ambtshalve uit-
spraak doet zonder de eiseres toe te staan hierover verweer te voeren, miskent 
het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Het middel is in zoverre gegrond.
Vernietiging van het bestreden arrest van 20 oktober 2004 leidt tot vernietiging 

van het arrest van 10 januari 2006, dat het gevolg ervan is.
Er bestaat daarenboven geen grond tot onderzoek van de rest van het middel, 

die niet tot ruimere cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest van 20 oktober 2004, behalve in zoverre het het 

hoofdberoep ontvankelijk verklaart.
Vernietigt het arrest van 10 januari 2006.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest en van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

18 december 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever:  de h. Storck, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Geinger en Lefèbvre.

Nr. 661

2° KAMER - 19 december 2006

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD - 
SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN RECHT - SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN DE 
ARBEIDSONGEVALLENWET - MOGELIJKHEID TOT CUMULATIE - DRAAGWIJDTE

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALGEMEEN - VERGOEDING - ARBEIDSONGEVAL - SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN 
RECHT - SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET - MOGELIJKHEID TOT 
CUMULATIE - DRAAGWIJDTE

3º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD - 
MOGELIJKHEID TOT CUMULATIE - SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN RECHT - 
SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET - VERSCHIL IN MEER VAN DE 
SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN RECHT - BEREKENING

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALGEMEEN - VERGOEDING - ARBEIDSONGEVAL - SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN 
RECHT - SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET - MOGELIJKHEID TOT 
CUMULATIE - VERSCHIL IN MEER VAN DE SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN RECHT - 
BEREKENING

5º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD - 
MOGELIJKHEID TOT CUMULATIE - MATERIËLE SCHADE INGEVOLGE TIJDELIJKE EN BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKHEID - VERGOEDINGEN DIE BETREKKING HEBBEN OP EENZELFDE SCHADE - 
SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN RECHT - SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN DE 
ARBEIDSONGEVALLENWET - VERSCHIL IN MEER VAN DE SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN 
RECHT - BEREKENING

6º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - VERGOEDING - 
ARBEIDSONGEVAL - MATERIËLE SCHADE INGEVOLGE TIJDELIJKE EN BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKHEID - VERGOEDINGEN DIE BETREKKING HEBBEN OP EENZELFDE SCHADE - 
SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN RECHT - SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN DE 
ARBEIDSONGEVALLENWET - MOGELIJKHEID TOT CUMULATIE - VERSCHIL IN MEER VAN DE 
SCHADEVERGOEDING VOLGENS GEMEEN RECHT - BEREKENING

1º, 2º, 3º en 4º Krachtens artikel 46, §2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, dat bepaalt dat  
de volgens het gemene recht toegekende vergoeding die geen betrekking kan hebben op 
de  vergoeding  van  de  lichamelijke  schade  zoals  zij  gedekt  is  door  deze  wet,  mag  
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samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen, kunnen 
de  getroffene  en  diens  rechthebbenden  aldus  aanspraak  maken  op  vergoeding  van 
lichamelijke schade volgens het gemene recht, in zoverre de op grond van het gemene 
recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke vergoedingen die aan de 
getroffene worden betaald op grond van de Arbeidsongevallenwet en enkel tot beloop  
van het verschil; om dit verschil te berekenen moet de rechter bijgevolg een vergelijking  
maken tussen de vergoedingen berekend volgens de regels van het gemene recht en de  
vergoedingen berekend volgens de regels van de Arbeidsongevallenwet1.

5º  en  6º  Vergoedingen  voor  materiële  schade  ingevolge  tijdelijke  en  blijvende  
arbeidsongeschiktheid hebben betrekking op eenzelfde schade, zodat het totale bedrag 
van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die ingevolge de Arbeidsongevallenwet voor 
tijdelijke  en  blijvende  arbeidsongeschiktheid  verschuldigd  zijn,  moeten  worden 
vergeleken met de totale vergoeding die voor dezelfde schade verschuldigd is volgens  
het gemene recht. 

(D. e.a. T. C.)

ARREST

(A.R. P.06.0944.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Cor-

rectionele Rechtbank te Brugge van 17 mei 2006.
De eiseressen voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste grief
1. Artikel 46, §2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet bepaalt dat de volgens het 

gemene recht toegekende vergoeding die geen betrekking kan hebben op de ver-
goeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door deze wet, mag sa-
mengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen. 

De getroffene en diens rechthebbenden kunnen aldus aanspraak maken op ver-
goeding van lichamelijke schade volgens het  gemene recht,  in  zoverre de op 
grond van het gemene recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wette-
lijke vergoedingen die aan de getroffene worden betaald op grond van de Ar-
beidsongevallenwet en enkel tot beloop van het verschil.

Om dit verschil te berekenen moet de rechter dus een vergelijking maken tus-
sen de vergoedingen berekend volgens de regels van het gemene recht en de ver-
goedingen berekend volgens de regels van de Arbeidsongevallenwet.

Vergoedingen voor materiële schade ingevolge tijdelijke en blijvende arbeids-

1 Zie Cass. 25 april 1990, A.R. 7823, nr. 495; Cass. 21 okt. 1992, A.R. 9793, nr. 678; Cass. 22 sept. 
1993, A.R. P.93.0567.F, nr. 366; Cass. 24 okt. 2001, A.R. P.01.0704.F, nr. 568; Cass. 27 feb. 2002, 
A.R. P.01.1492.F, nr. 136. 
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ongeschiktheid hebben betrekking op eenzelfde schade, zodat het totale bedrag 
van de arbeidsongeschiktheiduitkeringen die ingevolge de Arbeidsongevallenwet 
voor  tijdelijke  en  blijvende  arbeidsongeschiktheid  verschuldigd  zijn,  moeten 
worden vergeleken met de totale vergoeding die voor diezelfde schade verschul-
digd is volgens het gemene recht.

2. De appelrechters vergelijken de vergoeding volgens de Arbeidsongevallen-
wet en het gemene recht niet op het totale bedrag van de vergoeding voor de ma-
teriële schade, zijnde de schade wegens loonverlies tijdens de tijdelijke en de 
blijvende arbeidsongeschiktheid en de schade veroorzaakt door de noodzaak van 
meerinspanningen. Ze vergelijken die bedragen afzonderlijk en los van elkaar.

Aldus schenden ze artikel 46, §2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.
De grief is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het vonnis in zoverre het uitspraak doet over vergoedingen wegens 

loonverlies en meerinspanningen tijdens de periode van tijdelijke arbeidsonge-
schiktheid en wegens materiële schade uit blijvende arbeidsongeschiktheid. 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseressen in de helft van de kosten.
Laat de overige helft van de kosten ten laste van de verweerder.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, 

zitting houdend in hoger beroep.

19 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 662

2° KAMER - 19 december 2006

1º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEDEN VERBONDEN AAN DE GEVOLGEN VAN DE SLAGEN EN VERWONDINGEN - MOREEL 
BESTANDDEEL

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - OPZETTELIJKE 
SLAGEN EN VERWONDINGEN - VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN VERBONDEN AAN DE GEVOLGEN VAN 
DE SLAGEN EN VERWONDINGEN - MOREEL BESTANDDEEL

3º MISDRIJF — VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - OPZETTELIJKE SLAGEN EN 
VERWONDINGEN - VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN VERBONDEN AAN DE GEVOLGEN VAN DE SLAGEN 
EN VERWONDINGEN - MOREEL BESTANDDEEL
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4º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEDEN VERBONDEN AAN DE GEVOLGEN VAN DE SLAGEN EN VERWONDINGEN - MEERDERE 
DADERS - MET HETZELFDE OOGMERK GEZAMENLIJK EN GELIJKTIJDIG TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN 
VERWONDINGEN - STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERSCHILLENDE 
MEDEDADERS VOOR DE GEVOLGEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE STRAFRECHTER - 
GRENZEN - MARGINALE TOETSING

5º MISDRIJF — DEELNEMING - OPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN - VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEDEN VERBONDEN AAN DE GEVOLGEN VAN DE SLAGEN EN VERWONDINGEN - MET 
HETZELFDE OOGMERK GEZAMENLIJK EN GELIJKTIJDIG TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN - 
STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERSCHILLENDE MEDEDADERS VOOR DE 
GEVOLGEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE STRAFRECHTER - GRENZEN - MARGINALE 
TOETSING

6º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
OPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN - VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN VERBONDEN AAN DE 
GEVOLGEN VAN DE SLAGEN EN VERWONDINGEN - MEERDERE DADERS - MET HETZELFDE OOGMERK 
GEZAMENLIJK EN GELIJKTIJDIG TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN - STRAFRECHTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERSCHILLENDE MEDEDADERS VOOR DE GEVOLGEN - 
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE STRAFRECHTER - GRENZEN - MARGINALE TOETSING

1º, 2º en 3º Het is voor de in de artikelen 399 en 400 Strafwetboek wettelijk vastgestelde  
strafverzwaring, wanneer de toegebrachte slagen of verwondingen voor het slachtoffer  
bepaalde gevolgen hebben gehad, niet vereist dat de dader het bepaalde gevolg van de  
door hem persoonlijk toegebrachte slagen of verwondingen heeft gewild. 

4º, 5º en 6º De rechter in strafzaken oordeelt op grond van de feitelijke omstandigheden dat  
allen  die  met  eenzelfde  oogmerk,  gezamenlijk  en  gelijktijdig,  dit  is  binnen  eenzelfde 
tijdsvak  en  uitvoering,  als  daders  of  mededaders,  zoals  bepaald  in  artikel  66 
Strafwetboek,  aan  een  persoon  slagen  en  verwondingen  hebben  toegebracht,  mede 
strafrechtelijk  verantwoordelijk  moeten  worden  geacht  voor  het  geheel  van  deze  
handelingen en derhalve ook voor alle gevolgen daarvan voor het slachtoffer; het Hof kan 
alleen nagaan of de rechter zijn oordeel ter zake niet steunt op feitelijke omstandigheden  
die dit oordeel niet kunnen schragen. (Artt. 66, 392, 398, 399 en 400, Sw.)

(S. e.a..)

ARREST

(A.R. P.06.1170.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen van 29 juni 2006.
De eisers I voeren in een memorie met dezelfde inhoud drie middelen aan. 
De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
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Eerste middel in zijn geheel
3. De eisers I voeren aan dat zij niet konden schuldig bevonden worden aan de 

slagen met verzwarende omstandigheid toegebracht door de eiser C daar de ap-
pelrechters vaststellen dat de slagen in twee fasen werden toegebracht.

4. De artikelen 392 en 398 Strafwetboek stellen strafbaar hij die met het oog-
merk om een bepaald persoon of een persoon die zal worden aangetroffen of ont-
moet, aan te randen, hem opzettelijk slagen of verwondingen toebrengt. De arti-
kelen 399 en 400 Strafwetboek voorzien bovendien in strafverzwaring in het ge-
val de toegebrachte slagen of verwondingen voor het slachtoffer bepaalde gevol-
gen hebben gehad. Het is voor deze wettelijke strafverzwaring niet vereist dat de 
dader het bepaalde gevolg van de door hem toegebrachte slagen of verwondin-
gen heeft gewild.

De rechter in strafzaken oordeelt op grond van de feitelijke omstandigheden 
dat allen die met eenzelfde oogmerk, gezamenlijk en gelijktijdig, dit is binnen 
eenzelfde tijdsvak en uitvoering, als daders of mededaders, zoals bepaald in arti-
kel 66 Strafwetboek, aan een persoon opzettelijk slagen of verwondingen hebben 
toegebracht, mede strafrechtelijk verantwoordelijk moeten worden geacht voor 
het geheel van deze handelingen en derhalve ook voor alle gevolgen daarvan 
voor het slachtoffer.

Het Hof kan alleen nagaan of de rechter zijn oordeel ter zake niet steunt op fei-
telijke omstandigheden die dit oordeel niet kunnen schragen.

5. De appelrechters stellen in feite vast: "Alle andere feitelijke beweringen van 
beklaagden ten spijt, bewezen is en blijft dat het slachtoffer quasi onmiddellijk 
tegen de grond geslagen werd, daar bleef liggen en vervolgens verder gestampt 
en geslagen werd door de drie beklaagden ..." en verder: "Ook tweede beklaagde 
S D en derde beklaagde O K hebben daaraan ten volle deelgenomen: het feit dat 
eerst zij beiden en pas nadien C (en zij alsdan niet meer) geslagen hebben doet 
daaraan geen afbreuk;" (pagina 12). Zij stellen verder vast: "Tweede beklaagde S 
D en derde beklaagde O K hebben een even groot aandeel in de schuld en de ge-
volgen". (pagina 14).

6. Anders dan waarvan het middel uitgaat, stellen de appelrechters hiermede 
niet vast "dat de slagen in twee fasen werden toegebracht", maar oordelen zij in-
tegendeel onaantastbaar dat de onderscheiden handelingen van de beklaagden, en 
onder meer ook van de eisers, de gezamenlijke en gelijktijdige uitvoering zijn 
van dezelfde aanranding die voor het slachtoffer een in artikel 400 Strafwetboek 
bepaald gevolg heeft gehad.

De appelrechters laten hierbij hun beslissing steunen op feitelijke omstandig-
heden die hun oordeel schragen.

Het middel mist feitelijke grondslag.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
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Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

19 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. L. De Deken, Antwerpen.

Nr. 663

2° KAMER - 19 december 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING NA CASSATIE - MET 
HET CASSATIEARREST OVEREENSTEMMENDE BESLISSING VAN DE VERWIJZIGINGSRECHTER - 
ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
OPDRACHT - ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VERJARING

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING VAN VERWIJZING VAN DE 
RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - GEVALLEN

4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING VAN VERWIJZING VAN DE 
RAADKAMER - OORDEEL OVER HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - HOGER BEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - ONTVANKELIJK 
HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
OPDRACHT - ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - ONDERZOEK VAN DE VERJARING 
SEDERT DE DOOR DE RAADKAMER BEPAALDE DATUM VAN HET MISDRIJF

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE BETREFFENDE 
HET VERVAL VAN DE STRAFVORDERING DOOR VERJARING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - ONTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - 
VERZUIM VAN DE RAADKAMER DE DATUM OF HET TIJDSBESTEK VAN HET MISDRIJF TE BEPALEN - 
ONREGELMATIGE VERWIJZINGSBESCHIKKING - BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING

7º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
OGENBLIK WAAROP HET GEBRUIK EINDIGT - BEKENTENIS MET VERZAKING AAN HET BEOOGDE DOEL - 
BEGRIP

1º Overeenkomstig artikel 1119, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, wordt tegen een tweede 
beslissing,  na  cassatie,  in  zoverre  de  beslissing  van  de  rechter  op  verwijzing  
overeenstemt met het eerste cassatiearrest, geen cassatieberoep toegelaten1. (Art. 440, 

1 Zie Cass. 21 sept. 1981, A.R. M458N, nr. 54; Cass. 5 april 1991, A.R. 6436, nr. 408; Cass. 18 jan.  
1993, A.R. 8151, nr. 33, met concl. proc.-gen. LENAERTS; Cass. 6 juni 2005, A.R. S.04.0181.F, nr. 
322, met concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ.
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Sv.)

2º  Bij  het  oordeel  over  het  bestaan  van  voldoende  bezwaren,  moet  de  raadkamer  
ambtshalve de ontvankelijkheid van de strafvordering onderzoeken; ze moet hierbij onder  
meer onderzoeken of de strafvordering van het misdrijf  dat de verdachte zou kunnen 
hebben gepleegd, niet verjaard is2. (Art. 21, V.T.Sv.; Artt. 128, 129 en 130, Sv.)

3º  en  4º  Overeenkomstig  artikel  135,  §2,  Wetboek  van  Strafvordering  kan  de 
inverdenkinggestelde slechts in een beperkt aantal gevallen hoger beroep instellen tegen 
de  verwijzingsbeschikking  van  de  raadkamer;  daartoe  behoren  onder  meer  de  
onregelmatigheden,  verzuimen  of  nietigheden  met  betrekking  tot  de 
verwijzingsbeschikking en de gronden van niet-ontvankelijkheid  of  van verval  van de 
strafvordering, maar niet het oordeel van de raadkamer over het bestaan van voldoende  
bezwaren3.

5º  Bij  een  ontvankelijk  hoger  beroep  van  de  inverdenkinggestelde  tegen  de 
verwijzingsbeschikking is de kamer van inbeschuldigingstelling in elk geval bevoegd en  
verplicht  de  verlopen  verjaring  sedert  de  door  de  beschikking  van  de  raadkamer  
bepaalde datum van het misdrijf  en de eventuele schorsingen en stuitingen ervan te  
onderzoeken. 

6º Bij een ontvankelijk hoger beroep van de inverdenkinggestelde, die bij een schriftelijke  
conclusie voor de raadkamer de verjaring van de strafvordering heeft ingeroepen, is de  
kamer van inbeschuldigingstelling in de regel niet bevoegd zich uit te spreken over het  
bestaan van bezwaren; wanneer de raadkamer evenwel niet de datum of het tijdsbestek  
van  het  misdrijf,  waaromtrent  voldoende  bezwaren  bestaan,  heeft  bepaald,  is  de  
verwijzingsbeschikking  onregelmatig  en  is  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  
noodzakelijk gehouden zelf die datum of dat tijdsbestek te bepalen4.

7º De enkele omstandigheid dat de dader een valsheid in een geschrift of een gebruik van  
een vals of vervalst stuk bekent, stelt nog geen einde aan het strafbare gebruik daarvan;  
hiervoor is vereist dat hij verzaakt aan het met het gebruik van de valsheid of van het 
valse of vervalste stuk beoogde doel, hetgeen inhoudt dat hij  niet  langer de valsheid  
inroept om daarmee onrechtmatig voordeel te verkrijgen of nadeel te berokkenen5. (Artt. 
196 en 197, Sw.)

(DEM ASS. n.v. T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1194.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 juni 2006, op verwijzing gewezen in-
gevolge arrest van het Hof van 11 mei 2004.

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

2 Cass. 6 nov. 1996, A.R. P.96.0695.F, nr. 421.
3 Cass. 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, voltallige zitting, met concl. O.M.; Cass. 3 okt. 2000, 
A.R. P.00.1152.N, nr. 512; VERSTRAETEN, R., Handboek Strafvordering, 4de uitgave, Maklu 2005, p. 
617, nr. 1286.
4 Zie Cass. 29 jan. 2003, A.R. P.02.1368.F, nr. 64; Cass. 28 juni 2005, A.R. P.05.0658.N, nr. 380 
met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH;  Cass. 8 nov. 2005, A.R. P.05.1191.N, nr. 578; Cass. 5 april 
2006, A.R. P.06.0098.F, nr. 203; Cass. 28 nov. 2006, A.R. P.06.1234.N, nr. 608; Cass. 5 dec. 2006, 
A.R. P.06.1218.N, nr. 624.
5 Zie Cass. 16 okt. 1996, A.R. P.96.0950.F, nr. 384. 



2702 HOF VAN CASSATIE 19.12.06 - Nr. 663 

aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Overeenkomstig artikel 1119, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek wordt tegen 

een tweede beslissing, na cassatie, in zover zij overeenstemt met het eerste cassa-
tiearrest, geen cassatieberoep toegelaten. 

2. Het verwijzingsarrest van het Hof van Cassatie oordeelde: "Dat het onder-
zoeksgerecht dat bij de regeling van de rechtspleging van het voltooide gerechte-
lijk onderzoek over het in conclusie aangevoerde middel van verval van de straf-
vordering door verjaring moet oordelen, zich niet kan vergenoegen met een pri-
ma facie onderzoek van die verjaring; dat het op grond van de precieze feiten 
waarvan het oordeelt dat daaromtrent tegen de verdachten voldoende bezwaren 
bestaan, moet onderzoeken of deze feiten, mocht de vonnisrechter deze bewezen 
achten, al dan niet verjaard zijn."

Het bestreden arrest voegt zich naar deze beslissing van het Hof betreffende 
dit rechtspunt.

In zoverre het cassatieberoep opkomt tegen het oordeel van het bestreden ar-
rest waar het zich voegt naar de beslissing van het Hof, is het niet ontvankelijk. 

Eerste middel
3. Overeenkomstig de artikelen 128, 129 en 130 Wetboek van Strafvordering 

oordeelt de raadkamer bij de regeling van de rechtspleging of er voldoende be-
zwaren bestaan om een verdachte hetzij wegens een overtreding of een van de in 
de artikel 138 bedoelde wanbedrijven naar de politierechtbank te verwijzen, het-
zij wegens een misdrijf dat strafbaar blijkt te zijn met correctionele straffen, be-
houdens het geval bedoeld in artikel 129, eerste lid, naar de correctionele recht-
bank te verwijzen. 

Bij het oordeel over het bestaan van voldoende bezwaren, moet de raadkamer 
ambtshalve de ontvankelijkheid van de strafvordering onderzoeken.

Ze moet hierbij onder meer onderzoeken of de strafvordering van het misdrijf 
dat de verdachte zou kunnen hebben gepleegd, niet verjaard is. Indien dit het ge-
val is, kan het strafgerecht over het feit niet meer oordelen en moet de raadkamer 
de verdachte buitenvervolging stellen. 

4. Overeenkomstig artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering kan de inver-
denkinggestelde slechts in een beperkt aantal gevallen beroep instellen tegen de 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer.

Daartoe behoort niet het oordeel van de raadkamer over het bestaan van vol-
doende bezwaren. Tegen dit oordeel kan de inverdenkinggestelde geen beroep 
instellen.

Daartoe behoren onder meer wel de onregelmatigheden, verzuimen of nietig-
heden met betrekking tot de verwijzingsbeschikking en de gronden van niet-ont-
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vankelijkheid of van verval van de strafvordering.
5. De verjaring van de strafvordering moet worden beoordeeld aan de hand 

van, enerzijds, de datum waarop dit misdrijf is gepleegd, anderzijds, de tijd die 
sedertdien  verlopen  is  hierbij  rekening  gehouden  met  de  verjaringstermijnen 
voor de onderscheiden misdrijven bepaald in de artikelen 21 en 21bis Vooraf-
gaande Titel Wetboek van Strafvordering en de eventuele schorsingen en stuitin-
gen van de verjaring bepaald in de daarop volgende artikelen 22, 23, 24 en 25.

6. Bij een ontvankelijk beroep van de inverdenkinggestelde tegen de verwij-
zingsbeschikking, is de kamer van inbeschuldigingstelling in elk geval bevoegd 
en verplicht de verlopen verjaring sedert de door de beschikking van de raadka-
mer bepaalde datum van het misdrijf en de eventuele schorsingen en stuitingen 
ervan te onderzoeken.

7. Bij een ontvankelijk beroep van de inverdenkinggestelde die bij schriftelijke 
conclusie voor de raadkamer de verjaring van de strafvordering heeft ingeroepen, 
is de kamer van inbeschuldigingstelling in de regel niet bevoegd zich uit te spre-
ken over het bestaan van bezwaren. Heeft de raadkamer evenwel niet de datum 
of het tijdsbestek van het misdrijf waaromtrent voldoende bezwaren bestaan, be-
paald, is de verwijzingsbeschikking onregelmatig en is de kamer van inbeschul-
digingstelling noodzakelijk gehouden zelf die datum of dat tijdsbestek te bepa-
len.

8. De beschikking van de raadkamer overwoog:
"2. Schending van de rechten van de verdediging door onduidelijkheid in de 

vordering:
De vordering van het openbaar ministerie is zeer gedetailleerd. Inzake alle ten-

lasteleggingen en onderdelen ervan wordt duidelijk de datum van elk feit ver-
meld. Betreffende het gebruik van valse stukken wordt vermeld: tot op heden.

De [eisers] weten derhalve precies wat hen ten laste gelegd wordt en kunnen 
hierop ten volle vrij tegenspraak geven.

Er is dan ook geen enkele onregelmatigheid of welke omstandigheid ook voor-
handen die de rechten van verdediging van de [eisers] op welke wijze ook zou 
kunnen schenden.

3. Verjaring
De [eisers] wordt niet alleen het misdrijf valsheid in geschrifte ten laste ge-

legd, doch ook het gebruik ervan. Het is vaste rechtspraak dat bij dergelijke ten-
lasteleggingen de verjaring van de strafvordering zowel ten opzichte van de vals-
heid als van het gebruik van valse stukken, eerst ingaat vanaf de laatste gebruik-
making ervan.

De beoordeling van de duur van de gebruikmaking, is in casu een beoordeling 
ten gronde, die derhalve enkel de strafrechter toekomt. Deze raadkamer kan en-
kel  vaststellen  dat  er  in  het  strafonderzoek  gegevens  voorhanden zijn  die  de 
strafrechter er zouden kunnen toe brengen te oordelen dat valse stukken tot een 
bepaald tijdstip werden gebruikt,  waardoor de strafvordering alsdan niet door 
verjaring vervallen zou zijn.

Het komt eveneens de strafrechter toe te oordelen over de eenheid van opzet 
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tussen de verschillende ten laste gelegde feiten en uitspraak te doen over de toe-
passelijkheid van de regelen van de eendaadse samenloop." 

Met deze overwegingen oordeelde de raadkamer niet dat er voldoende bezwa-
ren bestonden van gebruik van valse stukken "tot op heden", maar slechts dat 
eventueel voor de correctionele rechtbank zou kunnen blijken dat er "tot op he-
den" nog gebruik van valse stukken was geweest. Hiermede stelde de raadkamer 
niet zelf vast dat daaromtrent op het ogenblik van haar beschikking voldoende 
bezwaren bestonden. De beslissing van de raadkamer was op dit punt dus onre-
gelmatig.

9. Gelet op die onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking was de kamer 
van inbeschuldigingstelling hier zelf gehouden de bezwaren tegen de eiser  in 
verband met het gebruik van de valse stukken te onderzoeken. Hierdoor trad ze 
niet buiten haar saisine. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Tweede middel
10. De enkele omstandigheid dat de dader een valsheid in een geschrift of het 

gebruik van een vals of vervalst stuk bekent, stelt nog geen einde aan het strafba-
re gebruik daarvan. Hiervoor is vereist dat hij het gebruik van het met de vals-
heid of het gebruik van het valse stuk of vervalste stuk beoogde doel verzaakt. 
Dat hij verzaakt houdt in dat hij niet langer de valsheid inroept om daarmee on-
rechtmatig voordeel te verkrijgen of nadeel te berokkenen.

11. Het bestreden arrest overweegt: "Te dezen is het duidelijk dat de [eerste 
verweerster] op 17 maart 1994 door nieuwe positieve daad aan het verder ge-
bruik van haar valsheden verzaakte, daar zij toen tegenover de auditdienst van 
Axa Belgium (L en C) het ganse fraudegebeuren erkende en diende vast te stel-
len dat door de ontdekking van haar deelname aan de fraude zij het deel van de 
onrechtmatig verkregen vergoedingen niet langer kon blijven behouden (zie kaft 
2 st. 5 en bijlage A 4 antwoord van [eerste verweerster] - K. I a). Aangezien de 
verzekeringsmaatschappij [eiseres] als rechtsopvolger van [...] tot de bekentenis 
geloof was blijven hechten aan de gebruikte valse documenten, die vals werden 
opgemaakt en gebruikt door [eerste verweerster], zoals er bezwaren zijn, verlo-
ren deze geschriften pas op dat moment het nuttig effect dat deze inverdenking-
gestelde ervan verwachtte, namelijk zowel het behoud van de ten onrechte ver-
kregen vergoedingen voor haarzelf als voor de inverdenkinggestelden, die zij ter-
wille is geweest en de verberging van het fraudesysteem. In casu situeert het 
laatste nuttig gebruik van de valsheden zich in hoofde van de [eerste verweer-
ster] tot en met 16 maart 1994."

Met deze overwegingen waarmede het bestreden arrest oordeelt dat de eerste 
verweerster met haar bekentenis tevens het gebruik van de valse documenten 
verzaakte, verantwoordt het zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Derde middel
Eerste onderdeel
12. De enkele omstandigheid dat de dader een valsheid in een geschrift of het 
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gebruik van een vals of vervalst stuk bekent, stelt nog geen einde aan het strafba-
re gebruik daarvan. Hiervoor is vereist dat hij tevens het gebruik van het met de 
valsheid of het gebruik van het valse stuk of vervalste stuk beoogde doel ver-
zaakt. Dat hij verzaakt houdt in dat hij niet langer de valsheid inroept om daar-
mee onrechtmatig voordeel te verkrijgen of nadeel te berokkenen.

13. Het bestreden arrest overweegt: "Te dezen is het duidelijk dat de [tweede 
en derde verweerders] op 23 november 1993 elk door een nieuwe positieve daad 
aan het verder gebruik van hun valsheden verzaakten, daar zij toen in de kanto-
ren van Creyf's Interim N.V. te Antwerpen tegenover de heer Gonissen als verte-
genwoordiger van de vennootschap hebben medegedeeld dat zij  bereid waren 
een bedrag van 30.000.000 toenmalige BF (thans door omzetting in euro: 743 
680,57 euro bedragende) ter beschikking te stellen, daar zij hadden vastgesteld 
dat door de ontdekking van hun deelname aan de fraude zij het deel van de on-
rechtmatig verkregen vergoedingen niet langer konden blijven behouden.(st. 75 
PV nr. 2033/98 dd. 6.3.1998 kaft 8). Aangezien de N.V. Creyfs Interim tot deze 
erkenning geloof was blijven hechten aan de gebruikte valse documenten - die 
vals werden opgemaakt en gebruikt door de [tweede en derde verweerders], zo-
als er bezwaren zijn - verloren deze geschriften pas op dat moment het nuttig ef-
fect dat deze inverdenkinggestelden ervan verwachtten, namelijk zowel het be-
houd van de ten onrechte verkregen vergoedingen voor henzelf als voor de inver-
denkinggestelden, die zij terwille waren geweest en kwam ook een einde aan de 
verberging van het fraudesysteem, dat eveneens door het gebruik van deze vals-
heden door deze inverdenkinggestelden was beoogd."

Met deze overwegingen waarmede het bestreden arrest oordeelt dat de tweede 
en de derde verweerder niet alleen het gebruik van valse stukken bekenden maar 
daarbij het gebruik van de valse documenten verzaakte, verantwoordt het zijn be-
slissing naar recht.

Daaraan wordt niet afgedaan dat de tweede en de derde verweerder, na hun be-
kentenis met verzaking, ingevolge onderlinge twist alsnog weigerden de door het 
strafbare gebruik van de valse stukken veroorzaakte schade te vergoeden.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

19 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal –  Advocaten:  mrs. Wouters, Ph. Traest, Brussel, V. Dauginet, Antwerpen, L. 
Martens, Gent en M. Crommen, Antwerpen.
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Nr. 664

2° KAMER - 19 december 2006

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VERZOEK TOT 
OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - GEEN 
ONDERZOEK VAN REGELMATIGHEID VAN STRAFONDERZOEK OF STRAFVORDERING - GEVOLG

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld vóór de eindbeslissing, tegen het arrest  
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat enkel, met toepassing van artikel 61quater  
Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over de regelmatigheid van een verzoek tot  
opheffing van een onderzoekshandeling, zonder dat terzelfder tijd, met toepassing van 
artikel 235bis van hetzelfde wetboek, ook de regelmatigheid van het haar voorgelegde  
strafonderzoek of van de ermee gepaard gaande strafvordering wordt onderzocht1.  (Art. 
416, Sv.)

(S.)

ARREST

(A.R. P.06.1228.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 augustus 2006.
De eiseres voert geen middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
1. De eiseres heeft met toepassing van artikel 61quater Wetboek van Strafvor-

dering, bij verzoekschrift van 26 juni 2006 aan de onderzoeksrechter te Dender-
monde de opheffing/handlichting gevraagd van het beslag op de daarin vermel-
de, in Polen gelegen onroerende goederen.

2. Bij beschikking van 11 juli 2006 heeft de onderzoeksrechter dat verzoek af-
gewezen. De eiseres stelde daartegen hoger beroep in.

3. Het arrest oordeelt dat de opheffing van de onderzoekshandeling (het be-
slag) de rechten van partijen of derden in het gedrang kan brengen of gevaar kan 
opleveren voor personen of goederen, terwijl de wet in de teruggave of de ver-
beurdverklaring van de betrokken goederen voorziet.

4. Op die gronden bevestigt het arrest de beroepen beslissing en verklaart het 
het hoger beroep ongegrond.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het arrest doet geen uitspraak over de regelmatigheid van de onderzoeksmaat-

regel maar alleen over de verantwoording ervan.

1 Zie cass. 11 mei 1999, A.R. P.99.0489.N, nr. 278; Cass. 16 mei 2000, A.R. P.00.0296.N, nr. 299; 
Cass. 16 dec. 2003, A.R. P.03.1298.N, nr. 652; 14 nov. 2006, A.R. P.06.1233.N, nr. 558.
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Het arrest houdt aldus geen eindbeslissing in en doet geen uitspraak in een der 
gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

Het casssatieberoep is voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

19 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal.

Nr. 665

2° KAMER - 19 december 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - GETUIGE - ANONIEME 
GETUIGE - OORDEEL OVER DE SCHULD - MOGELIJKHEID OM DIT OORDEEL OP UITSLUITENDE OF 
BESLISSENDE WIJZE TE STEUNEN OP DE ANONIEME GETUIGENVERKLARING

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - GETUIGE - 
ANONIEME GETUIGE - OORDEEL OVER DE SCHULD - MOGELIJKHEID OM DIT OORDEEL OP 
UITSLUITENDE OF BESLISSENDE WIJZE TE STEUNEN OP DE ANONIEME GETUIGENVERKLARING

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - ANONIEME GETUIGE - OORDEEL OVER DE 
SCHULD - MOGELIJKHEID OM DIT OORDEEL OP UITSLUITENDE OF BESLISSENDE WIJZE TE STEUNEN OP 
DE ANONIEME GETUIGENVERKLARING

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ANONIEME GETUIGE - OORDEEL OVER DE SCHULD - VASTSTELLING DAT DIT 
OORDEEL NIET OP UITSLUITENDE OF BESLISSENDE WIJZE GESTEUND IS OP DE ANONIEME 
GETUIGENVERKLARING

1º, 2º, 3º en 4º Ofschoon de rechter in strafzaken, die anonieme getuigenissen die buiten  
het  toepassingsgebied  vallen  van  de  artikelen  75bis,  75ter  en  86bis  tot  86quater  
Wetboek van Strafvordering in overweging neemt, zijn oordeel over de schuld van de  
beklaagde  noch  uitsluitend,  noch  op  beslissende  wijze  op  een  dergelijke  anonieme  
getuigenverklaring  mag  laten  steunen,  volgt  uit  geen  enkele  verdragsrechtelijke  of 
wettelijke bepaling dat hij,  bij  ontstentenis van desbetreffende conclusie,  gehouden is  
uitdrukkelijk vast te stellen dat hij die anonieme getuigenverklaring niet uitsluitend of niet  
op beslissende wijze in aanmerking heeft genomen1.  (Algemeen rechtsbeginsel inzake 
het recht van verdediging; Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

(K.)

ARREST

1 Zie Cass. 12 jan. 1999, A.R. P.98.1204.N, nr. 13.
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(A.R. P.06.1310.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 6 september 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. In zoverre de rechter in strafzaken anonieme getuigenissen die buiten het 

toepassingsgebied vallen van de artikelen 75bis, 75ter en 86bis tot 86quater Wet-
boek  van  Strafvordering  in  overweging  neemt,  mag  hij  het  oordeel  over  de 
schuld van de beklaagde, noch uitsluitend, noch op beslissende wijze op een der-
gelijke getuigenverklaring laten steunen.

Uit geen verdragsrechtelijke noch wettelijke bepaling volgt dat de rechter, bij 
ontstentenis van een desbetreffende conclusie, gehouden is uitdrukkelijk vast te 
stellen dat hij een anonieme getuigenverklaring niet uitsluitend of niet op over-
wegende wijze in aanmerking heeft genomen.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
2. Voor het overige zeggen de rechters dat hun "oordeel over de schuld van (de 

eiser) geenszins uitsluitend op deze (anonieme) getuigenis stoelt".
Het arrest bevat bovendien een reeks andere "overeenstemmende objectieve 

gegevens en vaststellingen van de verbalisanten" die de rechters concreet aanwij-
zen en die zij bespreken. De rechters geven daarbij de redenen aan waarom zij 
die gegevens, zowel afzonderlijk beschouwd als in hun geheel genomen, als ge-
loofwaardig beoordelen.

Met betrekking tot het gewicht dat de rechters aan de vaststellingen van de 
anonieme getuige verlenen, zeggen zij, na toetsing aan de overige gegevens van 
het strafdossier, dat die vaststellingen "juist bleken, overeenkomstig de gegevens 
nadien door de politiediensten verzameld en vastgesteld en de gegevens verstrekt 
door de restaurantuitbater die de (eiser) kende".

De omvang en de samenhang van het geheel van de redenen die het arrest in 
verband met de bewijslevering van de schuld van de eiser vermeldt, sluit uit dat, 
in de door de rechters gevolgde redenering, de anonieme getuigenverklaring be-
slissend was voor hun besluitvorming.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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19 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 666

2° KAMER - 20 december 2006

1º BEDREIGINGEN - BEDREIGINGEN ONDER VOORWAARDEN - VOORWAARDEN - BEGRIP - 
BEWIJS

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - BEDREIGINGEN ONDER VOORWAARDEN - 
VOORWAARDEN - BEGRIP - BEWIJS

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - MISDRIJF - BEDREIGINGEN ONDER 
VOORWAARDEN - VOORWAARDEN

1º, 2º en 3º Aangezien bedreiging alleen bestraft wordt in zoverre daaruit een welomlijnd  
misdadig  opzet  blijkt,  moet  de  voorwaarde  waarvan  de  dader  de  uitvoering  van  de 
mondeling  aangekondigde  aanslag  afhankelijk  stelt,  duidelijk  blijken  uit  hetgeen  
daadwerkelijk is gezegd en niet impliciet uit de context ervan1. (Art. 330, Sw.)

(D. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0807.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 april 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen de 

eiser ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve middel afgeleid uit de schending van artikel 330 van het 

1 Het  openbaar  ministerie  was  dienaangaande  in  hoofdzaak  de  mening  toegedaan  dat:  "De 
appelrechters stellen aldus, door middel van de getuigenissen en verklaringen die zij uitdrukkelijk 
vermelden,  het  bestaan  vast  van  bedreigingen  onder  voorwaarden,  die  zij  preciseren,  die  aldus 
-impliciet  doch vaststaand- zijn afgeleid uit  de context  waarin die verklaringen en getuigenissen 
werden verricht, tot de omschrijving waartoe deze bijdragen en die niet losgekoppeld kunnen worden 
van de betekenis waarmee zij één geheel vormen. Aldus vormen zij te dezen, door overwegingen, die 
onaantastbaar in feite vaststaan en die niet onverenigbaar zijn met die context zoals die voldoende is 
bepaald, de bestanddelen van bedreigingen onder voorwaarden als bedoeld in artikel 330 van het 
Strafwetboek".
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Strafwetboek :
Artikel 330 van het Strafwetboek straft alleen de mondelinge bedreiging met 

een aanslag op personen of eigendommen, waarop gevangenisstraf van ten min-
ste drie maanden gesteld is, wanneer dit gepaard gaat met een bevel of met een 
voorwaarde.

De voorwaarde bestaat uit een verplichting tot afgeven, tot al dan niet te han-
delen, die de dader het slachtoffer oplegt op straffe van hem het aangekondigde 
kwaad toe te brengen.

Aangezien bedreiging alleen bestraft wordt in zoverre daaruit een welomlijnd 
misdadig opzet blijkt, moet de voorwaarde waarvan de dader de uitvoering van 
de mondeling aangekondigde aanslag afhankelijk stelt, uitdrukkelijk blijken uit 
hetgeen daadwerkelijk is gezegd en niet impliciet uit de context ervan.

De appelrechters wijzen erop dat de eiser, samen met anderen, een complex 
onroerend goed had verworven dat met name door de verweersters wordt be-
woond, dat de nieuwe eigenaars de huurders hadden ingelicht over hun bedoe-
ling om een einde te stellen aan de verschillende huurcontracten, dat de huurders 
geweigerd hadden het gebouw te verlaten en zich hadden beklaagd over de aan-
gevatte werkzaamheden, dat het geschil bij de vrederechter was aanhangig ge-
maakt en dat ten gevolge van de beroering die dergelijke omstandigheden met 
zich meebrengen, de eiser en een andere beklaagde mondelinge bedreigingen 
hadden geuit.

Volgens de appelrechters heeft de eiser zijn huurders laten weten dat hij hen 
ging uitzetten, dat de fout bij hen lag, dat zij de gevolgen ervan zouden dragen en 
dat hij het hen betaald zou zetten.

Het arrest oordeelt dat die mondelinge bedreigingen, met toepassing van arti-
kel 330 van het Strafwetboek, strafbaar zijn omdat de context waarin zij waren 
uitgesproken impliciet aantoont dat de dader de uitvoering van het aangekondig-
de kwaad heeft doen afhangen van de aanhoudende weigering van de slachtof-
fers om het gebouw te verlaten.

Door te beslissen dat mondelinge bedreigingen strafbaar zijn wanneer uit hun 
context kan afgeleid worden dat de dader de uitvoering ervan van een impliciete 
voorwaarde heeft doen afhangen, schenden de appelrechters de wetsbepaling die 
in het middel is bedoeld.

Er is geen grond om de middelen te onderzoeken die door de eiser zijn aange-
voerd, aangezien die niet tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-
lijke rechtsvorderingen van de verweersters tegen de eiser :

De eiser doet gedeeltelijk afstand van zijn cassatieberoep, zonder erin te berus-
ten, en voert, voor het overige, geen bijzonder middel aan.

De hierna uit te spreken vernietiging evenwel, op het onbeperkte cassatiebe-
roep van de eiser, beklaagde, van de beslissing op de strafvordering die tegen 
hem is ingesteld, brengt de vernietiging mee van de definitieve en niet definitie-
ve beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen hem zijn ingesteld 
en die het gevolg zijn van de eerstgenoemde beslissing.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.

20 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Andersluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. J. Castiaux, Brussel en J. Vossen, Brussel.

Nr. 667

2° KAMER - 20 december 2006

1º VERZET - STRAFZAKEN - HOF VAN CASSATIE - ARREST DAT EEN CASSATIEBEROEP VERWERPT 
- ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIE — ALLERLEI - STRAFZAKEN - ARREST DAT EEN CASSATIEBEROEP VERWERPT - 
VERZET - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º De arresten waarbij het Hof uitspraak doet over de cassatieberoepen zijn niet voor  
verzet vatbaar.

(W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1579.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verklaring van 4 december 2006 op de griffie van de strafinrichting, ver-

klaart de eiser verzet in te stellen tegen het arrest van het Hof gewezen op 29 no-
vember 2006.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De arresten waarbij het Hof uitspraak doet over de cassatieberoepen zijn niet 

voor verzet vatbaar.
De vordering is niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vordering.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 
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20 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 668

1° KAMER - 21 december 2006

1º VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - REGLEMENT - VERBINDENDE KRACHT - 
STRAFMAATREGEL - WETTIGHEID - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - REGLEMENT - VERBINDENDE KRACHT - STRAFMAATREGELEN - 
WETTIGHEID - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1º en 2º Door de strafmaatregel die een vzw ten aanzien van één van haar leden treft  
krachtens haar reglement waaraan dat lid zich door zijn aansluiting vrijwillig onderworpen 
heeft, onwettig en zonder gevolg te verklaren, schendt de rechter artikel 2 van de wet van  
24 mei 1921 en miskent hij de verbindende kracht van het reglement van die vzw1. (Art. 
2, Wet 24 mei 1921; Artt. 1101 en 1134, B.W.)

(HERD-BOOK BLANC-BLEU BELGE v.z.w. T  P.J. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0379.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 december 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advoaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 24 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van vere-

niging;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- de artikelen 1101, 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest:
"zegt voor recht dat de beslissing die door [de eiseres], de vereniging zonder winstoog-

merk Herd-Book Blanc-Bleu Belge, op 18 januari 2000 getroffen is en waarbij [de ver-
weerders],  landbouwers,[...] een strafmaatregel werd opgelegd wegens een naar aanlei-
ding van de 46e provinciale marktwedstrijd uitgevoerde test waarbij betamethasone werd 

1 Zie concl. O.M., Pas., 2006, nr. 668.
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aangetroffen  in  de  stier  Gédéon  d'Ochain,  geboren  op  11  december  1998,  nr.  H-B 
986030080-54, tatoeage 98L8D358, onwettig is daar ze het recht van verdediging van de 
bovengenoemde  landbouwers  schendt  aangezien  zij  niet  zijn  opgeroepen  of  verhoord 
vooraleer de beslissing werd genomen;

Zegt voor recht dat die beslissing geen uitwerking kan hebben;
Beveelt de publicatie van het dictum van dit arrest in de tweede, zowel Franstalige als 

Nederlandstalige editie, van het maandblad De Belgische Veefokkerij, die zal volgen op 
de betekening van dit arrest, en zulks op de eventuele kosten van (de eiseres),

Veroordeelt (de eiseres), bij gebrek aan publicatie binnen die termijn, tot betaling van 
een dwangsom van 745 euro per maand vertraging en zegt voor recht dat de veroordeling 
tot de dwangsommen zal ophouden uitwerking te hebben wanneer het bedrag van 6.200 
euro zal zijn bereikt;

Veroordeelt (de eiseres) in de kosten van beide instanties die voor de (verweerders) 
blijkens de overgelegde staat zijn begroot op het bedrag van 1.134,78 euro".

Het beslist aldus op de volgende gronden
"de rechtbank heeft terecht beslist dat de door de raad van bestuur van (de eiseres) op 

18 januari 2000 getroffen beslissing geen scheidsrechtelijke beslissing was op grond dat 
'(dit orgaan) nooit werd verzocht om tussenbeide te komen in een geschil dat erbij aanhan-
gig gemaakt was';

(...)
er bestaat derhalve geen grond tot vernietiging van de litigieuze strafmaatregel;
daarentegen kan aan (de eiseres) worden verweten dat zij het algemeen beginsel van het 

recht van verdediging heeft geschonden door aan (de verweerders) een strafmaatregel met 
zware gevolgen op te leggen, zonder dat het feit dat tot die maatregel heeft geleid hun 
vooraf is medegedeeld en zonder dat zij zijn opgeroepen en gehoord in hun verklaringen 
en verweermiddelen;

de mogelijkheid waarin het reglement voorziet om een tegenexpertise te doen verrich-
ten en/of zich tot een scheidsrechtelijke commissie te wenden nadat de maatregel is opge-
legd doet in geen enkel opzicht afbreuk aan die vaststelling;

het verhoor dat de raad van bestuur op 7 april 2000 van ([de] eiseres) heeft afgenomen 
nadat aan de (verweerders) op 28 januari 2000 was medegedeeld dat 'wat jullie ook aan-
voeren, jullie aansprakelijkheid ontegensprekelijk blijft bestaan', kan het hen berokkende 
nadeel niet herstellen; 

het is niet toelaatbaar dat een zware strafmaatregel wordt uitgesproken zonder dat het 
feit dat ertoe aanleiding geeft, vooraf is medegedeeld aan de vermoedelijke dader en zon-
der dat hem de mogelijkheid is geboden zich te verantwoorden;

de beslissing van 18 januari 2000 schendt, gelet op de hierboven beschreven omstan-
digheden, het recht van verdediging van (de verweerders); zij is onwettig en kan geen uit-
werking krijgen".

Grieven
Artikel 36 van het reglement van Herd-Book Blanc-Bleu Belge op de controle op het 

gebruik van verboden stoffen, waarnaar het arrest verwijst, luidt als volgt :
"Binnen 24 uur na kennis te hebben genomen van het analyseverslag van het laboratori-

um, verklaart Herd-Book Blanc-Bleu Belge het dier positief en deelt het die beslissing, 
met inbegrip van de krachtens de artikelen 55 en 56 opgelegde strafmaatregelen, per aan-
getekend schrijven mee aan de eigenaar van het dier. Een afschrift van die brief zal wor-
den gezonden aan de betrokken provinciale vereniging".
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Artikel 37 preciseert evenwel als volgt:
"De tegen de eigenaar van het dier getroffen strafmaatregelen worden uitvoerbaar zodra 

de termijn om een tegenexpertise aan te vragen verstreken is ".
en artikel 38 vervolgt :
"De eigenaar van het dier dat na het eerste onderzoek positief bevonden is, heeft het 

recht om een tegenexpertise aan te vragen binnen een termijn van 5 werkdagen na de ont-
vangst van de aangetekende brief, bedoeld in artikel 36 ".

Artikel 44 bepaalt wat dat betreft het volgende :
"Ingeval het dier positief wordt bevonden, worden alle hieraan verbonden strafmaatre-

gelen onmiddellijk uitvoerbaar.
Ingeval het dier negatief wordt bevonden en zo er geen bedrog is gepleegd, verliest de 

in artikel 36 bedoelde beslissing van Herd-Book Blanc-Bleu Belge van rechtswege haar 
gevolgen.

De Herd-Book Blanc-Bleu Belge moet haar beslissing en de erin vervatte strafmaatre-
gelen onmiddellijk vernietigen".

Het arrest stelt in dit verband vast dat de verweerders de uitslag van het deskundigenon-
derzoek niet hebben betwist en zij aan hun recht om een tegenexpertise aan te vragen heb-
ben verzaakt.

"Reeds op 19 januari 2000 ondervragen de (verweerders) (de eiseres). Zij betwisten de 
uitslag van het deskundigenonderzoek niet en beroepen zich op hun goede trouw. Zij leg-
gen uit dat, aangezien het dier licht gewond was, hun dierenarts het op 6 oktober1999 het 
product Diprophos heeft ingespoten. Dat product bevat betamethanose, wat zij niet wis-
ten. Die stof heeft als eigenschap dat het lang in het dier blijft.

Zij verzoeken de raad van bestuur van (de eiseres) om met hun uitleg rekening te hou-
den en de zaak zonder gevolg te rangschikken. 

Reeds op 28 januari 2000 wordt akte genomen van het besluit van (de verweerders) om 
af te zien van de door het reglement toegestane tegenexpertise en krijgen zij als antwoord 
dat het niet mogelijk is de zaak zonder gevolg te rangschikken 'aangezien, wat jullie ook 
aanvoeren, jullie aansprakelijkheid ontegensprekelijk blijft bestaan'.

Gelet op die motivering kon het arrest niet zeggen dat "de beslissing van 18 januari 
2000 gelet op de hierboven beschreven omstandigheden, het recht van verdediging van 
(de verweerders) schendt".

Artikel 1 van de wet van 24 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van vereniging be-
paalt immers dat niemand kan gedwongen worden van een vereniging deel uit te maken. 
(Artikel 2) luidt als volgt :

"Al wie lid wordt van een vereniging, verbindt zich, door zijn toetreding, zich te onder-
werpen aan het reglement dier vereniging, alsmede aan de beslissingen en strafmaatrege-
len, krachtens dit reglement getroffen".

Aangezien de verweerders lid waren geworden van de vereniging zonder winstoogmerk 
Herd-Book Blanc-Bleu Belge en haar reglementen hadden aanvaard en aangezien zij niet, 
zoals het voormelde reglement bepaalde, om een tegenexpertise hebben verzocht na ken-
nis te hebben genomen van de aan hen opgelegde strafmaatregelen, konden zij bijgevolg 
de rechter niet vragen om de sancties te vernietigen en kon de rechter, op straffe van de 
autonomie van de eisende vereniging, te miskennen en de bovenaangehaalde artikelen 1 
en 2 van de wet van 24 mei 1921 te schenden, niet beslissen dat die strafmaatregelen on-
wettig waren en zonder gevolgen bleven, op grond dat zij aan de verweerders waren opge-
legd zonder dat zij opgeroepen waren en in hun verklaringen en verweermiddelen waren 
gehoord.
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Bovendien blijkt  uit  de bovenstaande bepalingen van het reglement van Herd-Book 
Blanc-Bleu Belge, dat de verweerders hebben aanvaard door zich bij de vereniging van de 
eiseres, aan te sluiten, meer bepaald uit artikel 37, en uit de motivering zelf van het arrest 
dat de aan de verweerders opgelegde strafmaatregelen pas uitvoerbaar geworden zijn na-
dat zij de mogelijkheid gekregen hadden ze te betwisten en nadat zij het recht hadden ver-
zaakt om een tegenexpertise aan te vragen.

Daaruit volgt dat het arrest, door op de rechtsvordering van de verweerders tot vernieti-
ging van de aan hen opgelegde strafmaatregelen te beslissen dat het recht van verdediging 
van de verweerders geschonden was, omdat de op 18 januari 2001 opgelegde strafmaatre-
gelen zijn uitgesproken zonder dat het feit dat ertoe aanleiding gaf hen was meegedeeld en 
zonder dat zij de mogelijkheid hebben gekregen zich te verantwoorden, tegelijkertijd

1° de artikelen 1 en 2 van de wet van 24 mei 1921 schendt;
als leden van [de eiseres] waren de verweerders immers krachtens die bepalingen ge-

houden zich te onderwerpen aan de reglementen van de vereniging en meer bepaald aan 
de sancties die tegen hen overeenkomstig de bepalingen van het BBB-reglement op de 
controle op het gebruik van verboden stoffen mochten worden uitgesproken;

2° de bewijskracht van dat reglement miskent en inzonderheid de artikelen 36, 37, 38 
en 44 ervan, door in weerwil van de bewoordingen ervan te verklaren dat hen strafmaatre-
gelen zijn opgelegd zonder dat zij verweer hebben kunnen voeren (schending van de arti-
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); niet alleen volgde uit de bewoor-
dingen van die bepalingen dat de strafmaatregelen niet uitvoerbaar waren vanaf het ogen-
blik van de uitspraak, maar dat zij konden worden betwist alvorens uitvoerbaar te worden;

3° het beginsel van de autonomie en van de eerbiediging van de wil van de medecon-
tractanten, dat is neergelegd in artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, mis-
kent;

door het reglement van Herd-Book Blanc-Bleu Belge te aanvaarden hebben de ver-
weerders immers contractueel ermee ingestemd dat hen in geval van een positieve uitslag 
onmiddellijk een strafmaatregel zou worden opgelegd, met als enig voorbehoud dat zij het 
recht hadden om een tegenexpertise aan te vragen;

door te beslissen dat het recht van de verweerders is geschonden omdat hen zware straf-
maatregelen zijn opgelegd zonder dat ze daarvan vooraf in kennis waren gesteld en voor-
aleer zij de mogelijkheid gekregen hadden zich te verantwoorden, miskent het arrest der-
halve de verbindende kracht van de hierboven aangehaalde bepalingen van het reglement 
(schending van de artikelen 1101 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek );

4° het algemeen beginsel van het recht van verdediging toepast op een wijze die geen 
rekening houdt noch met de bewoordingen van dat reglement noch met de bij artikel 2 
van de wet van 24 mei 1921 aan dat reglement verleende bindende kracht noch met de 
verbintenis van de verweerders om dat reglement na te leven en de eraan verbonden ge-
volgen te aanvaarden; de beslissing waarbij de rechtsvordering van de verweerders wordt 
toegewezen en waarbij de aan hen opgelegde strafmaatregelen onwettig en zonder gevolg 
verklaard worden op grond dat hun recht van verdediging niet geëerbiedigd werd, vormt 
derhalve een onwettige en niet naar recht verantwoorde toepassing van het algemeen be-
ginsel van het recht van verdediging (miskenning van dat beginsel).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel:
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de eiseres tegen de verweerders, 

die bij haar als lid aangesloten zijn, krachtens haar "reglement op de controle op 
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het gebruik van verboden stoffen" strafmaatregelen heeft getroffen naar aanlei-
ding van een positief uitgevallen "antidopingtest" die was uitgevoerd op een van 
hun stieren die deelnam aan een fokkerijwedstrijd.

Artikel 2 van de wet van 24 mei 1921 tot waarborging van de vrijheid van ver-
eniging bepaalt dat al wie lid wordt van een vereniging zich, door zijn toetreding, 
ertoe verbindt zich te onderwerpen aan het reglement van die vereniging, alsme-
de aan de beslissingen en strafmaatregelen, krachtens dit reglement getroffen.

Het bovengenoemde reglement van de eiseres bepaalt dat de eigenaar van een 
dier dat na het eerste onderzoek positief bevonden wordt, het recht heeft een te-
genexpertise aan te vragen en dat hij zich bovendien, bij deelneming aan een 
wedstrijd, tot een scheidsrechtelijke commissie kan wenden om de beslissing van 
de eiseres te betwisten; Het arrest stelt vast dat de verweerders van geen van die 
mogelijkheden gebruik gemaakt hebben.

Het arrest kon niet zonder schending van artikel 2 van de wet van 24 mei 1921 
en zonder de verbindende kracht van de door de verweerders aanvaarde bepalin-
gen van het reglement te miskennen, beslissen dat de door de eiseres opgelegde 
strafmaatregel onwettig is en geen gevolgen kan hebben.

Het middel is gegrond.
De andere grieven:
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel dat niet tot ruimere 

cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

21 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 669

1° KAMER - 21 december 2006

1º GEMEENSCHAP EN GEWEST - BRUSSELS-HOOFDSTEDELIJK GEWEST - BEVOEGDHEID 
- BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU - BESTRIJDING VAN DE GELUIDSHINDER - GELUIDSHINDER 
VEROORZAAKT DOOR HET LUCHTVERKEER - LUCHTRUIM - BEVOEGDHEID VAN DE FEDERALE STAAT - 
GEVOLG
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2º GEMEENSCHAP EN GEWEST - BRUSSELS-HOOFDSTEDELIJK GEWEST - BEVOEGDHEID 
- BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU - BESTRIJDING VAN DE GELUIDSHINDER - GELUIDSHINDER 
VEROORZAAKT DOOR HET LUCHTVERKEER - LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL - UITRUSTING EN 
UITBATING - BEVOEGDHEID VAN DE FEDERALE STAAT - GEVOLG

3º GEMEENSCHAP EN GEWEST - BRUSSELS-HOOFDSTEDELIJK GEWEST - BEVOEGDHEID 
- BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU - BESTRIJDING VAN DE GELUIDSHINDER - GELUIDSHINDER 
VEROORZAAKT DOOR HET LUCHTVERKEER - LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL - UITRUSTING EN 
UITBATING - BEVOEGDHEID VAN DE FEDERALE STAAT - CASSATIEMIDDEL - BEVESTIGING VAN NAUW 
VERBONDEN BEVOEGDHEDEN - ONDUIDELIJK MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID

4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL 
- GEMEENSCHAP EN GEWEST - BRUSSELS-HOOFDSTEDELIJK GEWEST - BEVOEGDHEID - 
BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU - BESTRIJDING VAN DE GELUIDSHINDER - GELUIDSHINDER 
VEROORZAAKT DOOR HET LUCHTVERKEER - LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL - UITRUSTING EN 
UITBATING - BEVOEGDHEID VAN DE FEDERALE STAAT - BEVESTIGING VAN NAUW VERBONDEN 
BEVOEGDHEDEN - ONTVANKELIJKHEID

1º De soevereiniteit van de federale Staat over het luchtruim heeft niet tot gevolg dat het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet met inachtneming van het proportionaliteitsbeginsel,  
voor het aan de grond waargenomen geluid grenswaarden zou mogen vaststellen die  
niet  mogen worden overschreden door  de  vliegtuigen die in  het  luchtruim boven dat  
gewest vliegen1.  (Artt. 6, §1, II, eerste lid, 1°, en 78, Bijzondere wet tot hervorming der 
instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Artt. 1, 2, 4, 7, tweede lid, 
8,  eerste  lid,  en  38,  Bijzondere  Wet  12  jan.  1989  met  betrekking  tot  de  Brusselse 
instellingen; Art. 9, Ord. Br. H. G. 17 juli 1997)

2º De bevoegdheid waarover alleen de federale Staat beschikt  om de uitrusting en de  
uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal te regelen sluit de bevoegdheid van het  
Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  niet  uit  om,  met  inachtneming  van  het 
proportionaliteitsbeginsel,  normen inzake leefmilieu betreffende de geluidshinder uit  te  
vaardigen, zelfs als die zou veroorzaakt zijn door het luchtverkeer dat een gevolg is van 
de  uitbating  van  die  luchthaven2.  (Art.  6,  §1,  X,  eerste  lid,  7°,  Bijzondere  wet  tot 
hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Artt. 4, en 
8, eerste lid, Bijzondere Wet 12 jan. 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; 
Art. 9, Ord. Br. H. G. 17 juli 1997)

3º en 4º Het middel dat gegrond is op de bewering dat de bevoegdheid van de federale  
Staat inzake uitrusting en uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal en die van het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de strijd tegen de geluidshinder nauw verbonden  
zijn,  maar  niet  preciseert  waarom die bevoegdheden dermate vervlochten zijn  dat  zij  
enkel  nog  in  samenwerking  zouden  kunnen  uitgeoefend  worden,  is  onduidelijk  en  
derhalve niet-ontvankelijk3.

(BELGOCONTROL, autonoom overheidsbedrijf  T. BRUSSELS HOOFDESTELIJK GEWEST  en BRUSSELS INSTITUUT 
VOOR MILIEUBEHEER)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0464.F – C.05.0465.F - C.05.0466.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 9 juni 2005 gewezen door 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 669.
2 Ibid.
3 Ibid.
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het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN 
Tot staving van haar cassatieberoep C.05.0464.F voert de eiseres een middel 

aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- Verdrag van 7 december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, goedge-

keurd bij de wet van 30 april 1947, inzonderheid de artikelen 1 en 2 ervan, en, voor zoveel 
als nodig, de voornoemde wet van 30 april 1947;

- de artikelen 1, 3, 4, 5, 23, 35, 39, 134 en 159 van de Grondwet;
- het proportionaliteitsbeginsel;
- de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, eerste lid, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
- de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere wet van 12 janu-

ari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;
- de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van 

het leefmilieu en meer bepaald artikel 1 ervan;
- de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stede-

lijke omgeving en meer bepaald de artikelen 9 en 20 ervan;
- het besluit van 27 mei 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de 

bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, in al de bepalingen er-
van.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest 1°) verklaart het hoofdberoep gegrond en stelt vast dat de vliegtui-

gen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal, overeenkomstig de be-
slissingen van 28 februari, 13 april en 17 mei 2004 van de Belgische Staat en de richtlij-
nen van B.I.A.C. en van Belgocontrol, in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest geluidshin-
der veroorzaken die inbreuken of ernstige dreigingen voor inbreuken vormen op artikel 2 
van het besluit van 27 mei 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende 
de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, en die kennelijke in-
breuken of ernstige dreigingen voor kennelijke inbreuken op artikel 23 van de Grondwet 
vormen, beveelt de Belgische Staat de vastgestelde overtredingen te doen ophouden bin-
nen  drie  maanden  te  rekenen  vanaf  de  betekening  van  dat  arrest,  op  straffe  van  een 
dwangsom van 25.000 euro per vastgestelde overtreding en 2°) verklaart de incidentele 
hogere beroepen niet-gegrond.

Het arrest verantwoordt die beslissingen op grond van al zijn redenen die geacht wor-
den hier te zijn weergegeven, en inzonderheid op grond van de volgende redenen:

"De Belgische Staat, B.I.A.C. en Belgocontrol komen tot de slotsom dat de eerste rech-
ter onbevoegd is.

De Belgische Staat houdt staande dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, door een 
vordering tot staken in te stellen, krachtens de wet van 12 januari 1993 betreffende een 
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, in werkelijkheid tracht te bevelen 
dat elke vlucht over het grondgebied van het Gewest door vliegtuigen die opstijgen en 
landen op de luchthaven Brussel-Nationaal, wordt gestaakt en aldus binnen de bevoegdhe-
den treedt van de federale Staat inzake luchtvervoer.
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Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-
scherming van het leefmilieu bepaalt dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, 
op verzoek van - onder meer - een administratieve overheid het bestaan kan vaststellen 
van een handeling die een inbreuk is op een of meer bepalingen van wetten, decreten, or-
donnanties, reglementen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu. Hij 
kan dan de staking bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds begonnen is of 
maatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade 
aan het leefmilieu.

De artikelen 6, §1, II, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen en 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brus-
selse Instellingen, verlenen de gewesten de bevoegdheid inzake de bescherming van het 
leefmilieu tegen verontreiniging alsmede inzake de strijd tegen de geluidshinder. De Ge-
westoverheden worden, bovendien, betrokken bij de het ontwerpen van regels over de 
luchtvaart (artikel 6, §4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980).

Daarentegen is de bevoegdheid inzake uitrusting en exploitatie van de luchthaven Brus-
sel-Nationaal een federale aangelegenheid gebleven net zoals die betreffende de regels in-
zake luchtverkeer (artikel 6, §1, X, 7°, §3, 6°, en §4, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980).

Door aan de eerste rechter te vragen dat hij [de eiseres en de eerste twee tot bindendver-
klaring van het arrest opgeroepen partijen] beveelt de inbreuken op artikel 2 van het be-
sluit van 27 mei 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrij-
ding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer te staken, handelt het Brussel-
se Hoofdstedelijk Gewest binnen de perken van de bevoegdheden die het krachtens de bij-
zondere wet van 12 januari 1989 toegewezen kreeg, aangezien het gaat om de naleving 
van bestaande milieunormen. De keuze van de wijze waarop de inbreuken moeten worden 
gestaakt, behoort tot de bevoegdheid van de federale Staat.

Ten onrechte voert de Belgische Staat aan dat de handelwijze van het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest onverenigbaar is met de bewoordingen van artikel 6, §4, 3°, van de bij-
zondere wet van 8 augustus 1980; hij voert immers aan dat het Gewest elke dialoog zou 
geweigerd hebben over de totstandkoming van een gecoördineerd beleid tot beperking 
van de geluidshinder, hoewel er op 26 februari 2002 een principeakkoord werd gesloten 
tussen de federale regering, de Vlaamse regering en de regering van het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest, dat werd bevestigd op 16 juli 2002, teneinde de aan geluidshinder bloot-
gestelde gebieden zoveel mogelijk te beperken; door dat akkoord werd de tenuitvoerleg-
ging van het besluit van 27 mei 1999 op 20 september 2002 opgeschort m.b.t. de nacht-
vluchten en nadien opnieuw toegepast op 24 maart 2004, na de inwerkingtreding van het 
"plan Anciaux bis".

De Belgische Staat en Belgocontrol voeren aan dat de rechter die rechtdoet zoals in kort 
geding, op grond van de wet van 12 januari 1993, niet bevoegd is om op te treden tegen 
de handelingen of nalatigheden van de openbare overheid, in casu tegen de onderrichtin-
gen van 28 februari, 13 april en 17 mei 2004.

Zij vergissen zich echter over het voorwerp van de vordering. Zij strekt immers tot de 
vaststelling en de staking van de geluidshinder  die een milieumisdrijf  oplevert  dat de 
luchtvaartmaatschappijen begaan wanneer zij  op de dwingende onderrichtingen van de 
Belgische Staat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest overvliegen. De in de wet van 12 ja-
nuari 1993 bedoelde, met het milieurecht strijdige handelingen zijn geen rechtscheppende 
administratieve handelingen maar materiële activiteiten, die eventueel door een admini-
stratieve handeling zijn toegestaan (F. Tulkens, 'La loi du 12 janvier 1993 créant un droit 
d'action en matière de protection de l'environnement - un premier commentaire', in Journ. 
Proc. van 16 april 1993, nr. 237, p. 10). De vordering betreft dus niet de wettigheid van 
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die onderrichtingen, met betrekking waartoe procedures tot schorsing of tot vernietiging 
van de administratieve handelingen kunnen worden ingesteld, en trouwens reeds werden 
ingesteld voor de Raad van State. In tegenstelling tot hetgeen Belgocontrol beweert, dient 
de eiser tot staking, wanneer een rechtscheppende administratieve handeling de grondslag 
vormt van een materiële handelwijze, niet met succes de onwettigheid van de administra-
tieve handeling aan te voeren om te bewijzen dat de wijze waarop die handeling ten uit-
voer is gelegd strijdig is met het milieurecht.

De Belgische Staat, Belgocontrol en B.I.A.C. proberen ook de onbevoegdheid van de 
eerste rechter en van het hof [van beroep] om van de vordering kennis te nemen af te lei-
den uit de onwettigheid van het besluit van de Brusselse regering van 27 mei 1999 en, bij-
gevolg, uit het feit dat er geen Belgische milieunormen geschonden zijn. Dat argument is 
een verweermiddel over de zaak zelf en zal hieronder worden onderzocht.

C) Wettigheid van het besluit van 27 mei 1999
De (eisers) houden staande dat het besluit van 27 mei 1999 onwettig zou zijn omdat het 

de normale uitoefening van de bevoegdheden van de Belgische Staat in meer dan één op-
zicht zou belemmeren.

De omstandigheid dat een beroep tot nietigverklaring van dat besluit hangende is voor 
de Raad van State belet niet dat de gerechtelijke rechter de wettigheid toetst van het be-
sluit op grond waarvan een vordering voor hem wordt gebracht: krachtens artikel 159 van 
de Grondwet zijn de hoven en rechtbanken bevoegd om de wettigheid te toetsen van de 
administratieve  handelingen,  met  een  individuele  of  reglementerende  draagwijdte,  die 
voor hen zijn gebracht.

1. Miskenning van het algemeen beginsel volgens hetwelk geen enkele overheid, in de 
uitoefening van haar bevoegdheid, maatregelen mag nemen die het voor een andere over-
heid onmogelijk of overdreven moeilijk maken het haar toevertrouwde beleid op efficiën-
te wijze voort te zetten.

Met name in zijn arrest nr. 23/92 wees het Arbitragehof erop dat het evenredigheidsbe-
ginsel moest primeren op de uitoefening van de bevoegdheden van de wetgevende over-
heden, of ze nu federaal of gewestelijk zijn. In de uitoefening van haar bevoegdheid mag 
een overheid, zonder dat daartoe redelijke gronden bestaan, geen maatregelen nemen die 
het voor een andere overheid onmogelijk of buitensporig moeilijk maken het haar toever-
trouwde beleid op efficiënte wijze voort te zetten.

In deze zaak moet dus worden nagegaan of de vaststelling van geluidsnormen die aan 
de grond moeten worden nageleefd (immissieniveau van het geluid) in de strijd tegen de 
geluidshinder de uitoefening van de federale bevoegdheid inzake het beheer van de lucht-
havens op onredelijke wijze belemmert.

De (verweerders) voeren aan dat de gewestregering, door het besluit van 27 mei 1999 
goed te keuren, het proportionaliteitsbeginsel op de volgende wijze in acht heeft geno-
men:

- door de omschrijving van op de luchthaven gecentreerde gebieden, houdt het rekening 
met de activiteit van de luchthaven door de geluidsnormen hoe langer hoe minder streng 
te maken naarmate men de luchthaven nadert;

- de norm is strenger in rustperiode, 's nachts;
- het vereiste geluidsniveau is gebaseerd op de aanbevelingen van de W.G.O. door een 

geluidsindex te hanteren die bijzonder goed kan worden toegepast op vliegtuiglawaai (ge-
luidsmeting aan de grond of S.E.L., sound exposure level) en door rekening te houden met 
de werkelijke toestand aan de grond;

- tijdens de aanpassingperiode wordt de toepassing van de norm geëvalueerd.
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Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 betreffende de 
bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, uitgevaardigd ter uit-
voering van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 1997 be-
treffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving, legt de geluidsnormen 
vast, zowel voor overdag als voor 's nachts, op grond van geografische criteria, ongeacht 
de weersomstandigheden.

Voor de bepaling van de grenswaarden wordt het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in 
drie gebieden verdeeld. Gebied 2 is het gebied in het noordoosten tussen de gewestgrens 
en de cirkelboog met als centrum het middelpunt van de luchthaven, in de as van de baan 
25L/07R; gebied 1 ligt eveneens in het noordoosten, tussen de gewestgrens, de grens van 
gebied 2 en de cirkelboog met als centrum het middelpunt van de luchthaven; gebied 0 is 
het gewestelijk grondgebied dat buiten de gebieden 1 en 2 valt.

Artikel 2 van het besluit van 27 mei 1999 stelt de in decibel uitgedrukte grenswaarden 
als volgt vast:

a) Het niveau van blootstelling aan geluid, berekend voor bepaald vliegtuig (grenswaar-
de Levt)

- gebied 0: 80 dB overdag en 70 dB 's nachts;
- gebied 1: 90 dB overdag en 80 dB 's nachts;
- gebied 2: 100 dB overdag en 90 dB 's nachts;
b) Het specifieke geluidsdrukniveau voor het door vliegtuigen voortgebracht geluid dat 

zich onderscheidt van het omgevingsgeluid en dat voor een bepaalde waarnemingsperiode 
wordt berekend (Lsp vliegtuig)

- gebied 0: 55 dB overdag en 45 dB 's nachts;
- gebied 1: 60 dB overdag en 50 dB 's nachts;
- gebied 2: 65 dB overdag en 55 dB 's nachts,
en een tolerantiegrenswaarde van respectievelijk 9 dB (overdag) en 6 dB ('s nachts), 

vooraleer proces-verbaal wordt opgemaakt.
Volgens de aanbevelingen van de W.G.O. is 50 dB de hindergrens overdag buiten. Stu-

dies beschouwen 55 dB als extreme hindergrens, vanaf waar het geluid de gezondheid kan 
schaden. Voor woningen is 45 dB de aanbevolen maximumgrens van nachtelijk buitenla-
waai.

Het kan dus niet worden betwist dat het besluit van 27 mei 1999, m.b.t. het gebied 0, 
waar de vliegtuigen op hoge hoogte overvliegen, de door de W.G.O. aanbevolen grens-
waarden strikt naleeft. In de twee overige gebieden zijn de door het Brusselse besluit op-
gelegde grenswaarden minder streng dan de aanbevelingen van de W.G.O. Die toestand 
beantwoordt perfect aan de wil om voor de bevolking een grens van geluidskwaliteit te 
garanderen en tevens de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal te vrijwaren: in 
gebied 2, dat wegens de nabijheid van de luchthaven op relatief lage hoogte wordt over-
vlogen, houden de soepelere geluidsgrenzen immers rekening met de luchtcorridors en de 
vereisten betreffende de exploitatie van de luchthaveninfrastructuur. In zoverre rekening 
werd gehouden met de tegenstrijdige belangen, namelijk het recht op leefkwaliteit, ener-
zijds, en de vereisten voor de exploitatie van een internationale luchthaven, anderzijds, 
heeft de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest het proportionaliteitsbeginsel 
toegepast.

(...)
2.  Miskenning van de federale bevoegdheden inzake luchtverkeer en beheer van de 

luchthaven Brussel-Nationaal (artikel 6, §1, X, eerste lid, 7°, §3, 6°, en §4, 3° en 4°, van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980)
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Door de normen te bepalen in het besluit van 27 mei 1999 is de Brusselse regering niet 
in de bevoegdheden van de federale Staat inzake regeling van het luchtverkeer getreden 
en heeft zij evenmin de normale exploitatie van de luchthaven belemmerd.

De geluidsnormen hebben immers geen betrekking op het landen en opstijgen op de 
luchthaven, maar, algemeen gezien, op de bescherming van de bevolking tegen geluids-
hinder voortgebracht door vluchten op het grondgebied van het Brussels Gewest. De om-
standigheid dat de toepassing van het bekritiseerde besluit ertoe zou kunnen leiden dat 
operatoren respectvoller moeten omgaan met de belangen van derden (bijvoorbeeld door 
vliegtuigen niet te overladen, door het geluid van de toestellen te verminderen) impliceert 
niet dat het besluit regels vaststelt inzake luchtverkeer of exploitatie van de luchthaven.

3. Miskenning van de federale bevoegdheden inzake productnormen (artikel 6, §1, II, 
tweede lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980)

De bevoegdheid inzake de strijd tegen geluidshinder kan worden uitgebreid tot de vast-
stelling van normen betreffende geluidshinder ten gevolge van het luchtverkeer zonder 
daarom technische voorschriften betreffende de transportmiddelen op te leggen (product-
normen).

Volgens de leer van het Arbitragehof (arresten 4/95 en 6 tot 10/95) bepalen productnor-
men met name welk niveau van verontreiniging of hinder niet mag worden overschreden 
in de samenstelling of bij de emissies van een product, en kunnen ze specificaties bevatten 
over de eigenschappen, de beproevingsmethoden, het verpakken, het merken en het etiket-
teren van producten.

In deze zaak voert het besluit van 27 mei 1999 geen enkele productnorm in, zoals de 
bepaling van 'emissienormen' die krachtens artikel 9 van de ordonnantie van 17 juli 1997 
bepaald moeten worden. Het legt geen enkele geluidsnorm vast waaraan de vliegtuigen 
zouden moeten worden voldoen als ze op de markt worden gebracht; het bepaalt niet dat 
een toestel technisch geen hogere emissie mag hebben dan een grenswaarde in decibel.

De omstandigheid dat de toepassing van het besluit zou kunnen leiden tot de vervan-
ging van bepaalde vliegtuigtypes door andere soorten toestellen impliceert niet dat het be-
sluit regels vastlegt inzake productnormen.

(...)
5. Miskenning van het algemeen beginsel van de federale loyauteit en van de beginse-

len van goede trouw en van behoorlijk bestuur.
Artikel 143, §1, van de Grondwet luidt als volgt: 'Met het oog op het vermijden van de 

belangenconflicten, nemen de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissies, in de uitoefening van hun respectieve be-
voegdheden, de federale loyauteit in acht'.

De Belgische Staat is van oordeel dat het besluit van 27 mei 1999 uitgevaardigd werd, 
enerzijds, zonder te wachten op de afloop van de overlegprocedure die in juli 1998 was 
gestart, en anderzijds, zonder over alle nuttige gegevens te beschikken om zijn beslissing 
te nemen.

De in artikel 143 van de Grondwet vernoemde belangenconflicten moeten onderschei-
den  worden  van  bevoegdheidsconflicten:  belangenconflicten  vermijden  impliceert  dat 
men overleg wil plegen en dat men ze wil wegwerken; die conflicten vallen buiten elke 
rechterlijke toetsing (M. Pâques, Eléments de droit public, Université de Liège, 1995-
1996, p. 199).

Voorts bepalen noch de bijzondere wet tot hervorming der instellingen noch de bijzon-
dere wet met betrekking tot de Brusselse Instellingen dat er voor de uitoefening van de 
gewestbevoegdheden  inzake  de  strijd  tegen  geluidshinder  een  samenwerkingsakkoord 
moet worden gesloten.
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Tot slot, indien een overlegprocedure werd gestart teneinde een samenwerkingsakkoord 
te sluiten, dan gebeurde dit om normen vast te stellen voor het geheel van de aspecten van 
de luchthaven Brussel-Nationaal, betreffende zowel de federale bevoegdheden dienaan-
gaande, als die van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Aangezien het overleg werd ge-
stopt, mocht het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, binnen zijn eigen bevoegdheidssfeer, 
de bepalingen inzake bescherming van het milieu uitvaardigen die het meende te moeten 
uitvaardigen.

6. Overschrijding van de bevoegdheid ratione loci
Belgocontrol verwijt het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest dat het maatregelen heeft ge-

nomen over vliegtuiglawaai aan de grond op de luchthaven van Zaventem, buiten het 
grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Het besluit van 27 mei 1999 wil geen regels vaststellen over het vliegtuiglawaai in het 
luchtruim noch over dat lawaai op de luchthaven, maar wel over geluidsnormen aan de 
grond in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

D) De gegrondheid van de oorspronkelijke vordering
Aangezien het besluit van de Brusselse regering van 27 mei 1999 niet onwettig is, die-

nen de daarin vervatte bepalingen te worden onderzocht teneinde na te gaan of de geluids-
grenswaarden overschreden zijn.

Het staat vast dat de vliegtuigen die op de luchthaven Brussel-Nationaal opstijgen en 
landen overeenkomstig de beslissingen van de Belgische Staat en de onderrichtingen van 
B.I.A.C. en Belgocontrol, in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest geluidshinder veroorza-
ken die een inbreuk oplevert op artikel 2 van het voornoemde besluit, dat uitgevaardigd is 
ter uitvoering van artikel 9 van de ordonnantie van de gewestraad van 17 juli 1997 betref-
fende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving. In april 2004 werden 747 
inbreuken vastgesteld op welbepaalde plaatsen in het Brussels gewest, die werden veroor-
zaakt door 607 vluchten op een totaal van 10.315 vluchten vanuit Brussel-Nationaal. De 
door de (verweerders) overgelegde stukken bewijzen dat de geluidshinder in het Brusselse 
Gewest sinds 2004 aanzienlijk is toegenomen, vooral 's nachts (stukken IV. 1, 3, 4, 8, 9 en 
V.2). Zo vergelijkt een verslag van het geluidslaboratorium van het B.I.M. (mei 2004) ge-
luidsmetingen van vliegtuigen op een welbepaald meetpunt in Sint-Pieters-Woluwe in 
2001 en 2004 en komt het tot de slotsom dat de geluidshinder aanzienlijk is toegenomen 
ondanks een daling van het totale volume van het luchtverkeer [stuk IV. 9 van het dossier 
van de (verweerders)].

De herhaalde overschrijdingen van de geluidsgrenswaarden vormen,  bovendien,  een 
kennelijke inbreuk op het recht op een gezond leefmilieu, dat wordt gewaarborgd door ar-
tikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet, in onderling verband met de voornoemde Brus-
sels milieuregels. Uit het onderzoek van de voornoemde geluidsmetingen blijkt duidelijk 
dat de 'geluidshinder' (in de zin van artikel 20 van de ordonnantie van 17 juli 1997) bewe-
zen is, dat de herhaling van die hinder het leefmilieu aantast, dat die hinder voorkomt tij-
dens periodes van slaap en niet zo intens was vóór de toepassing van het 'plan Anciaux 
bis' [zie verslag van het bureau A-Tech, stuk L8 van het dossier van de (verweerders)].

Deze vordering tot staking strekt er niet toe, in tegenstelling tot wat B.A.T.A. beweert, 
ten laste van de luchtvaartmaatschappijen strafrechtelijke inbreuken te laten vaststellen, 
maar wel maatregelen op te leggen om de herhaling van geluidshinder te voorkomen en 
om te beletten dat het milieu schade lijdt, met inbegrip van ernstige schade aan de gezond-
heid van de omwonenden.

Er is dus voldaan aan de voorwaarden voor de vordering tot staking, en de oorspronke-
lijke vordering ten aanzien van de Belgische Staat is gegrond".

Grieven
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Eerste onderdeel
Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-

scherming  van  het  leefmilieu  bepaalt  dat,  onverminderd  de  bevoegdheid  van  andere 
rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen, de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek van de procureur des Konings, van een administratieve overheid 
of van een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2, het bestaan vaststelt van een zelfs 
onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige drei-
ging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnan-
ties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu.

De op grond van die bepaling geadieerde rechter mag evenwel geen inbreuk of een ern-
stige dreiging voor een inbreuk op een onwettig besluit  of een onwettige verordening 
vaststellen. Krachtens artikel 159 van de Grondwet moet de rechter immers de toepassing 
van elk onwettig besluit of elke onwettige verordening weigeren.

Het besluit of de verordening waarvan de steller, door die norm uit te vaardigen, zijn 
bevoegdheid te buiten is gegaan, met inbegrip van de territoriale bevoegdheid, is onwet-
tig.

Krachtens artikel 3 van de Grondwet is het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een van de 
drie gewesten van het Koninkrijk België.

Volgens artikel 39 van de Grondwet draagt de wet aan de gewestelijke organen die zij 
opricht en die samengesteld zijn uit verkozen mandatarissen de bevoegdheid op om de 
aangelegenheden te regelen die zij aanduidt, met uitzondering van die bedoeld in de arti-
kelen 30 en 127 tot 129 en dit binnen het gebied en op de wijze die zij bepaalt. Die wet 
moet met een bijzondere meerderheid worden aangenomen.

Volgens artikel 134 van de Grondwet bepalen de wetten ter uitvoering van artikel 39 de 
rechtskracht van de regelen die de organen, welke zij oprichten, uitvaardigen in de aange-
legenheden, welke zij aanduiden. Zij kunnen aan die organen de bevoegdheid toekennen 
om decreten met kracht van wet uit te vaardigen op het gebied en op de wijze die zij bepa-
len.

Uit de onderlinge samenhang van die bepalingen volgt dat het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest slechts toegewezen bevoegdheden heeft, anders gezegd dat het slechts bevoegd is 
voor de aangelegenheden en binnen de perken van het gebied die zijn vastgesteld door de 
bijzondere wetten ter uitvoering van de Grondwet.

Dat beginsel volgt eveneens a contrario uit artikel 35 van de Grondwet, dat nog niet van 
kracht is. Die bepaling legt immers het omgekeerde beginsel vast, namelijk dat de federa-
le Staat slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt, terwijl de deelregeringen over 
de residuaire bevoegdheid beschikken.

Artikel 2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse In-
stellingen bepaalt dat het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt ge-
vormd door het grondgebied van het administratief arrondissement "Brussel-Hoofdstad" 
zoals het bestaat op het ogenblik van de inwerkingtreding van die wet. De omvang van het 
grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt, voor zoveel als nodig, be-
vestigd door het onderling verband tussen de artikelen 1, 3, 4 en 5 van de Grondwet.

Artikel 7, tweede lid, van de voornoemde wet bepaalt dat de ordonnanties van het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest van toepassing zijn in het grondgebied bedoeld in artikel 2, 
§1, van die wet.

Uit artikel 8, eerste lid, van de voornoemde wet van 12 januari 1989, dat artikel 20 van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen toepasselijk maakt 
op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met inachtneming van de noodzakelijke aanpas-
singen, volgt dat de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest de verordeningen 
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en besluiten uitvaardigt  die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de ordonnanties, 
zonder dat zij daarbij ooit de ordonnanties zelf kan opheffen of vrijstelling kan verlenen 
van de tenuitvoerlegging ervan.

Uit artikel 38 van de voornoemde wet van 12 januari 1989, dat artikel 78 van de voor-
noemde wet van 8 augustus 1980 met inachtneming van de noodzakelijke aanpassingen 
toepasselijk maakt op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, volgt dat de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering geen andere bevoegdheden heeft dan welke de Grondwet en de krach-
tens deze uitgevaardigde wetten en ordonnanties haar uitdrukkelijk toewijzen.

De artikelen 4 en 8, eerste lid, van de voornoemde wet van 12 januari 1989, die de arti-
kelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, eerste lid, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, en 19 van de voor -
noemde wet van 8 augustus 1980 toepasselijk maken op het Brusselse Hoofdstedelijk Ge-
west, kennen dat gewest sommige materiële bevoegdheden toe inzake (i) de bescherming 
van het leefmilieu en inzonderheid de strijd tegen de geluidshinder, (ii) de uitrusting en de 
uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de lucht-
haven Brussel-Nationaal, (iii) het overleg voor het luchtverkeer op de regionale luchtha-
vens en openbare vliegvelden, en voor de rechten die er betrekking op hebben en (iv) het 
betrokken worden bij het ontwerpen van de regels van de algemene politie en de regle-
mentering op het verkeer en vervoer, alsook van de technische voorschriften inzake ver-
keers- en vervoermiddelen, en bij het ontwerpen van de regels betreffende de organisatie 
en de uitwerking van de veiligheid van het luchtverkeer op de regionale luchthavens en de 
openbare vliegvelden. Die bepalingen verlenen het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ech-
ter slechts de bevoegdheid om die aangelegenheden te regelen voor zover het voorwerp 
van de door het gewest op die grond uitgevaardigde normen gelokaliseerd zijn op het 
grondgebied van het gewest.  Bijgevolg kan geen enkele van die bepalingen in die zin 
worden uitgelegd dat ze het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een bevoegdheid verlenen 
om die aangelegenheden te regelen wanneer ze buiten zijn grondgebied zijn gelokaliseerd.

Uit het onderling verband tussen de hierboven aangewezen bepalingen van de voor-
noemde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 volgt dat het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest - ongeacht of het handelt bij wege van ordonnanties, dan wel bij wege van 
besluiten van zijn regering - geen bevoegdheid heeft om een aangelegenheid te regelen 
die buiten het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest valt.

Krachtens het internationale verdragsrecht, en in het bijzonder de artikelen 1 en 2 van 
het Verdrag van 7 december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart (goedge-
keurd bij de wet van 30 april 1947), volgens welke elke Staat de volledige en uitsluitende 
souvereiniteit over de luchtruimte boven zijn grondgebied heeft, wordt het luchtruim be-
schouwd als een onderdeel van het grondgebied van de federale Staat. Artikel 2 van de 
voormelde wet van 12 januari 1989 wijkt van dit beginsel geenszins af, zodat het lucht-
ruim boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een onderdeel van het luchtruim van de 
federale Staat blijft. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus niet bevoegd om een aan-
gelegenheid te regelen die tot het luchtruim boven het grondgebied van dat Gewest be-
hoort.

Krachtens de hierboven vermelde bepalingen van de voormelde wetten van 12 januari 
1989 en 8 augustus 1980, moet de bevoegdheid om normen te bepalen die de door een ac-
tiviteit voortgebrachte geluidshinder bestrijden, gelokaliseerd worden op de plaats waar 
die activiteit plaatsvindt en niet op de plaats waar de gevolgen van die activiteit ondergaan 
worden.

Zo moet de bevoegdheid om normen te bepalen die de door een vliegtuig voortgebrach-
te  geluidshinder  bestrijden,  gelokaliseerd  worden  in  het  luchtruim  waar  dat  vliegtuig 
vliegt en niet op het grondgebied waar de door dat vliegtuig voortgebrachte geluidshinder 
uiteindelijk waargenomen wordt.
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Bijgevolg behoort de bevoegdheid om de normen te bepalen die de geluidshinder die 
voortgebracht wordt door vliegtuigen in het luchtruim boven het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, niet tot dat gewest, aangezien het niet bevoegd is voor 
het luchtruim boven zijn grondgebied.

Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 
juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving bestraft, 
met een geldboete, al wie rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder veroorzaakt, of laat 
voortduren, die de door de regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen worden bepaald krachtens artikel 9 van de voormelde ordonnantie, dat de 
Brussels Hoofdstedelijke Regering machtigt om alle maatregelen te nemen om met name 
1°) de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de maximale emissie- of im-
missienormen te bepalen, 2°) aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsbronnen vast te 
stellen, op grond van verschillende criteria en 3°) het gebruik van toestellen, tuigen of 
voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlijke geluiden of trillingen voort-
brengen of kunnen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit 
van 27 mei  1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder  voortgebracht  door  het 
luchtverkeer  aangenomen,  dat,  zoals  uit  zijn  aanhef  en inzonderheid uit  zijn  artikel  2 
blijkt, tot doel heeft maximale normen te bepalen om de geluidshinder te beperken die 
voortgebracht  wordt  door  het  luchtverkeer  boven  het  grondgebied  van  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

A. De voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 moet conform de Grondwet en de voor-
melde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 uitgelegd worden.

Bijgevolg moet artikel 9 van die ordonnantie zo uitgelegd worden dat het de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering slechts machtigt om maatregelen ter uitvoering van die bepaling 
te nemen, voor zover de geluidsbronnen en de toestellen, tuigen en voorwerpen waarop 
die uitvoeringsmaatregelen betrekking hebben, wel degelijk tot de territoriale bevoegd-
heid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren.

Die bepaling moet derhalve zo uitgelegd worden dat het de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering niet machtigt om normen te bepalen voor de geluidshinder die voortgebracht 
wordt door vliegtuigen in de luchtruimte boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan-
gezien die luchtruimte niet tot het grondgebied van dat gewest behoort.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft haar bevoegdheid dus overschreden door 
het voormelde besluit van 27 mei 1999 aan te nemen, hetwelk tot doel heeft maximale 
normen te bepalen om de geluidshinder die voortgebracht wordt door het luchtverkeer bo-
ven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beperken.

Dat besluit is bijgevolg onwettig en de gerechten kunnen het dus niet toepassen (artikel 
159 van de Grondwet).

De rechter die krachtens de voormelde wet van 12 januari 1993 van de zaak kennis-
neemt, kan bijgevolg geen inbreuk op dat onwettig besluit vaststellen.

Het bestreden arrest beslist dat de eerste verweerster, door op grond van de wet van 12 
januari 1993 een vordering tot staking van de inbreuken op artikel 2 van het voormelde 
besluit van 27 mei 1999 en op artikel 20 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1999 
bij de rechter aanhangig te maken, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden optreedt, 
aangezien haar vordering betrekking heeft op de naleving van de bestaande normen inza-
ke leefmilieu. Het beslist eveneens dat het besluit van 27 mei 1999 niet onwettig is, op 
grond, met name, dat het niet tot doel heeft de geluidshinder te regelen die voortgebracht 
wordt door het luchtverkeer in het luchtruim of op de luchthaven, maar die welke in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de grond waargenomen wordt. Het beslist ten slotte 
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dat de vliegtuigen die op de luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen overeen-
komstig de beslissingen van de Belgische Staat en de instructies van B.I.A.C. en van 
Belgocontrol, geluidshinder veroorzaken die een inbreuk vormt op artikel 2 van het voor-
melde besluit van 27 mei 1999 en, bijgevolg, op artikel 20 van de voormelde ordonnantie 
van 17 juli 1997 en op artikel 23 van de Grondwet.

Aldus past het bestreden arrest een onwettig besluit toe, met name het voormelde be-
sluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en van alle bepalingen 
van het voormelde besluit), miskent het de regel volgens welke het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt (schending van de artikelen 
3, 35, 39 en 134 van de Grondwet) en zijn regering niet bevoegd is om bij besluit normen 
te bepalen voor de geluidshinder die voortgebracht wordt door vliegtuigen in het lucht-
ruim boven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schending van het 
Verdrag van 7 december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart,  goedge-
keurd bij de wet van 30 april 1947, inzonderheid van zijn artikelen 1 en 2, en, voor zover 
nodig, van de voormelde wet van 30 april 1947, van de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, 
eerste lid, en 38 van de voormelde wet van 12 januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, 
eerste lid, 1°, X, eerste lid, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de voormelde wet van 
8 augustus 1980 en, voor zover nodig, van de artikelen 1, 3, 4 en 5 van de Grondwet), 
schendt het de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997, in zoverre het deze zo uitlegt dat 
ze de Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigt om normen te bepalen voor de ge-
luidshinder die voortgebracht wordt door vliegtuigen in het luchtruim boven het grondge-
bied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schending van de voormelde ordonnantie, 
en inzonderheid van haar artikel 9), beslist het ten onrechte dat een inbreuk op dat besluit, 
bijgevolg, een inbreuk van artikel 20 van de voormelde ordonnantie en van artikel 23 van 
de Grondwet tot gevolg heeft (schending van die twee bepalingen) en overschrijdt het de 
bevoegdheden die de voormelde wet van 12 januari 1993 aan de rechter toekent om een 
inbreuk op de besluiten en reglementen betreffende de bescherming van het leefmilieu 
vast te stellen (schending van de voormelde wet van 12 januari 1993, en meer bepaald van 
zijn artikel 1).

B. Subsidiair, gesteld dat artikel 9 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 zo 
uitgelegd moet worden dat het de Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigt om het 
voormelde besluit van 27 mei 1999 aan te nemen, dan is die ordonnantie ongrondwettig.

Aangezien het voormelde besluit van 27 mei 1999 op grond van die ordonnantie geno-
men is, is het besluit zelf onwettig.

Bijgevolg past het bestreden arrest zowel een onwettig besluit toe, met name het voor-
melde besluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en van alle 
bepalingen van het voormelde besluit) als een ongrondwettige ordonnantie (schending van 
de voormelde ordonnantie, meer bepaald van haar artikel 9), aangezien die twee wettelijke 
normen strijdig zijn met de regels betreffende de verdeling van bevoegdheden tussen de 
federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schending van het Verdrag van 7 
december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart,  goedgekeurd bij de wet 
van 30 april 1947, inzonderheid van zijn artikelen 1 en 2, en, voor zover nodig, van de 
voormelde wet van 30 april 1947, van de artikelen 3, 35, 39 en 134 van de Grondwet, van 
de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de voormelde wet van 12 januari 
1989 en van de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, eerste lid, 7°, 6, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 
19, 20 en 78 van de voormelde wet van 8 augustus 1980), beslist het ten onrechte dat een 
inbreuk op dat besluit bijgevolg een inbreuk op artikel 20 van de voormelde ordonnantie 
en op artikel 23 van de Grondwet tot gevolg heeft (schending van die twee bepalingen) en 
overschrijdt het de bevoegdheden die de voormelde wet van 12 januari 1993 aan de rech-
ter toekent om een inbreuk op de besluiten en reglementen betreffende de bescherming 
van het leefmilieu vast te stellen (schending van de voormelde wet van 12 januari 1993, 
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en meer bepaald van zijn artikel 1).
Alvorens over die grief uitspraak te doen, dient aan het Arbitragehof, overeenkomstig 

artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, volgende preju-
diciële vraag gesteld te worden :

"Schenden de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de regels betreffende de verdeling 
van bevoegdheden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, en meer bepaald 
de artikelen 1, 3, 4, 5, 35, 39 en 134 van de Grondwet, 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 
38 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellin-
gen, en 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de bijzondere 
wet  van 8 augustus  1980 tot  hervorming der  instellingen,  in  zoverre  ze  de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering machtigen om, enerzijds, waarden voor geluidshinder vast te 
stellen  en,  anderzijds,  de  overschrijdingen  van  die  waarden  door  vliegtuigen  die  het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overvliegen strafbaar te stellen, zo-
dat zij aldus een aangelegenheid regelt die gelokaliseerd is in het luchtruim boven het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

Indien de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving zo uitgelegd moeten worden dat ze 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigen om, enerzijds, waarden vast te stellen 
voor de geluidshinder die aan de grond waargenomen wordt en, anderzijds, de overschrij-
dingen van die waarden door de vliegtuigen die het grondgebied van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest overvliegen strafbaar te stellen, schenden die artikelen dan op zijn minst 
de voormelde bepalingen, gelet op, enerzijds, het federaal karakter van het luchtruim en, 
anderzijds, de territoriale bevoegdheden van de andere gewesten, in zoverre ze de plaats 
waar de geluidshinder waargenomen wordt en niet  de plaats waar het lawaai voortge-
bracht wordt, als aanknopingspunt voor de bevoegdheid van bestrijding van de geluids-
hinder gebruiken?"

Tweede onderdeel
Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-

scherming  van  het  leefmilieu  bepaalt  dat,  onverminderd  de  bevoegdheid  van  andere 
rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen, de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek van met name een administratieve overheid, het bestaan vast-
stelt van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of 
een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, de-
creten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leef-
milieu.

De rechter bij wie de zaak krachtens die bepaling aanhangig wordt gemaakt, kan even-
wel geen inbreuk of ernstige dreiging voor inbreuk op een bepaling van een onwettig be-
sluit of een onwettige verordening vaststellen. Krachtens artikel 159 van de Grondwet 
moet de rechter immers de toepassing van elk onwettig besluit of van elke onwettige ver-
ordening weigeren.

Het besluit of de verordening is onwettig, wanneer de auteur ervan zijn bevoegdheid, 
ook zijn materiële bevoegdheid, overschrijdt door die wettelijke norm goed te keuren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormt krachtens artikel 3 van de Grondwet één 
van de drie gewesten van het Koninkrijk België.

Volgens artikel 39 van de Grondwet draagt de wet aan de gewestelijke organen welke 
zij opricht en welke samengesteld zijn uit verkozen mandatarissen, de bevoegdheid op om 
de aangelegenheden te regelen welke zij aanduidt met uitsluiting van die bedoeld in de ar-
tikelen 30 en 127 tot 129, en dit binnen het gebied en op de wijze die zij bepaalt. Deze 
wet moet worden aangenomen met een bijzondere meerderheid.
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Volgens artikel 134 van de Grondwet bepalen de wetten ter uitvoering van artikel 39 de 
rechtskracht van de regelen die de organen, welke zij oprichten, uitvaardigen in de aange-
legenheden, welke zij aanduiden. Zij kunnen aan deze organen de bevoegdheid toekennen 
om decreten met kracht van wet uit te vaardigen op het gebied en op de wijze die zij bepa-
len.

Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt, wat betekent dat het alleen be-
voegd is voor de aangelegenheden en binnen het gebied zoals deze bepaald worden door 
de bijzondere wetten ter uitvoering van de Grondwet.

Dat beginsel vloeit a contrario eveneens voort uit artikel 35 van de Grondwet, dat nog 
niet van kracht is. Die bepaling voorziet immers in het omgekeerde beginsel, namelijk dat 
de federale Staat slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt,  terwijl de gewesten 
over de resterende bevoegdheid beschikken.

De artikelen 4 en 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrek-
king tot de Brusselse instellingen, die de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, eerste lid, 7°, 
§3, 6°, §4, 3° en 4°, en 19 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen op het Brussels Gewest van toepassing verklaren, kennen dat gewest bepaalde 
materiële bevoegdheden toe inzake (i) bescherming van het leefmilieu en inzonderheid de 
strijd tegen de geluidshinder, (ii) de uitrusting en de exploitatie van de luchthavens en de 
openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal, (iii) overleg 
voor het luchtverkeer op de regionale luchthavens en openbare vliegvelden, en voor de 
rechten die er betrekking op hebben en (iv) betrokkenheid bij het ontwerpen van de regels 
van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en vervoer, alsook van de 
technische voorschriften inzake verkeers- en vervoermiddelen, en bij het ontwerpen van 
de regels betreffende de organisatie en de uitwerking van de veiligheid van het luchtver-
keer op de regionale luchthavens en de openbare vliegvelden.

Die  bevoegdheden worden evenwel  slechts aan het Brussels Hoofdstedelijk  Gewest 
toegekend, voor zover dat gewest niet in de bevoegdheid inzake uitrusting en exploitatie 
van de luchthavens en de openbare vliegvelden treedt, een bevoegdheid die door artikel 6, 
§1, X, eerste lid, 7°, van de voormelde wet van 8 augustus 1980 aan de federale Staat 
voorbehouden wordt.

De bevoegdheid van de federale Staat moet een daadwerkelijke inhoud krijgen, wan-
neer deze voortvloeit uit een voorbehoud dat op de bevoegdheid van de gemeenschappen 
en gewesten gemaakt wordt.

Bijgevolg is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd om normen te bepalen 
ter bestrijding van de door het luchtverkeer voortgebrachte geluidshinder, wanneer deze 
het gevolg is van de exploitatie van de luchthaven Brussel Nationaal. Het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest is bijgevolg niet bevoegd om normen te bepalen ter bestrijding van de 
geluidshinder die voortgebracht wordt door de vliegtuigen die op de luchthaven Brussel 
Nationaal opstijgen en landen.

Daarenboven volgt uit artikel 8, eerste lid, van de voormelde wet van 12 januari 1989, 
dat artikel 20 van de voormelde wet van 8 augustus 1980, met de nodige aanpassingen, op 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toepasselijk maakt, dat de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering de verordeningen maakt en de besluiten neemt die voor de uitvoering van de or-
donnanties nodig zijn, zonder ooit de ordonnanties zelf te mogen schorsen of vrijstelling 
van hun uitvoering te mogen verlenen.

Uit artikel 38 van de voormelde wet van 12 januari 1989, dat artikel 78 van de voor-
melde wet van 8 augustus 1980, met de nodige aanpassingen, op het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest toepasselijk maakt, volgt dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering geen an-
dere  macht  heeft  dan die  welke de Grondwet  en de wetten en decreten krachtens de 
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Grondwet uitgevaardigd, haar uitdrukkelijk toekennen.
Uit het onderling verband tussen de hierboven vermelde wetten van 12 januari 1989 en 

8 augustus 1980 volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noch bij wege van ordon-
nanties noch bij wege van besluiten van zijn regering bevoegd is om normen te bepalen 
ter bestrijding van de geluidshinder die voortgebracht wordt door de vliegtuigen die op de 
luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen.

Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving bestraft, met een 
geldboete, al wie rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder veroorzaakt, of laat voort-
duren, die de door de regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen worden bepaald krachtens artikel 9 van de voormelde ordonnantie, die de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigt om alle maatregelen te treffen om inzonder-
heid 1°) de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de maximale emissie- of 
immissienormen te bepalen, 2°) aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsbronnen vast te 
stellen, op grond van verschillende criteria en 3°) het gebruik van toestellen, tuigen of 
voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlijke geluiden of trillingen voort-
brengen of kunnen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit 
van 27 mei  1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder  voortgebracht  door  het 
luchtverkeer  aangenomen,  dat,  zoals  uit  zijn  aanhef  en inzonderheid uit  zijn  artikel  2 
blijkt, tot doel heeft maximale normen te bepalen om de geluidshinder te beperken die 
voortgebracht  wordt  door  het  luchtverkeer  boven  het  grondgebied  van  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

A. De voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 moet conform de Grondwet en de voor-
melde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 uitgelegd worden.

Bijgevolg moet artikel 9 van die ordonnantie zo uitgelegd worden dat het de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering slechts machtigt om ter uitvoering van die bepaling maatregelen 
te nemen, voor zover de geluidshinder waarop die maatregelen betrekking hebben, niet 
voortgebracht wordt door de exploitatie van de luchthaven Brussel Nationaal.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft haar bevoegdheid dus overschreden door 
het voormelde besluit van 27 mei 1999 goed te keuren, in zoverre ze de maximale normen 
bepaalt om de geluidshinder te beperken die voortgebracht wordt door de vliegtuigen die 
op de luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen.

Dat besluit is dus in zoverre onwettig en de gerechten kunnen het dus niet toepassen 
(artikel 159 van de Grondwet).

De rechter die krachtens de voormelde wet van 12 januari 1993 van de zaak kennis-
neemt, kan bijgevolg geen inbreuk op dat onwettig besluit vaststellen, in zoverre die in-
breuk verband houd met de geluidshinder die voortgebracht wordt door het verkeer van 
opstijgende en landende vliegtuigen.

Het bestreden arrest beslist dat de eerste verweerster, door op grond van de wet van 12 
januari 1993 een vordering tot staking van de inbreuken op artikel 2 van het voormelde 
besluit van 27 mei 1999 en artikel 20 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1999 bij 
de rechter in te stellen, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden optreedt, aangezien haar 
vordering betrekking heeft op de naleving van de bestaande normen inzake leefmilieu. 
Het beslist eveneens dat het besluit van 27 mei 1999 niet onwettig is, op grond, met name, 
dat het niet tot doel heeft de geluidshinder te regelen die voortgebracht wordt door het 
luchtverkeer in het luchtruim of op de luchthaven, maar die welke in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest aan de grond waargenomen wordt. Het beslist ten slotte dat de vliegtui-
gen die op de luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen overeenkomstig de beslis-



Nr. 669 - 21.12.06 HOF VAN CASSATIE 2731 

singen van de Belgische Staat en de instructies van B.I.A.C. en van Belgocontrol, geluids-
hinder veroorzaken die een inbreuk vormt op artikel 2 van het voormelde besluit van 27 
mei 1999 en, bijgevolg, op artikel 20 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 en 
op artikel 23 van de Grondwet.

Aldus past het bestreden arrest een onwettig besluit toe, met name het voormelde be-
sluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en van alle bepalingen 
van het voormelde besluit), miskent het de regel volgens welke het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt (schending van de artikelen 
3, 35, 39 en 134 van de Grondwet) en zijn regering niet bevoegd is om bij besluit normen 
te  bepalen voor  de geluidshinder  die  voortgebracht  wordt  door  vliegtuigen  die  op  de 
luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen (schending van de artikelen 2,  4,  7, 
tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de voormelde wet van 12 januari 1989 en van de arti-
kelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, eerste lid, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de 
voormelde wet van 8 augustus 1980), schendt het de voormelde ordonnantie van 17 juli 
1997, in zoverre het deze zo uitlegt dat ze de Brusselse Hoofdstedelijke Regering mach-
tigt om normen te bepalen voor de geluidshinder die voortgebracht wordt door vliegtuigen 
in het luchtruim boven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schen-
ding van de voormelde ordonnantie, en inzonderheid van haar artikel 9), beslist het ten 
onrechte dat een inbreuk op dat besluit, bijgevolg, een inbreuk van artikel 20 van de voor-
melde ordonnantie en van artikel 23 van de Grondwet tot gevolg heeft (schending van die 
twee bepalingen) en overschrijdt het de bevoegdheden die de voormelde wet van 12 janu-
ari 1993 aan de rechter toekent om een inbreuk op de besluiten en reglementen betreffen-
de de bescherming van het leefmilieu vast te stellen (schending van de voormelde wet van 
12 januari 1993, en meer bepaald van zijn artikel 1).

B. Subsidiair, gesteld dat artikel 9 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 zo 
uitgelegd moet worden dat het de Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigt om het 
voormelde besluit van 27 mei 1999 aan te nemen, dan is die ordonnantie ongrondwettig

Aangezien het voormelde besluit van 27 mei 1999 op grond van die ordonnantie geno-
men is, is het besluit zelf onwettig.

Bijgevolg past het bestreden arrest zowel een onwettig besluit toe, met name het voor-
melde besluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en van alle 
bepalingen van het voormelde besluit) als een ongrondwettige ordonnantie (schending van 
de voormelde ordonnantie, meer bepaald van haar artikel 9), aangezien die twee wettelijke 
normen strijdig zijn met de regels betreffende de verdeling van bevoegdheden tussen de 
federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schending van de artikelen 3, 35, 
39 en 134 van de Grondwet, van de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de 
voormelde wet van 12 januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, eerste 
lid, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de voormelde wet van 8 augustus 1980), be-
slist het ten onrechte dat een inbreuk op dat besluit bijgevolg een inbreuk op artikel 20 
van de voormelde ordonnantie en op artikel 23 van de Grondwet tot gevolg heeft (schen-
ding van die twee bepalingen) en overschrijdt het de bevoegdheden die de voormelde wet 
van 12 januari 1993 aan de rechter toekent om een inbreuk op de besluiten en reglementen 
betreffende de bescherming van het leefmilieu vast te stellen (schending van de voormel-
de wet van 12 januari 1993, en meer bepaald van zijn artikel 1).

Alvorens over die grief uitspraak te doen, dient aan het Arbitragehof, overeenkomstig 
artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, volgende preju-
diciële vraag gesteld te worden :

"Schenden de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de regels betreffende de verdeling 
van bevoegdheden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, en meer bepaald 
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de artikelen 3, 35, 39 en 134 van de Grondwet, 4, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere 
wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, en 6, §1, II, eerste 
lid, 1°, X, eerste lid, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de voormelde wet van 8 au-
gustus 1980 tot hervorming der instellingen, in zoverre ze de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering machtigen om, enerzijds, waarden voor geluidshinder vast te stellen en, ander-
zijds, de overschrijdingen van die waarden door vliegtuigen die op de luchthaven Brussel 
Nationaal opstijgen en landen, strafbaar te stellen, zodat zij aldus een aangelegenheid re-
gelt die tot de uitsluitende materiële bevoegdheid van de federale Staat behoort?".

Derde onderdeel
Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-

scherming  van  het  leefmilieu  bepaalt  dat,  onverminderd  de  bevoegdheid  van  andere 
rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen, de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek van met name een administratieve overheid, het bestaan vast-
stelt van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of 
een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, de-
creten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leef-
milieu.

De rechter bij wie de zaak krachtens die bepaling aanhangig wordt gemaakt, kan even-
wel geen inbreuk of ernstige dreiging voor inbreuk op een bepaling van een onwettig be-
sluit of een onwettige verordening vaststellen. Krachtens artikel 159 van de Grondwet 
moet de rechter immers de toepassing van elk onwettig besluit of van elke onwettige ver-
ordening weigeren.

Het besluit of de verordening is onwettig, wanneer de auteur ervan zijn bevoegdheid, 
ook zijn materiële bevoegdheid, overschrijdt door die wettelijke norm goed te keuren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormt krachtens artikel 3 van de Grondwet één 
van de drie gewesten van het Koninkrijk België.

Volgens artikel 39 van de Grondwet draagt de wet aan de gewestelijke organen welke 
zij opricht en welke samengesteld zijn uit verkozen mandatarissen, de bevoegdheid op om 
de aangelegenheden te regelen welke zij aanduidt met uitsluiting van die bedoeld in de ar-
tikelen 30 en 127 tot 129, en dit binnen het gebied en op de wijze die zij bepaalt. Deze 
wet moet worden aangenomen met een bijzondere meerderheid.

Volgens artikel 134 van de Grondwet bepalen de wetten ter uitvoering van artikel 39 de 
rechtskracht van de regelen die de organen, welke zij oprichten, uitvaardigen in de aange-
legenheden, welke zij aanduiden. Zij kunnen aan deze organen de bevoegdheid toekennen 
om decreten met kracht van wet uit te vaardigen op het gebied en op de wijze die zij bepa-
len.

Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt, wat betekent dat het alleen be-
voegd is voor de aangelegenheden en binnen het gebied zoals deze bepaald worden door 
de bijzondere wetten ter uitvoering van de Grondwet.

Dat beginsel vloeit a contrario eveneens voort uit artikel 35 van de Grondwet, dat nog 
niet van kracht is. Die bepaling voorziet immers in het omgekeerde beginsel, namelijk dat 
de federale Staat slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt,  terwijl  de gewesten 
over de resterende bevoegdheid beschikken.

De artikelen 4 en 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrek-
king tot de Brusselse instellingen, die de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, eerste lid, 7°, 
§3, 6°, §4, 3° en 4°, en 19 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen, op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing verklaren, kennen dat 
gewest bepaalde materiële bevoegdheden toe inzake (i) bescherming van het leefmilieu en 
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inzonderheid de strijd tegen de geluidshinder, (ii) de uitrusting en de exploitatie van de 
luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Na-
tionaal, (iii) overleg voor het luchtverkeer op de regionale luchthavens en openbare vlieg-
velden, en voor de rechten die er betrekking op hebben en (iv) betrokkenheid bij het ont-
werpen van de regels van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en ver-
voer, alsook van de technische voorschriften inzake verkeers- en vervoermiddelen, en bij 
het ontwerpen van de regels betreffende de organisatie en de uitwerking van de veiligheid 
van het luchtverkeer op de regionale luchthavens en de openbare vliegvelden.

Die  bevoegdheden worden evenwel  slechts aan het Brussels Hoofdstedelijk  Gewest 
toegekend, voor zover dat gewest niet in de bevoegdheid inzake uitrusting en exploitatie 
van de luchthavens en de openbare vliegvelden treedt, een bevoegdheid die door artikel 6, 
§1, X, 7°, van de voormelde wet van 8 augustus 1980 aan de federale Staat voorbehouden 
wordt.

Hoewel het gebrek aan samenwerking tussen de federale en de gewestelijke wetgever 
in een aangelegenheid waarvoor de bijzondere wetgever niet in een verplichte samenwer-
king voorziet, in de regel geen miskenning van de regels betreffende de verdeling van be-
voegdheden tussen de federale Staat en het betrokken gewest vormt, volgt uit het alge-
meen rechtsbeginsel van de evenredige bevoegdheidsuitoefening evenwel dat, indien de 
bevoegdheden van de twee wetgevers nauw met elkaar verbonden zijn, deze slechts in sa-
menwerkingsverband uitgeoefend kunnen worden.

Zelfs in de veronderstelling dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is om de 
bestrijding van de geluidshinder van vliegtuigen die op de luchthaven Brussel Nationaal 
opstijgen en landen, te regelen - quod non -, is die bevoegdheid te dezen nauw verbonden 
met de bevoegdheid van de federale Staat inzake de exploitatie van deze luchthaven.

Bijgevolg is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd om eenzijdig en zonder 
voorafgaande samenwerking met de federale Staat normen te bepalen ter bestrijding van 
de geluidshinder die voortgebracht wordt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op 
de luchthaven Brussel Nationaal. Bij gebrek aan een dergelijke samenwerking is het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest bijgevolg niet bevoegd om die aangelegenheid te regelen.

Daarenboven volgt uit artikel 8, eerste lid, van de voormelde wet van 12 januari 1989, 
dat artikel 20 van de voormelde wet van 8 augustus 1980, met de nodige aanpassingen, op 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toepasselijk maakt, dat de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering de verordeningen maakt en de besluiten neemt die voor de uitvoering van de or-
donnanties nodig zijn, zonder ooit de ordonnanties zelf te mogen schorsen of vrijstelling 
van hun uitvoering te mogen verlenen.

Uit artikel 38 van de voormelde wet van 12 januari 1989, dat artikel 78 van de voor-
melde wet van 8 augustus 1980, met de nodige aanpassingen, op het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest toepasselijk maakt, volgt dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering geen an-
dere bevoegdheid heeft dan die welke de Grondwet en de wetten en decreten krachtens de 
Grondwet uitgevaardigd, haar uitdrukkelijk toekennen.

Uit het onderling verband tussen de hierboven vermelde wetten van 12 januari 1989 en 
8 augustus 1980 volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noch bij wege van ordon-
nanties noch bij wege van besluiten van zijn regering bevoegd is om normen te bepalen 
ter bestrijding van de geluidshinder die voortgebracht wordt door de vliegtuigen die op de 
luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen.

Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving bestraft, met een 
geldboete, al wie rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder veroorzaakt, of laat voort-
duren, die de door de regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen worden bepaald krachtens artikel 9 van de voormelde ordonnantie, die de 
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Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigt om alle maatregelen te treffen om inzonder-
heid 1°) de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de maximale emissie- of 
immissienormen te bepalen, 2°) aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsbronnen vast te 
stellen, op grond van verschillende criteria en 3°) het gebruik van toestellen, tuigen of 
voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlijke geluiden of trillingen voort-
brengen of kunnen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit 
van 27 mei  1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder  voortgebracht  door  het 
luchtverkeer goedgekeurd,  dat,  zoals uit  zijn aanhef  en inzonderheid uit  zijn artikel  2 
blijkt, tot doel heeft maximale normen te bepalen om de geluidshinder te beperken die 
voortgebracht  wordt  door  het  luchtverkeer  boven  het  grondgebied  van  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

A. De voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 moet conform de Grondwet en de voor-
melde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 uitgelegd worden.

Bijgevolg moet artikel 9 van die ordonnantie zo uitgelegd worden dat het de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering slechts machtigt om ter uitvoering van die bepaling uitvoerings-
maatregelen te nemen ter bestrijding van de geluidshinder die voortgebracht wordt door 
het verkeer van vliegtuigen die op de luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen, 
voor zover ze samenwerkt met de federale Staat, die als enige voor de exploitatie van die 
luchthaven bevoegd is.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft haar bevoegdheid dus overschreden door 
het voormelde besluit van 27 mei 1999 goed te keuren, in zoverre ze de maximale normen 
bepaalt om de geluidshinder te beperken die voortgebracht wordt door de vliegtuigen die 
op de luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen.

Dat besluit is in zoverre bijgevolg onwettig en de gerechten kunnen het dus niet toepas-
sen (artikel 159 van de Grondwet).

De rechter die krachtens de voormelde wet van 12 januari 1993 van de zaak kennis-
neemt, kan bijgevolg geen inbreuk op dat onwettig besluit vaststellen, in zoverre die in-
breuk verband houd met de geluidshinder die voortgebracht wordt door het verkeer van 
opstijgende en landende vliegtuigen.

Het bestreden arrest beslist dat de eerste verweerster, door op grond van de wet van 12 
januari 1993 een vordering tot staking van de inbreuken op artikel 2 van het voormelde 
besluit van 27 mei 1999 en artikel 20 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1999 bij 
de rechter aanhangig te maken, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden optreedt, aange-
zien haar vordering betrekking heeft op de naleving van de bestaande normen inzake leef-
milieu. Het beslist eveneens dat het besluit van 27 mei 1999 niet onwettig is, op grond, 
met name, dat het de uitoefening van de federale bevoegdheid inzake beheer van de lucht-
haven niet op onevenredige wijze beperkt. Het beslist ten slotte dat de vliegtuigen die op 
de luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen overeenkomstig de beslissingen van 
de Belgische Staat en de instructies van B.I.A.C. en van Belgocontrol, geluidshinder ver-
oorzaken die een inbreuk vormt op artikel 2 van het voormelde besluit van 27 mei 1999 
en, bijgevolg, op artikel 20 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 en op artikel 
23 van de Grondwet.

Aldus past het bestreden arrest een onwettig besluit toe, met name het voormelde be-
sluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en van alle bepalingen 
van het voormelde besluit), miskent het de regel volgens welke het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt (schending van de artikelen 
3, 35, 39 en 134 van de Grondwet) en zijn regering niet bevoegd is om, eenzijdig en zon-
der voorafgaande samenwerking met de federale Staat, bij besluit normen te bepalen voor 
de geluidshinder die voortgebracht wordt door vliegtuigen die op de luchthaven Brussel 
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Nationaal opstijgen en landen (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de even-
redige bevoegdheidsuitoefening en schending van de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste 
lid, en 38 van de voormelde wet van 12 januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, eerste 
lid, 1°, X, eerste lid, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de voormelde wet van 8 au-
gustus 1980), schendt het de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997, in zoverre het deze 
zo uitlegt dat ze de Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigt om normen te bepalen 
voor  de geluidshinder  die voortgebracht  wordt  door  vliegtuigen die  op de luchthaven 
Brussel Nationaal opstijgen en landen (schending van de voormelde ordonnantie, en in-
zonderheid van haar artikel 9), beslist het ten onrechte dat een inbreuk op het voormelde 
besluit van 27 mei 1999, bijgevolg, een inbreuk van artikel 20 van de voormelde ordon-
nantie en van artikel 23 van de Grondwet tot gevolg heeft (schending van die twee bepa-
lingen) en overschrijdt het de bevoegdheden die de voormelde wet van 12 januari 1993 
aan de rechter toekent om een inbreuk op de besluiten en reglementen betreffende de be-
scherming van het leefmilieu vast te stellen (schending van de voormelde wet van 12 ja-
nuari 1993, en meer bepaald van zijn artikel 1).

B. Subsidiair, gesteld dat artikel 9 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 zo 
uitgelegd moet worden dat het de Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigt om het 
voormelde besluit van 27 mei 1999 aan te nemen, dan is die ordonnantie ongrondwettig.

Aangezien het voormelde besluit van 27 mei 1999 op grond van die ordonnantie geno-
men is, is het besluit zelf onwettig.

Bijgevolg past het bestreden arrest zowel een onwettig besluit toe, met name het voor-
melde besluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en van alle 
bepalingen van het voormelde besluit) als een ongrondwettige ordonnantie (schending van 
de voormelde ordonnantie, meer bepaald van haar artikel 9), aangezien die twee wettelijke 
normen strijdig zijn met de regels betreffende de verdeling van bevoegdheden tussen de 
federale  Staat  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  (miskenning  van  het  algemeen 
rechtsbeginsel van de evenredige bevoegdheidsuitoefening en schending van de artikelen 
3, 35, 39 en 134 van de Grondwet, van de artikelen 2, 4, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 
van de voormelde wet van 12 januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, 6, 
X, 7°, §3, 6°, 6, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de voormelde wet van 8 augustus 1980), 
beslist het ten onrechte dat een inbreuk op dat besluit bijgevolg een inbreuk op artikel 20 
van de voormelde ordonnantie en op artikel 23 van de Grondwet tot gevolg heeft (schen-
ding van die twee bepalingen) en overschrijdt het de bevoegdheden die de voormelde wet 
van 12 januari 1993 aan de rechter toekent om een inbreuk op de besluiten en reglementen 
betreffende de bescherming van het leefmilieu vast te stellen (schending van de voormel-
de wet van 12 januari 1993, en meer bepaald van zijn artikel 1).

Alvorens over die grief uitspraak te doen, dient aan het Arbitragehof, overeenkomstig 
artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de volgende pre-
judiciële vraag gesteld te worden :

"Schenden de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de regels betreffende de verdeling 
van bevoegdheden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, en meer bepaald 
de artikelen 3, 35, 39 en 134 van de Grondwet, 4, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere 
wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, en 6, §1, II, eerste 
lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de voormelde wet van 8 augustus 1980 
tot  hervorming  der  instellingen,  in  zoverre  ze  de Brusselse  Hoofdstedelijke  Regering 
machtigen om, enerzijds, waarden voor geluidshinder te bepalen en, anderzijds, de over-
schrijdingen van die waarden door vliegtuigen die op de luchthaven Brussel Nationaal op-
stijgen en landen, strafbaar te stellen, zodat zij aldus een aangelegenheid die nauw ver-
bonden is met de bevoegdheid van de federale Staat inzake exploitatie van de luchthaven 
Brussel Nationaal, eenzijdig en zonder voorafgaande samenwerking regelt?".
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Vierde onderdeel
Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-

scherming  van  het  leefmilieu  bepaalt  dat,  onverminderd  de  bevoegdheid  van  andere 
rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen, de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek van met name een administratieve overheid, het bestaan vast-
stelt van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of 
een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, de-
creten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leef-
milieu.

De rechter bij wie de zaak krachtens die bepaling aanhangig wordt gemaakt, kan even-
wel geen schending van een grondwettelijke bepaling vaststellen.

Het  bestreden arrest  beslist  dat  de herhaalde overschrijdingen van de grenswaarden 
kennelijke inbreuken vormen op het recht op een gezond leefmilieu, gewaarborgd bij arti-
kel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet, in samenhang met de Brusselse reglementering be-
doeld in het eerste onderdeel van het middel.

Indien, bijgevolg, het bestreden arrest zo moet worden uitgelegd dat het oordeelt dat die 
grondwettelijke bepaling volstaat als grondslag voor het recht van de verweerders om de 
bij het arrest uitgesproken veroordelingen te verkrijgen, dan overschrijdt het bestreden ar-
rest de bevoegdheden die de voormelde wet van 12 januari 1993 aan de rechter toekent in-
zake bescherming van het leefmilieu (schending van de voormelde wet van 12 januari 
1993, inzonderheid artikel 1, en van artikel 23 van de Grondwet).

Daarenboven bepaalt artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet alleen dat elke Belg 
recht heeft op een gezond leefmilieu, zonder enige norm ter bestrijding van geluidshinder 
met het oog op de bescherming van het leefmilieu te bepalen, zodat het bestreden arrest 
niet wettig heeft kunnen vaststellen dat de herhaalde overschrijdingen van de door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgestelde grenswaarden kennelijke inbreuken vormen 
op dat artikel 23, derde lid, 4° (schending van die bepaling).

Tot staving van haar cassatieberoep C.05.0465.F voert eiseres een middel aan, gesteld 
als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen
- Verdrag van 7 december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, goedge-

keurd bij de wet van 30 april 1947, inzonderheid de artikelen 1 en 2 ervan, en, voor zoveel 
nodig, de voornoemde wet van 30 april 1947;

- de artikelen 1, 3, 4, 5, 23, 35, 39, 134 en 159 van de Grondwet;
- het proportionaliteitsbeginsel;
- de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de bij-

zondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
- de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere wet van 12 janu-

ari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;
- de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van 

het leefmilieu en meer bepaald artikel 1 ervan;
- de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stede-

lijke omgeving en meer bepaald de artikelen 9 en 20 ervan;
- het besluit van 27 mei 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de 

bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, in al de bepalingen er-
van.

Aangevochten beslissingen
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Het bestreden arrest verklaart het hoofdberoep ten dele en als volgt gegrond: 
"Stelt vast dat de vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Natio-

naal, overeenkomstig de beslissingen van 28 februari, 13 april en 17 mei 2004 van de Bel-
gische Staat en de richtlijnen van B.I.A.C. en van Belgocontrol, in het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest geluidshinder veroorzaken die een inbreuk oplevert of een ernstige drei-
ging vormt voor een inbreuk op artikel 2 van het besluit van 27 mei 1999 van de Brussel-
se Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht 
door het luchtverkeer en van artikel 20 van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving, en die een kennelijke inbreuk is of 
een ernstige dreiging vormt voor een kennelijke inbreuk op artikel 23 van de Grondwet; 

Beveelt de Belgische Staat de vastgestelde overtredingen te doen ophouden binnen drie 
maanden te rekenen vanaf de betekening van dat arrest, op straffe van een dwangsom van 
25.000 euro per vastgestelde overtreding",

en verklaart de incidentele hogere beroepen niet-gegrond, op grond van al zijn redenen 
die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid op grond van de 
volgende redenen:

"De Belgische Staat, B.I.A.C. en Belgocontrol komen tot de slotsom dat de eerste rech-
ter onbevoegd is.

De Belgische Staat houdt staande dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, door een 
vordering tot staken in te stellen, krachtens de wet van 12 januari 1993 betreffende een 
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, in werkelijkheid tracht te bevelen 
dat elke vlucht over het grondgebied van het Gewest door vliegtuigen die opstijgen en 
landen op de luchthaven Brussel-Nationaal, wordt gestaakt en aldus binnen de bevoegdhe-
den treedt van de federale Staat inzake luchtvervoer.

Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-
scherming van het leefmilieu bepaalt dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, 
op verzoek van - onder meer - een administratieve overheid het bestaan kan vaststellen 
van een handeling die een inbreuk is op een of meer bepalingen van wetten, decreten, or-
donnanties, reglementen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu. Hij 
kan dan de staking bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds begonnen is of 
maatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade 
aan het leefmilieu.

De artikelen 6, §1, II, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen en 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brus-
selse Instellingen, verlenen de gewesten de bevoegdheid inzake de bescherming van het 
leefmilieu tegen verontreiniging alsmede inzake de strijd tegen de geluidshinder. De Ge-
westoverheden worden, bovendien, betrokken bij de het ontwerpen van regels over de 
luchtvaart (artikel 6, §4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980).

Daarentegen is de bevoegdheid inzake uitrusting en exploitatie van de luchthaven Brus-
sel-Nationaal een federale aangelegenheid gebleven net zoals die betreffende de regels in-
zake luchtverkeer (artikel 6, §1, X, 7°, §3, 6°, en §4, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980).

Door aan de eerste rechter te vragen dat hij [de eiser en de eerste twee tot bindendver-
klaring van het arrest opgeroepen partijen] beveelt de inbreuken op artikel 2 van het be-
sluit van 27 mei 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrij-
ding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer te staken, handelt het Brussel-
se Hoofdstedelijk Gewest binnen de perken van de bevoegdheden die het krachtens de bij-
zondere wet van 12 januari 1989 toegewezen kreeg, aangezien het gaat om de naleving 
van bestaande milieunormen. De keuze van de wijze waarop de inbreuken moeten worden 
gestaakt, behoort tot de bevoegdheid van de federale Staat.
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Ten onrechte voert de Belgische Staat aan dat de handelwijze van het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest onverenigbaar is met de bewoordingen van artikel 6, §4, 3°, van de bij-
zondere wet van 8 augustus 1980; hij voert immers aan dat het Gewest elke dialoog zou 
geweigerd hebben over de totstandkoming van een gecoördineerd beleid inzake geluids-
hinder, hoewel er op 26 februari 2002 een principeakkoord werd gesloten tussen de fede-
rale regering, de Vlaamse regering en de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Ge-
west, dat werd bevestigd op 16 juli 2002, teneinde de aan geluidshinder blootgestelde ge-
bieden zoveel mogelijk te beperken; door dat akkoord, werd de tenuitvoerlegging van het 
besluit van 27 mei 1999 op 20 september 2002 opgeschort m.b.t. de nachtvluchten en na-
dien opnieuw toegepast op 24 maart 2004, na de inwerkingtreding van het "plan Anciaux 
bis".

De Belgische Staat en Belgocontrol voeren aan dat de rechter die uitspraak doet zoals 
in kort geding, op grond van de wet van 12 januari 1993, niet bevoegd is om op te treden 
tegen de handelingen of het verzuim van de openbare overheid, in casu tegen de onder-
richtingen van 28 februari, 13 april en 17 mei 2004.

Zij vergissen zich echter over het voorwerp van de vordering. Zij strekt immers tot de 
vaststelling en de staking van de geluidshinder die een milieumisdrijf  oplevert  dat  de 
luchtvaartmaatschappijen begaan wanneer zij op de dwingende onderrichtingen van de 
Belgische Staat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest overvliegen. De in de wet van 12 ja-
nuari 1993 bedoelde, met het milieurecht strijdige handelingen zijn geen rechtscheppende 
administratieve handelingen maar materiële activiteiten, die eventueel door een admini-
stratieve handeling zijn toegestaan (F. Tulkens, 'La loi du 12 janvier 1993 créant un droit 
d'action en matière de protection de l'environnement - un premier commentaire', in Journ. 
Proc. van 16 april 1993, nr. 237, p. 10). De vordering betreft dus niet de wettigheid van 
die onderrichtingen, met betrekking waartoe procedures tot schorsing of tot vernietiging 
van de administratieve handelingen kunnen worden ingesteld, en trouwens reeds werden 
ingesteld voor de Raad van State. In tegenstelling tot hetgeen Belgocontrol beweert, dient 
de eiser tot staking, wanneer een rechtscheppende administratieve handeling de grondslag 
vormt van een materiële handelwijze, niet met succes de onwettigheid van de administra-
tieve handeling aan te voeren om te bewijzen dat de wijze waarop die handeling ten uit-
voer is gelegd strijdig is met het milieurecht.

De Belgische Staat, Belgocontrol en B.I.A.C. proberen ook de onbevoegdheid van de 
eerste rechter en van het hof [van beroep] om van de vordering kennis te nemen, af te lei-
den uit de onwettigheid van het besluit van de Brusselse regering van 27 mei 1999 en, bij-
gevolg uit het feit dat er geen Belgische milieunormen geschonden zijn. Dat argument is 
een verweermiddel over de zaak zelf en zal hieronder worden onderzocht.

(...)
C) Wettigheid van het besluit van 27 mei 1999
[De Belgische Staat, Belgocontrol en B.I.A.C.] voeren aan dat het besluit van 27 mei 

1999 onwettig zou zijn omdat het de normale uitoefening van de bevoegdheden van de 
Belgische Staat in meer dan één opzicht zou belemmeren.

De omstandigheid dat een beroep tot nietigverklaring van dat besluit hangende is voor 
de Raad van State belet niet dat de gerechtelijke rechter de wettigheid toetst van het be-
sluit op grond waarvan een vordering voor hem wordt ingesteld: krachtens artikel 159 van 
de Grondwet zijn de hoven en rechtbanken bevoegd om de wettigheid te toetsen van de 
administratieve  handelingen,  met  een  individuele  of  reglementerende  draagwijdte,  die 
voor hen zijn gebracht.

1. Miskenning van het algemeen beginsel volgens hetwelk geen enkele overheid, in de 
uitoefening van haar bevoegdheid, maatregelen mag nemen die het voor een andere over-
heid onmogelijk of buitensporig moeilijk maken het haar toevertrouwde beleid op effici-
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ënte wijze voort te zetten.
Met name in zijn arrest nr. 23/92 wees het Arbitragehof erop dat het evenredigheidsbe-

ginsel moest primeren op de uitoefening van de bevoegdheden van de wetgevende over-
heden, of ze nu federaal of gewestelijk zijn. In de uitoefening van haar bevoegdheid mag 
een overheid, zonder dat daartoe redelijke gronden bestaan, geen maatregelen nemen die 
het voor een andere overheid onmogelijk of buitensporig moeilijk maken het haar toever-
trouwde beleid op efficiënte wijze voort te zetten.

In deze zaak moet dus worden nagegaan of de vaststelling van geluidsnormen die aan 
de grond moeten worden nageleefd (immissieniveau van het geluid) in de strijd tegen de 
geluidshinder op onredelijke wijze de uitoefening van de federale bevoegdheid inzake het 
beheer van de luchthavens belemmert.

De (verweerders) voeren aan dat de gewestregering, door het besluit van 27 mei 1999 
uit te vaardigen, het proportionaliteitsbeginsel op de volgende wijze in acht heeft geno-
men:

- door de omschrijving van op de luchthaven gecentreerde gebieden, houdt het rekening 
met de activiteit van de luchthaven door de geluidsnormen hoe langer hoe minder streng 
te maken naarmate men de luchthaven nadert;

- de norm is strenger in rustperiode, 's nachts;
- het vereiste geluidsniveau is gebaseerd op de aanbevelingen van de W.G.O. door een 

geluidsindex te hanteren die bijzonder goed kan worden toegepast op vliegtuiglawaai (ge-
luidsmeting aan de grond of S.E.L., sound exposure level);

- tijdens de aanpassingperiode wordt de toepassing van de norm geëvalueerd.
Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrijding van 

geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, uitgevaardigd ter uitvoering van de or-
donnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 1997 betreffende de strijd 
tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving, legt de geluidsnormen vast, zowel voor 
overdag als voor 's nachts, op grond van geografische criteria, ongeacht de weersomstan-
digheden.

Voor de bepaling van de grenswaarden wordt het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in 
drie gebieden verdeeld. Gebied 2 is het gebied in het noordoosten tussen de gewestgrens 
en de cirkelboog met als centrum het middelpunt van de luchthaven, in de as van de baan 
25L/07R; gebied 1 ligt eveneens in het noordoosten, tussen de gewestgrens, de grens van 
gebied 2 en de cirkelboog met als centrum het middelpunt van de luchthaven; gebied 0 is 
het gewestelijk grondgebied dat buiten de gebieden 1 en 2 valt.

Artikel 2 van het besluit van 27 mei 1999 stelt de in decibel uitgedrukte grenswaarden 
als volgt vast:

a) Het niveau van blootstelling aan geluid, berekend voor bepaald vliegtuig (grenswaar-
de Levt)

- gebied 0: 80 dB overdag en 70 dB 's nachts;
- gebied 1: 90 dB overdag en 80 dB 's nachts;
- gebied 2: 100 dB overdag en 90 dB 's nachts
b) Het specifieke geluidsdrukniveau voor het door vliegtuigen voortgebracht geluid dat 

zich onderscheidt van het omgevingsgeluid en dat voor een bepaalde waarnemingsperiode 
wordt berekend (Lsp vliegtuig)

- gebied 0: 55 dB overdag en 45 dB 's nachts;
- gebied 1: 60 dB overdag en 50 dB 's nachts;
- gebied 2: 65 dB overdag en 55 dB 's nachts
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en een tolerantiegrenswaarde van respectievelijk 9 dB (overdag) en 6 dB ('s nachts), 
vooraleer proces-verbaal wordt opgemaakt.

Volgens de aanbevelingen van de W.G.O. is 50 dB de hindergrens overdag buiten. Stu-
dies beschouwen 55 dB als extreme hindergrens, vanaf waar het geluid de gezondheid kan 
schaden. Voor woningen is 45 dB de aanbevolen maximumgrens van nachtelijk buitenla-
waai.

Het kan dus niet worden betwist dat het besluit van 27 mei 1999, m.b.t. het gebied 0, 
waar de vliegtuigen op hoge hoogte overvliegen, de door de W.G.O. aanbevolen grens-
waarden strikt naleeft. In de twee overige gebieden zijn de door het Brusselse besluit op-
gelegde grenswaarden minder streng dan de aanbevelingen van de W.G.O. Die toestand 
beantwoordt perfect aan de wil om voor de bevolking een grens van geluidskwaliteit te 
garanderen en tevens de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal te vrijwaren: in 
gebied 2, dat wegens de nabijheid van de luchthaven op relatief lage hoogte wordt over-
vlogen, houden de soepelere geluidsgrenzen immers rekening met de luchtcorridors en de 
vereisten betreffende de exploitatie van de luchthaveninfrastructuur. In zoverre rekening 
werd gehouden met de tegenstrijdige belangen, het recht op leefkwaliteit, enerzijds, en de 
vereisten voor de exploitatie van een internationale luchthaven, anderzijds, heeft het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest het proportionaliteitsbeginsel toegepast.

2.  Miskenning van de federale bevoegdheden inzake luchtverkeer en beheer van de 
luchthaven Brussel-Nationaal (artikel 6, §1, X, 7°, §3, 6°, en §4, 3° en 4°, van de bijzon-
dere wet van 8 augustus 1980)

Door de normen te bepalen in het besluit van 27 mei 1999 is de Brusselse regering niet 
in de bevoegdheden van de federale Staat inzake regeling van het luchtvervoer getreden 
en heeft zij evenmin de normale exploitatie van de luchthaven belemmerd.

De geluidsnormen hebben immers geen betrekking op het landen en opstijgen op de 
luchthaven, maar, algemeen gezien, op de bescherming van de bevolking tegen geluids-
hinder voortgebracht door vluchten op het grondgebied van het Brussels Gewest. De om-
standigheid dat de toepassing van het bekritiseerde besluit ertoe zou kunnen leiden dat 
operatoren respectvoller moeten omgaan met de belangen van derden (bijvoorbeeld door 
vliegtuigen niet te overladen, door het geluid van de toestellen te verminderen) impliceert 
niet dat het besluit regels vaststelt inzake luchtverkeer of exploitatie van de luchthaven.

3. Miskenning van de federale bevoegdheden inzake productnormen (artikel 6, §1, II, 
eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980)

De bevoegdheid inzake de strijd tegen geluidshinder kan worden uitgebreid tot de vast-
stelling van normen betreffende geluidshinder ten gevolge van het luchtverkeer zonder 
daarom technische voorschriften betreffende de transportmiddelen op te leggen (product-
normen).

Volgens de leer van het Arbitragehof (arresten 4/95 en 6 tot 10/95), "bepalen product-
normen met name welk niveau van verontreiniging of hinder niet mag worden overschre-
den in de samenstelling of bij de emissies van een product, en kunnen ze specificaties be-
vatten over de eigenschappen, de beproevingsmethoden, het verpakken, het merken en het 
etiketteren van producten".

In deze zaak voert het besluit van 27 mei 1999 geen enkele productnorm in, zoals de 
bepaling van "emissienormen" die krachtens artikel 9 van de ordonnantie van 17 juli 1997 
bepaald moeten worden. Het legt geen enkele geluidsnorm vast waaraan de vliegtuigen 
zouden moeten worden voldoen als ze op de markt worden gebracht; het bepaalt niet dat 
een toestel technisch geen hogere emissie mag hebben dan een grenswaarde in decibel.

De omstandigheid dat de toepassing van het besluit zou kunnen leiden tot de vervan-
ging van bepaalde vliegtuigtypes door andere soorten toestellen impliceert niet dat het be-
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sluit regels vastlegt inzake productnormen.
5. Miskenning van het algemeen beginsel van de federale loyauteit en van de beginse-

len van goede trouw en van behoorlijk bestuur.
Artikel 143, §1, van de Grondwet luidt als volgt: "Met het oog op het vermijden van de 

belangenconflicten, nemen de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissies, in de uitoefening van hun respectieve be-
voegdheden, de federale loyauteit in acht".

De Belgische Staat is van oordeel dat het besluit van 27 mei 1999 uitgevaardigd werd, 
enerzijds, zonder te wachten op de afloop van de overlegprocedure die in juli 1998 was 
gestart, en anderzijds, zonder over alle nuttige gegevens te beschikken om zijn beslissing 
te nemen.

De in artikel 143 van de Grondwet vernoemde belangenconflicten moeten onderschei-
den  worden  van  bevoegdheidsconflicten:  belangenconflicten  vermijden  impliceert  dat 
men overleg wil plegen of dat men ze wil wegwerken; die conflicten vallen buiten elke 
rechterlijke toetsing (M. Pâques, Eléments de droit  public, Université de Liège, 1995-
1996, p. 199).

Voorts bepalen noch de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, noch de bijzon-
dere wet met betrekking tot de Brusselse Instellingen, dat er voor de uitoefening van de 
gewestbevoegdheden  inzake  de  strijd  tegen  geluidshinder  een  samenwerkingsakkoord 
moet worden gesloten.

Tot slot, indien een overlegprocedure werd gestart teneinde een samenwerkingsakkoord 
te sluiten, dan gebeurde dit om normen vast te stellen voor het geheel van de aspecten van 
de luchthaven Brussel-Nationaal, betreffende zowel de federale bevoegdheden dienaan-
gaande, als die van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Aangezien het overleg werd ge-
stopt, mocht het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, binnen zijn eigen bevoegdheidssfeer, 
de bepalingen inzake bescherming van het milieu uitvaardigen die het meende te moeten 
uitvaardigen.

6. Overschrijding van de bevoegdheid ratione loci
Belgocontrol verwijt het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest dat het maatregelen heeft ge-

nomen over vliegtuiglawaai aan de grond op de luchthaven van Zaventem, buiten het 
grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Het besluit van 27 mei 1999 wil geen regels vaststellen over het vliegtuiglawaai in het 
luchtruim noch over dat lawaai op de luchthaven, maar wel over geluidsnormen aan de 
grond in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

D) De gegrondheid van de oorspronkelijke vordering
Aangezien het besluit van de Brusselse regering van 27 mei 1999 niet onwettig is, die-

nen de daarin vervatte bepalingen te worden onderzocht teneinde na te gaan of geluids-
grenswaarden overschreden zijn.

Het staat vast dat de vliegtuigen die op de luchthaven Brussel-Nationaal opstijgen en 
landen overeenkomstig de beslissingen van de Belgische Staat en de onderrichtingen van 
B.I.A.C. en Belgocontrol, in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest geluidshinder veroorza-
ken die een inbreuk is op artikel 2 van het voornoemde besluit, dat uitgevaardigd is ter 
uitvoering van artikel 9 van de ordonnantie van de gewestraad van 17 juli 1997 betreffen-
de de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving. In april 2004 werden 747 in-
breuken vastgesteld op welbepaalde plaatsen in het Brussels gewest, die werden veroor-
zaakt door 607 vluchten op een totaal van 10.315 vluchten vanuit Brussel-Nationaal. De 
door de (verweerders) overgelegde stukken bewijzen dat de geluidshinder in het Brusselse 
Gewest sinds 2004 aanzienlijk is toegenomen, vooral 's nachts (stukken IV.I, 3, 4, 8 en 9, 
en V.2). Zo vergelijkt een verslag van het geluidslaboratorium van het B.I.M. (mei 2004) 
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geluidsmetingen van vliegtuigen op een welbepaald meetpunt in Sint-Pieters-Woluwe in 
2001 en 2004 en komt het tot de slotsom dat de geluidshinder aanzienlijk is toegenomen 
ondanks een daling van het totale volume van het luchtverkeer [stuk IV. 9 van het dossier 
van de (verweerders)].

De herhaalde overschrijdingen van de geluidsgrenswaarden vormen,  bovendien,  een 
kennelijke inbreuk op het recht op een gezond leefmilieu, dat wordt gewaarborgd door ar-
tikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet, in onderling verband met de voornoemde Brus-
sels milieuregels. Uit het onderzoek van de voornoemde geluidsmetingen blijkt duidelijk 
dat de "geluidshinder" (in de zin van artikel 20 van de ordonnantie van 17 juli 1997) be-
wezen is, dat de herhaling van die hinder het leefmilieu aantast, dat die hinder voorkomt 
tijdens periodes van slaap en niet zo intens was vóór de toepassing van het "plan Anciaux 
bis" (zie verslag van het bureau A-Tech, stuk L8 van het dossier van de [verweerders]).

Deze vordering tot staking strekt er niet toe, in tegenstelling tot wat B.A.T.A. beweert, 
ten laste van de luchtvaartmaatschappijen strafrechtelijke inbreuken te laten vaststellen, 
maar wel maatregelen op te leggen om de herhaling van geluidshinder te voorkomen en 
om te beletten dat het milieu schade lijdt, met inbegrip van ernstige schade aan de gezond-
heid van de omwonenden.

Er is dus voldaan aan de voorwaarden voor de vordering tot staking, en de oorspronke-
lijke vordering ten aanzien van de Belgische Staat is gegrond".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-

scherming  van  het  leefmilieu  bepaalt  dat,  onverminderd  de  bevoegdheid  van  andere 
rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen, de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek van de procureur des Konings, van een administratieve overheid 
of van een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2, het bestaan vaststelt van een zelfs 
onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige drei-
ging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnan-
ties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu.

De op grond van die bepaling geadieerde rechter mag evenwel geen inbreuk of een ern-
stige dreiging voor een inbreuk op een onwettig besluit  of een onwettige verordening 
vaststellen. Krachtens artikel 159 van de Grondwet moet de rechter immers de toepassing 
van elk onwettig besluit of elke onwettige verordening weigeren.

Het besluit of de verordening waarvan de steller, door die norm uit te vaardigen, zijn 
bevoegdheid te buiten is getreden, met inbegrip van de territoriale bevoegdheid, is onwet-
tig.

Krachtens artikel 3 van de Grondwet is het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een van de 
drie gewesten van het Koninkrijk België.

Volgens artikel 39 van de Grondwet draagt de wet aan de gewestelijke organen die zij 
opricht en die samengesteld zijn uit verkozen mandatarissen, de bevoegdheid op om de 
aangelegenheden te regelen die zij aanduidt, met uitzondering van die bedoeld in de arti-
kelen 30 en 127 tot 129 en dit binnen het gebied en op de wijze die zij bepaalt. Die wet 
moet met een bijzondere meerderheid worden aangenomen.

Volgens artikel 134 van de Grondwet bepalen de wetten ter uitvoering van artikel 39 de 
rechtskracht van de regelen die de organen, welke zij oprichten, uitvaardigen in de aange-
legenheden, welke zij aanduiden. Zij kunnen aan die organen de bevoegdheid toekennen 
om decreten met kracht van wet uit te vaardigen op het gebied en op de wijze die zij bepa-
len.

Uit de onderlinge samenhang van die bepalingen volgt dat het Brusselse Hoofdstedelijk 
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Gewest slechts toegewezen bevoegdheden heeft, anders gezegd dat het slechts bevoegd is 
voor de aangelegenheden en binnen de perken van het gebied die zijn vastgesteld door de 
bijzondere wetten ter uitvoering van de Grondwet.

Dat beginsel volgt eveneens a contrario uit artikel 35 van de Grondwet, dat nog niet van 
kracht is. Die bepaling ligt immers het omgekeerde beginsel vast, namelijk dat de federale 
Staat slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt, waarbij de deelregeringen over de 
residuaire bevoegdheid beschikken.

Artikel 2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse In-
stellingen bepaalt dat het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt ge-
vormd door het grondgebied van het administratief arrondissement "Brussel-Hoofdstad" 
zoals het bestaat wanneer die wet in werking treedt. De omvang van het grondgebied van 
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt, voor zoveel als nodig, bevestigd door het on-
derling verband tussen de artikelen 1, 3, 4 en 5 van de Grondwet.

Artikel 7, tweede lid, van de voornoemde wet bepaalt dat de ordonnanties van het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest van toepassing zijn in het grondgebied bedoeld in artikel 2, 
§1, van die wet.

Uit artikel 8, eerste lid, van de voornoemde wet van 12 januari 1989, dat artikel 20 van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen toepasselijk maakt 
op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met inachtneming van de noodzakelijke aanpas-
singen, volgt dat de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest de verordeningen 
en besluiten uitvaardigt  die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de ordonnanties, 
zonder dat zij daarbij ooit de ordonnanties zelf kan opheffen of vrijstelling van tenuitvoer-
legging mag verlenen.

Uit artikel 38 van de voornoemde wet van 12 januari 1989, dat artikel 78 van de voor-
noemde wet van 8 augustus 1980 met inachtneming van de noodzakelijke aanpassingen 
toepasselijk maakt op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, volgt dat de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering geen andere bevoegdheden heeft dan welke de Grondwet en de krach-
tens deze uitgevaardigde wetten en ordonnanties haar uitdrukkelijk toewijzen.

De artikelen 4 en 8, eerste lid, van de voornoemde wet van 12 januari 1989, die de arti-
kelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, en 19 van de voornoemde wet van 
8 augustus 1980 toepasselijk maken op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, kennen dat 
gewest sommige materiële bevoegdheden toe inzake (i) de bescherming van het leefmili-
eu en inzonderheid de strijd tegen de geluidshinder, (ii) de uitrusting en de uitbating van 
de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-
Nationaal, (iii) het overleg voor het luchtverkeer op de regionale luchthavens en openbare 
vliegvelden, en voor de rechten die er betrekking op hebben en (iv) het betrokken worden 
bij het ontwerpen van de regels van de algemene politie en de reglementering op het ver-
keer en vervoer, alsook van de technische voorschriften inzake verkeers- en vervoermid-
delen, en bij het ontwerpen van de regels betreffende de organisatie en de uitwerking van 
de veiligheid van het luchtverkeer op de regionale luchthavens en de openbare vliegvel-
den. Die bepalingen verlenen het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest echter slechts de be-
voegdheid om die aangelegenheden te regelen voor zover het voorwerp van de door het 
gewest op die grond uitgevaardigde normen gelokaliseerd is op het grondgebied van het 
gewest. Bijgevolg kan geen enkele van die bepalingen in die zin worden uitgelegd dat ze 
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een bevoegdheid verlenen om die aangelegenheden 
te regelen wanneer ze buiten zijn grondgebied zijn gelokaliseerd.

Uit het onderling verband tussen de hierboven aangewezen bepalingen van de voor-
noemde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 volgt dat het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest - ongeacht of het handelt bij wege van ordonnanties, dan wel bij wege van 
besluiten van zijn regering geen bevoegdheid heeft om een aangelegenheid te regelen die 
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buiten het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest valt.
Krachtens het internationale verdragsrecht, en in het bijzonder de artikelen 1 en 2 van 

het Verdrag van 7 december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart (goedge-
keurd bij de wet van 30 april 1947), volgens welke elke Staat de volledige en uitsluitende 
soevereiniteit over het luchtruim boven zijn grondgebied heeft, wordt het luchtruim be-
schouwd als een onderdeel van het grondgebied van de federale Staat. Artikel 2 van de 
voormelde wet van 12 januari 1989 wijkt van dit beginsel geenszins af, zodat het lucht-
ruim boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een onderdeel van de luchtruimte van de 
federale Staat blijft. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus niet bevoegd om een aan-
gelegenheid te regelen die tot het luchtruim boven het grondgebied van dat Gewest be-
hoort.

Krachtens de hierboven vermelde bepalingen van de voormelde wetten van 12 januari 
1989 en 8 augustus 1980, moet de bevoegdheid om normen te bepalen die de door een ac-
tiviteit voortgebrachte geluidshinder bestrijden, gelokaliseerd worden op de plaats waar 
die activiteit plaatsvindt en niet op de plaats waar de gevolgen van die activiteit ondergaan 
worden.

Zo moet de bevoegdheid om normen te bepalen die de door een vliegtuig voortgebrach-
te  geluidshinder  bestrijden,  gelokaliseerd  worden  in  het  luchtruim waar  dat  vliegtuig 
vliegt en niet op het grondgebied waar de door dat vliegtuig voortgebrachte geluidshinder 
uiteindelijk waargenomen wordt.

Bijgevolg behoort de bevoegdheid om de normen te bepalen die de geluidshinder die 
voortgebracht wordt door vliegtuigen in het luchtruim boven het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, niet tot dat Gewest, aangezien het niet bevoegd is voor 
het luchtruim boven zijn grondgebied.

Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 
juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving bestraft, 
met een geldboete, al wie rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder veroorzaakt, of laat 
voortduren, die de door de regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen worden bepaald krachtens artikel 9 van de voormelde ordonnantie, dat de 
Brussels Hoofdstedelijke Regering machtigt om alle maatregelen te nemen om met name 
1° de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de maximale emissie- of im-
missienormen te bepalen, 2° aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsbronnen vast te 
stellen, op grond van verschillende criteria en 3° het gebruik van toestellen, tuigen of 
voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlijke geluiden of trillingen voort-
brengen of kunnen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit 
van 27 mei  1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder  voortgebracht  door  het 
luchtverkeer goedgedkeurd, dat, zoals uit zijn aanhef en inzonderheid uit zijn artikel 2 
blijkt, tot doel heeft maximale normen te bepalen om de geluidshinder te beperken die 
voortgebracht  wordt  door  het  luchtverkeer  boven  het  grondgebied  van  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

A. De voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 moet conform de Grondwet en de voor-
melde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 uitgelegd worden.

Bijgevolg moet artikel 9 van die ordonnantie zo uitgelegd worden dat het de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering slechts machtigt om maatregelen ter uitvoering van die bepaling 
te nemen, voor zover de geluidsbronnen en de toestellen, tuigen en voorwerpen waarop 
die uitvoeringsmaatregelen betrekking hebben, wel degelijk tot de territoriale bevoegd-
heid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren.

Die bepaling moet derhalve zo uitgelegd worden dat het de Brusselse Hoofdstedelijke 



Nr. 669 - 21.12.06 HOF VAN CASSATIE 2745 

Regering niet machtigt om normen te bepalen voor de geluidshinder die voortgebracht 
wordt door vliegtuigen in het luchtruim boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aange-
zien dat luchtruim niet tot het grondgebied van dat gewest behoort.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft haar bevoegdheid dus overschreden door 
het voormelde besluit van 27 mei 1999 goed te keuren, hetwelk tot doel heeft maximale 
normen te bepalen om de geluidshinder die voortgebracht wordt door het luchtverkeer bo-
ven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beperken.

Dat besluit is bijgevolg onwettig en de gerechten kunnen het dus niet toepassen (artikel 
159 van de Grondwet).

De rechter die krachtens de voormelde wet van 12 januari 1993 van de zaak kennis-
neemt, kan bijgevolg geen inbreuk op dat onwettig besluit vaststellen.

Het bestreden arrest beslist dat de eerste verweerster, door op grond van de wet van 12 
januari 1993 een vordering tot staking van de inbreuken op artikel 2 van het voormelde 
besluit van 27 mei 1999 en op artikel 20 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1999 
bij de rechter in te stellen, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden optreedt, aangezien 
haar vordering betrekking heeft op de naleving van de bestaande normen inzake leefmili-
eu. Het beslist eveneens dat het besluit van 27 mei 1999 niet onwettig is, op grond, met 
name, dat het niet tot doel heeft de geluidshinder te regelen die voortgebracht wordt door 
het luchtverkeer in het luchtruim of op de luchthaven, maar die welke in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest aan de grond waargenomen wordt. Het beslist ten slotte dat de 
vliegtuigen die op de luchthaven Brussel Nationaal opstijgen en landen overeenkomstig 
de beslissingen van de eiser en de instructies van B.I.A.C. en van Belgocontrol, geluids-
hinder veroorzaken die een inbreuk vormt op artikel 2 van het voormelde besluit van 27 
mei 1999 en, bijgevolg, op artikel 20 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 en 
op artikel 23 van de Grondwet.

Aldus past het bestreden arrest een onwettig besluit toe, met name het voormelde be-
sluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en van alle bepalingen 
van het voormelde besluit), miskent het de regel volgens welke het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest slechts over toegewezen bevoegdheden beschikt (schending van de artikelen 
3, 35, 39 en 134 van de Grondwet) en zijn regering niet bevoegd is om bij besluit normen 
te bepalen voor de geluidshinder die voortgebracht wordt door vliegtuigen in het lucht-
ruim boven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schending van het 
Verdrag van 7 december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart,  goedge-
keurd bij de wet van 30 april 1947, inzonderheid van zijn artikelen 1 en 2, en, voor zover 
nodig, van de voormelde wet van 30 april 1947, van de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, 
eerste lid, en 38 van de voormelde wet van 12 januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, 
eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de voormelde wet van 8 augus-
tus 1980 en, voor zover nodig, van de artikelen 1, 3, 4 en 5 van de Grondwet), schendt het 
de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997, in zoverre het deze zo uitlegt dat ze de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering machtigt om normen te bepalen voor de geluidshinder die 
voortgebracht wordt door vliegtuigen in het luchtruim boven het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schending van de voormelde ordonnantie, en inzonder-
heid van haar artikel 9), beslist het ten onrechte dat een inbreuk op het voormelde besluit 
van 27 mei 1999, bijgevolg, een inbreuk van artikel 20 van de voormelde ordonnantie en 
van artikel 23 van de Grondwet tot gevolg heeft (schending van die twee bepalingen) en 
overschrijdt het de bevoegdheden die de voormelde wet van 12 januari 1993 aan de rech-
ter toekent om een inbreuk op de besluiten en reglementen betreffende de bescherming 
van het leefmilieu vast te stellen (schending van de voormelde wet van 12 januari 1993, 
en meer bepaald van zijn artikel 1).

B. Subsidiair, gesteld dat artikel 9 van de voormelde ordonnantie van 17 juli 1997 zo 
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uitgelegd moet worden dat het de Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigt om het 
voormelde besluit van 27 mei 1999 goed te keuren, dan is die ordonnantie ongrondwettig.

Aangezien het voormelde besluit van 27 mei 1999 op grond van die ordonnantie uitge-
vaardigd is, is het besluit zelf onwettig.

Bijgevolg past het bestreden arrest zowel een onwettig besluit toe, met name het voor-
melde besluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en van alle 
bepalingen van het voormelde besluit) als een ongrondwettige ordonnantie (schending van 
de voormelde ordonnantie, meer bepaald van haar artikel 9), aangezien die twee wettelijke 
normen strijdig zijn met de regels betreffende de verdeling van bevoegdheden tussen de 
federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schending van het Verdrag van 7 
december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, goedgekeurd bij de wet 
van 30 april 1947, inzonderheid van zijn artikelen 1 en 2, en, voor zover nodig, van de 
voormelde wet van 30 april 1947, van de artikelen 1, 3, 4, 5, 35, 39 en 134 van de Grond-
wet, van de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de voormelde wet van 12 
januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 
en 78 van de voormelde wet van 8 augustus 1980), beslist het ten onrechte dat een inbreuk 
op het voormelde besluit van 27 mei 1999 bijgevolg een inbreuk op artikel 20 van de 
voormelde ordonnantie en op artikel 23 van de Grondwet tot gevolg heeft (schending van 
die twee bepalingen) en overschrijdt het de bevoegdheden die de voormelde wet van 12 
januari 1993 aan de rechter toekent om een inbreuk op de ordonnanties, besluiten en re-
glementen betreffende de bescherming van het leefmilieu vast te stellen (schending van de 
voormelde wet van 12 januari 1993, en meer bepaald van zijn artikel 1).

Alvorens over die grief uitspraak te doen, dient aan het Arbitragehof, overeenkomstig 
artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de volgende pre-
judiciële vraag gesteld te worden :

"Schenden de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de regels betreffende de verdeling 
van bevoegdheden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, en meer bepaald 
de artikelen 1, 3, 4, 5, 35, 39 en 134 van de Grondwet, 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 
38 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellin-
gen, en 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19 en 78 van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in zoverre ze de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering machtigen om, enerzijds, waarden voor geluidshinder vast te stellen en, 
anderzijds, de overschrijdingen van die waarden door vliegtuigen die het grondgebied van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overvliegen strafbaar te stellen, zodat zij aldus een 
aangelegenheid regelt die gelokaliseerd is in het luchtruim boven het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

Indien de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving zo uitgelegd moeten worden dat ze 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering machtigen om, enerzijds, waarden vast te stellen 
voor de geluidshinder die aan de grond waargenomen wordt en, anderzijds, de overschrij-
dingen van die waarden door de vliegtuigen die het grondgebied van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest overvliegen strafbaar te stellen, schenden die artikelen dan op zijn minst 
de voormelde bepalingen, gelet op, enerzijds, het federaal karakter van het luchtruim en, 
anderzijds, de territoriale bevoegdheden van de andere gewesten, in zoverre ze de plaats 
waar de geluidshinder waargenomen wordt en niet  de plaats waar het lawaai voortge-
bracht wordt, als aanknopingspunt voor de bevoegdheid van bestrijding van de geluids-
hinder gebruiken?"

Tweede onderdeel
Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-
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scherming  van  het  leefmilieu  bepaalt  dat,  onverminderd  de  bevoegdheid  van  andere 
rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen, de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek onder meer van een administratieve overheid, het bestaan vast-
stelt van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of 
een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, de-
creten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leef-
milieu.

De rechter die op grond van die bepaling kennis neemt van een zaak, kan echter geen 
overtreding of een ernstige dreiging voor een overtreding van een bepaling van een on-
wettig  besluit  of  een onwettige  verordening vaststellen.  Krachtens artikel  159  van de 
Grondwet moet de rechter immers de toepassing van een onwettig besluit of een onwetti-
ge verordening weigeren. 

Onwettig is het besluit of de verordening waarvan de steller zijn bevoegdheid, met in-
begrip van zijn bevoegdheid ratione materiae, te buiten is gegaan door die norm goed te 
keuren.

Krachtens artikel 3 van de Grondwet is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een van de 
drie gewesten van het Koninkrijk België.

Volgens artikel 39 van de Grondwet draagt de wet aan de gewestelijke organen welke 
zij opricht en welke samengesteld zijn uit verkozen mandatrissen de bevoegdheid op om 
de aangelegenheden te regelen welke zij aanduidt met uitsluiting van die bedoeld in de ar-
tikelen 30 en 127 tot 129 en dit binnen het gebied en op de wijze die zij bepaalt. Deze wet 
moet worden aangenomen met een bijzondere meerderheid.

Volgens artikel 134 van de Grondwet bepalen de wetten ter uitvoering van artikel 39 de 
rechtskracht van de regelen die de organen, welke zij oprichten, uitvaardigen in de aange-
legenheden, welke zij aanduiden. Zij kunnen aan deze organen de bevoegdheid toekennen 
om decreten met kracht van wet uit te vaardigen op het gebied en op de wijze die zij bepa-
len.

Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest enkel over toegewezen bevoegdheden beschikt, wat betekent dat het enkel be-
voegd is voor de aangelegenheden en binnen de perken van het gebied die zijn vastgesteld 
in de ter uitvoering van de Grondwet uitgevaardigde bijzondere wetten.

Dat beginsel volgt tevens a contrario uit artikel 35 van de Grondwet, dat nog niet van 
kracht is. Die bepaling voert immers het tegenovergestelde beginsel in, namelijk dat de fe-
derale Staat enkel over toegewezen bevoegdheden beschikt, terwijll de deelregeringen een 
residuaire bevoegdheid hebben.

De artikelen 4 en 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrek-
king tot de Brusselse instellingen, die de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, 6, §3, 6°, 
§4, 3° en 4°, en 19 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instel-
lingen toepasselijk verklaren op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kennen aan dat ge-
west bepaalde bevoegdheden ratione materiae toe inzake (1) de bescherming van het leef-
milieu en inzonderheid de strijd tegen de geluidshinder, (11) de uitrusting en uitbating van 
de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-
Nationaal, (iii) het overleg voor het luchtverkeer op de regionale luchthavens en openbare 
vliegvelden en voor de rechten die er betrekking op hebben, en (iv) het ontwerpen, in sa-
menspraak met de federale overheid, van de regels van de algemene politie en de regle-
mentering op het verkeer en het vervoer, alsook van de technische voorschriften inzake 
verkeers- en vervoermiddelen, en het ontwerpen van de regels betreffende de organisatie 
en de uitwerking van de veiligheid van het luchtverkeer op de regionale luchthavens en de 
openbare vliegvelden.

Die bevoegdheden worden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evenwel enkel toe-
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gekend op voorwaarde dat het geen afbreuk doet aan de bevoegdheid inzake de uitrusting 
en de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal die artikel 6, §1, X, 7°, van voormel-
de wet van 8 augustus 1980 bij uitsluiting toekent aan de federale Staat.

De bevoegdheid van de federale Staat moet een werkelijke inhoud krijgen wanneer zij 
berust op een voorbehoud dat is gemaakt omtrent de bevoegdheid van de gemeenschap-
pen en gewesten.

Bijgevolg is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd om normen vast te stel-
len ter bestrijding van de door het luchtverkeer veroorzaakte geluidshinder wanneer deze 
het gevolg is van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal. Het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest is derhalve niet bevoegd om de normen vast te stellen ter bestrijding van 
de geluidshinder, veroorzaakt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchtha-
ven Brussel-Nationaal.

Bovendien volgt uit artikel 8, eerste lid, van voormelde wet van 12 januari 1989 dat ar-
tikel 20 van bovengenoemde wet van 8 augustus 1980 onder voorbehoud van de nodige 
aanpassingen van toepassing verklaart op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de re-
gering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de voor de uitvoering van de ordonnanties 
nodige verordeningen en besluiten opmaakt zonder ooit de ordonnanties zelf te kunnen 
schorsen of vrijstelling te kunnen verlenen van de uitvoering ervan. 

Uit artikel 38 van de bovengenoemde wet van 12 januari 1989 dat artikel 78 van voor-
melde wet van 8 augustus 1980 onder voorbehoud van de nodige aanpassingen van toe-
passing verklaart op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgt dat de regering van het 
Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  geen  andere  bevoegdheden  heeft  dan  die  welke  de 
Grondwet en de krachtens de Grondwet uitgevaardigde wetten en ordonnanties haar uit-
drukkelijk toekennen.

Uit het onderling verband tussen de hierboven vermelde bepalingen van de bovenge-
noemde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 blijkt dat het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest - ongeacht of het regels vaststelt bij wege van ordonnanties dan wel bij 
wege van besluiten van zijn regering - niet bevoegd is om de normen vast te stellen ter be-
strijding van de geluidshinder, veroorzaakt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op 
de luchthaven Brussel-Nationaal.

Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 
1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving straft met een 
boete al wie rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder veroorzaakt, of laat voortduren, 
die de door de regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen worden vastgesteld krachtens artikel 9 van voormelde ordonnantie dat de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om elke maatregel te treffen, 
onder meer om 1° de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de maximale 
emissie- of immissienormen te bepalen, 2° aanvaardbare grenswaarden inzake geluids-
bronnen vast te stellen op grond van verschillende criteria, en 3° het gebruik van toestel-
len, tuigen of voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlijke geluiden of 
trillingen voortbrengen of kunnen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west het besluit van 27 mei 1999 goedgekeurd betreffende de bestrijding van geluidshin-
der voortgebracht door het luchtverkeer dat, zoals in de aanhef staat en zoals in het bijzon-
der uit artikel 2 blijkt, tot doel heeft grenswaarden vast te stellen met het oog op de beper-
king van de geluidshinder die wordt voortgebracht door het luchtverkeer boven het grond-
gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

A. De bovengenoemde ordonnantie van 17 juli 1997 moet worden uitgelegd in over-
eenstemming met de Grondwet en de bovengenoemde wetten van 12 januari 1989 en 8 
augustus 1980.
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Bijgevolg moet artikel 9 van die ordonnantie aldus worden uitgelegd dat het de rege-
ring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enkel machtigt tot het treffen van maatrege-
len ter uitvoering van die bepaling voor zover de geluidshinder waarop die maatregelen 
betrekking hebben niet wordt voortgebracht door de exploitatie van de luchthaven Brus-
sel-Nationaal.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus met voormeld besluit van 
27 mei 1999 haar bevoegdheid te buiten gegaan, in zoverre zij grenswaarden vaststelt tot 
beperking van de geluidshinder, voortgebracht door de vliegtuigen die opstijgen en landen 
op de luchthaven Brussel-Nationaal.

In zoverre is dat besluit bijgevolg onwettig en mogen de rechtscolleges het derhalve 
niet toepassen (artikel 159 van de Grondwet).

De rechter bij wie de zaak aanhangig is op grond van de bovengenoemde wet van 12 ja-
nuari 1993, mag derhalve geen schending van dat onwettig besluit vaststellen, aangezien 
die schending verband houdt met de geluidshinder, veroorzaakt door de vliegtuigen die 
opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Het bestreden arrest beslist dat de eerste verweerster, door zich op grond van de boven-
genoemde wet van 12 januari 1993 tot de rechter te wenden met een verzoek tot het doen 
ophouden van de overtredingen van artikel 2 van het bovengenoemde besluit van 27 mei 
1999 en van artikel 20 van de bovengenoemde ordonnantie van 17 juli, handelt binnen de 
perken van haar bevoegdheden, aangezien het verzoek strekt tot het doen naleven van de 
bestaande normen inzake leefmilieu. Het beslist tevens dat voormeld besluit van 27 mei 
1999 niet onwettig is op grond onder meer dat het zich niet de bevoegdheden van de fede-
rale Staat inzake regeling van het luchtverkeer heeft toegeëigend en evenmin de normale 
exploitatie van de luchthaven heeft belemmerd. Het beslist ten slotte dat de vliegtuigen 
die op de luchthaven Brussel-Nationaal opstijgen en landen overeenkomstig de beslissin-
gen van eiser en de richtlijnen van B.I.A.C en Belgocontrol, geluidshinder veroorzaken 
die een overtreding vormt van artikel 2 van het bovengenoemde besluit van 27 mei 1999 
en, bijgevolg, van artikel 20 van de bovengenoemde ordonnantie van 17 juli 1997 en van 
artikel 23 van de Grondwet.

Aldus maakt het bestreden arrest toepassing van een onwettig besluit, namelijk het bo-
vengenoemde besluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en 
van alle bepalingen van het bovengenoemde besluit), miskent het de regel volgens welke 
het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  alleen  over  toegewezen  bevoegdheden  beschikt 
(schending van de artikelen 3, 35, 39 en 134 van de Grondwet) en de regering van dat Ge-
west niet bevoegd is om bij besluit de normen vast te stellen voor de geluidshinder, ver-
oorzaakt door  vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal 
(schending van de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van voormelde wet van 
12 januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 
20 en 78 van voormelde wet van 8 augustus 1980), schendt het de bovengenoemde ordon-
nantie van 17 juli 1997 in zoverre het deze aldus interpreteert dat zij de regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om normen vast te stellen voor de geluidshin-
der,veroorzaakt door vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Natio-
naal (schending van voormelde ordonnantie, inzonderheid van artikel 9), beslist het ten 
onrechte dat een overtreding van voormeld besluit van 27 mei 1999 bijgevolg leidt tot een 
overtreding van artikel 20 van voormelde ordonnantie en van artikel 23 van de Grondwet 
(schending van die twee bepalingen) en gaat het de bevoegdheden te buiten die voor-
noemde wet van 12 januari 1993 aan de rechter toekent om een overtreding vast te stellen 
van de besluiten en verordeningen inzake bescherming van het leefmilieu (schending van 
voormelde wet van 12 januari 1993, inzonderheid van artikel 1).

B. Subsidiair wordt aangevoerd dat de bovengenoemde ordonnantie van 17 juli 1997 
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ongrondwettig is in het geval dat artikel 9 van die ordonnantie aldus moet worden uitge-
legd dat het de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om het boven-
genoemde besluit van 27 mei 1999 goed te keuren. 

Aangezien het bovengenoemde besluit van 27 mei 1999 op die ordonnantie gegrond is, 
is het zelf onwettig.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest toepassing maakt van een onwettig besluit, name-
lijk  het  bovengenoemde  besluit  van  27  mei  1999  (schending  van  artikel  159  van  de 
Grondwet en van alle bepalingen van het bovengenoemde besluit) en van een ongrond-
wettige ordonnantie (schending van de bovengenoemde ordonnantie, inzonderheid van ar-
tikel 9), daar beide normen in strijd zijn met de regels inzake de bevoegdheidsverdeling 
tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schending van de artike-
len 3, 35, 39 en 134 van de Grondwet, van de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en  
38 van de bovengenoemde wet van 12 januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, eerste 
lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de bovengenoemde wet van 8 augus-
tus 1980), ten onrechte beslist dat een overtreding van het bovengenoemde besluit van 27 
mei 1999 bijgevolg leidt tot een overtreding van artikel 20 van voormelde ordonnantie en 
van artikel 23 van de Grondwet (schending van die twee bepalingen) en de bevoegdheden 
te buiten gaat die voornoemde wet van 12 januari 1993 aan de rechter toekent om een 
overtreding vast  te stellen van de ordonnanties, besluiten en verordeningen inzake be-
scherming van het leefmilieu (schending van de bovengenoemde wet van 12 januari 1993, 
meer bepaald van artikel 1).

Alvorens over die grief uitspraak te doen, dient aan het Arbitragehof overeenkomstig 
artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof de volgende pre-
judiciële vraag te worden gesteld :

"Schenden de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de regels van de bevoegdheidsverde-
ling tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, en meer bepaald de artikelen 3, 
35, 39 en 134 van de Grondwet, 4, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere wet van 12 janua-
ri 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 
6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen, in zoverre zij de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mach-
tigen om geluidsnormen vast te stellen, enerzijds, en om de overschrijding van die normen 
door de op de luchthaven Brussel-Nationaal opstijgende en landende vliegtuigen strafbaar 
te stellen, waardoor zij een aangelegenheid regelen die tot de uitsluitende bevoegdheid ra-
tione materiae van de federale Staat behoort?"

Derde onderdeel
Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-

scherming  van  het  leefmilieu  bepaalt  dat,  onverminderd  de  bevoegdheid  van  andere 
rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen, de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, op verzoek onder meer van een administratieve overheid, het bestaan vast-
stelt van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of 
een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, de-
creten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leef-
milieu.

De rechter die op grond van die bepaling kennis neemt van een zaak, kan echter geen 
overtreding of een ernstige dreiging voor een overtreding van een bepaling van een on-
wettig  besluit  of  een  onwettige  verordening  vaststellen.  Krachtens  artikel  159 van  de 
Grondwet moet de rechter immers de toepassing van een onwettig besluit of een onwetti-
ge verordening weigeren.

Onwettig is het besluit of de verordening waarvan de steller zijn bevoegdheid te buiten 



Nr. 669 - 21.12.06 HOF VAN CASSATIE 2751 

is gegaan door die norm goed te keuren.
Krachtens artikel 3 van de Grondwet vormt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 

van de drie gewesten van het Koninkrijk België.
Volgens artikel 39 van de Grondwet draagt de wet aan de gewestelijke organen welke 

zij opricht en welke samengesteld zijn uit verkozen mandatarissen de bevoegdheid op om 
de aangelegenheden te regelen welke zij aanduidt met uitsluiting van die bedoeld in de ar-
tikelen 30 en 127 tot 129 en dit binnen het gebied en op de wijze die zij bepaalt. Deze wet 
moet worden aangenomen met een bijzondere meerderheid.

Volgens artikel 134 van de Grondwet bepalen de wetten ter uitvoering van artikel 39 de 
rechtskracht van de regelen die de organen, welke zij oprichten, uitvaardigen in de aange-
legenheden, welke zij aanduiden. Zij kunnen aan deze organen de bevoegdheid toekennen 
om decreten met kracht van wet uit te vaardigen op het gebied en op de wijze die zij bepa-
len. 

Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest enkel over toegewezen bevoegdheden beschikt wat betekent dat het enkel be-
voegd is voor de aangelegenheden en binnen de perken van het gebied die zijn vastgesteld 
in de ter uitvoering van de Grondwet uitgevaardigde bijzondere wetten.

Dat beginsel volgt tevens a contrario uit artikel 35 van de Grondwet dat nog niet van 
kracht is. Dat artikel voert immers het tegenovergestelde beginsel in, namelijk dat de fe-
derale Staat enkel over toegewezen bevoegdheden beschikt, terwijl de deelstaten een resi-
duaire bevoegdheid hebben.

De artikelen 4 en 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrek-
king tot de Brusselse instellingen, die de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 
3° en 4°, en 19 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 
toepasselijk verklaren op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kennen aan dat gewest be-
paalde bevoegdheden ratione materiae toe inzake (1) de bescherming van het leefmilieu 
en inzonderheid de strijd tegen de geluidshinder, (11) de uitrusting en uitbating van de 
luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Na-
tionaal, (iii) het overleg voor het luchtverkeer op de regionale luchthavens en openbare 
vliegvelden en voor de rechten die er betrekking op hebben, en (iv) het ontwerpen, in sa-
menspraak met de federale overheid, van de regels van de algemene politie en de regle-
mentering op het verkeer en het vervoer, alsook van de technische voorschriften inzake 
verkeers- en vervoermiddelen, en het ontwerpen van de regels betreffende de organisatie 
en de uitwerking van de veiligheid van het luchtverkeer op de regionale luchthavens en de 
openbare vliegvelden.

Die bevoegdheden worden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evenwel enkel toe-
gekend op voorwaarde dat het geen afbreuk doet aan de bevoegdheid inzake de uitrusting 
en de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal die artikel 6, §1, X, 7°, van voormel-
de wet van 8 augustus 1980 bij uitsluiting toekent aan de federale Staat.

Hoewel in de regel het ontbreken van samenwerking tussen de federale wetgever en 
een gewestelijke wetgever in een aangelegenheid waarvoor de bijzondere wetgever geen 
verplichting daartoe oplegt geen schending inhoudt van de regels inzake de bevoegdheids-
verdeling tussen de federale Staat en het betrokken Gewest, volgt nochtans uit het alge-
meen rechtsbeginsel van de evenredigheid bij de uitoefening van de bevoegdheden dat, 
wanneer de bevoegdheden van beide wetgevers nauw met elkaar verbonden zijn, zij enkel 
in samenwerking kunnen worden uitgeoefend.

Ook al zou - quod non - het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd zijn voor de be-
strijding van de geluidshinder veroorzaakt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op 
de luchthaven Brussel-Nationaal, dan nog is deze bevoegdheid hier nauw verbonden met 
de bevoegdheid van de federale Staat inzake de exploitatie van die luchthaven.
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Bijgevolg is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd om eenzijdig en zonder 
voorafgaande samenwerking met de federale Staat normen vast te stellen ter bestrijding 
van de geluidshinder veroorzaakt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op de lucht-
haven Brussel-Nationaal. Bij ontstentenis van die samenwerking is het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest dus niet bevoegd om die aangelegenheid te regelen.

Bovendien volgt uit artikel 8, eerste lid, van voormelde wet van 12 januari 1989 dat ar-
tikel 20 van bovengenoemde wet van 8 augustus 1980 onder voorbehoud van de nodige 
aanpassingen van toepassing verklaart op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de re-
gering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de voor de uitvoering van de ordonnanties 
nodige verordeningen en besluiten opmaakt zonder ooit de ordonnanties zelf te kunnen 
schorsen of vrijstelling te kunnen verlenen van de uitvoering ervan. 

Uit artikel 38 van de bovengenoemde wet van 12 januari 1989 dat artikel 78 van voor-
melde wet van 8 augustus 1980 onder voorbehoud van de nodige aanpassingen van toe-
passing verklaart op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, volgt dat de regering van het 
Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  geen  andere  bevoegdheden  heeft  dan  die  welke  de 
Grondwet en de krachtens de Grondwet uitgevaardigde wetten en ordonnanties haar uit-
drukkelijk toekennen.

Uit het onderling verband tussen de hierboven vermelde bepalingen van de bovenge-
noemde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 blijkt dat het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest - ongeacht of het regels vaststelt bij wege van ordonnanties of bij wege van 
besluiten van zijn regering - niet bevoegd is om de normen vast te stellen ter bestrijding 
van de geluidshinder, veroorzaakt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op de lucht-
haven Brussel-Nationaal.

Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 
1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving straft met een 
boete al wie rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder veroorzaakt, of laat voortduren, 
die de door de regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen worden vastgesteld krachtens artikel 9 van voormelde ordonnantie dat de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om elke maatregel te treffen, 
onder meer om 1° de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de maximale 
emissie- of immissienormen te bepalen, 2° aanvaardbare grenswaarden inzake geluids-
bronnen vast te stellen op grond van verschillende criteria, en 3° het gebruik van toestel-
len, tuigen of voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlijke geluiden of 
trillingen voortbrengen of kunnen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west het besluit van 27 mei 1999 goedgekeurd betreffende de bestrijding van geluidshin-
der voortgebracht door het luchtverkeer dat, zoals in de aanhef staat en zoals in het bijzon-
der uit artikel 2 blijkt, tot doel heeft grenswaarden vast te stellen met het oog op de beper-
king  van  de  geluidshinder,  die  wordt  voortgebracht  door  het  luchtverkeer  boven  het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

A. De bovengenoemde ordonnantie van 17 juli 1997 moet worden uitgelegd in over-
eenstemming met de Grondwet en de bovengenoemde wetten van 12 januari 1989 en 8 
augustus 1980.

Bijgevolg moet artikel 9 van die ordonnantie aldus worden uitgelegd dat het de rege-
ring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enkel machtigt tot het treffen van uitvoe-
ringsmaatregelen ter bestrijding van de geluidshinder, veroorzaakt door de vliegtuigen die 
opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal,  voor zover zij  vooraf samen-
werkt met de federale Staat die als enige bevoegd is voor de exploitatie van die luchtha-
ven. 

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus met voormeld besluit van 
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27 mei 1999 haar bevoegdheid te buiten gegaan, in zoverre zij, eenzijdig en zonder voor-
afgaande samenwerking met de federale Staat, grenswaarden vaststelt tot beperking van 
de geluidshinder, voortgebracht door de vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchtha-
ven Brussel-Nationaal.

In zoverre is dat besluit bijgevolg onwettig en mogen de rechtscolleges het dus niet toe-
passen (artikel 159 van de Grondwet).

De rechter, bij wie de zaak aanhangig is op grond van de bovengenoemde wet van 12 
januari 1993, mag derhalve geen overtreding van dat onwettig besluit vaststellen, aange-
zien die overtreding verband houdt met de geluidshinder, veroorzaakt door de vliegtuigen 
die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Het bestreden arrest beslist dat de eerste verweerster, door zich op grond van de boven-
genoemde wet van 12 januari 1993 tot de rechter te wenden met een verzoek tot het doen 
ophouden van de inbreuken op artikel 2 van het bovengenoemde besluit van 27 mei 1999 
en op artikel 20 van de bovengenoemde ordonnantie van 17 juli, handelt binnen de perken 
van haar bevoegdheden, aangezien het verzoek strekt tot het doen naleven van de bestaan-
de normen inzake leefmilieu. . Het beslist tevens dat voormeld besluit van 27 mei 1999 
niet onwettig is op grond onder meer dat het de uitoefening van de federale bevoegdheid 
inzake exploitatie van de luchthaven niet op onevenredige wijze beperkt. Het beslist ten 
slotte dat de vliegtuigen die op de luchthaven Brussel-Nationaal opstijgen en landen over-
eenkomstig de beslissingen van eiser en de richtlijnen van B.I.A.C en Belgocontrol ge-
luidshinder veroorzaken die een schending inhoudt van artikel 2 van het bovengenoemde 
besluit van 27 mei 1999 en, bijgevolg, van artikel 20 van de bovengenoemde ordonnantie 
van 17 juli 1997 en van artikel 23 van de Grondwet.

Aldus maakt het bestreden arrest toepassing van een onwettig besluit, namelijk het bo-
vengenoemde besluit van 27 mei 1999 (schending van artikel 159 van de Grondwet en 
van alle bepalingen van het bovengenoemde besluit), schendt het de regel volgens welke 
het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  alleen  over  toegewezen  bevoegdheden  beschikt 
(schending van de artikelen 3, 35, 39 en 134 van de Grondwet) en de regering van dat Ge-
west niet bevoegd is om, eenzijdig en zonder voorafgaande samenwerking met de federale 
Staat,  bij  besluit  de  normen vast  te  stellen inzake de geluidshinder,  veroorzaakt  door 
vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal (miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel van de evenredigheid bij de uitoefening van de bevoegdhe-
den, schending van de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van voormelde wet 
van 12 januari 1989 en van de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°,  
19, 20 en 78 van voormelde wet van 8 augustus 1980), schendt het de bovengenoemde or-
donnantie van 17 juli 1997 in zoverre het deze aldus interpreteert dat zij de regering van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om normen vast te stellen voor de geluids-
hinder, veroorzaakt door vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-
Nationaal (schending van voormelde ordonnantie, inzonderheid van artikel 9), beslist het 
ten onrechte dat een overtreding van voormeld besluit van 27 mei 1999 bijgevolg leidt tot 
een overtreding van artikel 20 van voormelde ordonnantie en van artikel 23 van de Grond-
wet (schending van die twee bepalingen) en gaat het de bevoegdheden te buiten die voor-
noemde wet van 12 januari 1993 aan de rechter toekent om een overtreding vast te stellen 
op de besluiten en verordeningen inzake besherming van het leefmilieu (schending van 
voormelde wet van 12 januari 1993, inzonderheid van artikel 1).

B. Subsidiair wordt aangevoerd dat de bovengenoemde ordonnantie van 17 juli 1997 
ongrondwettig is in het geval dat artikel 9 van die ordonnantie aldus moet worden uitge-
legd dat het de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om het boven-
genoemde besluit van 27 mei 1999 goed te keuren.

Aangezien het bovengenoemde besluit van 27 mei 1999 op die ordonnantie gegrond is, 
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is het zelf onwettig.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest toepassing maakt van een onwettig besluit, name-

lijk  het  bovengenoemde  besluit  van  27  mei  1999  (schending  van  artikel  159  van  de 
Grondwet en van alle bepalingen van het bovengenoemde besluit) en van een ongrond-
wettige ordonnantie (schending van de bovengenoemde ordonnantie,  inzonderheid van 
arikel 9), daar beide normen in strijd zijn met de regels inzake de bevoegdheidsverdeling 
tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (miskenning van het alge-
meen  rechtsbeginsel  van  de  evenredigheid  bij  de  uitoefening  van  de  bevoegdheden, 
schending van de artikelen 3, 35, 39 en 134 van de Grondwet, van de artikelen 2, 4,7, 
tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de bovengenoemde wet van 12 januari 1989 en van de 
artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de bovenge-
noemde wet van 8 augustus 1980), ten onrechte beslist dat een overtreding van bovenge-
noemd besluit van 27 mei 1999 bijgevolg leidt  tot een overtreding van artikel 20 van 
voormelde ordonnantie en van artikel 23 van de Grondwet (schending vn beide bepalin-
gen) en de bevoegdheden te buiten gaat die voornoemde wet van 12 januari 1993 aan de 
rechter toekent om een schending vast te stellen van de ordonnanties, besluiten en veror-
deningen inzake bescherming van het leefmilieu (schending van de bovengenoemde wet 
van 12 januari 1993, meer bepaald van artikel 1).

Alvorens over die grief uitspraak te doen dient aan het Arbitragehof overeenkomstig ar-
tikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof de volgende preju-
diciële vraag te worden gesteld :

"Schenden de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de regels inzake de bevoegdheids-
verdeling tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, meer bepaald de artikelen 
3, 35, 39 en 134 van de Grondwet, 4, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere wet van 12 ja-
nuari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 
6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen en het algemeen rechtsbeginsel van de evenredigheid bij de uitoefening 
van de bevoegdheden, in zoverre zij de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
machtigen om geluidsnormen vast te stellen, enerzijds, en om de overschrijding van die 
normen door de op de luchthaven Brussel-Nationaal opstijgende en landende vliegtuigen 
strafbaar te stellen, anderzijds, waardoor zij eenzijdig en zonder voorafgaande samenwer-
king een aangelegenheid regelen die nauw verbonden is met de bevoegdheid van de fede-
rale Staat inzake exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal,?".

Vierde onderdeel
Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-

scherming  van  het  leefmilieu  bepaalt  dat,  onverminderd  de  bevoegdheid  van  andere 
rechtscolleges op basis van andere bepalingen, de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg, onder meer op verzoek van een administratieve overheid, het bestaan vaststelt van 
een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ern-
stige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, decreten, or-
donnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu.

De rechter, die op grond van die bepaling kennis neemt van een zaak, kan daarentegen 
geen schending van een bepaling van de Grondwet vaststellen.

Het bestreden arrest beslist dat de herhaalde overschrijdingen van de geluidsdrempels 
kennelijke  schendingen zijn van het recht  op een gezond leefmilieu,  dat  gewaarborgd 
wordt door artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet in samenhang met de in het eerste 
onderdeel van het middel vermelde Brusselse reglementering.

Ingeval het bestreden arrest zodoende in die zin moet worden uitgelegd dat het beslist 
dat het recht van de verweerders om de bij het arrest uitgesproken veroordelingen te ver-
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krijgen een voldoende grondslag vindt in die grondwetsbepaling alleen, gaat het bestreden 
arrest de bevoegdheden te buiten die de bovengenoemde wet van 12 januari 1993 toekent 
aan de rechter inzake bescherming van het leefmilieu, aangezien hij niet bevoegd is om de 
schending van een grondwetsbepaling vast te stellen (schending van de bovengenoemde 
wet van 12 januari 1993, inzonderheid artikel 1).

Bovendien bepaalt artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet enkel dat iedere Belg 
recht heeft op een gezond leefmilieu maar het stelt op generlei wijze normen vast tot be-
strijding van de geluidshinder met het oog op de bescherming van het leefmilieu, zodat 
het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen vaststellen dat de herhaalde overschrijdingen 
van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgestelde grenswaarden kennelijke 
schendingen  van  voornoemd  artikel  23,  derde  lid,  4°  vormen  (schending  van  die 
bepaling).

Tot staving van het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het 
nummer C.05.0466.F, voert eiseres een middel aan dat is gesteld als volgt:

Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1, 3, 4, 5, 23, inzonderheid derde lid, 4°, 35, 39, 134 en 159 van de 

Grondwet;
- de artikelen 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, eerste lid, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 4°, 19, 20 en 78 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
- de artikelen 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere wet van 12 janu-

ari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;
- artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake be-

scherming van het leefmilieu;
- de artikelen 9 en 20 van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen 

geluidshinder in een stedelijke omgeving;
- het besluit van 27 mei 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de 

bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer;
Aangevochten beslissingen
Met wijziging van het vonnis van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg te 

Brussel van 2 november 2004 dat de rechtsvordering, die de twee verweerders tegen eise-
res, de Belgische Staat en Belgocontrol, hadden ingesteld op grond van de wet van 12 ja-
nuari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, niet 
gegrond had verklaard, "stelt het bestreden arrest vast dat de vliegtuigen die op de lucht-
haven van Brussel-Nationaal opstijgen en landen overeenkomstig de beslissingen van 28 
februari, 13 april en 17 mei 2004 van de Belgische Staat en overeenkomstig de richtlijnen 
van B.I.A.C en Belgocontrol in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geluidshinder veroor-
zaken die een kennelijke inbreuk is of een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op ar-
tikel 2 van het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 mei 
1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder, voortgebracht door het luchtverkeer en 
een kennelijke inbreuk is of een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op artikel 23 
van de Grondwet; beveelt de Belgische Staat de inbreuken die zijn vastgesteld binnen drie 
maanden na de betekening van dit arrest te doen ophouden, op straffe van een dwangsom 
van 25.000 euro per vastgestelde inbreuk; verklaart dit arrest bindend voor en tegenwer-
pelijk aan B.I.A.C. en Belgocontrol".

De bekritiseerde gronden van die beslissing zijn de volgende:
(1) Ten onrechte voert Belgocontrol aan dat het besluit van het Gewest van 27 mei 

1999 onwettig is wegens overschrijding van zijn bevoegdheid ratione loci, daar "het be-
sluit van 27 mei 1999 niet is bedoeld tot regeling van het door de vliegtuigen binnen het 
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luchtruim veroorzaakte lawaai en evenmin tot regeling van het lawaai op de vestigings-
plaats van de luchthaven zelf, maar tot regeling van de geluidshinder, die ondervonden 
wordt aan de grond in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest";

(2) "Door de normen vast te stellen in het besluit van 27 mei 1999 heeft de Brusselse 
regering zich niet de bevoegdheden van de federale Staat inzake regeling van het lucht-
verkeer toegeëigend en evenmin de normale exploitatie van de luchthaven belemmerd. De 
geluidsnormen hebben immers geen betrekking op het opstijgen en landen op de luchtha-
ven, maar, in het algemeen, op de bescherming van de bevolking tegen geluidshinder te 
wijten aan vluchten boven het grondgebied van het Brusselse Gewest. De omstandigheid 
dat de toepassing van het bekritiseerde besluit ertoe kan leiden dat de operatoren meer re-
kening gaan houden met de belangen van derden (bijvoorbeeld door de vliegtuigen niet te 
zwaar te belasten, en door het vliegtuiglawaai te verminderen) impliceert niet dat het be-
sluit regels vaststelt inzake luchtvervoer of exploitatie van de luchthaven";

(3) "Bij de uitoefening van de gewestbevoegdheden inzake bestrijding van geluidshin-
der schrijft de bijzondere wet tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet met be-
trekking tot de Brusselse instellingen hier geen samenwerkingsakkoord voor. Dat ten slot-
te toch een overlegprocedure is opgestart om tot een samenwerkingsakkoord te komen 
was bedoeld om een regelgevend kader te scheppen voor alle aspecten van de luchthaven 
Brussel-Nationaal, zowel met betrekking tot de federale bevoegdheden terzake als met be-
trekking tot die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar de overlegprocedure niet 
was voortgezet, was het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen zijn eigen bevoegdheids-
sfeer gerechtigd om de maatregelen tot bescherming van het leefmilieu te treffen die het 
noodzakelijk achtte".

(4) "De herhaalde overschrijdingen van de grenswaarden vormen (...) een kennelijke 
schending van het recht op een gezond leefmilieu dat gewaarborgd wordt door artikel 23, 
derde lid, 4°, van de Grondwet, in samenhang met de hierboven vermelde reglementering 
van het Brussels Gewest. Uit de inzake geluidshinder getroffen maatregelen blijkt vol-
doende dat de "geluidshinder" (in de zin van artikel 20 van de ordonnantie van 17 juli 
1997) bewezen is,  dat  de herhaalde geluidshinder het leefmilieu verstoort,  dat  ze zich 
voordoet tijdens de periodes van de nachtrust en niet met een dergelijke intensiteit optrad 
voor de toepassing van het"plan-Anciaux  bis" (cf; verslag van het bureau A-Tech, stuk 
L.8 uit het dossier van de [verweerders])".

Grieven
Eerste onderdeel
(1) Uit de artikelen 3, 39 en 134 van de Grondwet volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest enkel bevoegd is voor de aangelegenheden en binnen de perken van het gebied 
die zijn vastgesteld in de ter uitvoering van de Grondwet uitgevaardigde bijzondere wet-
ten.

Uit het onderling verband tussen de artikelen 2,4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van 
de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en 78 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen blijkt dat het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - ongeacht of het regels vastlegt bij wege van ordonnan-
ties dan wel bij wege van besluiten van zijn regering - niet bevoegd is om een aangelegen-
heid te regelen die valt buiten het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

(2) Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de zin van artikel 2 van 
de bijzondere wet van 12 januari 1989 omvat niet het luchtruim boven dat grondgebied.

In strijd met het internationale verdragenrecht en, in het bijzonder, met artikel 1 van het 
Verdrag van 7 december 1944 inzake de internationale burgerlijke luchtvaart (goedge-
keurd bij de wet van 30 april 1947) volgens hetwelk elke Staat de volledige en uitsluiten-
de soevereniteit heeft over de luchtruimte boven zijn grondgebied, stelt geen enkele bepa-
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ling van de bovengenoemde bijzondere wet van 12 januari 1989 het luchtruim boven dat 
grondgebied gelijk met het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Daaruit volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd is om een aangele-
genheid te regelen binnen het luchtruim boven zijn grondgebied, zoals het is omschreven 
in de bovengenoemde bepalingen van die bijzondere wet van 12 januari 1989.

(3) Gelet op de bovenvermelde bepalingen van de bijzondere wetten van 12 januari 
1989 en 8 augustus 1980 moet de bevoegdheid om de normen vast te stellen tot beperking 
van het door een activiteit veroorzaakte lawaai worden bepaald met inachtneming van de 
plaats waar die activiteit wordt verricht en niet met inachtneming van de plaats waar de 
gevolgen van die activiteit voelbaar zijn.

Aldus heeft de bevoegdheid om de normen vast te stellen tot beperking van de door een 
vliegtuig veroorzaakte geluidshinder betrekking op het luchtruim waarbinnen dat vlieg-
tuig vliegt en niet op het grondgebied waarop die hinder uiteindelijk ondervonden wordt.

Bijgevolg is dat gewest niet bevoegd om de normen vast te stellen tot beperking van de 
geluidshinder, veroorzaakt door het vliegverkeer binnen het luchtruim boven het grondge-
bied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op zijn minst kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet zonder zijn territoriale be-
voegdheid te buiten te gaan het vliegtuiglawaai zoals het aan de grond ondervonden wordt 
in aanmerking nemen als een aanknopingspunt voor zijn reglementering.

(4) Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 
juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving straft met 
een boete al wie rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder veroorzaakt, of laat voortdu-
ren, die de door de regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen worden vastgesteld krachtens artikel 9 van de bovengenoemde ordonnan-
tie, dat de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om elke maatregel te 
treffen, onder meer om 1° de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de 
maximale emissie- of immissienormen te bepalen, 2° aanvaardbare grenswaarden inzake 
geluidsbronnen vast te stellen met inachtneming van verschillende criteria en 3° het ge-
bruik van toestellen, tuigen of voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlij-
ke geluiden of trillingen voortbrengen of kunnen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west het besluit van 27 mei 1999 goedgekeurd betreffende de bestrijding van geluidshin-
der voortgebracht door het luchtverkeer dat, zoals in de aanhef staat en zoals in het bijzon-
der uit artikel 2 blijkt, tot doel heeft grenswaarden vast te stellen tot beperking van de 
door het luchtverkeer boven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ver-
oorzaakte geluidshinder.

(5) De bovengenoemde ordonnantie van 17 juli 1997 moet worden uitgelegd in over-
eenstemming met de Grondwet en met de bovengenoemde wetten van 12 januari 1989 en 
8 augustus 1980.

Bijgevolg dient artikel 9 van die ordonnantie aldus te worden uitgelegd dat het de rege-
ring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet machtigt om geluidsnormen vast te stel-
len voor het luchtverkeer binnen het luchtruim boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
aangezien dat luchtruim niet tot het grondgebied van dat gewest behoort.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus haar bevoegdheid te buiten 
gegaan door het bovengenoemde besluit van 27 mei 1999 goed te keuren, daar het be-
doeld is  om grenswaarden te  bepalen tot  beperking van de geluidshinder,  veroorzaakt 
door het luchtverkeer boven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat 
besluit mag dus niet worden toegepast (Grondwet, artikel 159).

Door dat besluit toe te passen om het hoger beroep van de verweerders gegrond te ver-
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klaren en het bestreden vonnis te wijzigen, schendt het bestreden arrest derhalve alle bo-
venaan in het middel aangegeven bepalingen, artikel 23 van de Grondwet uitgezonderd.

(6) Ingeval artikel 9 van de bovengenoemde ordonnantie van 17 juli 1997 aldus moet 
worden uitgelegd dat het de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om 
bovengenoemd besluit van 27 mei 1999 goed te keuren, is die ordonnantie zelf in strijd 
met de bepalingen van de Grondwet en van de bovenaan in het middel vermelde bijzonde-
re wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980, zodat het bestreden arrest, dat die bepa-
lingen toepast om het hoger beroep van de verweerders gegrond te verklaren en het be-
streden vonnis te wijzigen, die bepalingen schendt.

Alvorens over die grief uitspraak te doen dient aan het Arbitragehof overeenkomstig ar-
tikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof de volgende preju-
diciële vraag te worden gesteld :

"Schendt artikel 9 van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen ge-
luidshinder in een stedelijke omgeving, wanneer het aldus wordt ingelegd dat het de rege-
ring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om het bovengenoemde besluit van 
27 mei 1999 goed te keuren, de regels inzake de verdeling van de bevoegdheden tussen de 
Staat, de gemeenschappen en de gewesten, inzonderheid de artikelen 3, 35, 39 en 134 van 
de Grondwet, 2, 4, 7, tweede lid, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en 6, §1, II, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° en 
4°, 19, 20 en 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellin-
gen en, zo nodig, de artikelen 1, 3, 4 en 5 van de Grondwet, in zoverre het de regering van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om geluidsnormen vast te stellen, enerzijds, 
en om de overschrijding van die normen door de vliegtuigen die boven het grondgebied 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vliegen strafbaar te stellen anderzijds, waardoor 
het een aangelegenheid regelt die betrekking heeft op het luchtruim boven het grondge-
bied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Schendt diezelfde bepaling op zijn minst de 
bovengenoemde regels inzake de bevoegdheidsverdeling, in zoverre het de regering van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om het door de vliegtuigen gemaakte la-
waai, zoals het aan de grond gemeten wordt, in aanmerking te nemen als een aankno-
pingspunt voor zijn reglementering, ofschoon de bron van dat lawaai zich bevindt in het 
luchtruim boven het grondgebied van het Gewest?". 

Tweede onderdeel
(1)Uit de artikelen 3, 39 en 134 van de Grondwet volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest enkel toegewezen bevoegdheden heeft, hetgeen betekent dat het enkel bevoegd is 
voor de aangelegenheden en binnen de grenzen van het gebied die in de bijzondere wetten 
ter uitvoering van de Grondwet zijn vastgelegd.

(2) De bevoegdheid inzake bescherming van het leefmilieu en, meer bepaald inzake de 
strijd tegen geluidshinder, is bij de artikelen 4 en 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 
12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, aan de het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest toegewezen, onder voorbehoud van de bevoegdheid die artikel 6, §1, X, 7°, van 
de voormelde wet van 8 augustus 1980 aan de Federale Staat toekent voor de uitrusting en 
de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal.

(3)De bevoegdheid van de Federale staat moet een daadwerkelijke inhoud krijgen als 
zij steunt op een voorbehoud dat de bijzondere wetten maken op de bevoegdheid van de 
gemeenschappen en gewesten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus niet bevoegd om normen vast te leggen ter 
bestrijding van geluidshinder door het luchtverkeer als die wordt veroorzaakt door de ex-
ploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal.

(4) Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 
juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving straft met 
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een  geldboete  al  wie  rechtstreeks  of  onrechtstreeks  geluidshinder  veroorzaakt,  of  laat 
voortduren, die de door regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen zijn vastgelegd krachtens artikel 9 van de voornoemde ordonnantie dat de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om elke maatregel te nemen 
om met name 1° de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door maximale emis-
sie- of immissienormen te bepalen, 2° aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsbronnen 
vast te stellen, aan de hand van verschuillende criteria en 3° het gebruik van toestellen, 
tuigen of voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlijke geluiden of trillin-
gen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit 
van 27 mei 1999 uitgevaardigd betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht 
door het luchtverkeer dat, zoals blijkt uit zijn aanhef en inzonderheid uit zijn artikel 2, 
maximale normen wil vastleggen om het geluidsniveau te beperken dat door het luchtver-
keer boven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt veroorzaakt.

(5) De voornoemde ordonnantie van 17 juli 1997 moet conform de Grondwet en de 
voornoemde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 worden uitgelegd.

Bijgevolg moet artikel 9 van die ordonnantie aldus worden uitgelegd dat het de rege-
ring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slechts machtigt om uitvoeringsmaatregelen 
van die bepaling te nemen in zoverre de geluidshinder waarvan sprake in die maatregelen 
niet wordt veroorzaakt door de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dus haar bevoegdheid over-
schreden door het voornoemde besluit van 27 mei 1999 aan te nemen, in zoverre daarin 
maximale normen worden vastgelegd om de geluidshinder te beperken die wordt veroor-
zaakt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal. Dat 
besluit kan derhalve niet worden toegepast (Grondwet artikel 159).

Het bestreden arrest dat dit besluit toepast om het hoger beroep van de verweerders ge-
grond te verklaren en het beroepen vonnis te wijzigen, schendt bijgevolg het geheel van 
de in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen, met uitzondering van artikel 23 
van de Grondwet.

(6) In bijkomende orde, in de onderstelling dat artikel 9 van het voormelde besluit van 
17 juli 1997 moet worden uitgelegd in die zin dat het de regering van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest machtigt om het voormeld besluit van 27 mei 1999 aan te nemen, is die 
ordonnantie zelf strijdig met de bepalingen van de Grondwet en van de bijzondere wetten 
van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 als bedoeld in de aanhef van het middel, zodat het 
bestreden arrest dat die ordonnantie toepast om het hoger beroep van de verweerders ge-
grond te verklaren en het beroepen vonnis te wijzigen, die bepalingen schendt.

Alvorens over die grief uitspraak te doen dient aan het Arbitragehof, overeenkomstig 
artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de volgende pre-
judiciële vraag te worden gesteld:

"Schenden de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de regels van de bevoegdheidsverde-
ling tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, en met name de artikelen 3, 35, 
39 en 134 van de Grondwet, 4, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 betreffende de Brusselse instellingen en 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3,6°, §4, 3° 
en 4°, 19, 20 en 78 van de bijzondere wet van8 augustus tot hervorming der instellingen, 
in zoverre zij de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigen om, ener-
zijds, geluidswaarden vast te stellen en, anderzijds, de overschrijding van die waarden 
door vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal strafbaar te 
stellen,  waardoor  zij  een aangelegenheid  regelen die  tot  de  uitsluitende materiële  be-
voegdheid van de federale Staat behoort?"
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Derde onderdeel
(1) Uit de artikelen 3, 39 en 134 van de Grondwet volgt dat het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest  enkel  toegewezen bevoegdheden heeft,  wat betekent  dat het  enkel  bevoegd is 
voor de aangelegenheden en binnen de grenzen van het gebied die in de bijzondere wetten 
ter uitvoering van de Grondwet zijn vastgelegd.

De bevoegdheid inzake bescherming van het leefmilieu en, meer bepaald de strijd tegen 
geluidshinder, is bij de artikelen 4 en 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 betreffende de Brusselse instellingen, aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toege-
wezen, onder voorbehoud van de bevoegdheid die artikel 6, §1, X, 7°, van de voormelde 
wet van 8 augustus 1980 aan de federale Staat toekent voor de uitrusting en de uitbating 
van de luchthaven Brussel-Nationaal.

(2) Zo, in de regel, het ontbreken van samenwerking tussen de federale wetgever en een 
gewestelijke wetgever in een aangelegenheid waarvoor de speciale wetgever daartoe geen 
verplichting oplegt, geen miskenning uitmaakt van de regels die de bevoegdheid tussen de 
federale Staat en het betrokken gewest verdelen, volgt tocht uit het algemeen rechtsbegin-
sel van de evenredigheid bij de uitoefening van de bevoegdheden, dat de bevoegdheden 
van de twee wetgevers, wanneer ze nauw samenhangen, alleen in samenwerking kunnen 
worden uitgeoefend.

Wanneer bijgevolg, quod non, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd zou zijn 
om de aangelegenheid te regelen van de strijd tegen de geluidshinder van de vliegtuigen 
die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal,  dan zou die bevoegdheid 
nauw verbonden zijn met die van de federale Staat inzake de uitbating van die luchthaven.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus niet bevoegd om eenzijdig en zonder voor-
afgaand overleg met de federale Staat, normen vast te leggen in de strijd tegen de geluids-
hinder van het luchtverkeer wanneer die het gevolg is van de uitbating van de luchthaven 
Brussel-Nationaal.

(3) Artikel 20, 4°, van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 
juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving straft met 
een  geldboete  al  wie  rechtstreeks  of  onrechtstreeks  geluidshinder  veroorzaakt,  of  laat 
voortduren, die de door regering gestelde normen overschrijdt.

Die normen zijn vastgelegd krachtens artikel 9 van de voornoemde ordonnantie dat de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigt om elke maatregel te nemen 
om met name 1° de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door maximale emis-
sie- of immissienormen te bepalen, 2° aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsbronnen 
vast te stellen, aan de hand van verschuillende criteria en 3° het gebruik van toestellen, 
tuigen of voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer hinderlijke geluiden of trillin-
gen voortbrengen te reglementeren.

Ter uitvoering van die bepaling heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit 
van 27 mei 1999 uitgevaardigd betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht 
door het luchtverkeer dat, zoals blijkt uit zijn aanhef en inzonderheid uit zijn artikel 2, 
maximale normen wil vastleggen om het geluidsniveau te beperken dat door het luchtver-
keer boven het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt veroorzaakt.

(4) De voornoemde ordonnantie van 17 juli 1997 moet conform de Grondwet en de 
voornoemde wetten van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 worden uitgelegd.

Bijgevolg moet artikel 9 van die ordonnantie aldus worden uitgelegd dat het de rege-
ring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slechts machtigt om uitvoeringsmaatregelen 
te nemen ter bestrijding van de geluidshinder die is veroorzaakt door vliegtuigen die op de 
luchthaven Brussel-Ntionaal landen en opstijgen, op voorwaarde dat vooraf overleg wordt 
gepleegd met de federale Staat, die uitsluitend bevoegd is om die luchthaven uit te baten.
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De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dus haar bevoegdheid over-
schreden door het voornoemde besluit van 27 mei 1999 aan te nemen, in zoverre daarin 
eenzijdig en zonder overleg te plegen met de federale Staat, maximale normen worden 
vastgelegd om het geluid te beperken dat wordt veroorzaakt door de vliegtuigen die op-
stijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal. Dat besluit kan derhalve niet wor-
den toegepast (Grondwet artikel 159).

Het bestreden arrest dat dit besluit toepast om het hoger beroep van de verweerders ge-
grond te verklaren en het beroepen vonnis te wijzigen, schendt bijgevolg het geheel van 
de in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen, met uitzondering van artikel 23 
van de Grondwet.

(5) In bijkomende orde, in de onderstelling dat artikel 9 van het voormelde besluit van 
17 juli 1997 moet worden uitgelegd in die zin dat het de regering van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest machtigt om het voormeld besluit van 27 mei 1999 aan te nemen, is die 
ordonnantie zelf strijdig met de bepalingen van de Grondwet en van de bijzondere wetten 
van 12 januari 1989 en 8 augustus 1980 als bedoeld in de aanhef van het middel, zodat het 
bestreden arrest dat die ordonnantie toepast om het hoger beroep van de verweerders ge-
grond te verklaren en het beroepen vonnis te wijzigen, die bepalingen schendt.

Alvorens over die grief uitspraak te doen dient aan het Arbitragehof, overeenkomstig 
artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de volgende pre-
judiciële vraag te worden gesteld:

"Schenden de artikelen 9 en 20, 4°, van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de 
strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de regels van de bevoegdheidsverde-
ling tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, en met name de artikelen 3, 35, 
39 en 134 van de Grondwet, 4, 8, eerste lid, en 38 van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 betreffende de Brusselse instellingen en 6, §1, II, eerste lid, 1°, X, 7°, §3, 6°, §4, 3° 
en 4°, 19, 20 en 78 van de bijzondere wet van8 augustus tot hervorming der instellingen, 
in zoverre zi jde regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest machtigen om, ener-
zijds, geluidswaarden vast te stellen en, anderzijds, de overschrijding van die waarden 
door vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven Brussel-Nationaal strafbaar te 
stellen,  waardoor  zij  een aangelegenheid  regelen die  tot  de  uitsluitende materiële  be-
voegdheid van de federale Staat behoort?"

Vierde onderdeel
Als het bestreden arrest, wanneer het naar artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet in 

combinatie met Brussels regeling inzake leefmilieu verwijst, betekent dat het recht van de 
verweerders op de veroordelingen die door het arrest zijn uitgesproken, voldoende steun 
vindt in die grondwettelijke bepaling alleen, dan schendt het die bepaling en ook artikel 1 
van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van 
het leefmilieu.

Enerzijds heeft artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 alleen betrekking op een ken-
nelijke inbreuk of een ernstige dreiging voor een inbreuk op één of meer bepalingen van 
wetten, decreten,  ordonnanties,  verordeningen of besluiten betreffende de bescherming 
van het leefmilieu en niet op een schending van de bepalingen van de Grondwet, zodat het 
hof van beroep, waarbij de zaak krachtens dat artikel aanhangig was, de schending van ar-
tikel 23 van de Grondwet niet wettig heeft kunnen vaststellen (schending van genoemd ar-
tikel 1).

Anderzijds, bepaalt artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet alleen dat elke Belg recht 
heeft op een gezond leefmilieu zonder in enige mate de normen in de strijd tegen geluids-
hinder met het oog op de bescherming van het leefmilieu vast te leggen, zodat het bestre-
den arrest niet wettig heeft kunnen vaststellen dat de herhaalde overschrijdingen van de 
maximale geluidswaarden, zoals die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn vastge-
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legd, duidelijke schendingen van genoemd artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet uit-
maken (schending van die bepaling).

III. BESLISSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen zijn tegen hetzelfde arrest ingesteld.
Ze moeten worden gevoegd.
De cassatieberoepen samen :
Het middel
Het eerste onderdeel
1. Artikel 6, §1, II, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

tot hervorming der instellingen verleent aan de gewesten de bevoegdheid om de 
bescherming van het leefmilieu en met name de strijd tegen de geluidshinder te 
regelen. Die bepaling maakt geen onderscheid tussen de mogelijke bronnen van 
geluidshinder en de lokalisatie van die bronnen.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt die bevoegdheid krachtens de 
artikelen 1, 4 en 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met be-
trekking tot de Brusselse instellingen uitgeoefend bij wege van ordonnanties en 
besluiten, uitgevaardigd door de Raad en de regering van dat gewest.

2. Ter uitvoering van die bevoegdheid is op 17 juli 1997 een ordonnantie uit-
gevaardigd betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving, 
waarvan artikel 9 bepaalt dat de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
elke maatregel treft met name om :

-de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de maximale emis-
sie- of immissienormen te bepalen;

-aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsbronnen vast te stellen naargelang 
hun oorsprong, hun stedenbouwkundige plaatsaanduiding, hun akoestische ken-
merken en de noodzaak om in het bijzonder de bewoners van gebouwen gelegen 
in welbepaalde zones te beschermen;

-het gebruik van toestellen, tuigen of voorwerpen die in bepaalde omstandig-
heden zeer hinderlijke geluiden of trillingen voortbrengen of kunnen voortbren-
gen te reglementeren.

Die maatregelen worden bepaald in het besluit van de regering van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest van 27 mei 1999 betreffende de bestrijding van ge-
luidshinder voortgebracht door het luchtverkeer.

3. Uit de arresten van het Arbitragehof nr. 51/2003 van 30 april 2003 en nr. 
3/2006 van 11  januari  2006 volgt  dat  de  soevereiniteit  die  de  federale  Staat 
krachtens de in het middel vermelde bepalingen uitoefent op het luchtruim, het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet belet met inachtneming van het proportio-
naliteitsbeginsel voor het aan de grond waargenomen geluid grenswaarden te be-
palen die niet mogen worden overschreden door de vliegtuigen die in het lucht-
ruim boven dat gewest vliegen.

Het onderdeel faalt naar recht.
4.  Aangezien het  Arbitragehof reeds uitspraak gedaan heeft  over de onder-

scheiden bevoegdheden van de federale Staat en de gewesten terzake en het Hof 



Nr. 669 - 21.12.06 HOF VAN CASSATIE 2763 

zich bij die rechtspraak aansluit, is het niet gehouden de voorgestelde prejudicië-
le vraag te stellen.

Tweede onderdeel
5. Artikel 6, §1, X, eerste lid, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, 

dat aan de gewesten de bevoegdheid verleent om de uitrusting en de uitbating 
van de luchthavens en de openbare vliegvelden te regelen, maakt een uitzonde-
ring voor de luchthaven Brussel-Nationaal waarvan de uitrusting en de uitbating 
uitsluitend tot de bevoegdheid van de federale Staat behoren.

6. Uit het bovenstaande arrest van het Arbitragehof van 11 januari 2006 volgt 
dat die bevoegdheid van de federale Staat die van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest  niet  uitsluit  om, met  inachtneming van het  proportionaliteitsbeginsel, 
normen inzake leefmilieu betreffende de geluidshinder uit te vaardigen, ook al 
zou die zijn uitgelokt door het luchtverkeer dat het gevolg is van de uitbating van 
de luchthaven Brussel-Nationaal.

Het onderdeel faalt naar recht.
7.  Aangezien het  Arbitragehof reeds uitspraak gedaan heeft  over  de onder-

scheiden bevoegdheden van de federale Staat en de gewesten terzake en het Hof 
zich bij die rechtspraak aansluit, is het niet gehouden de voorgestelde prejudicië-
le vraag te stellen.

Derde onderdeel
8. In de vermeldingen die het onderdeel niet bekritiseert onderzoekt het bestre-

den arrest de maatregelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest getroffen heeft 
ter bestrijding van de geluidshinder en oordeelt het dat de gewestregering het 
proportionaliteitsbeginsel heeft geëerbiedigd. Het beslist dat de toepassing van 
het besluit van 27 mei 1999 de uitoefening van de federale bevoegdheid inzake 
uitrusting en uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal niet onmogelijk of 
buitensporig moeilijk maakt.

9. Het onderdeel is volledig gegrond op de stelling dat de bevoegdheid van de 
federale wetgever terzake en die van de gewestelijke wetgever inzake de strijd 
tegen de geluidshinder nauw verbonden zijn.

Het middel preciseert evenwel niet waarom de bevoegdheden van de Staat en 
het Gewest dermate vervlochten zijn dat zij enkel nog in samenwerking zouden 
kunnen uitgeoefend worden.

Het onderdeel is onnauwkeurig en derhalve niet ontvankelijk.
10. Daar het middel niet-ontvankelijk is wegens redenen, die eigen zijn aan de 

cassatierechtspleging, moet de prejudiciële vraag die wordt voorgesteld tot sta-
ving van de erin uiteengezette grief niet aan het Arbitragehof worden gesteld.

Vierde onderdeel
11. In strijd met wat het onderdeel zegt beslist het arrest niet dat de veroorde-

ling een voldoende grondslag heeft in het enkele artikel 23, derde lid, 4°, van de 
Grondwet .

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
De vorderingen tot bindendverklaring van het arrest :
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12. Ten gevolge van de verwerping van de cassatieberoepen hebben de vorde-
ringen tot bindendverklaring van het arrest geen belang meer.

Dictum
Het Hof,
Voegt  de  cassatieberoepen  die  onder  de  nrs.  C.05.0464.F,  C.05.0465.F  en 

C.05.0466.F op de algemene rol zijn ingeschreven;
Verwerpt de cassatieberoepen en de vorderingen tot bindendverklaring van het 

arrest;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

21 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie4 van de h. Werquin, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Gérard, De Bruyn, Simont en Kirkpatrick.

Nr. 670

1° KAMER - 22 december 2006

1º AANNEMING VAN WERK - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER EN DE ARCHITECT - 
VORDERING BINNEN DE TIENJARIGE TERMIJN - VORDERING VOOR NIEUWE GEVOLGEN VAN GEBREK 
EN TEKORTKOMING - GEVOLG - VEREISTE

2º ARCHITECT (AANSPRAKELIJKHEID) - VORDERING BINNEN DE TIENJARIGE TERMIJN - 
VORDERING VOOR NIEUWE GEVOLGEN VAN GEBREK EN TEKORTKOMING - GEVOLG - VEREISTE

3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE AANNEMER EN DE ARCHITECT - VORDERING VOOR NIEUWE GEVOLGEN VAN GEBREK EN 
TEKORTKOMING - GEVOLG - VEREISTE

4º NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER EN DE ARCHITECT - BINNEN DE TIENJARIGE TERMIJN 
INGESTELDE VORDERING - VORDERING VOOR NIEUWE GEVOLGEN VAN GEBREK EN TEKORTKOMING - 
GEVOLG - VEREISTE

5º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
AANNEMER EN DE ARCHITECT - VERBORGEN GEBREK - VORDERING BINNEN DE TIENJARIGE TERMIJN 
- VORDERING VOOR NIEUWE GEVOLGEN VAN GEBREK EN TEKORTKOMING - GEVOLG - VEREISTE

6º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - BEOORDELING DOOR DE 
BODEMRECHTER - GRENZEN - SCHADE DIE ZICH UITSTREKT OVER EEN LANGERE PERIODE - 
VERTREKPUNT

7º ANATOCISME - ARTIKEL 1154, B.W. - TOEPASSINGSGEBIED - SCHADEVERGOEDING 
WEGENS CONTRACTUELE WANPRESTATIE - WAARDESCHULD - COMPENSATOIRE INTEREST - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1º, 2º, 3º, 4º en 5º Een vordering die binnen de tienjarige termijn voor de aansprakelijkheid  
van de aannemer  en  de  architect  wordt  ingesteld,  onttrekt  aan het  verval  van deze 

4 Zie de concl. van het O.M. over het derde ondereel, Pas. 2006, nr. 669.
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termijn ook een vordering ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald 
bouwwerk,  van  eenzelfde  gebrek  en  van  eenzelfde  contractuele  tekortkoming  in  de  
conceptie of de uitvoering; hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat  
zij omvat1. (Artt. 1792 en 2270, B.W.)

6º De rechter bepaalt vrij de datum vanaf wanneer vergoedende interest wordt toegekend,  
voor zover geen interest  wordt  toegekend voor een periode die het  ontstaan van de 
schade voorafgaat; in het geval een schade zich uitstrekt over een langere periode kan 
hij  op  het  totale  bedrag  van  de  schadevergoeding  interest  toekennen  vanaf  een 
gemiddelde datum2. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

7º  Bij  waardeschulden,  zoals  de  verbintenis  tot  vergoeding  van  schade  wegens 
wanprestatie, kan de rechter interest op compensatoire interest toekennen, zonder aan 
de voorwaarden van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek gebonden te zijn, indien hij  
oordeelt dat dit voor een volledige vergoeding van de schade vereist is3. (Art. 1154, B.W.)

(D. T. N. )

ARREST

(A.R. C.05.0210.N)

I. BESTREDEN BESLISSING
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd. 
III. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift tot cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel 

uit.
IV. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, zijn de 

aannemer en de architect gedurende tien jaar aansprakelijk voor het geheel of ge-
deeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de constructie 
of de ongeschiktheid van de grond.

2. De termijn in die artikelen bepaald, is een fatale termijn die niet geschorst 
noch gestuit kan worden.

3. Een binnen die termijn ingestelde vordering onttrekt aan het verval ook een 
vordering ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, 

1 Cass. 29 maart 1984, A.R. 6971, 1983-1984, nr. 441; W. ABBELOOS, en D. ABBELOOS, "De tienjarige 
aansprakelijkheid van aannemer en architect", A.J.T., 2000-2001, p. 524; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, 
"Bestekken  en  aannemingen  -  artikel  1792"  in  Bijzondere  overeenkomsten,  Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, 1997, 15.
2 Zie Cass. 9 april 1997, A.R. P.97.0223.F, nr. 177 en 22 april 1997, A.R. P.95.1475.N, nr. 196.
3 Zie: J. PETIT, "Interest" in A.P.R., 1995, p. 200-201, nr. 214 en de geciteerde rechtsleer.
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van eenzelfde gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie 
of de uitvoering.

Hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat zij omvat.
4. Het staat aan de feitenrechter, mits hij daarbij de bewijskracht van de inlei-

dende akte niet miskent, te beslissen of de bouwheer zijn initiële vordering be-
perkt heeft tot de schade die hij in die akte vermeldt in verband met een bepaald 
bouwwerk, dan wel of hij  ook eventuele navolgende schade beoogde aan dat 
bouwwerk of aan bouwwerken die eveneens aan de aannemer of de architect wa-
ren toevertrouwd in eenzelfde contractueel kader.

5. De appelrechter stelt vast dat:
- de uiteindelijke vordering van de eerste verweerder precies blijft berusten op 

de feiten van meet af aan in de dagvaarding vermeld;
- de uiteindelijke vordering van de eerste verweerder geenszins als een nieuwe 

vordering kan worden bestempeld, maar integendeel als een wetmatige uitbrei-
ding van de oorspronkelijke hoofdvordering;

- de rode draad door het dossier er een is van "evoluerend schadegebeuren", 
van kwaad naar erger, van meerdere ontstane schade, uiteraard als nieuwe schade 
te beschrijven en te vorderen, doch inherent aan een evolutie van hetzelfde scha-
degebeuren.

Door op grond hiervan te oordelen dat de vordering zoals in hoger beroep door 
de eerste verweerder ingesteld, ontvankelijk is, verantwoordt de appelrechter zijn 
beslissing naar recht en schendt hij de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek niet.

6. Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel 
Eerste onderdeel
7. Uit het geheel van de redenen vermeld in het arrest, blijkt dat de interest tot 

aan de uitspraak die de appelrechter toekent vergoedend is.
8. In zoverre het onderdeel in dit verband schending aanvoert van een aantal 

wetsbepalingen die betrekking hebben op de toekenning van moratoire interest, 
gaat het uit van een verkeerde lezing en mist het mitsdien feitelijke grondslag.

9. De rechter bepaalt vrij de datum vanaf wanneer vergoedende interest wordt 
toegekend, voor zover geen interest wordt toegekend voor een periode die het 
ontstaan van de schade voorafgaat.

10. In het geval een schade zich uitstrekt over een langere periode kan de rech-
ter zonder schending van de in het onderdeel aangehaalde wetsbepalingen op het 
totale bedrag van de schadevergoeding interest toekennen vanaf een gemiddelde 
datum.

11. Aangezien de schade van de eerste verweerder zich uitstrekt vanaf de zo-
mer 1973 tot november 2001, kon de appelrechter vergoedende interest toeken-
nen vanaf 10 augustus 1992.

De appelrechter kent aldus vergoedende interest toe vanaf een gemiddelde da-
tum te dezen 10 augustus 1992.
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12. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
13. Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, dat anatocisme met betrekking 

tot interesten van kapitalen aan bepaalde voorwaarden onderwerpt, heeft betrek-
king op geldschulden. Deze bepaling geldt niet  voor vergoedende interest  bij 
waardeschulden, zoals de verbintenis tot vergoeding van schade wegens wan-
prestatie, wanneer het bedrag van de vergoeding totaal aan de beoordeling van de 
rechter is overgelaten.

Bij waardeschulden kan de rechter interest op compensatoire interest toeken-
nen, zonder aan de voorwaarden van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek 
gebonden te zijn, indien hij oordeelt dat dit voor een volledige vergoeding van de 
schade vereist is.

14.  Het arrest  kent  vergoedende interest  toe vanaf  2  juli  2002 en derhalve 
voorafgaandelijk aan het ontstaan van de geldschuld door het vaststellen van de 
schadevergoeding, zodat het in artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek bepaal-
de verbod van rente op rente daarop niet toepasselijk is.

15. Op grond van die in de plaats gestelde reden is de beslissing naar recht ver-
antwoord.

16. Het middel, al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is derhalve 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. 

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

22 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Stassijns  – Gelijkluidende conclusie  van de  h. Cornelis, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. De Gryse en Nelissen Grade.

Nr. 671

1° KAMER - 22 december 2006

1º PAND - ZAKELIJKE BORG - BEGRIP - OMVANG VAN DE VERBINTENIS

2º PAND - ZAKELIJKE BORG - REGELS INZAKE BORGTOCHT - TOEPASSING

3º BORGTOCHT - HOOFDELIJKE BORG - BORG DIE BETAALD HEEFT - RECHTSVORDERING TEGEN 
DE SCHULDENAAR

4º PAND - UITWINNING DOOR DE SCHULDEISER - RECHTSVORDERING TEGEN DE SCHULDENAAR - 
REGELS INZAKE BORGTOCHT - TOEPASSING

1º De derde die tot  zekerheid van andermans schuld aan de schuldeiser een zakelijke  
zekerheid verschaft, is anders dan de borg niet tot deze schuld gehouden met zijn gehele 
vermogen,  maar  heeft  hiervoor  slechts  in  te  staan  tot  beloop  van  het  zakelijk  
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zekerheidsrecht1.

2º De regels inzake borgtocht zijn op de zakelijke borg enkel van toepassing in zoverre zij  
verenigbaar zijn met de aard ervan2.

3º De artikelen 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek zijn ook van toepassing op de  
hoofdelijke borg3. (Artt. 2028 en 2029, B.W.)

4º De artikelen 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek die bepalen dat de borg die de 
schuld betaald heeft, op de hoofdschuldenaar verhaal heeft om door hem terugbetaald te  
worden en dat hij  te dien einde in de rechten treedt die de schuldeiser had tegen de  
schuldenaar,  zijn van overeenkomstige toepassing op de zakelijke borg aangezien de 
uitwinning  door  de  schuldeisers  van  het  zakelijk  zekerheidsrecht  tot  beloop  van  de 
waarde ervan, te beschouwen is als een betaling van de hoofdschuld4.  (Artt. 1251, 3°, 
2028 en 2029, B.W.)

(CONSTRUCTIONS TRAVAUX ET SERVICES n.v. T. BALMORAL n.v.)

ARREST

(A.R. C.06.0089.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 januari 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1213, 1216, 1251, 1319, 1320, 1322, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

en 2029 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep veroordeelt de eiseres tot betaling aan de in bindendverklaring van 

het arrest opgeroepen partijen van de som van 1.031.840,51 euro, vermeerderd met de in-
tresten.

De tusseneis van de eiseres tegen verweerster, tot vrijwaring voor elke veroordeling 
van de eiseres t.o.v. de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen, wordt 
ontvankelijk verklaard, doch als ongegrond afgewezen en de eiseres wordt in de kosten 
van het geding in eerste aanleg t.o.v. de verweerster en in de kosten van het hoger beroep 
veroordeeld op grond van volgende overwegingen:

1 E. DIRIX, en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, nr. 424bis. 
2 F. T'KINT,  Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, Brussel, Larcier, 
1991, nr. 718; M. VAN QUICKENBORNE, Borgtocht, in A.P.R., nrs. 70-71; B. GOMBERT, "De rechtspositie 
van de zakelijke borg", noot onder Antwerpen 31 mei 1999, A.J.T., 1999-2000, 759; E. DIRIX, en R. 
DE CORTE, Ibid. 
3 M. VAN QUICKENBORNE, o.c., nr. 452.
4 R.P.D.B., V° Hypothèques et Privilèges immobiliers, nr. 2805; P. DESCHEPPER, "Gage constitué par 
un tiers",  Rev. Banque, 1965, 325-326; M. VAN QUICKENBORNE,  o.c., nrs.70-71; E. DIRIX, en R. DE 
CORTE, Ibid..
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"6. Ook in huidige aanleg blijft (de eiseres) in gebreke om een rechtsgrond aan te bren-
gen waarop zij haar vrijwaringsvordering tegen (de verweerster) zou kunnen stoelen.

Zowel subrogatie (art. 1251, 3°, B.W.) als zakelijke borgstelling (art. 2029 B.W.) zijn 
te dezen niet van toepassing, gelet op het autonoom karakter van de verbintenis welke (de 
eiseres) op 28 maart 1997 jegens (de tot bindendverklaring opgeroepen partijen) heeft 
aangegaan.

Weliswaar heeft (de eiseres) het pand toen verstrekt tot zekerheid van de terugbetaling 
van de obligatielening door (de verweerster) maar zij verliest uit het oog dat volgens het 
derde lid van art. 1 van dat 'pandcontract rekening' van 28 maart 1997 zij de verbintenis-
sen van (de verweerster) jegens (de tot bindendverklaring opgeroepen partijen) '... hoofde-
lijk en ondeelbaar ... heeft aangegaan ...'.

De oorspronkelijke tusseneis van (de eiseres) tegen (de verweerster) is dan ook ontvan-
kelijk doch ongegrond".

Grieven
Eerste onderdeel
De overeenkomstig de artikelen 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 van het Burger-

lijk Wetboek aangegane borgtocht is, krachtens deze wetsbepalingen, een aan de gewaar-
borgde hoofdverbintenis accessoire overeenkomst.

Het is derhalve tegenstrijdig te beslissen, enerzijds, dat de verbintenis die de eiseres op 
28 maart 1997 aanging, een autonoom karakter heeft, waaruit de appelrechters afleiden 
dat zowel subrogatie als zakelijke borgstelling "te dezen niet van toepassing zijn", en, an-
derzijds, dat de eiseres in de overeenkomst van 28 maart 1997 een pand verstrekte tot ze-
kerheid van de terugbetaling van de lening door de verweerster, hetgeen impliceert dat 
deze overeenkomst een aan de gewaarborgde hoofdverbintenis accessoire overeenkomst 
is en dat de door de eiseres aangegane verbintenis dus geen autonoom karakter heeft.

Door de beslissing dat de verbintenis die de eiseres op 28 maart 1997 aanging een auto-
noom karakter heeft, schendt het bestreden arrest de artikelen 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 en 2016 van het Burgerlijk Wetboek.

In zoverre de appelrechters hun beslissing steunen op voornoemde tegenstrijdige motie-
ven, schenden zij bovendien artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 2029 van het Burgerlijk Wetboek treedt de borg die de schuld betaald 

heeft, in alle rechten die de schuldeiser had tegen de schuldenaar.
Krachtens artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek geschiedt indeplaatsstelling van 

rechtswege ten voordele van hem die, met anderen of voor anderen tot betaling van een 
schuld gehouden zijnde, er belang bij had deze te voldoen.

Het bestreden arrest stelt vast dat de eiseres een pand verstrekte tot zekerheid van de te-
rugbetaling van de lening door de verweerster aan de tot bindendverklaring opgeroepen 
partijen.

Op de aldus door de eiseres verstrekte zakelijke borg zijn die regels inzake de borg-
tocht, die geen afbreuk doen aan het zakelijk karakter, van toepassing.

Bijgevolg is onder meer artikel 2029 van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk op de 
door de eiseres verstrekte borg, zodat de eiseres een subrogatoir verhaalsrecht heeft op de 
verweerster, die de hoofdschuldenaar is.

Door te beslissen dat zakelijke borgstelling "te dezen niet van toepassing" is, misken-
nen de appelrechters derhalve artikel 2029 van het Burgerlijk Wetboek.

De appelrechters miskennen eveneens artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek, in 
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zoverre zij beslissen dat ook "subrogatie" "te dezen niet van toepassing" is, terwijl inde-
plaatsstelling van rechtswege geschiedt ten voordele van hem die, met anderen of voor an-
deren tot betaling van een schuld gehouden zijnde, er belang bij had deze te voldoen.

In zoverre de appelrechters de toepassing van de artikelen 1251, 3°, en 2029 van het 
Burgerlijk Wetboek uitsluiten, louter door te verwijzen naar het "autonoom karakter van 
de verbintenis welke de eiseres op 28 maart 1997 jegens de tot bindendverklaring opge-
roepen partijen heeft aangegaan", kan uit het bestreden arrest bovendien niet worden afge-
leid waarom de appelrechters de vordering tot vrijwaring van de eiseres tegen de verweer-
ster afwijzen, noch waarom de appelrechters oordelen dat er geen zakelijke subrogatie of 
indeplaatsstelling was.

In zoverre het arrest aldus de toepassing van de artikelen 1251, 3°, en 2029 van het 
Burgerlijk Wetboek uitsluit, zonder vast te stellen dat niet aan de voorwaarden van die 
wetsbepalingen zou zijn voldaan, laat het uw Hof niet toe om zijn wettigheidstoezicht uit 
te oefenen en miskent het mitsdien artikel 149 van de Grondwet.

Derde onderdeel
Zoals blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest, heeft de eiseres zich, bij over-

eenkomst van 28 maart 1997, genoemd "Pandcontract rekening", ertoe verbonden de in de 
overeenkomst aangeduide bankrekening in pand te geven tot zekerheid van de terugbeta-
ling, door de verweerster aan de tot bindendverklaring opgeroepen partijen, van een obli-
gatielening.

In bedoelde overeenkomst heeft de eiseres zich dus niet hoofdelijk en ondeelbaar ver-
bonden om zelf die obligatielening terug te betalen, maar wel een bankrekening in pand te 
geven, tot zekerheid van de terugbetaling, door de verweerster, van de obligatielening.

Door te beslissen dat de eiseres "volgens het derde lid van art. 1 van dat 'pandcontract 
rekening' van 28 maart 1997 de verbintenissen van (de verweerster) jegens (de tot bin-
dendverklaring opgeroepen partijen) '... hoofdelijk en ondeelbaar ... heeft aangegaan ...", 
geven de appelrechters aan bedoelde akte een uitlegging die met de bewoordingen ervan 
onverenigbaar is en beweren zij dat die akte iets inhoudt dat zij niet inhoudt, zodat zij de 
bewijskracht ervan miskennen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek).

Ook wanneer het bestreden arrest zo moet worden gelezen dat de appelrechters hun be-
slissing, om de toepassing van de artikelen 1251, 3°, en 2029 van het Burgerlijk Wetboek 
uit te sluiten, steunen op de vaststelling dat de eiseres jegens de tot bindendverklaring op-
geroepen partijen 'hoofdelijk en ondeelbaar' verbintenissen (namelijk het in pand geven 
van een rekening) heeft aangegaan, miskent het bestreden arrest genoemde wetsbepalin-
gen.

De debiteurs die hoofdelijk gehouden zijn kunnen hun (regres)vordering tegen de code-
biteurs steunen op de in artikel 1251 van het Burgerlijk Wetboek geregelde wettelijke 
subrogatie.

Artikel  1216  van  het  Burgerlijk  Wetboek bepaalt  dat,  indien de zaak  waarvoor  de 
schuld hoofdelijk is aangegaan, slecht een van de hoofdelijke medeschuldenaars aangaat, 
deze tot voldoening van de gehele schuld is gehouden ten aanzien van de overige mede-
schuldenaars, die te zijnen opzichte slechts als zijn borgen beschouwd worden.

Het feit dat de eiseres haar verbintenissen t.o.v. de tot bindendverklaring opgeroepen 
partijen 'hoofdelijk en ondeelbaar' heeft aangegaan, belet de eiseres dus niet om haar vor-
dering tot vrijwaring tegen de verweerster te steunen op de artikelen 1251 en 2029 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Derhalve miskennen de appelrechters de artikelen 1251, 3°, en 2029 van het Burgerlijk 
Wetboek, in zoverre zij de toepassing van deze wetsbepalingen uitsluiten op grond van 
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het feit dat de eiseres jegens de tot bindendverklaring opgeroepen partijen 'hoofdelijk en 
ondeelbaar' verbintenissen heeft aangegaan.

De appelrechters miskennen tot slot artikel 1216 van het Burgerlijk Wetboek in zoverre 
zij de tusseneis van de eiseres tegen de verweerster, tot vrijwaring voor elke veroordeling 
van de eiseres t.o.v. de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen, afwijzen 
als ongegrond.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. De derde die tot zekerheid van andermans schuld aan de schuldeiser een za-

kelijke zekerheid verschaft, is anders dan de borg niet tot deze schuld gehouden 
met zijn gehele vermogen, maar heeft hiervoor slechts in te staan tot beloop van 
het zakelijk zekerheidsrecht. 

De regels inzake borgtocht zijn op deze zakelijke borg enkel van toepassing in 
zoverre zij verenigbaar zijn met de aard ervan.

2.  Overeenkomstig de artikelen 2028 en 2029 van het  Burgerlijk Wetboek, 
heeft de borg die de schuld betaald heeft, op de hoofdschuldenaar verhaal om 
door hem terugbetaald te worden en treedt hij te dien einde in de rechten die de 
schuldeiser had tegen de schuldenaar. Deze bepalingen zijn ook van toepassing 
op de hoofdelijke borg.

3. De artikelen 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeen-
komstige  toepassing  op  de  zakelijke  borg  aangezien  de  uitwinning  door  de 
schuldeisers van het zakelijk zekerheidsrecht tot beloop van de waarde ervan, te 
beschouwen is als een betaling van de hoofdschuld.

4. Uit het arrest blijkt dat:
- de verweerster een lening aanging bij de tot bindendverklaring opgeroepen 

partijen;
- tussen de partijen een overeenkomst "pandcontract rekening" werd gesloten 

waarbij de eiseres zich ertoe verbond om samen met de verweerster een bedrag 
van 1.031.840,51 euro te storten op een geblokkeerde rekening dat aan de geld-
schieters zou worden vrijgegeven indien de lening op de vervaldag niet wordt te-
rugbetaald;

- de lening niet werd terugbetaald en de eiseres door de geldschieters werd ge-
dagvaard tot de vrijgave van de gelden op de geblokkeerde rekening;

- deze vordering door de eerste rechter gegrond werd verklaard en de appel-
rechters het hoger beroep tegen deze beslissing verwerpen.

5. De appelrechters die oordelen dat de eiseres "(weliswaar) het pand tot ze-
kerheid van de terugbetaling van de obligatielening van (de verweerster)" heeft 
verstrekt, verwerpen de door de eiseres tegen de verweerster ingestelde vrijwa-
ringsvordering "gelet op het autonoom karakter" van de door de eiseres opgeno-
men verbintenis nu zij zich blijkens de pandovereenkomst "hoofdelijk en ondeel-
baar" heeft verbonden.

6. Door aldus te oordelen verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.



2772 HOF VAN CASSATIE 22.12.06 - Nr. 671 

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Vordering tot bindendverklaring
8. Aangezien het middel niet opkomt tegen de beslissing waarbij de eiseres 

werd veroordeeld tot de betaling van een som ten overstaan van de tot bindend-
verklaring opgeroepen partijen, is de vordering tot bindendverklaring niet ont-
vankelijk bij gebrek aan belang.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit uitspraak doet over de door de ei-

seres ingestelde vordering tot vrijwaring en uitspraak doet over de kosten van de 
eiseres en de verweerster.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de kosten van de vordering tot bindendverklaring.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

22 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. Simont, Mahieu en Verbist.

Nr. 672

1° KAMER - 22 december 2006

1º HUWELIJK - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN - ECHTGENOTEN - FEITELIJKE SCHEIDING - HULP- 
EN BIJSTANDSVERPLICHTING - VORDERING TOT ONDERHOUDSBIJDRAGE - ONTSTAAN OF 
VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING - OORZAAK - BEWIJSLAST

2º LEVENSONDERHOUD - HUWELIJK - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN - ECHTGENOTEN - 
FEITELIJKE SCHEIDING - HULP- EN BIJSTANDSVERPLICHTING - VORDERING TOT 
ONDERHOUDSBIJDRAGE - ONTSTAAN OF VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING - OORZAAK - BEWIJSLAST

3º HUWELIJK - OPSCHORTING VAN DE SAMENWONINGSVERPLICHTING - GERECHTELIJKE 
BESLISSING - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VORDERING TOT ONDERHOUDSBIJDRAGE - ONTSTAAN 
OF VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING - OORZAAK - BEWIJS

4º LEVENSONDERHOUD - HUWELIJK - OPSCHORTING VAN DE SAMENWONINGSVERPLICHTING 
- GERECHTELIJKE BESLISSING - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VORDERING TOT 
ONDERHOUDSBIJDRAGE - ONTSTAAN OF VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING - OORZAAK - BEWIJS
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5º HUWELIJK - OPSCHORTING VAN DE SAMENWONINGSVERPLICHTING - GERECHTELIJKE 
BESLISSING - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VORDERING TOT ONDERHOUDSBIJDRAGE - ONTSTAAN 
OF VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING - OORZAAK - BEWIJSLAST - BEOORDELING

6º LEVENSONDERHOUD - HUWELIJK - OPSCHORTING VAN DE SAMENWONINGSVERPLICHTING 
- GERECHTELIJKE BESLISSING - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VORDERING TOT 
ONDERHOUDSBIJDRAGE - ONTSTAAN OF VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING - OORZAAK - BEWIJSLAST 
- BEOORDELING

7º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
ONDERHOUDSBIJDRAGE - EISER - OVERSPEL - VASTSTAAND INGEVOLGE DEFINITIEVE 
ECHTSCHEIDING - GEVOLG

8º LEVENSONDERHOUD - ONDERHOUDSBIJDRAGE - ECHTSCHEIDING - VOORLOPIGE 
MAATREGELEN - EISER - OVERSPEL - VASTSTAAND INGEVOLGE DEFINITIEVE ECHTSCHEIDING - 
GEVOLG

1º en 2º Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen, moet de echtgenoot die een vordering 
instelt  die  strekt  tot  nakoming  door  de  andere  echtgenoot  van  de  hulp-  en  de  
bijstandsverplichting en zodoende een onderhoudsbijdrage vordert,  bewijzen dat noch  
het  ontstaan noch het  voortduren van de scheiding  aan hem te  wijten  is  en  dat  hij  
derhalve niet zelf verhindert dat de andere echtgenoot de hulp- en bijstandsverplichting in  
natura in de echtelijke woonst nakomt1. (Art. 213, B.W.)

3º en 4º Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke beslissing 
dan  wel  ingevolge  een  echtscheidingsprocedure  die  de  samenwoningsverplichting  
automatisch  opschort,  moet  de  echtgenoot  die  een  onderhoudsbijdrage  vordert,  niet  
bewijzen dat noch het ontstaan noch het voortduren van de scheiding aan hem te wijten  
is2. (Art. 223, B.W.; Art. 1280, Ger.W.)

5º en 6º Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke beslissing 
dan  wel  ingevolge  een  echtscheidingsprocedure  staat  de  echtgenoot  tegen  wie  een 
vordering  tot  onderhoudsbijdrage  wordt  ingesteld  vrij  het  bewijs  te  leveren  dat  het  
ontstaan dan wel het voortduren van de scheiding, al was het ten dele, te wijten is aan de  
echtgenoot die deze onderhoudsbijdrage vordert; bij de beoordeling van het bewijs mag  
niet  worden  vooruitgelopen  op  de  in  voorkomend  geval  hangende 
echtscheidingsprocedure  en  de  hierbij  door  de  echtscheidingsrechter  te  beoordelen 
fouten3. (Art. 223, B.W.; Art. 1280, Ger.W.)

7º en 8º De rechter die krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek oordeelt over 
een vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsbijdrage moet rekening houden met  
de  aangevoerde  overspelige  relatie  van  de  echtgenoot  die  de  onderhoudsbijdrage 

1 Zie Cass. 16 mei 1997, A.R. C.95.0345.N, nr. 232, A.J.T., 1997-98, 101, noot B. POELEMANS, Div. 
Act. 1998, 74, noot A.-Ch. VAN GYSEL.
2 Zie betreffende de toepassing van art. 223 B.W.: Cass. 28 nov. 1986, A.R. nr. 4976; Cass. 30 nov. 
1995, A.R. C.93.0090.N, nr. 518, met concl. van advocaat-generaal DUBRULLE; Cass. 21 jan. 1999, 
A.R. C.97.0238.N, nr. 37; K. Vanlede, "De onderhoudsuitkering tussen (ex-)echtgenoten tijdens en 
na een echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten" in Onderhoudsgelden, Leuven, Acco, 
2001, nr. 12-15. Betreffende de toepassing van art. 1280 Ger.W.; Cass. 5 dec. 1969 (A.C., 1970, 336; 
Cass.  13  maart  1975,  A.C.,  1975,  785);  P.  Senaeve,  Compendium  Personen-  en  Familierecht, 
Leuven, Acco, 2000, nr. 1838. 
3 P. SENAEVE en C. AERTS,  Onderhoudsgeld tijdens de echtscheidingsprocedure en na echtscheiding  
op grond van bepaalde feiten, Antwerpen, 2006, nr. 12 e.v. met de geciteerde rechtspraak; E. VAN 
DER VELPEN, noot bij Antwerpen, 5 okt. 2005 (het hier bestreden arrest), E.J., 2005, 187. 
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vordert  en  die vaststaat  ingevolge een inmiddels  definitieve echtscheidingsuitspraak4.  
(Art. 1280, Ger.W.)

(V.H. T. T.)

ARREST

(A.R. C.06.0098.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 oktober 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen. 
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Belgische Grondwet;
- de artikelen 23, 24, 25, 26, 27, 28, 584, 1039 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 213, 229, 1319, 1320, 1322, 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De eiser had voor het hof van beroep aangevoerd dat bij de beoordeling van de per-

soonlijke onderhoudsvordering van verweerster rekening moest worden gehouden met de 
vaststelling van overspel door verweerster in het arrest van het Hof van Beroep te Antwer-
pen van 27 juni 2001 (cf. p. 3 e.v. van de vervangende syntheseberoepsbesluiten van de 
eiser).

Het hof van beroep beoordeelt deze grief als volgt:
"6. De heer V.H. werpt op dat in casu de schuld van mevrouw T. inmiddels vaststaat in-

gevolge het arrest van de derde kamer van dit hof van 27 juni 2001 dat in kracht van ge-
wijsde is getreden.

De onderhoudsuitkering tijdens de echtscheidingsprocedure heeft evenwel een zuiver 
alimentair karakter en vindt zijn grondslag in de tussen echtgenoten bestaande plicht tot 
hulpverlening waartoe elk der echtgenoten krachtens artikel 213 B.W. gehouden is zolang 
het huwelijk niet is ontbonden. De in artikel 213 B.W. opgenomen wederzijdse verplich-
tingen zijn daarenboven van openbare orde en van elkaar gescheiden. Artikel 213 B.W. 
wordt miskend als een echtgenoot voorhoudt dat de verbintenissen voortvloeiende uit het 
huwelijk, in het bijzonder het betalen van onderhoudsgeld, niet meer moeten worden na-
geleefd louter op grond van het feit dat de andere echtgenoot is gaan samenwonen met 
een andere partner. Ten overvloede dient trouwens te worden vastgesteld dat de samen-
woonst van mevrouw T. met de heer V.P.niet bewezen is aan de hand van de voorgelegd 
stukken" (cf. p. 4 en 5, nr. 6 van het arrest).

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van artikel 149 van de Grondwet en van de artikelen 1319, 1320 en 1322 

van het Burgerlijk Wetboek.

4 Zie: Brussel, 28 nov. 2002, NjW 2003, met noot R.d.C.; Gent, 18 maart 2004, RABG, 2004, 1270 
met noot M. GOOVAERT.
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1. De eiser had in zijn conclusie voor het hof van beroep aangevoerd dat hij slechts 
voor de korte periode tussen de dagvaarding in echtscheiding en de vaststelling van het 
overspel van de verweerster op 22 augustus 1998 een persoonlijke onderhoudsbijdrage 
verschuldigd was.

De eiser voerde meer in het bijzonder met verwijzing naar het arrest van het Hof van 
Beroep te Antwerpen van 27 juni 2001 aan dat de echtscheiding wegens overspel ook in 
het nadeel van de verweerster uitgesproken was.

De vaststelling van overspel in een in kracht van gewijsde getreden echtscheidingsar-
rest verhinderde volgens de eiser om voor de periode na de vaststelling van overspel nog 
een persoonlijke onderhoudsuitkering aan zijn overspelige echtgenote toe te kennen (cf. p. 
3 en 4 van de vervangende syntheseberoepsbesluiten van de eiser).

2. Het hof van beroep overweegt in voorliggend geval dat "artikel 213 B.W. wordt mis-
kend als een echtgenoot voorhoudt dat de verbintenissen voortvloeiende uit het huwelijk, 
in het bijzonder het betalen van onderhoudsgeld, niet meer moeten worden nageleefd lou-
ter op grond van het feit dat de andere echtgenoot is gaan samenwonen met een andere 
partner" en dat dergelijk samenwonen van de verweerster met een derde, de heer Van Pa-
rijs, aan de hand van de voorgelegde stukken niet bewezen wordt.

De eiser beriep zich in zijn beroepsconclusie evenwel niet op een "louter samenwonen 
van de verweerster met een derde", maar had daarentegen verwezen naar haar betrapping 
op overspel, vastgesteld in het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 27 juni 
2001.

In zoverre  het  hof van beroep oordeelt  dat  artikel 213 van het  Burgerlijk Wetboek 
wordt miskend indien "een echtgenoot" voorhoudt - hiermee impliciet maar zeker verwij-
zend naar de eiser - dat hij geen onderhoudsgeld moet betalen omdat de andere echtgenoot 
is gaan samenwonen met een andere partner, geeft het de vervangende syntheseberoeps-
besluiten van eiser en de daarin uiteengezette grief dan ook weer op een wijze die onvere-
nigbaar is met de bewoordingen ervan en schendt het hof aldus de bewijskracht van deze 
akte (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Minstens antwoordt het hof van beroep niet op het middel van de eiser dat het Hof van 
Beroep te Antwerpen bij arrest van 27 juni 2001 de echtscheiding wegens overspel ook in 
het nadeel van de verweerster uitgesproken had en dat, gelet op het overspel van verweer-
ster vastgesteld op 22 augustus 1998, er vanaf die datum geen persoonlijke onderhouds-
bijdrage meer verschuldigd kon zijn (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 23, 24, 25, 26, 27, 28, 584, 1039 en 1280 van het Gerechte-

lijk Wetboek en van de artikelen 213, 229, 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Luidens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek neemt de voorzitter van de recht-

bank, rechtsprekend in kort geding, in iedere stand van het geding, tot de ontbinding van 
het huwelijk, kennis van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, 
op het levensonderhoud en op de goederen, zowel van de partijen als van de kinderen.

Deze bevoegdheid strekt zich uit vanaf de dagvaarding tot echtscheiding tot de datum 
waarop de echtscheidingsuitspraak in kracht van gewijsde is getreden.

Tijdens de hele duur van de echtscheidingsprocedure en zolang het huwelijk niet ont-
bonden is, blijft de hulpplicht tussen echtgenoten in beginsel bestaan (cf. artikel 213 van 
het Burgerlijk Wetboek).

Het komt de voorzitter van de rechtbank, zetelend in kort geding op basis van artikel 
1280 van het Gerechtelijk Wetboek, in de regel dus niet toe om bij de beoordeling van de 
vordering van een echtgenoot tot het verkrijgen van een persoonlijk onderhoudsgeld de 
schuldvraag te stellen.



2776 HOF VAN CASSATIE 22.12.06 - Nr. 672 

De kortgedingrechter zou daardoor immers vooruitlopen op de beslissing van de echt-
scheidingsrechter.

Indien, op het ogenblik dat de vordering tot het verkrijgen van een persoonlijk onder-
houdsgeld moet worden beoordeeld, de schuld van de echtgenoot die deze vordering in-
stelt reeds vaststaat, doet het risico om op de echtscheidingsbeslissing vooruit te lopen 
zich evenwel niet meer voor.

Zo uit een in kracht van gewijsde getreden echtscheidingsbeslissing de schuld blijkt van 
de echtgenoot die de persoonlijke onderhoudsvordering instelt, moet de kortgedingrechter 
daarmee bij de beoordeling van de vraag of er een recht op persoonlijke onderhoud be-
staat dus toch rekening houden.

4. In voorliggend geval had eiser voor het hof van beroep aangevoerd dat verweerster 
vanaf 22 augustus 1998 hoe dan ook geen persoonlijk onderhoudsgeld meer kon verkrij-
gen, vermits het Hof van Beroep te Antwerpen in het arrest van 27 juni 2001 vastgesteld 
had dat de verweerster op die datum op overspel betrapt was en op grond daarvan de echt-
scheiding ook in het nadeel van de verweerster uitgesproken had (cf. p. 3 en 4 van de ver-
vangende syntheseberoepsbesluiten van de eiser, met verwijzing naar het arrest van het 
Hof van Beroep te Antwerpen van 27 juni 2001).

De verweerster betwistte tijdens de procedure voor het hof van beroep niet dat dit echt-
scheidingsarrest gezag van gewijsde had en daarenboven in kracht van gewijsde getreden 
was. Het hof van beroep stelt in het thans bestreden arrest evenmin vast dat het arrest van 
27 juni 2001 niet in kracht van gewijsde getreden is.

Toch oordeelt  het hof van beroep dat "de onderhoudsuitkering tijdens de echtschei-
dingsprocedure evenwel een zuiver alimentair karakter (heeft) en zijn grondslag (vindt) in 
de  tussen echtgenoten bestaande plicht  tot  hulpverlening  waartoe  elk  der  echtgenoten 
krachtens artikel 213 B.W. gehouden is zolang het huwelijk niet is ontbonden. De in arti-
kel 213 B.W. opgenomen wederzijdse verplichtingen zijn daarenboven van openbare orde 
en van elkaar gescheiden. Artikel 213 B.W. wordt miskend als een echtgenoot voorhoudt 
dat de verbintenissen voortvloeiende uit het huwelijk, in het bijzonder het betalen van on-
derhoudsgeld, niet meer moeten worden nageleefd louter op grond van het feit dat de an-
dere echtgenoot is gaan samenwonen met een andere partner. Ten overvloede dient trou-
wens te worden vastgesteld dat de samenwoonst van (de verweerster) met de heer V.P.-
niet bewezen is aan de hand van de voorgeleid stukken".

In zoverre het hof van beroep op grond van deze overwegingen de vordering van eiser 
om slechts tot 22 augustus 1998 een persoonlijke onderhoudsbijdrage toe te kennen ver-
werpt, kent het aan het in kracht van gewijsde getreden echtscheidingsarrest van 27 juni 
2001 en de daarin vervatte vaststellingen betreffende het overspel van de verweerster niet 
de gevolgen toe die deze bij de beoordeling van de persoonlijke onderhoudsvordering van 
de verweerster moesten hebben en schendt het hof dan ook artikel 1280 van het Gerechte-
lijk Wetboek, de artikelen 213 en 229 van het Burgerlijk Wetboek.

Het arrest miskent aldus tevens het gezag en de kracht van gewijsde van het echtschei-
dingsarrest van 27 juni 2001 (schending van de artikelen 23 t.e.m. 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek) en miskent tevens, voor zoveel als nodig, de artikelen 584 en 1039 van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

5. In zoverre het hof van beroep overweegt dat "de samenwoonst van (de verweerster) 
met de heer V.P.niet bewezen is aan de hand van de voorgelegd stukken" en aldus aan-
neemt dat de schuld van de verweerster bij de echtscheiding niet bewezen is, miskent het 
hof het gezag van gewijsde van het arrest van 27 juni 2001 dat de echtscheiding wegens 
overspel ook in het nadeel van de verweerster uitsprak (schending van de artikelen 23 
t.e.m. 28 van het Gerechtelijk Wetboek), en miskent het de waarde van deze beslissing als 
een onweerlegbaar wettelijk vermoeden tussen de partijen (schending van de artikelen 
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1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. De hulp- en bijstandsverplichting van de echtgenoten in de zin van de arti-

kelen 213 en 221, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek moeten in beginsel in 
natura in de echtelijke woonst worden nagekomen, alwaar de echtgenoten over-
eenkomstig artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek verplicht samenwonen.

2. In geval de echtgenoten afzonderlijk wonen, moet de echtgenoot die een 
vordering instelt die strekt tot nakoming door de andere echtgenoot van de hulp- 
en de bijstandsverplichting en zodoende een onderhoudsbijdrage vordert, bewij-
zen dat noch het ontstaan noch het voortduren van de scheiding aan hem te wij-
ten is en dat hij derhalve niet zelf verhindert dat de andere echtgenoot de hulp- 
en bijstandsverplichting in natura in de echtelijke woonst nakomt.

3. In geval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke be-
slissing dan wel ingevolge een echtscheidingsprocedure die  de voormelde sa-
menwoningsverplichting automatisch opschort, moet de echtgenoot die een on-
derhoudsbijdrage vordert, niet bewijzen dat noch het ontstaan noch het voortdu-
ren van de scheiding aan hem te wijten is.

Evenwel staat het in een dergelijk geval de andere echtgenoot vrij het bewijs te 
leveren dat het ontstaan dan wel het voortduren van de scheiding, al was het ten 
dele, te wijten is aan de echtgenoot die een onderhoudsbijdrage vordert.

4. Bij de beoordeling van dit bewijs mag niet worden vooruitgelopen op de in 
voorkomend geval hangende echtscheidingsprocedure en de hierbij door de echt-
scheidingsrechter te beoordelen fouten.

5. Is er evenwel inmiddels een definitieve echtscheidingsuitspraak dan volstaat 
de hierdoor vaststaande fout om het voormelde bewijs te leveren.

6. In die omstandigheden moet de rechter die krachtens artikel 1280 van het 
Gerechtelijk Wetboek oordeelt over een vordering tot het verkrijgen van een on-
derhoudsbijdrage rekening houden met de aangevoerde overspelige relatie van 
de echtgenoot die de onderhoudsbijdrage vordert en die vaststaat ingevolge een 
inmiddels definitieve echtscheidingsuitspraak.

7. De appelrechters die dit bewijs uitsluiten, schenden artikel 1280 van het Ge-
rechtelijk Wetboek en de artikelen 213 en 229 van het Burgerlijk Wetboek.

8. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant het vernie-

tigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
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Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

22 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 673

1° KAMER - 22 december 2006

1º EIGENDOM - MEDE-EIGENDOM - NALATENSCHAP - MEDE-ERFGENAAM - ONVERDEELD 
AANDEEL IN EEN GOED - VERKOOP AAN EEN DERDE - AARD - VERDELING - GEVOLG

2º ONVERDEELDHEID - NALATENSCHAP - MEDE-ERFGENAAM - ONVERDEELD AANDEEL IN EEN 
GOED - VERKOOP AAN EEN DERDE - AARD - VERDELING - GEVOLG

3º VERDELING - NALATENSCHAP - MEDE-ERFGENAAM - ONVERDEELD AANDEEL IN EEN GOED - 
VERKOOP AAN EEN DERDE - AARD - GEVOLG

4º ERFENISSEN - NALATENSCHAP - MEDE-ERFGENAAM - ONVERDEELD AANDEEL IN EEN GOED - 
VERKOOP AAN EEN DERDE - VERDELING - GEVOLG

5º EIGENDOM - MEDE-EIGENDOM - NALATENSCHAP - MEDE-ERFGENAAM - ONVERDEELD 
AANDEEL IN EEN GOED - VERKOOP AAN EEN DERDE - RECHTEN VAN DE DERDE

6º ONVERDEELDHEID - NALATENSCHAP - MEDE-ERFGENAAM - ONVERDEELD AANDEEL IN EEN 
GOED - VERKOOP AAN EEN DERDE - RECHTEN VAN DE DERDE

7º VERDELING - NALATENSCHAP - MEDE-ERFGENAAM - ONVERDEELD AANDEEL IN EEN GOED - 
VERKOOP AAN EEN DERDE - RECHTEN VAN DE DERDE

8º ERFENISSEN - NALATENSCHAP - MEDE-ERFGENAAM - ONVERDEELD AANDEEL IN EEN GOED - 
VERKOOP AAN EEN DERDE - RECHTEN VAN DE DERDE

1º,  2º,  3º  en 4º  De verkoop van zijn  onverdeeld aandeel  in  een goed uit  een ruimere 
nalatenschap door een mede-erfgenaam aan een derde heeft steeds een voorwaardelijk  
karakter  en  kan  de  goederen  die  bij  de  uiteindelijke  vereffening-verdeling  van  die 
nalatenschap  in  de  kavel  van  een  andere  mede-erfgenaam  worden  geplaatst  niet  
aantasten1. (Art. 883, B.W.)

5º, 6º, 7º en 8º In afwachting van de vereffening-verdeling van de nalatenschap kan de  
koper van een onverdeeld aandeel in een goed uit die nalatenschap bij de vereffening en  
verdeling  geen  rechten  als  deelgenoot  laten  gelden  op  dat  goed,  doch  wel  als  
schuldeiser van de verkoper toezien op die verdeling2. (Art. 882, B.W.)

1 Zie Cass. 9 sept. 1994, A.R. 8329, nr. 366, met conl. eerste adv.-gen. D'HOORE (in dezelfde zaak en 
waarnaar het bestreden arrest in zijn redengeving verwijst); zie ook F. LAURENT,  Principes de droit  
civil, X, Brussel, Bruylant-Christophe & Comp., 1874, 284, nr. 253, R.P.D.B. 1951, V° Successions, 
243, nr. 1128, H. DE PAGE, Traité, IX, 1946, 760, nr. 1089, Ch. SLUYTS, Gevolgen van de verdeling en 
vrijwaring van kavels, art. 883, B.W. in  Erfenissen, schenkingen en testamenten. Commentaar met  
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, Afl. 16, 9-12, nrs. 1-6, 19, nrs. 16 en 
20, nr.  18; H. CASMAN,  Enkele open vragen omtrent beschikkingsbevoegdheden over onverdeelde 
zaken, in Liber Amicorum Prof. Dr. G. Baeteman, E. Story-Scientia, 1997, 8-12, nrs. 9-16.
2 Zie  V.  SAGAERT,  Commentaar  bij  art.  882,  B.W.  in  Erfenissen,  schenkingen  en  testamenten.  
Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, Afl. 23, 57-58, nrs. 3-
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(M., e.a. T. M., e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0536.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 juni 2005 gewezen door het 

Hof van Beroep te Antwerpen.
 Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 577-2, §4, 6, 815, 841, 882, 883, 1131, 1133, 1134, 1161, 1165 1168, 

1180, 1181, 1319, 1320, 1322, 1582, 1583, 1584, 1689, 2044, 2045 en 2049 van het Bur-
gerlijk Wetboek;

- de artikelen 19, eerste lid, 23, 24, 25, 26, 28, 821, 823, 1068, 1207, 1209 en 1211 van 
het Gerechtelijk Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk afstand van recht van strikte interpreta-
tie is en enkel kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.

Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 6 juni 2005 ontvangt het Hof van Beroep te Antwerpen het 

hoger beroep van de eerste verweerster en verklaart het gegrond, hervormt het bestreden 
vonnis  en verklaart  eisers'  vordering tot  vervanging van de notarissen onontvankelijk. 
Deze beslissing is gestoeld op volgende overwegingen:

"De tussen partijen hangende betwisting komt in essentie hier op neer. (De eisers) vra-
gen de vervanging van de boedelnotarissen, aangesteld in het raam van een gerechtelijke 
vereffening-verdeling van de nalatenschappen van de ouders van partijen. (De eerste ver-
weerster) roept de exceptie van dading in.

Partijen hebben op 13 januari 1993 voor het ambt van de notarissen F. D.B. - d.S. met 
standplaats te Herk-de-Stad en B. H.G. met standplaats te Hasselt, een regeling getroffen 
waarbij zij betreffende bepaalde onroerende goederen uit  onverdeeldheid zijn getreden 
door kavels te vormen en zelf de goederen onder elkaar in der minne te verdelen. In de 
akte van dading verklaren partijen 'dat de procedures die hangende zijn tussen enkel de 
vier verschijners, bij wijze van dading afgesloten worden zonder dat afbreuk wordt ge-
daan van procedures verwant aan de uit de nalatenschap voortspruitende onverdeeldheid, 
hangende met andere partijen. Meer in het bijzonder zien mevrouw M.M. en de heer M.Y. 
niet af van hun vordering tot naasting en de inplaatsstelling ten aanzien van de naamloze 
vennootschap Helsen'.

De vraag rijst of (de eisers) na de gesloten dading nog het recht hebben om op grond 
van de oorspronkelijke rechtsverhouding te vorderen.

Het geschil waaromtrent de dading werd gesloten betreft de tussen partijen hangende 
gerechtelijke vereffening-verdeling inzake de nalatenschappen van hun ouders. Uit de be-
woordingen van de dading kan worden afgeleid dat partijen afstand hebben gedaan van al 
hun vorderingen inzake deze gerechtelijke vereffening-verdeling met uitzondering van de 

4 en 60-61, nrs. 7-9.
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vordering met betrekking tot de op dat ogenblik nog hangende betwisting van de naasting 
van de beweerde overdracht van erfrecht. Enkel die laatste betwisting werd uitdrukkelijk 
niet in de dading opgenomen. Op het moment van het aangaan van de dading was de uit-
komst van dit geschil nog niet gekend.

(De verweersters) hebben bij notariële akte van 20 mei 1985 hun onverdeelde rechten 
in het onroerend goed gelegen te Hasselt, Kapelstraat 15 aan de NV Helsen afgestaan. 
Deze verkoop van hun onverdeelde rechten die zij bezaten in een onroerend goed, dat af-
hangt van een ruimere nalatenschap, zonder medewerking van de overige medegerechtig-
den van die nalatenschap is ondertussen geldig bevonden. Dergelijke verkoop is geen ver-
koop van een recht op de nalatenschap in de zin van art. 841 B.W. (Cass. 9 september 
1994). De nalatenschappen van de ouders van partijen zijn definitief vereffend en ver-
deeld.

Er bestaat met betrekking tot het onroerend gelegen te Hasselt, Kapelstraat 15 nog en-
kel een onverdeeldheid tussen enerzijds de NV Helsen en anderzijds (de eisers). Deze on-
verdeeldheid heeft geen uitstaans meer met de nalatenschappen van de ouders van partij-
en.

Gelet op de inhoud van de dading zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen niet meer 
op hun oorspronkelijke rechtsverhouding terug te komen. (De eerste verweerster) roept te-
recht de exceptie van de dading in. De nieuwe vordering van (de eisers) is niet ontvanke-
lijk.

De  proceshouding  van  partijen  kan  niet  als  kennelijk  onzorgvuldig  worden 
beschouwd".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Wellicht vermag iedere mede-erfgenaam tijdens de onverdeeldheid te beschikken over 

zijn rechten in de verschillende goederen die van de nalatenschap afhangen, zoals blijkt 
uit artikel 577-2, §4, van het Burgerlijk Wetboek.

Het lot van de overeenkomst, waarbij de erfgenaam zijn onverdeelde rechten in een be-
paald onroerend goed overdraagt, zal evenwel afhangen van de uiteindelijke verdeling.

Wordt het goed toegewezen aan een erfgenaam, dan wordt deze immers overeenkom-
stig artikel 883 van het Burgerlijk Wetboek geacht ab initio, vanaf het openvallen van de 
nalatenschap, eigenaar van dat goed te zijn geweest, met als gevolg dat alle daden van be-
schikking, gesteld door een andere erfgenaam met betrekking tot dat goed of met betrek-
king tot zijn rechten in dat goed zullen vervallen.

Immers, luidens artikel 883 van het Burgerlijk Wetboek wordt iedere erfgenaam geacht 
alleen en onmiddellijk te zijn opgevolgd in alle goederen die in zijn kavel zijn begrepen of 
die hem bij veiling ten deel zijn gevallen, en wordt hij geacht nooit de eigendom van de 
andere goederen van de nalatenschap te hebben gehad.

Indien de overdracht, verricht door een mede-erfgenaam, hangende de nalatenschap, 
volkomen rechtsgeldig is, zal zij bijgevolg steeds een voorwaardelijk karakter vertonen in 
de zin van artikelen 1168, 1181 en 1584 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande 
dat de rechten van de derde, aan wie een erfgenaam zijn onverdeelde rechten in een wel-
bepaald goed, afhangende van de nalatenschap, heeft overgedragen, zullen afhangen van 
de  uiteindelijke  verdelingsoperaties  en  dat  hij  slechts  daadwerkelijk  een  recht  op  dat 
kwestieuze goed zal kunnen laten gelden op het ogenblik waarop het in de kavel van de 
overdrager wordt geplaatst dan wel aan laatstgenoemde bij veiling wordt toegewezen.

Hangende de nalatenschap kan de derde evenwel geen enkel recht op het kwestieuze 
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goed laten gelden, zulks in overeenstemming met artikel 1181 van het Burgerlijk Wet-
boek.

De derde die hangende de nalatenschap de onverdeelde rechten van een erfgenaam in 
een bepaald goed van die nalatenschap verwerft, verwerft hoogstens de hoedanigheid van 
schuldeiser van de erfgenaam-overdrager of erfgenaam-verkoper, zoals blijkt uit artikel 
882 van het Burgerlijk Wetboek, hetwelk uitdrukkelijk bepaalt dat schuldeisers van een 
deelgenoot, om te beletten dat de verdeling met bedrieglijke benadeling van hun rechten 
geschiedt, zich ertegen kunnen verzetten dat zij buiten hun aanwezigheid wordt gedaan.

Uit het voorgaande volgt dat, zelfs in geval van overdracht door een erfgenaam van zijn 
rechten in een welbepaald goed uit de nalatenschap, de vordering in verdeling zal moeten 
worden vervolgd tegen deze mede-erfgenaam.

De omstandigheid dat de nalatenschap nog uit één enkel onroerend goed zou bestaan 
doet daaraan geen afbreuk.

Uit het voorgaande volgt dat zo bij overeenkomst dd. 20 mei 1985 verweersters hun on-
verdeelde rechten in het onroerend goed, gelegen te Hasselt, Kapelstraat 15, overdroegen 
aan een derde, met name de NV Helsen, deze laatste hierdoor slechts een voorwaardelijk 
recht bekwam, waarvan het lot van de uiteindelijke verdelingsoperatie zal afhangen. Han-
gende de nalatenschap bezit die derde hoogstens de hoedanigheid van schuldeiser, zoals 
overigens uitdrukkelijk vastgesteld door de rechtbank van eerste aanleg bij het vonnis van 
6 maart 1990, bevestigd in hoger beroep bij arrest van 13 mei 1992 van het Hof van Be-
roep te Antwerpen, waarbij de vordering tot verdeling werd ingewilligd, een notaris werd 
aangesteld om tot de bewerkingen van vereffening en van verdeling over te gaan en de 
vordering tot tussenkomst van de NV Helsen in de procedure in voormeld stadium van de 
procedure onontvankelijk werd verklaard, maar werd beslist dat zij wel bij de verdeling 
kon tussenkomen bij toepassing van artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek.

Besluit
Op grond van de gedane vaststellingen, waaruit onder meer blijkt dat hangende de nala-

tenschap de verweersters hun onverdeelde rechten in het handelshuis, gelegen te Hasselt, 
Kapelstraat 15, overdroegen aan de NV Helsen, derde ten aanzien van de nalatenschap, 
kon het hof van beroep niet wettig beslissen dat er zodoende tussen de eisers en de ver-
weersters geen onverdeeldheid meer bestond met betrekking tot voornoemd handelshuis, 
aldus uitspraak doende in miskenning van enerzijds het voorwaardelijk karakter van iede-
re overdracht ten bezwarende titel door een mede-erfgenaam van zijn onverdeelde rechten 
in een goed, afhangende van een nalatenschap, aan een derde, en dit zonder de medewer-
king van de overige erfgenamen (schending van de artikelen 815, 883, 1168, 1181 en 
1584 van het Burgerlijk Wetboek), anderzijds van de hoedanigheid van "schuldeiser van 
de erfgenaam" van de derde overnemer van onverdeelde rechten in een welbepaald goed, 
afhangende van de nalatenschap, zolang de verdeling met betrekking tot het kwestieuze 
goed tussen de mede-erfgenamen niet heeft plaatsgevonden (schending van de artikelen 
882, 1180 en 1584 van het Burgerlijk Wetboek). Derhalve kon het hof van beroep niet 
wettig beslissen dat de vordering tot vervanging van de notaris, die eerder werd aange-
steld om over te gaan tot de bewerkingen van vereffening en verdeling, ten aanzien van de 
verweersters niet meer kon worden ingesteld (schending van de artikelen 1207, 1209 en 
1211 van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
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(...)
10. Krachtens artikel 577-2, §4, van het Burgerlijk Wetboek kan de mede-ei-

genaar over zijn aandeel beschikken en het met zakelijke rechten bezwaren.
11. Wanneer een mede-eigenaar zijn onverdeelde aandeel in een bepaald goed 

verkoopt aan een derde, neemt deze koper de hoedanigheid van mede-eigenaar 
over. 

12. Krachtens artikel 883 van het Burgerlijk Wetboek wordt iedere mede-erf-
genaam geacht alleen en onmiddellijk te zijn opgevolgd in alle goederen die in 
zijn kavel zijn begrepen of die hem bij veiling ten deel zijn gevallen, en nooit de 
eigendom van de andere goederen van de nalatenschap te hebben gehad.

Uit deze bepaling volgt dat, wanneer een mede-erfgenaam zijn onverdeelde 
aandeel in een goed uit een ruimere nalatenschap verkoopt aan een derde, deze 
verkoop steeds een voorwaardelijk karakter heeft en afhankelijk is van de uitein-
delijke vereffening-verdeling van de nalatenschap.

De vereffening-verdeling moet in haar geheel kunnen doorgaan, met eerbiedi-
ging van het recht van alle mede-erfgenamen om hun kavels te laten samenstel-
len louter uit nalatenschapsgoederen, en zoveel mogelijk uit gelijke goederen van 
een zelfde aard en hoeveelheid.

Om die reden kan een mede-erfgenaam de goederen die uiteindelijk in de ka-
vel van een andere mede-erfgenaam worden geplaatst, niet aantasten.

Enkel de rechten die een mede-erfgenaam tijdens de onverdeeldheid heeft toe-
gestaan op de goederen die uiteindelijk in zijn kavel vallen, blijven gelden. De 
rechten die een mede-erfgenaam heeft toegestaan op de andere onverdeelde goe-
deren, worden ontbonden.

13. In afwachting van de vereffening-verdeling, die enkel kan doorgaan tussen 
de mede-erfgenamen, kan de koper van een onverdeeld aandeel bij de vereffe-
ning en verdeling geen rechten als  deelgenoot  laten gelden op het  verkochte 
goed. De koper kan wel, als schuldeiser van de verkoper, toezien op de verde-
ling, bij toepassing van artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek.

Ingevolge de voorwaardelijke verkoop, verwerft de koper de hoedanigheid van 
schuldeiser van de erfgenaam-verkoper, zonder als nieuwe mede-eigenaar in zijn 
plaats te treden als deelgenoot.

14. De appelrechter stelt vast dat:
- de vordering van de eisers strekt tot vervanging van de boedelnotarissen, aan-

gesteld in het raam van de gerechtelijke vereffening-verdeling van de nalaten-
schappen van de ouders van de partijen;

- de verweersters bij notariële akte van 20 mei 1985 hun onverdeelde rechten 
met betrekking tot het handelshuis te Hasselt hebben verkocht aan de NV Hel-
sen;

- de partijen bij dadingovereenkomst van 13 januari 1993 tot vereffening-ver-
deling van de nalatenschappen van hun ouders zijn overgegaan en afstand heb-
ben gedaan van al hun vorderingen inzake deze vereffening-verdeling met uit-
zondering van de vordering met betrekking tot de op dat ogenblik nog hangende 
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betwisting omtrent de voormelde verkoop van onverdeelde rechten.
De appelrechter oordeelt dat, ingevolge de verkoop van 20 mei 1985, de niet in 

de dading begrepen onverdeeldheid tussen de eisers en de verweersters met be-
trekking tot het handelshuis te Hasselt is vervangen door een onverdeeldheid tus-
sen de eisers en de NV Helsen.

15. Door aldus te oordelen, neemt de appelrechter aan dat de NV Helsen als 
koper van de onverdeelde rechten van de verweersters in het handelshuis te Has-
selt, hun hoedanigheid van mede-eigenaar heeft overgenomen en zodoende als 
nieuwe mede-eigenaar in hun plaats is getreden.

Door vervolgens te beslissen dat de vordering van de eisers niet ontvankelijk 
is, aangezien zij niet langer in onverdeeldheid met de verweersters zijn met be-
trekking tot het handelshuis te Hasselt, schendt de appelrechter de in het onder-
deel aangewezen wetsbepalingen.

16. Het onderdeel is gegrond. 
Overige grieven
17. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

22 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 674

1° KAMER - 22 december 2006

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - EINDE - VERKOOP VAN HET GOED - OPZEGGINGSTERMIJN - 
VERGOEDING WEGENS UITZETTING - VERHOUDING TOT HET GEMEEN RECHT

De Handelshuurwet houdt een eigen globale regeling in van de gevallen waarin en van de  
voorwaarden waaronder een einde kan worden gesteld aan de huur bij vervreemding van 
het gehuurde goed, die van de gemeenrechtelijke regeling verschilt en deze vervangt,  
inzonderheid bij de bepaling van de door de verkrijger na te leven opzeggingstermijn en  
verschuldigde  uitzettingsvergoeding  en  niet  bepalend  is  voor  het  vaststellen  van  de 
gemeenrechtelijke schadevergoeding door de verhuurderoverdrager verschuldigd1.  (Artt. 

1 Zie de conclusie O.M.
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1744 en 1745, B.W.; Artt. 12, 25 en 26, Handelshuurwet)

(THE STORE b.v.b.a. T. VERHEL n.v.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle:
1. Het cassatiemiddel stelt de vraag aan de orde of een handelshuurder, zoals eiseres, 

die  door  de verkrijger van het door de verhuurder,  zoals verweerster,  verkochte goed 
wordt uitgezet, behoudens op de in de voorwaarden van de art. 12 en 26 Handelshuurwet 
door die  verkrijger  verschuldigde uitzettingsvergoeding ook op een gemeenrechtelijke 
schadevergoeding ten laste van de verhuurder gerechtigd is (en, zo ja, op welke). 

Het  bestreden  vonnis,  dat  het  vonnis  van  de  eerste  rechter  bevestigt,  kent  zulke 
vergoeding toe, die beantwoordt aan de huur voor zes maanden, d.i. de overeenkomstig de 
in artikel 7 van de huurovereenkomst in acht te nemen opzeggingstermijn, ingeval van 
“verbreking door de nieuwe eigenaar”. Eiseres meent evenwel dat ze gerechtigd is op een 
schadevergoeding  die  beantwoordt  aan  twaalf maanden  huur,  d.i.  de  in  de 
Handelshuurwet voorziene opzeggingstermijn. 

2. Het middel voert vooreerst een miskenning aan van de bewijskracht en de verbinden-
de kracht van de huurovereenkomst, meer bepaald van het voormeld artikel 7. Eiseres 
stelt dat het bestreden vonnis oordeelt dat de partijen de gemeenrechtelijke vergoeding 
van de schade wegens het beëindigen van de huur door de koper in de huurovereenkomst 
hebben bepaald op een vergoeding gelijk aan 6 maanden huur.

Deze grief  mist feitelijke grondslag: het vonnis houdt dit oordeel  niet in. Het vonnis 
zegt, integendeel, "dat de Rechtbank van oordeel (is) dat het feit dat de huurder, tegen de 
afspraak  van  artikel  7  in,  een  langere  opzeg  bekwam  op  basis  van  de 
handelshuurwetgeving, niet belet dat partijen volgens het gemene recht een opzegtermijn 
en dus een opzegvergoeding mochten bedingen van maximaal 6 maanden huur."

Het vonnis oordeelt vervolgens: "Art. 1745 B.W. is duidelijk: partijen moeten enkel de 
opzegtermijn  in  hun  overeenkomst  hebben  vastgelegd  opdat  de  omvang  van  de 
vergoeding  kan  berekend  worden".  Het  oordeelt  tenslotte:  "De  eerste  rechter  heeft 
bijgevolg terecht de gemeenrechtelijke vergoeding gelijkgesteld met de opzegtermijn die 
partijen conventioneel hadden voorzien". Het vonnis oordeelt dus niet, zoals eiseres stelt, 
dat  de  partijen  zelf  in  hun  overeenkomst  ook  de omvang van  de  vergoeding  hebben 
beperkt tot 6 maanden. 

3. Tweede grief: de rechtsvraag.
Dat ook wanneer volgens de Handelshuurwet geen uitzettingsvergoeding verschuldigd 

is toch een gemeenrechtelijke schadevergoeding mogelijk is wordt zo goed als niet be-
twist(2).

Rechtspraak  en  doctrine  zijn  echter  verdeeld  over  de  mogelijkheid  tot 
schadevergoeding  door  de  verhuurder,  in  het  geval  waarin  reeds  een 
uitzettingsvergoeding ex art. 12 Handelshuurwet door de verkrijger verschuldigd is. 

De relevante en als geschonden aangewezen bepalingen luiden als volgt.
Art. 1744 B.W.: “Indien bij het aangaan van de huur is overeengekomen dat, in geval 

van verkoop, de pachter of de huurder uit het gehuurde kan worden gezet door de koper, 
en geen beding gemaakt is omtrent de schadevergoeding, is de verhuurder verplicht de 
pachter of de huurder schadeloos te stellen op de volgende wijze.”

Art. 1745 B.W.: “Indien het een huis, een appartement of een winkel betreft, betaalt de 

2 H. DE PAGE,  Traité, IV,  Les principaux contrats, Brussel, Bruylant, 1972, 857, nr. 791a; M. LA 
HAYE & J. VANKERCKHOVE, Les baux commerciaux, in  Les Novelles, Droit civil, VI,  Le louage de  
choses, II, Brussel, Larcier, 1984, 189, nr. 1739; A. VAN OEVELEN, “De gevolgen van de vervreemding 
van het gehuurde goed op de lopende huurovereenkomst”, N.F.M. 1991, 250, nr. 55.
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verhuurder aan de uit het  gehuurde gezette huurder, als schadevergoeding, een bedrag 
gelijk aan de huurprijs voor de tijd die (volgens de wet of de overeenkomst) gelaten wordt 
tussen de opzegging en het vertrek.”

Art. 12 Handelshuurwet: “Zelfs wanneer het huurcontract het recht voorbehoudt om de 
huurder uit het goed te zetten in geval van vervreemding, mag hij die het verhuurde goed 
om niet of onder bezwarende titel verkrijgt, de huurder slechts eruit zetten in de gevallen 
vermeld onder 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 16, en mits hij de huur opzegt, één jaar vooraf, 
en binnen drie maanden na de verkrijging, met duidelijke opgave van de reden waarop de 
opzegging gegrond is, alles op straffe van verval. Hetzelfde geldt wanneer de huur geen 
vaste  dagtekening  heeft  verkregen  vóór  de  vervreemding,  ingeval  de  huurder  het 
verhuurde goed sinds ten minste zes maanden in gebruik heeft.” 

3.1 Volgens de ene opvatting(3) is cumul van beide stelsels mogelijk, nu beide vergoe-
dingen die (eventueel) aan de handelshuurder verschuldigd zijn, enerzijds de  eventuele 
aanvullende  gemeenrechtelijke  schadevergoeding  t.l.v.  de  verhuurder,  anderzijds  de 
dwingende uitzettingsvergoeding volgens de Handelshuurwet t.l.v. de verkrijger, een ver-
schillende juridische oorzaak of aard hebben.

Dit is de in het middel verdedigde opvatting. Het middel gaat ervan uit dat de partijen 
geen beding omtrent de schadevergoeding hebben gemaakt en besluit dat uit de art. 1745 
B.W. en 12 Handelshuurwet dus volgt dat deze vergoeding gelijk is aan de huur voor de 
duur  van  de  in  laatst  vermeld  artikel  bepaalde  opzeggingstermijn  -één  jaar-  en 
verschuldigd is, ook al is dit artikel dat van een andere wet dan het gemene recht. 

Dit middel wordt niet gevolgd door enige eigen toelichting, noch enige verwijzing naar 
rechtspraak of rechtsleer, hoewel de opinies vrij verschillend zijn.

3.2 Volgens een andere opvatting(4) is inderdaad cumul niet mogelijk, maar "vervangt" 
de bijzondere en dwingende bepaling van art. 12 Handelshuurwet impliciet naar zeker de 
suppletoire bepaling van het gemene recht, bevat in art. 1745 B.W.

3.3 Deze laatste opvatting lijkt me de juiste, zij het omdat het gemene recht dan eerder 
“niet toegepast” kan worden. 

Waar de verschillende aard van de Handelshuurwet t.o.v. het gemene recht volgens de 
eerste strekking (zie 3.1 hierboven) de cumul rechtvaardigt, lijkt met dit verschil precies 
de reden te zijn om aan te nemen dat de Handelshuurwet het gemene recht te dezen buiten 
werking heeft willen stellen (eerder dan “impliciet heeft opgeheven”). 

Inderdaad, de uitzettingsvergoeding, in de gevallen dat deze, volgens de art. 12 en 26 
Handelshuurwet  verschuldigd  is,  beoogt  een  grotere  bescherming  te  bieden  aan  de 
huurder, inzonderheid een bescherming van de in het goed gevestigde handelszaak waarin 
hij  geïnvesteerd  heeft.  Daarom  voorziet  deze  wet  een  door  de  verkrijger  van  het 
vervreemde  goed  (en  niet  door  de  oorspronkelijke  verhuurder)  verschuldigde 
uitzettingsvergoeding die nauwkeurig en forfaitair wordt bepaald, waarvan slechts nadat 

3 A. PAUWELS, Handelshuur, in  A.P.R., Brussel, Larcier, 1971, 111, nr. 228; A. PAUWELS & M.-Th. 
VRANCKEN, “Art. 12 HHW”, Comm.Bijz.Ov. 1998, 32, 10-11, nr. 11; M. LA HAYE & J. VANKERCKHOVE, 
l.c,; A. VAN OEVELEN, l.c.; B. LOUVEAUX, Le droit du bail commercial, De Boeck Université, 350-352, 
nr. 357.
4 W. PATERNOSTRE, Baux commerciaux et protection du fonds de commerce, Brussel, Ed. de la Revue 
de la Banque, 1951, 191, nr. 168; A. TSCHOFFEN & M. DUBRU, Les baux commerciaux. Commentaire  
de la loi du 30 avril 1951, Brussel, Bruylant, 1951, 188; A. GUSTOT, De handelshuurovereenkomsten.  
Commentaar en rechtspraak, Brussel, Economisch en sociaal instituut voor de middenstand, 1966, 
76;  R.P.D.B., V°  Baux commerciaux, Complément I, Brussel, Bruylant, 1964, 32, nr. 219; H. DE 
PAGE,  l.c. In een vonnis van 12 juni 1959 overwoog de rechtbank van eerste aanleg te Luik (J.T., 
1959, 1959, 549) dat beide vergoedingen een verschillende juridische oorzaak hebben maar dat de 
“matière” van de uitzetting bij  eigendomsoverdracht door de wetgever van 1951 behandeld werd 
“dans son ensemble”.
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het recht erop ontstond, kan afgeweken worden. De wettelijk bepaalde opzeggingstermijn 
kan  dan  ook  niet dienstig  zijn  voor  het  bepalen  van  de  gemeenrechtelijke 
schadevergoeding.

3.4 Er is een beding (art. 7) dat, ingeval van verkoop van het goed, de huurder kan wor-
den uitgezet door de verkrijger, mits een opzeg van 6 maanden. Uit de ongegrondheid van 
de eerste grief blijkt dat de beslissing vaststaat dat er geen beding is m.b.t. een door de 
verhuurder, in dat geval, verschuldigde schadevergoeding. Anders dan in de zaak die aan-
leiding gaf tot het cassatiearrest van 8 april 1965(5), is er ook geen verwijzing, in de huur-
overeenkomst, naar art. 12 Handelshuurwet. 

Volgens het gemene recht (art. 1745 B.W.) zou, in dergelijk geval - d.i. in het geval dat 
daaromtrent  geen  beding  is  gemaakt  -  door  de  verhuurder  principieel  een 
schadevergoeding verschuldigd zijn.

3.5 Dat de huurovereenkomst werkelijk een handelshuurovereenkomst is – wat vast-
staat, ook al is er geen verwijzing naar de Handelshuurwet – sluit evenwel de toepassing 
van dat gemene recht uit (zodat eiseres zelfs niet, op grond van dit recht, op een vergoe-
ding gelijk aan zes maanden huur kon aanspraak maken).

De partijen hebben immers met kennis van zaken:
1. geopteerd voor een handelshuurovereenkomst en dus voor een dwingende wetgeving 

die  het  recht  van  de  huurder  in  geval  van  vervreemding  van  het  gehuurde  goed 
nauwkeurig regelt in een ruimer perspectief dan het gemene recht, namelijk met het oog 
op bescherming van de handelszaak;

2. geen beding gemaakt omtrent een schadevergoeding (door de verhuurder) wegens 
die vervreemding, waarbij  ze geacht worden te hebben geweten dat het gemene recht 
slechts  suppletoir is, volgens de norm bepaald in "de wet of de overeenkomst", nl. de 
huurprijs over de daarin bepaalde opzegtermijn.

Welnu, het staat vast dat:
1. de overeenkomst slechts betrekking heeft op de opzegtermijn voor de verkrijger
2. de Handelshuurwet de opzegtermijn bepaalt en dat deze hier werd nageleefd.
4. Er is in zulke omstandigheden dus geen reden om ten bate van de huurder, en ten 

laste van de verhuurder, boven de bewust gekozen schaderegeling volgens de HHW "zon-
der meer",  dit  is  zonder uitdrukkelijk andersluidend beding,  de regeling van art.  1745 
B.W. toe te passen en allerminst volgens de reeds ten bate van dezelfde huurder toegepas-
te in art. 12 HHW bepaalde norm.

Deze  opvatting  spoort  met  voormeld  arrest  van  8  april  1965,  dat  het  evenwicht 
verzekert  tussen de wilsautonomie van partijen en deze dwingende bepalingen van de 
Handelshuurwet.

Het middel faalt naar recht.
5. Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.06.0018.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 oktober 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.

5 Pas., 1965, 845 en R.W., 1965-66, 241.
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322, 1744 en 1745 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 12 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuur, opgenomen in Afdeling II-

bis "regels betreffende de handelshuur in het bijzonder" van Boek III, Titel VIII, Hoofd-
stuk II van het Burgerlijk Wetboek (hierna: Handelshuurwet).

Aangevochten beslissingen
De Rechtbank van Koophandel te Antwerpen verklaart in het bestreden vonnis van 13 

oktober 2005 het door de eiseres tegen het vonnis van de vrederechter van het vijfde kan-
ton Antwerpen van 18 oktober 2004 aangetekende hoger beroep ongegrond en bevestigt 
het beroepen vonnis, waarbij de verweerster wordt veroordeeld tot betaling aan de eiseres 
van 11.118,29 euro, meer gerechtelijke intresten vanaf 3 mei 2004.

De rechtbank stelt in het bestreden vonnis vast dat de verweerster aan de eiseres een 
winkelruimte verhuurde krachtens een handelshuurovereenkomst ingaand op 1 mei 2000, 
dat artikel 7 van deze overeenkomst bepaalt: "De verkoop aan derden van het onroerend 
goed, voorwerp van deze overeenkomst, of overlijden van de eigenaar, kan deze huur-
overeenkomst  verbroken  worden  door  de  nieuwe eigenaar,  met  een  vooropzeg  van  6 
maanden, te betekenen ten laatste binnen de drie maanden vanaf het verlijden van de au-
thentieke akte of van de akte van bekendheid. Gedurende deze opzegperiode zal de huur-
der  zijnerzijds  eenzijdig  deze overeenkomst  mogen  verbreken  aan het  einde van elke 
maand", dat de verweerster het pand op 4 maart 2003 aan de BVBA V&V Consulting ver-
kocht, dat de BVBA V&V Consulting de handelshuur op 8 maart 2003 opzegde tegen 31 
maart 2004, dat de eiseres en de nieuwe eigenaar een overeenkomst sloten waarin gesteld 
werd dat laatstgenoemde van de opzegmogelijkheid, voorzien in artikel 7 van de huur-
overeenkomst, gebruik heeft gemaakt en dat de opzegtermijn op één jaar werd gehouden 
zoals bepaald in artikel 16, I, 1°, van de Handelshuurwet.

Na te hebben beslist dat de specifieke wetgeving inzake handelshuurovereenkomsten de 
algemene wetgeving inzake huur onverkort laat zodat de door de koper van het onroerend 
goed aan de eiseres overeenkomstig de handelshuurwetgeving betaalde uitzettingsvergoe-
ding cumuleerbaar is met de gemeenrechtelijke schadevergoeding, neergelegd in de arti-
kelen 1744 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, beslist de rechtbank op volgende gronden dat 
de eiseres lastens de verweerster aanspraak kan maken op een schadevergoeding gelijk 
aan 6 maanden huur, en niet aan 12 maanden huur:

"ls (de eiseres) gerechtigd op 12 maanden vergoeding dan wel op 6 maanden ?
Bij wijze van aanvullende regeling voert art. 1744 B.W. een schadeloosstellingsplicht 

in zoals vermeld in de artikelen 1745 en 1747 B.W. De volgens voormelde artikelen te be-
rekenen vergoeding is van rechtswege verschuldigd, zonder dat daartoe een bijzonder be-
ding nodig is. Aangezien de regeling echter niet van openbare orde, noch van dwingend 
recht is, kan de berekening van de schadevergoeding, in afwijking van art. 1745 of 1747 
B.W., ook contractueel worden geregeld en kan zelfs worden overeengekomen dat geen 
enkele vergoeding verschuldigd zal zijn.

In beginsel zal de vergoeding echter, indien de verhuurde zaak een huis, een apparte-
ment of een winkel is, gelijk zijn aan de huurprijs die zou verschuldigd zijn gedurende de 
bij wet of contract vastgestelde opzeggingstermijn (art. 1745 B.W.).

Volgens (de eiseres) kan echter uit de omstandigheid dat in de schriftelijke handels-
huurovereenkomst dd. 04.05.2000 een opzeggingstermijn van slechts 6 maanden werd 
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vastgesteld, geenszins worden afgeleid - zoals de eerste rechter ten onrechte zou hebben 
gedaan - dat partijen de op grond van de art. 1744-1745 B.W. door (de verweerster) aan 
(de eiseres) verschuldigde schadevergoeding hebben berekend op een bedrag gelijk aan de 
huurprijs  voor de contractueel  vastgestelde in acht  te nemen opzeggingstermijn  van 6 
maanden.

In deze stelling kan de contractueel vastgestelde opzeggingstermijn van 6 maanden niet 
worden beschouwd of uitgelegd als een beding tot berekening van de ex art. 1745 B.W. 
door (de verweerster) aan (de eiseres) verschuldigde schadevergoeding.

De rechtbank is echter samen met de eerste rechter van oordeel dat het feit dat de huur-
der, tegen de afspraak van artikel 7 in, een langere opzeg bekwam op basis van de han-
delshuurwetgeving, niet belet dat partijen volgens het gemeen recht een opzegtermijn en 
dus een opzegvergoeding, mochten bedingen van maximaal 6 maanden huur.

Artikel 1745 B.W. is duidelijk: partijen moeten enkel de opzegtermijn in hun overeen-
komst hebben vastgelegd opdat de omvang van de vergoeding kan berekend worden.

(De eiseres) argumenteert verder ten onrechte dat de opzegtermijn, voorzien in de han-
delshuurwet, voorrang zou hebben op de bedongen opzegtermijn. Als (de eiseres) haar 
vordering steunt op het gemeen recht en niet op de handelshuurwet (de vergoeding in het 
kader van deze laatste is immers reeds geregeld), kan zij ook niet teruggrijpen naar de bij-
zondere wetgeving inzake handelshuur.

De eerste rechter heeft bijgevolg terecht de gemeenrechtelijke vergoeding gelijk gesteld 
met de opzeggingstermijn die partijen conventioneel hadden voorzien".

De Vrederechter van het vijfde kanton Antwerpen besliste desbetreffend in het beroe-
pen vonnis van 18 oktober 2004:

"De bestaande huurovereenkomst bevat in artikel 7 een uitzettingsbeding in geval van 
verkoop aan derden of overlijden van de eigenaar.

Een vooropzeg van 6 maanden wordt voorzien.
Artikel 1745 B.W. bepaalt de gemeenrechtelijke vergoeding op een bedrag dat gelijk is 

aan de huurprijs voor de tijd die volgens de wet of de overeenkomst gelaten wordt tussen 
de opzegging en het vertrek.

Wanneer conform het gemeen recht terecht eisende partij de vergoeding vordert dient 
zij ook te aanvaarden dat partijen alhier een vooropzeg van 6 maanden hebben voorzien.

Gezegde vooropzeg dient conform de bepalingen van de handelshuurwetgeving welis-
waar minimaal 1 jaar te bedragen doch dit heeft ons inziens geen invloed op de kwestie 
van de schadevergoeding.

Voor het geval immers de nieuwe eigenaar op grond van artikel 7 een opzeg had bete-
kend gelijk aan 6 maanden zou de rechter deze termijn perfect kunnen verlengd hebben 
tot 1 jaar.

Een en ander betekent dat in casu de schadevergoeding tussen partijen contractueel 
werd beperkt op 6 maanden.

De vergoeding toekomende aan eisende partij bedraagt 6 maanden laatst betaalde geïn-
dexeerde huur te vermeerderen met de corresponderende betaalde onroerende voorheffing 
omdat dit als huurprijs kan aangerekend worden.

De gezegde vergoeding bedraagt derhalve 11.118,29 euro". 
Grieven
1.1 Luidens artikel 1744 van het Burgerlijk Wetboek is indien bij het aangaan van de 

huur is overeengekomen dat, in geval van verkoop, de pachter of de huurder uit het ge-
huurde goed kan worden gezet door de koper, en geen beding is gemaakt omtrent de scha-
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devergoeding, de verhuurder verplicht de pachter of de huurder op volgende wijze scha-
deloos te stellen.

Artikel 1745 van het Burgerlijk Wetboek voorziet dat indien het een huis, een apparte-
ment of een winkel betreft, de verhuurder aan de uit het gehuurde goed gezette huurder, 
als schadevergoeding een bedrag betaalt gelijk aan de huurprijs voor de tijd die volgens de 
wet of de overeenkomst gelaten wordt tussen de opzegging en het vertrek.

1.2 Artikel 1745 van het Burgerlijk Wetboek is aldus toepasselijk indien verhuurder en 
huurder geen overeenkomst hebben gesloten omtrent de schadevergoeding die zal ver-
schuldigd zijn in geval de huurder na verkoop van het onroerend goed wordt uitgezet door 
de koper.

De omstandigheid dat verhuurder en huurder overeenkwamen dat, ingeval van verkoop 
van het onroerend goed, de koper de huurder zal kunnen uitzetten met eerbiediging van 
een welbepaalde opzeggingstermijn, impliceert geenszins dat verhuurder en huurder zijn 
overeengekomen dat de verhuurder, in geval van uitzetting van de huurder door de koper, 
een schadevergoeding zal verschuldigd zijn gelijk aan de huurprijs voor deze opzeggings-
termijn.

1.3 Wanneer verhuurder en huurder geen beding hebben gemaakt omtrent de schade-
vergoeding, zal de verhuurder, overeenkomstig artikel 1745 van het Burgerlijk Wetboek, 
aan de na verkoop van het onroerend goed door de koper uitgezette huurder een vergoe-
ding verschuldigd zijn gelijk aan de huurprijs voor de tijd die "volgens de wet of de over-
eenkomst" tussen de opzegging en het vertrek wordt gelaten.

Wanneer de wet een dwingende opzeggingstermijn bepaalt, zodanig dat in de huurover-
eenkomst geen kortere termijn kan worden overeengekomen, kan de opzegging slechts 
geschieden met eerbiediging van deze wettelijk voorziene opzeggingstermijn.

Wanneer in die hypothese de huurovereenkomst een kortere opzeggingstermijn dan de 
wettelijke termijn voorziet,  zal de overeenkomst slechts kunnen worden opgezegd met 
eerbiediging van de wettelijke opzeggingstermijn. De krachtens artikel 1745 van het Bur-
gerlijk Wetboek voorziene schadevergoeding zal alsdan gelijk zijn aan de huurprijs voor 
de tijd die volgens de wet gelaten wordt tussen de opzegging en het vertrek.

1.4 Artikel 12 van de Handelshuurwet bepaalt dat zelfs wanneer het huurcontract het 
recht voorbehoudt om de huurder uit het goed te zetten in geval van vervreemding, hij die 
het gehuurde goed om niet of onder bezwarende titel verkrijgt, de huurder slechts mag er-
uit zetten in de gevallen vermeld onder 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 16, en mits hij de huur 
opzegt, één jaar vooraf, binnen drie maanden na de verkrijging, met duidelijke opgave van 
de reden waarop de opzegging gegrond is,  alles op straffe van verval. Hetzelfde geldt 
wanneer de huur geen vaste dagtekening heeft verkregen voor de vervreemding, ingeval 
de huurder het gehuurde goed sinds ten minste zes maanden in gebruik heeft.

Artikel 12 van de Handelshuurwet, dat voorziet dat de verkrijger van het gehuurde goed 
een opzeggingstermijn van één jaar dient te eerbiedigen indien hij de huurder uit het goed 
wenst te zetten, is een dwingende bepaling ten voordele van de huurder. Huurder en ver-
huurder kunnen derhalve niet wettig overeenkomen dat in geval van vervreemding van het 
goed, de verkrijger de huurder zal kunnen uitzetten met eerbiediging van een opzeggings-
termijn die minder bedraagt dan één jaar.

Wordt in de handelshuurovereenkomst voorzien dat ingeval van verkoop van het ge-
huurde goed de koper de huurder zal kunnen uitzetten met eerbiediging van een opzeg-
gingstermijn van minder dan één jaar, zal de koper de huurder niettemin slechts kunnen 
uitzetten met een opzeggingstermijn van één jaar.

2.1 De artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek verbieden de rechter 
de bewijskracht van een akte te schenden door aan deze akte een uitlegging te geven die 
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volstrekt onverenigbaar is met de bewoordingen en de draagwijdte ervan.
De rechter miskent de bewijskracht van een akte indien hij beslist dat die akte iets in-

houdt dat ze niet inhoudt of iets niet inhoudt dat er wel in voorkomt.
2.2 Overeenkomstig artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekken alle overeen-

komsten die wettig zijn aangegaan degenen die ze hebben aangegaan tot wet.
De rechter miskent de verbindende kracht van een overeenkomst, en schendt artikel 

1134 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer hij aan die overeenkomst een gevolg toekent 
dat zij wettig tussen partijen niet heeft.

3.1 De rechtbank van koophandel, die ter zake het oordeel van de eerste rechter bij-
treedt, beslist in het bestreden vonnis dat de contractueel vastgestelde opzeggingstermijn 
van zes maanden kan uitgelegd worden als een beding tot berekening van de door de ver-
weerster aan de eiseres verschuldigde schadevergoeding en dus de schadevergoeding tus-
sen partijen contractueel werd beperkt  op zes  maanden (vonnis van de rechtbank van 
koophandel, p. 6; vonnis van de vrederechter, p. 4).

3.2 In zoverre de rechtbank van koophandel aldus beslist dat partijen in de handelshuur-
overeenkomst, meer bepaald in artikel 7 van deze overeenkomst, zijn overeengekomen 
dat de schadevergoeding die ingeval van verkoop van het gehuurde goed gevolgd door de 
uitzetting van de huurder, aan de huurder zal  verschuldigd zijn zes maanden huur be-
draagt, en de eiseres en de verweerster aldus een beding omtrent de schadevergoeding 
maakten in de zin van artikel 1744 van het Burgerlijk Wetboek, is de beslissing niet naar 
recht verantwoord.

Artikel 7 van de handelshuurovereenkomst, waarvan de tekst is opgenomen in het aan-
gevochten vonnis (p. 2), bepaalt:

"Bij verkoop aan derden van het onroerend goed, voorwerp van deze overeenkomst, of 
overlijden van de eigenaar, kan deze huurovereenkomst verbroken worden door de nieu-
we eigenaar, met een vooropzeg van 6 maanden, te betekenen ten laatste binnen de drie 
maanden vanaf het verlijden van de authentieke akte of van de akte van bekendheid. Ge-
durende deze opzegperiode zal de huurder zijnerzijds eenzijdig deze overeenkomst mogen 
verbreken aan het einde van elke maand".

Deze contractuele bepaling voorziet dus geenszins in een regeling omtrent de schade-
vergoeding die aan de huurder zal verschuldigd zijn indien hij, na verkoop van het onroe-
rend goed, door de nieuwe eigenaar zou worden uitgezet. Deze bepaling voorziet welis-
waar dat, ingeval van verkoop van het onroerend goed, de nieuwe eigenaar de huurover-
eenkomst kan verbreken met een vooropzeg van zes maanden, doch voorziet niet dat bij 
verbreking door de koper aan de huurder een schadevergoeding verschuldigd zal zijn ge-
lijk aan zes maanden huur.

Door te oordelen dat de door de verweerster aan de eiseres verschuldigde schadever-
goeding tussen partijen contractueel werd beperkt tot zes maanden huur, daar waar de 
handelshuurovereenkomst geen beding bevat omtrent de schadevergoeding verschuldigd 
ingeval de huurder, na verkoop van het onroerend goed, door de nieuwe eigenaar zou 
worden uitgezet, beslist de rechtbank dat de handelshuurovereenkomst, en meer bepaald 
artikel 7 van deze overeenkomst, iets inhoudt dat er niet in voorkomt en miskent ze aldus 
de bewijskracht, die kleeft aan deze handelshuurovereenkomst, en meer in het bijzonder 
aan voornoemd artikel 7, door hieraan een uitlegging te geven, die onverenigbaar is met 
de bewoordingen en draagwijdte ervan (schending van artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek).

3.3 Alleszins verbindt de rechtbank, door aan te nemen dat de schadevergoeding tussen 
partijen contractueel  werd beperkt  tot  zes  maanden huur,  aan de handelshuurovereen-
komst een gevolg dat deze niet wettig tussen partijen heeft en miskent ze de verbindende 
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kracht van de handelshuurovereenkomst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek).

3.4 Overeenkomstig artikel 1744 van het Burgerlijk Wetboek kunnen partijen een be-
ding omtrent de schadevergoeding maken, zonder dat vereist wordt dat deze schadever-
goeding gelijk is aan een zeker aantal maanden huur of aan de huur overeenstemmend met 
de opzeggingstermijn.

Door te oordelen dat partijen, nu in artikel 7 van de handelshuurovereenkomst werd 
voorzien dat, ingeval van verkoop van het onroerend goed, de nieuwe eigenaar de huur-
overeenkomst zou kunnen verbreken met een vooropzeg van zes maanden, zijn overeen-
gekomen dat ingeval van opzegging door de nieuwe eigenaar een schadevergoeding gelijk 
aan zes maanden huur verschuldigd is, schendt de rechtbank tevens artikel 1744 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Uit deze wetsbepaling volgt immers geenszins dat het feit dat partijen overeenkwamen 
dat, ingeval van verkoop van het onroerend goed, de nieuwe eigenaar de huurder zal kun-
nen uitzetten met  eerbiediging van een welbepaalde opzeggingstermijn,  impliceert  dat 
partijen zijn overeengekomen dat bij opzegging door de nieuwe eigenaar een schadever-
goeding gelijk aan de huurprijs voor de bedongen opzeggingstermijn aan de huurder zal 
verschuldigd zijn.

4.1 Artikel 1745 van het Burgerlijk Wetboek voorziet, voor het geval geen beding om-
trent de schadevergoeding werd gemaakt, dat het bedrag van de schadevergoeding gelijk 
is aan de huurprijs voor de tijd die volgens de wet of de overeenkomst gelaten wordt tus-
sen de opzegging en het vertrek.

Uit deze bepaling volgt echter niet dat, indien geen beding omtrent de schadevergoe-
ding werd gemaakt, de schadevergoeding steeds gelijk is aan de huur voor de contractueel 
voorziene opzeggingstermijn. Indien deze contractueel voorziene opzeggingstermijn min-
der bedraagt dan de bij de wet voorziene dwingende opzeggingstermijn, zal de schadever-
goeding immers gelijk zijn aan de huurprijs voor de wettelijk voorziene opzeggingster-
mijn.

Nu in onderhavige zaak de tussen partijen gesloten huurovereenkomst een handelshuur-
overeenkomst betreft, zijn op deze overeenkomst de bepalingen van de Handelshuurwet 
van toepassing, waaronder artikel 12 van voornoemde wet, dat voorziet in een dwingende 
opzeggingstermijn van één jaar die, ingeval van verkoop van het gehuurde onroerende 
goed, door de koper dient geëerbiedigd te worden bij uitzetting van de huurder.

De nieuwe eigenaar kon de eiseres, ondanks de in artikel 7 van de handelshuurovereen-
komst voorziene opzeggingstermijn van zes maanden, derhalve niet uitzetten dan met eer-
biediging van de wettelijk voorziene opzeggingstermijn van één jaar. Uit het aangevoch-
ten vonnis (p. 2) blijkt overigens dat de koper de wettelijk voorziene opzeggingstermijn 
van één jaar heeft geëerbiedigd.

De door de verweerster aan de eiseres overeenkomstig artikel 1745 van het Burgerlijk 
Wetboek verschuldigde schadevergoeding is dienvolgens gelijk aan de huurprijs voor de 
tijd die volgens de wet gelaten wordt tussen de opzegging en het vertrek (één jaar) en niet 
aan de huurprijs voor de tijd die volgens de overeenkomst gelaten wordt tussen de opzeg-
ging en het vertrek (zes maanden).

Door te beslissen dat de aan de eiseres verschuldigde gemeenrechtelijke vergoeding ge-
lijk is aan de huurprijs voor de opzeggingstermijn die partijen conventioneel hadden voor-
zien, en de verweerster aldus te veroordelen tot betaling aan de eiseres van 11.118,29 
euro, schendt de rechtbank derhalve de artikelen 1745 van het Burgerlijk Wetboek en 12 
van de Handelshuurwet.

4.2 Voor de toepassing van artikel 1745 van het Burgerlijk Wetboek is niet vereist dat 
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de wet die de opzeggingstermijn bepaalt, deel uitmaakt van de gemeenrechtelijke regels 
inzake huur. De "wet" in de zin van artikel 1745 van het Burgerlijk Wetboek kan ook een 
bepaling uit de handelshuurwetgeving omtrent de opzeggingstermijn betreffen.

De omstandigheid dat artikel 1745 van het Burgerlijk Wetboek deel uitmaakt van de 
"algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen" (afdeling I, hoofd-
stuk II, titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek), dit is de gemeenrechtelijke re-
geling  inzake huur,  terwijl  de  dwingende  wettelijke  opzeggingstermijn  wordt  bepaald 
door artikel 12 van de Handelshuurwet, d.w.z. door de "regels betreffende de handelshuur 
in het bijzonder" (afdeling II bis, hoofdstuk II, titel VIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek), doet dus geen afbreuk aan het feit dat de schadevergoeding overeenkomstig ar-
tikel 1745 van het Burgerlijk Wetboek gelijk is aan de huurprijs die overeenstemt met de 
dwingende wettelijke opzeggingstermijn indien de contractueel voorziene opzeggingster-
mijn minder bedraagt dan deze wettelijke termijn.

Door te beslissen dat de aan de eiseres verschuldigde gemeenrechtelijke vergoeding ge-
lijk is aan de huurprijs voor de opzeggingstermijn die partijen conventioneel hadden voor-
zien, en de verweerster aldus te veroordelen tot betaling van 11.118,29 euro aan de eise-
res, schendt de rechtbank derhalve de artikelen 1745 van het Burgerlijk Wetboek en 12 
van de Handelshuurwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het bestreden vonnis oordeelt niet dat de partijen de gemeenrechtelijke ver-

goeding van de schade wegens het beëindigen van de huur door de koper in de 
huurovereenkomst hebben bepaald op een vergoeding gelijk aan zes maanden 
huur.

2. Het middel dat miskenning van de bewijskracht en de verbindende kracht 
van de huurovereenkomst aanvoert op grond dat het bestreden vonnis dit wel 
oordeelt, mist in zoverre feitelijke grondslag.

3. Het bestreden vonnis beslist dat de vergoeding die is bepaald in de artikelen 
25 en 26 van de Handelshuurwet cumuleerbaar is met de gemeenrechtelijke ver-
goeding overeenkomstig de artikelen 1744 en 1745 van het Burgerlijk Wetboek.

Die beslissing is door het middel niet bekritiseerd.
Het middel verplicht het Hof enkel tot een onderzoek of in het geval van een 

uitzetting van de huurder met toepassing van de artikelen 25 en 26 van de Han-
delshuurwet, de in artikel 12 van de wet bepaalde opzeggingstermijn bepalend is 
voor het vaststellen van de vergoeding in gemeenrecht overeenkomstig de artike-
len 1744 en 1745 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Artikel 1744 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, indien bij het aangaan 
van de huur is overeengekomen dat, in geval van verkoop, de huurder uit het ge-
huurde kan worden gezet door de koper, en geen beding gemaakt is omtrent de 
schadevergoeding, de verhuurder verplicht  is de huurder schadeloos te stellen 
overeenkomstig de navolgende artikelen.

Aldus bepaalt artikel 1745 van dit wetboek dat de verhuurder aan de uit het ge-
huurde goed gezette huurder, als schadevergoeding, een bedrag betaalt gelijk aan 
de huurprijs voor de tijd die volgens de wet of de overeenkomst gelaten wordt 
tussen de opzegging en het vertrek, indien het een huis, een appartement of een 
winkel betreft.
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Deze bepalingen van suppletief recht voorzien in een door de verhuurder-over-
drager te betalen gemeenrechtelijke schadevergoeding voor de huurder die op 
grond van een uitzettingsbeding in een huurovereenkomst met een vaste dagteke-
ning uit het gehuurde goed wordt gezet.

5. Artikel 12, eerste lid, van de Handelshuurwet bepaalt dat, zelfs wanneer het 
huurcontract het recht voorbehoudt om de huurder uit het goed te zetten in geval 
van vervreemding, hij die het verhuurde goed om niet of onder bezwarende titel 
verkrijgt, de huurder slechts eruit mag zetten in de gevallen vermeld onder 1°, 
2°, 3° en 4° van artikel 16, en mits hij de huur opzegt, één jaar vooraf, en binnen 
drie maanden na de verkrijging, met duidelijke opgave van de reden waarop de 
opzegging gegrond is, alles op straffe van verval.

Krachtens het tweede lid van dit artikel geldt hetzelfde wanneer de huur geen 
vaste dagtekening heeft verkregen vóór de vervreemding, ingeval de huurder het 
verhuurde goed sinds ten minste zes maanden in gebruik heeft.

Krachtens artikel 26 van de Handelshuurwet is de verkrijger die, overeenkom-
stig de in artikel 12 van die wet bepaalde voorwaarden, de huurder uit het huis 
zet, eventueel een vergoeding wegens uitzetting verschuldigd, in de gevallen en 
volgens de modaliteiten van de artikelen 25 en 27 van die wet.

6. Uit het voorgaande volgt dat de Handelshuurwet een eigen globale regeling 
inhoudt van de gevallen waarin en van de voorwaarden waaronder een einde kan 
worden gesteld aan de huur bij vervreemding van het gehuurde goed. Die rege-
ling verschilt van het voormelde gemeen recht. 

Krachtens artikel 26 van de Handelshuurwet is, anders dan bij toepassing van 
artikel 1744 van het Burgerlijk Wetboek, de uitzettingsvergoeding door de ver-
krijger en niet door de verhuurder-overdrager verschuldigd. 

Artikel 25 van de Handelshuurwet bepaalt voorts, anders dan artikel 1745 van 
het Burgerlijk Wetboek, nauwkeurig en op forfaitaire wijze de uitzettingsvergoe-
ding in de specifieke gevallen ter bescherming van de handelszaak. 

Die eigen globale regeling in de Handelshuurwet vervangt in het geval van een 
handelshuur de gemeenrechtelijke regeling van de artikelen 1744 en 1745 van 
het Burgerlijk Wetboek, zodat de in artikel 12 van de Handelshuurwet bepaalde 
opzeggingstermijn niet dienstig is  voor het  bepalen van de gemeenrechtelijke 
schadevergoeding.

7. Het middel gaat er van uit dat, wanneer de uitzetting bij toepassing van arti-
kel  12 van  de  Handelshuurwet  aanleiding geeft  tot  een  uitzettingsvergoeding 
overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van de Handelshuurwet, de in artikel 12 
van de Handelshuurwet bepaalde opzeggingstermijn bepalend is voor het vast-
stellen van de gemeenrechtelijke schadevergoeding in de zin van de artikelen 
1744 en 1745 van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel faalt in zoverre naar recht. 
Dictum 
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
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Veroordeelt de eiseres in de kosten.

22 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 675

1° KAMER - 22 december 2006

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
DEVOLUTIEVE KRACHT - ONDERZOEKSMAATREGEL - VORIG VONNIS - ANDERE VORDERING - 
GEVOLG

De devolutieve kracht van het hoger beroep laat de appelrechter toe een vordering, door de  
eerste  rechter  aangehouden  tot  na  de  afhandeling  van  een  door  een  vorig  vonnis 
betreffende een andere vordering bevolen onderzoeksmaatregel, aan diens rechtsmacht  
te  onttrekken en het  geschil  in  zijn  geheel  te  beoordelen,  zonder  te  wachten op die 
afhandeling1. (Art. 1068, Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.06.0102.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoger beroep tegen 

een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aan-
hangig maakt bij de rechter in hoger beroep en dat deze de zaak alleen dan naar 
de eerste rechter verwijst, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten 
vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.

2. In het beroepen vonnis van 7 oktober 2002 heeft de eerste rechter geoor-
deeld dat de beslissingen over de andere vorderingen, namelijk de vordering van 

1 Zie Cass. 30 april 2001, A.R. S.99.0084.F, nr. 244.
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de eisers lastens de vierde verweerder, de vordering van de vierde verweerder 
lastens de zesde verweerster, de vordering van de eisers lastens de zesde ver-
weerster en de vordering van de zesde verweerster met betrekking tot de kosten, 
worden aangehouden om te worden beoordeeld na afhandeling van het deskundi-
genonderzoek van expert C., die in een vonnis van 28 juni 1999 was aangesteld.

3. De appelrechters oordelen dat zij in staat zijn het geschil in zijn geheel te 
beoordelen, met inbegrip van de vorderingen waaromtrent de eerste rechter zijn 
beslissing had aangehouden, zonder te wachten op het verslag van deskundige C.

4. In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 1068 van het Gerechte-
lijk Wetboek, gaat het er van uit dat de devolutieve kracht van het hoger beroep 
tegen het vonnis van 7 oktober 2002 niet tot gevolg kan hebben de vrijwarings-
vorderingen tegen de vierde en de zesde verweerder aan de rechtsmacht van de 
eerste rechter te onttrekken nu de onderzoeksmaatregel die in het vonnis van 28 
juni 1999 was bevolen, gehandhaafd bleef, zodat de appelrechters deze vorderin-
gen naar de eerste rechter hadden moeten verwijzen.

5. Door hun hoger beroep tegen het vonnis van 7 oktober 2002 hebben de ei-
sers het geschil zelf aanhangig gemaakt bij de appelrechters, zowel in de mate 
dat dit vonnis een aantal eindbeslissingen inhoudt als in de mate dat de eerste 
rechter de beslissing omtrent de door hem opgesomde vorderingen aanhoudt.

Het beroepen vonnis beval geen onderzoeksmaatregel, zodat de hypothese van 
artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek die de appelrechters zou 
hebben genoopt de zaak naar de eerste rechter te verwijzen, niet voorhanden is.

6. Het middel gaat uit van een verkeerde opvatting omtrent de draagwijdte van 
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, zodat het in die mate faalt naar recht.

7. In zover het schending aanvoert van artikel 19 van het Gerechtelijk Wet-
boek, is het middel volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van 
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, zodat het in die mate niet ontvanke-
lijk is.

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

22 december 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 676

2° KAMER - 26 december 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - 
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ONDERZOEKSRECHTER - MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING - SUBSIDIARITEITSBEGINSEL - 
REDENGEVING

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFLUISTERMAATREGEL - ONDERZOEKSRECHTER - MET 
REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING - SUBSIDIARITEITSBEGINSEL - REDENGEVING

3º ONDERZOEKSRECHTER - AFLUISTERMAATREGEL - MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING 
- SUBSIDIARITEITSBEGINSEL - REDENGEVING

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - 
ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKING DIE GELDT VOOR VERSCHILLENDE COMMUNICATIEMIDDELEN - 
GEVOLG

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFLUISTERMAATREGEL - ONDERZOEKSRECHTER - 
BESCHIKKING DIE GELDT VOOR VERSCHILLENDE COMMUNICATIEMIDDELEN - GEVOLG

6º ONDERZOEKSRECHTER - AFLUISTERMAATREGEL - BESCHIKKING DIE GELDT VOOR 
VERSCHILLENDE COMMUNICATIEMIDDELEN - GEVOLG

1º, 2º en 3º Artikel 90quater, §1, tweede lid, 1° en 2°, Sv., verplicht de onderzoeksrechter,  
op straffe van nietigheid, om in de beschikking tot afluisteren de redenen te vermelden  
waarom de gewone onderzoeksmiddelen ondoeltreffend zouden zijn1. (Art. 90quater, §1, 
tweede lid, 1° en 2°, Sv.)

4º, 5º en 6º Artikel 90quater, Sv. bepaalt niet dat een afluistermaatregel nietig is alleen 
omdat de onderzoeksrechter hem heeft toegestaan met een beschikking die geldt voor 
verschillende communicatiemiddelen. (Art. 90quater, §1, 3°, Sv.)

(R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1621.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 december 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
Het middel voert de schending aan van artikel 90quater, §1, tweede lid, 1° en 

2°, van het Wetboek van Strafvordering, dat de onderzoeksrechter, op straffe van 
nietigheid, verplicht om in de beschikking tot afluisteren de redenen te vermel-
den waarom de gewone onderzoeksmiddelen ondoeltreffend zouden zijn.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de onderzoeksrechter, op 6 okto-
ber 2006, met toepassing van het voormelde artikel 90quater, een beschikking 
heeft gewezen waarbij het afluisteren en opnemen wordt toegestaan, tijdens de 

1 Cass. 26 juni 1996, A.R. P.96.0842.F, nr. 263; Cass. 5 okt. 2005, A.R. P.05.1056.F, nr. 483.
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overbrenging  ervan,  van  de  uitgaande  en  inkomende  communicatie  van  drie 
draagbare telefoons.

Na de ernstige aanwijzingen te hebben beschreven waarover de onderzoeks-
magistraat beschikt, betreffende het bestaan van een vereniging van boosdoeners 
voor het plegen van zware diefstallen, vermeldt de voormelde beschikking dat 
het bevolen toezicht onontbeerlijk is om de gezamenlijke daders en medeplichti-
gen van die vereniging te identificeren en de buit te lokaliseren.

De beschikking preciseert vervolgens dat die maatregel te verkiezen valt bo-
ven de klassieke onderzoeksmiddelen vermits die niet volstaan om de waarheid 
"snel" aan het licht te brengen "gezien de weinige gegevens waarover men in 
deze fase van het onderzoek beschikt".

De appelrechters hebben bijgevolg, met overneming van de redenen in de vor-
dering van het openbaar ministerie, kunnen beslissen dat de aangevochten be-
schikking artikel 90quater, §1, tweede lid, 2°, van het Wetboek van Strafvorde-
ring niet schond.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
Artikel 90quater van het Wetboek van Strafvordering bepaalt niet dat een af-

luistermaatregel nietig is, alleen omdat de onderzoeksrechter hem heeft toege-
staan met een beschikking die geldt voor verschillende communicatiemiddelen.

Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

26 december 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. R. Papart, Dinant en F. Carpentier, Brussel.
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INHOUD VAN DE ARRESTEN 
 

AANNEMING VAN WERK 
Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Vordering binnen de tienjarige termijn – 
Vordering voor nieuwe gevolgen van gebrek en tekortkoming – Vereiste – Gevolg. 

Een vordering die binnen de tienjarige termijn voor de aansprakelijkheid van de aannemer 
en de architect wordt ingesteld, onttrekt aan het verval van deze termijn ook een vordering 
ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde 
gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie of de uitvoering; 
hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat zij omvat  (Artikelen 1792 
en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0210.N nr. 670 

AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING 
Gesloten deuren – Openbaarheid van de terechtzittingen – Vorm – Vonnisgerecht – 
Beslissing. 

Wanneer het vonnisgerecht met toepassing van art. 190, eerste lid, Sv., beveelt dat de 
zaak met gesloten deuren wordt behandeld indien een van de partijen of het slachtoffer het 
vraagt, namelijk met het oog op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, kan die 
beslissing zowel uit het proces–verbaal van de terechtzitting als uit de beslissing op de 
strafvordering blijken en moet ze dus geen afzonderlijk vonnis of arrest uitmaken  
3 mei 2006 P.2006.0299.F nr. 255 

Verwerping van het verzoek tot behandeling van de zaak met gesloten deuren – 
Openbaarheid van de terechtzittingen – Vorm – Vonnisgerecht. 

Wanneer het vonnisgerecht, gelast met vervolgingen gegrond op de artikelen 372 tot 378 
Sw., een verzoek tot behandeling met gesloten deuren verwerpt en beslist dat de 
terechtzitting openbaar blijft, moet zijn desbetreffende beslissing geen vonnis of een arrest 
uitmaken. (Art. 190, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
3 mei 2006 P.2006.0299.F nr. 255 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST 

ALGEMEEN 
Vergoeding – Advocatenkosten en –honorarium – Fout – Schade. 

Het honorarium en de kosten van een advocaat die de benadeelde van een 
extracontractuele fout heeft betaald, kunnen een te vergoeden bestanddeel van zijn schade 
uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de benadeelde de mogelijkheid te bieden om 
zijn rechten op vergoeding van zijn schade te doen gelden  (Artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek.) 
16 november 2006 C.2005.0124.F nr. 568 
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DAAD 
Staat – Fout van een rechter–commissaris – Beoordeling – Faillissement – 
Aansprakelijkheid. 

De Belgische Staat is aansprakelijk voor de fout die de rechter–commissaris in het raam 
van zijn toezichtsbevoegdheid begaat en die schade veroorzaakt. Deze fout moet worden 
beoordeeld in verhouding tot de redelijkerwijze zorgvuldige en vooruitziende rechter–
commissaris die in dezelfde omstandigheden verkeert  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek.) 
21 april 2006 C.2004.0614.N nr. 230 

Openbaar domein – Verplichting – Telecommunicatienet – Kabels – Operator – Plan – 
Onderwerping – Persoon die werken uitvoert of laat uitvoeren – Tekortkoming. 

De tekortkoming van de operator van een openbaar telecommunicatienet aan zijn 
verplichting om, vooraleer kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen aan 
te leggen op het openbaar domein, het plan van de plaats van aanleg en de bijzonderheden 
ervan te onderwerpen aan de goedkeuring van de overheid van wie het openbaar domein 
afhangt, ontslaat de persoon die deze inlichting niet gekregen heeft en die de werken 
uitvoert of laat uitvoeren waardoor de infrastructuur kan worden beschadigd of waardoor 
de werking ervan in gevaar kan komen, niet van de verplichting om de operator van het 
telecommunicatienet daarvan vooraf in te lichten. (Art. 98, § 1 en 114, § 1 Wet 21 maart 
1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.) 
28 april 2006 C.2005.0199.F nr. 248 

Geneesheer – Gebrek aan voorlichting. 

Door geen passende voorlichting te verstrekken voor de operatie begaat de geneesheer een 
fout waarvoor hij aansprakelijk is, mits de patiënt het oorzakelijk verband tussen die fout 
en de werkelijk geleden schade aantoont  (Art. 1382 Burgerlijk Wetboek.) 
12 mei 2006 C.2005.0021.F nr. 270 

Notaris – Verstrijken van termijn – Rangregeling – Toewijzing – Proces–verbaal – 
Uitvoerend beslag op onroerend goed. 

De aansprakelijkheid van de notaris komt niet in het gedrang door het louter verstrijken 
van de termijn van een maand om het proces–verbaal van de verdeling of rangregeling op 
te maken, bepaald in artikel 1643, eerste lid, Ger. W.  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 1643, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
9 juni 2006 C.2005.0441.N nr. 324 

Staat – Rechterlijke macht – Scheiding der machten – Wetgevende macht. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
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(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

Personenbelasting – Bestuur – Aanvullende gemeentebelasting – Doorstorting – Fout – 
Laattijdigheid – Ontstentenis. 

Het niet of laattijdig doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting maakt slechts een fout uit in hoofde van het bestuur wanneer blijkt dat 
het, alle omstandigheden in acht genomen, kennelijk niet gehandeld heeft binnen een 
redelijke termijn. (Art. 469, eerste lid WIB92.) 
27 oktober 2006 C.2003.0584.N nr. 518 

Uitkeringsverzekering – Verzekeringsinstelling – Begunstigde – Ziekte– en 
invaliditeitsverzekering. 

De omstandigheid dat de rechtsvordering tot betaling van prestaties van de 
uitkeringsverzekering verjaard is, sluit niet uit dat de persoon die deze prestaties had 
moeten ontvangen, van de Z.I.V.–verzekeringsinstelling een schadeloosstelling kan 
vorderen voor een bedrag gelijk aan die prestaties, op grond van de gemeenrechtelijke 
regeling voor aansprakelijkheid buiten overeenkomst  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 174, eerste lid, 1° Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende 
coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
6 november 2006 S.2005.0136.F nr. 539 

OORZAAK 
Oorzakelijk verband tussen een mogelijke fout en een schade – Verkeersongeval. 

De rechter die oordeelt dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de mogelijke fout 
van een bij een wegverkeersongeval betrokken voetganger en de schade uit dat ongeval, 
zonder vast te stellen dat de schade, zonder die mogelijke fout, zich niettemin op dezelfde 
wijze zou hebben voorgedaan, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht  (Artikelen 
1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
11 september 2006 C.2005.0390.F nr. 400 

Wegverkeer – Overdreven snelheid – Onverwachts opduiken van het voertuig – 
Oorzakelijk verband – Fout. 

Het oorzakelijk verband tussen de onwettige snelheid van een voertuig dat een willekeurig 
voorwerp heeft aangereden, en de voormelde schadelijke gevolgen, vereist niet dat de 
snelheid van het betrokken voertuig daarenboven voor gevolg had dat zijn opduiken niet 
kon worden voorzien  
8 november 2006 P.2006.0646.F nr. 546 

Wegverkeer – Oorzakelijk verband – Fout. 

Een fout zonder welke het verkeersongeval toch zou zijn gebeurd, kan niettemin de 
aansprakelijkheid van de dader in het gedrang brengen als blijkt dat, zonder die fout, de 
schadelijke gevolgen van dat ongeval minder aanzienlijk zouden zijn geweest. 
8 november 2006 P.2006.0646.F nr. 546 

Oorzakelijk verband – Contractuele verbintenis van het slachtoffer – Verbreking. 

De verbintenis van een burgerlijke partij tot deelneming aan de kapitaalsverhoging van 
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een derde vennootschap, wat afhankelijk is van de inbreng in natura van de beklaagden, 
die aangetast is door valse stukken die door één van hen zijn opgesteld, verbreekt het 
oorzakelijk verband niet tussen die strafrechtelijke fout en de schade, aangezien die 
verbintenis op zichzelf de uitvoering van zijn prestatie ten gunste van die derde 
vennootschap niet heeft verantwoord. 
15 november 2006 P.2006.0308.F nr. 561 

Gebrek van de zaak – Bestaan afgeleid uit de gedraging van de zaak – Vereiste. 

Voor de toepassing van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek kan de rechter 
het bestaan van een gebrek in de zaak afleiden uit de gedraging van die zaak, wanneer hij 
alle andere oorzaken dan het gebrek voor de veroorzaakte schade uitsluit  (Art. 1384, 
eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
1 december 2006 C.2005.0427.N nr. 617 

Gebrek van de zaak – Vroegere daad van een derde – Totstandkoming. 

Een vroegere daad van een derde waardoor het gebrek in de zaak tot stand is gekomen, 
maakt als dusdanig geen andere oorzaak dan het gebrek uit voor de later door dit gebrek 
veroorzaakte schade; de bedoelde schade blijft immers veroorzaakt door het gebrek. (Art. 
1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
1 december 2006 C.2005.0427.N nr. 617 

Degene die schadevergoeding vordert, moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, 
zoals zij zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat, waarbij dat verband 
veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft 
voorgedaan  
14 december 2006 C.2004.0582.F nr. 650 

HERSTELPLICHT 
Werkgever – Vergoedingen en rechten – Arbeidsongeval. 

De Belgische Staat is verplicht de vergoedingen en de rechten die voortvloeien uit de wet 
van 3 juli 1987 betreffende de preventie van of de schadevergoedingen voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en van 
beroepsziekten in de overheidssector, te betalen. (Artikelen 1 en 14, § 2 
Arbedisongevallenwet Overheidspersoneel.) 
9 januari 2006 C.2005.0007.N nr. 22 

Werkgever – Wettelijke en reglementaire verplichtingen – Verzekeraar – Arbeidsongeval. 

In de mate een wettelijke of reglementaire norm een werkgever die optreedt als 
verzekeraar, verplicht sommen te betalen waarvan het bedrag groter is dan wat hij als 
werkgever zou hebben betaald voor gepresteerde diensten, heeft deze norm tot strekking 
dat die sommen definitief ten laste blijven van die werkgever; die werkgever lijdt door 
nakoming van die verplichting geen schade die hij kan terugvorderen van de 
aansprakelijke derde. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1 en 14, § 2 
Arbedisongevallenwet Overheidspersoneel.) 
9 januari 2006 C.2005.0007.N nr. 22 

Openbaar bestuur – Beheer en toezicht der wegen – Fout van een derde – Schade – Last 
der herstelling. 

De omstandigheid dat een openbaar bestuur personeel in dienst heeft voor het beheer van 
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en het toezicht op de wegen en om herstellingen uit te voeren aan installaties, om welke 
oorzaak ook die herstellingen nodig zijn, brengt niet mee dat de last van de herstelling 
moet gedragen worden door dat bestuur wanneer de schade veroorzaakt is door een fout 
van een derde  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
9 februari 2006 C.2005.0172.N nr. 88 

Raad van State – Onrechtmatige overheidsdaad – Vordering tot schadeloosstelling bij de 
burgerlijke rechter – Beroep tot nietigverklaring van een administratieve handeling – 
Vereiste. 

Een verzoekschrift tot nietigverklaring van een administratieve handeling voor de Raad 
van State moet niet ingesteld worden vooraleer de gelaedeerde een vordering tot 
schadeloosstelling bij de burgerlijke rechter aanhangig maakt  
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Tijdstip – Ontstaan – Schuldvordering. 

In geval van een onrechtmatige overheidsdaad, komt de schuldvordering tot stand op het 
ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar toekomstige verwezenlijking, naar 
redelijke verwachting vaststaat  (Art. 100, eerste lid K.B. 17 juli 1991 houdende 
coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.) 
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Wettelijke aansprakelijkheid van de aansteller. 

De wettelijke aansprakelijkheid van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, van de 
aansteller voor zijn aangestelde bestaat van zodra een persoon zijn gezag of zijn toezicht 
kan uitoefenen op de daden van een andere; daartoe moet concreet worden nagegaan 
onder wiens feitelijk gezag en toezicht de aangestelde stond op het ogenblik van de feiten  
21 februari 2006 P.2005.1473.N nr. 102 

Gebrek van de zaak – Aansprakelijkheid voor een zaak die men in bewaring heeft – 
Bewijs. 

Uit het gedrag van de zaak kan de rechter niet wettig besluiten tot het bestaan van een 
gebrek van de zaak, waarvoor degene die ze onder zijn bewaring heeft aansprakelijk is, 
dan indien hij elke andere oorzaak dan het gebrek uitsluit (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
24 februari 2006 C.2005.0112.F nr. 109 

Uitvoering van de overeenkomst – Schade veroorzaakt door de aangestelde – Lichte 
schuld die niet gewoonlijk voorkomt – Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de 
aangestelde – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever – Verzekeraar van de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de aangestelde – Immuniteit van de verzekerde – 
Arbeidsovereenkomst. 

De vrijstelling die bij art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet, is ingevoerd betreft alleen de 
werknemer zelf, in die zin dat zij, op grond van art. 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, 
de aansprakelijkheid van zijn opdrachtgever niet uitsluit  (Art. 18 Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek.) 
8 maart 2006 P.2005.0854.F nr. 133 
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Herstelplicht – Afzonderlijke misdrijven – Gemeenschappelijke fout – Voorwaarde – 
Omvang – Schade. 

Niet naar recht verantwoord is de beslissing die, alleen op grond van de overweging dat 
de fouten van de beklaagden de enige noodzakelijke oorzaak uitmaken van de schade 
zoals zij door de burgerlijke partij werd geleden, niet heeft vastgesteld dat de 
medebeklaagden die schuldig zijn verklaard aan afzonderlijke misdrijven, een 
gemeenschappelijke fout hadden begaan die de oorzaak van de schade is  
15 maart 2006 P.2005.1488.F nr. 153 

Herstelplicht – Eenzelfde misdrijf – Omvang. 

De nauwe band tussen het misdrijf schuldig verzuim dat door een medebeklaagde wordt 
gepleegd en dat van opzettelijke slagen en verwondingen dat door andere 
medebeklaagden wordt gepleegd, heeft niet tot gevolg dat allen eenzelfde misdrijf plegen. 
(Art. 50, eerste lid Strafwetboek.) 
15 maart 2006 P.2005.1488.F nr. 153 

Herstelplicht – Afzonderlijke misdrijven – Omvang – Schade. 

Wanneer een gemeenschappelijke fout van verscheidene personen die afzonderlijke 
misdrijven hebben gepleegd, de oorzaak is van eenzelfde schade, zijn zij hoofdelijk t.a.v. 
de benadeelde partij gehouden tot schadevergoeding. (Art. 50, eerste lid Strafwetboek.) 
15 maart 2006 P.2005.1488.F nr. 153 

Herstelplicht – Eenzelfde misdrijf. 

Krachtens art. 50, eerste lid, Sw., moet de rechter die verscheidene personen voor 
eenzelfde misdrijf veroordeelt, hen hoofdelijk tot schadevergoeding veroordelen  
15 maart 2006 P.2005.1488.F nr. 153 

Fout van een rechter–commissaris – Beoordeling – Faillissement. 

De Belgische Staat is aansprakelijk voor de fout die de rechter–commissaris in het raam 
van zijn toezichtsbevoegdheid begaat en die schade veroorzaakt. Deze fout moet worden 
beoordeeld in verhouding tot de redelijkerwijze zorgvuldige en vooruitziende rechter–
commissaris die in dezelfde omstandigheden verkeert  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek.) 
21 april 2006 C.2004.0614.N nr. 230 

Ongeval – Getroffene – Vergoedingspensioen – Vergoeding naar gemeen recht – Militair. 

Wanneer een persoon die geen Staatsorgaan is, aansprakelijk is voor een ongeval dat een 
militair treft, wordt het aan de getroffene toegekende vergoedingspensioen afgetrokken 
van de vergoeding die krachtens de bepalingen van het gemene recht aan de militair 
verschuldigd is  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1 en 4 Wet 9 
maart 1953.) 
21 april 2006 C.2002.0018.F nr. 228 

Verzekering – Toepasselijkheid – Schadevergoeding gegrond op artikel 29bis WAM–wet – 
Verantwoordelijk slachtoffer. 

Artikel 29bis, WAM–wet, dat afwijkt van het in artikel 3 van die wet vervatte beginsel 
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde personen, sluit het 
slachtoffer dat, zonder het ongeval en de gevolgen ervan te hebben gewild, 
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verantwoordelijk is voor de door hem geleden schade, niet uit van de schadevergoeding 
waarin het voorziet  (Art. 29bis Wet betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) 
28 april 2006 C.2004.0569.F nr. 247 

Patiënt – Geneesheer – Gebrek aan voorlichting. 

Door geen passende voorlichting te verstrekken voor de operatie begaat de geneesheer een 
fout waarvoor hij aansprakelijk is, mits de patiënt het oorzakelijk verband tussen die fout 
en de werkelijk geleden schade aantoont  (Art. 1382 Burgerlijk Wetboek.) 
12 mei 2006 C.2005.0021.F nr. 270 

Fout van Parlement – Schade veroorzaakt aan derde – Verplichting tot vergoeding. 

De beginselen van scheiding der machten en van de onafhankelijkheid van de wetgevende 
macht en van de parlementsleden houden niet in dat de Staat in het algemeen zou zijn 
ontheven van zijn verplichting de schade te vergoeden die een fout van het Parlement aan 
een derde heeft veroorzaakt  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Naasten – Gevolgschade – Omvang van de herstelplicht. 

Wanneer de schade werd veroorzaakt door de samenlopende fouten van een derde en van 
de getroffene, mag die derde niet veroordeeld worden tot de volledige vergoeding van de 
gevolgschade die de naasten van de getroffene lijden  
28 juni 2006 P.2005.1141.F nr. 361 

Naasten van de getroffene – Gevolgschade – Ontstaan. 

Het recht op vergoeding van de gevolgschade die de naasten van de getroffene lijden, ook 
als die persoonlijk door hen geleden wordt, vindt zijn ontstaan uitsluitend in de familiale 
en affectieve banden die hen met de overleden getroffene verenigden  
28 juni 2006 P.2005.1141.F nr. 361 

Rechterlijke macht – Scheiding der machten – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

Gebrek van de zaak. 

Het is niet voldoende om een zaak als gebrekkig te beschouwen dat aan de zaak iets werd 
toegevoegd waardoor schade ontstaat; vereist is dat de zaak in haar geheel een abnormaal 
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kenmerk vertoont  (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
29 september 2006 C.2004.0427.N nr. 449 

Gebrek van de zaak – Beoordeling. 

De feitenrechter oordeelt onaantastbaar in feite of de zaak een gebrek vertoont en of 
hetgeen toegevoegd wordt, deel uitmaakt van dit geheel. (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
29 september 2006 C.2004.0427.N nr. 449 

Gebrek van de zaak. 

Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden 
schade kan veroorzaken  (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
29 september 2006 C.2004.0427.N nr. 449 

Gebrek van de zaak. 

Het abnormale kenmerk moet geen intrinsiek kenmerk betreffen of een blijvend element 
dat inherent is aan de zaak en zich voordoet buiten ieder toedoen van een derde  (Art. 
1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
29 september 2006 C.2004.0427.N nr. 449 

Bestuur – Onzorgvuldigheid – Beoordeling – Bevoegdheid – Rechterlijke macht – 
Schadevergoeding. 

De rechterlijke macht is bevoegd om het bestuur te veroordelen tot vergoeding van de 
schade die een derde lijdt ingevolge zijn onzorgvuldig optreden, zonder daarbij evenwel 
aan het bestuur zijn beleidsvrijheid te ontnemen en zich in zijn plaats te stellen; aldus 
moet zij de beoordelingsvrijheid eerbiedigen die het bestuur de mogelijkheid biedt zelf te 
oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt 
lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen  (Art. 144 Grondwet 
1994.) 
27 oktober 2006 C.2003.0584.N nr. 518 

Handeling – Redelijke termijn – Zorgvuldigheidsnorm – Fout. 

Geen enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling of enig algemeen rechtsbeginsel stelt 
de administratieve overheid in de uitoefening van haar bevoegdheid vrij van de 
verplichting voortvloeiend uit de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek om 
de door haar fout aan een ander toegebrachte schade te vergoeden; dit beginsel geldt ook 
als aan het bestuur verweten wordt onzorgvuldig te zijn opgetreden  (Artikelen 1382 en 
1383 Burgerlijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2003.0584.N nr. 518 

Uitkeringsverzekering – Verzekeringsinstelling – Instelling – Begunstigde – Fout – 
Ziekte– en invaliditeitsverzekering. 

De omstandigheid dat de rechtsvordering tot betaling van prestaties van de 
uitkeringsverzekering verjaard is, sluit niet uit dat de persoon die deze prestaties had 
moeten ontvangen, van de Z.I.V.–verzekeringsinstelling een schadeloosstelling kan 
vorderen voor een bedrag gelijk aan die prestaties, op grond van de gemeenrechtelijke 
regeling voor aansprakelijkheid buiten overeenkomst  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 174, eerste lid, 1° Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende 
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coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
6 november 2006 S.2005.0136.F nr. 539 

Materiële schade – Ongeval – Getroffene – Verlies aan beroepsinkomsten – 
Vervangingsinkomsten of ouderdomspensioen – In aanmerking nemen. 

De schade die de getroffene lijdt wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid die hem 
foutief werd toegebracht, kan bestaan uit het verlies aan beroepsinkomsten ten gevolge 
van die ongeschiktheid; het vervangingsinkomen of het ouderdomspensioen die hem 
worden uitgekeerd dienen alleen voor de raming van dit nadeel in aanmerking te worden 
genomen wanneer zij het herstel van dezelfde schade beogen als die welke in de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is bedoeld  
29 november 2006 P.2006.0068.F nr. 609 

SCHADE 
Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire 
verplichting – Criterium. 

Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat 
schade in de zin van art. 1382, Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de 
inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten 
uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft 
verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten  
9 januari 2006 C.2005.0007.N nr. 22 

Werkgever – Uitkeringen – Publiekrechtelijk rechtspersoon – Getroffene – Kosten – 
Wettelijke, verordenende of overeengekomen verplichtingen – Gevolg – Fout van een 
derde. 

Een publiekrechtelijke persoon die, t.g.v. de fout van een derde, krachtens wettelijke, 
verordenende of overeengekomen verplichtingen, kosten moet doen of uitkeringen moet 
toekennen aan de getroffene of aan zijn rechtverkrijgenden, heeft recht op een vergoeding, 
in zoverre hij daardoor schade lijdt  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
16 januari 2006 C.2004.0252.F nr. 35 

Morele schade – Genegenheidsschade. 

De rechter verantwoordt niet naar recht zijn beslissing de vordering tot schadevergoeding 
wegens morele schade ondergaan door een echtgenoot af te wijzen op de enkele grond dat 
de psychische druk tengevolge van het lijden van het slachtoffer van de onrechtmatige 
daad de normale bijstand van de echtgenoot niet te boven gaat  (Artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek.) 
20 februari 2006 C.2004.0366.N nr. 100 

Morele schade – Genegenheidsschade – Begrip. 

De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens morele schade heeft tot doel de pijn, de 
smart of enig ander moreel leed te lenigen en in die mate de schade te herstellen; het 
morele leed dat een echtgenoot ondergaat ten gevolge van de letsels aan de andere 
echtgenoot, maakt in principe daarop geen uitzondering  (Artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek.) 
20 februari 2006 C.2004.0366.N nr. 100 
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Morele schade – Wettigheid – Onaantastbare beoordeling door de rechter – Toetsing van 
het Hof – Genegenheidsschade – Beoordelingsbevoegdheid. 

De rechter oordeelt weliswaar binnen de grenzen van de vordering, op onaantastbare 
wijze in feite, over het bestaan en de omvang van de door een onrechtmatige daad 
veroorzaakte morele schade en over het herstel ervan; het Hof dient niettemin te toetsen of 
de rechter het begrip "schade" niet heeft miskend  
20 februari 2006 C.2004.0366.N nr. 100 

Aanrekening van uitkeringen door derden op schadevergoeding door de aansprakelijke  – 
Overlevingspensioen van de overlevende echtgenoot. 

Uitkeringen die derden aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden betalen mogen slechts 
op de schadevergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is worden aangerekend 
wanneer die uitkeringen vergoeding beogen van dezelfde schade als die welke voortvloeit 
uit de fout van de aansprakelijke; zo is een overlevingspensioen dat de overlevende 
echtgenoot geniet een recht dat zijn oorsprong vindt in de tussen het slachtoffer en zijn 
werkgever gesloten overeenkomst en in de wetgeving betreffende het rust– en 
overlevingspensioen voor de werknemers, heeft het geen vergoedend karakter en beoogt 
het dus niet de vergoeding van de schade die het slachtoffer of zijn rechthebbende lijden 
ingevolge de fout van de aansprakelijke zodat het overlevingspensioen niet mag 
aangerekend worden op de schadevergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is uit 
hoofde van inkomstenverlies  (Art. 29bis Wet betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2005.0299.N nr. 156 

Schade geleden door de overlevende echtgenoot – Gederfde inkomsten van de overledene 
– Oorsprong van de inkomsten – Overlijden van het slachtoffer. 

Wanneer het slachtoffer overlijdt ingevolge een onrechtmatige daad, bestaat de schade die 
zijn overlevende echtgenoot lijdt, onder meer, in het derven van de inkomsten van de 
overleden echtgenoot die hem persoonlijk ten goede kwamen; het is daarbij onverschillig 
of die inkomsten voortvloeiden uit een beroepsactiviteit, dan wel bestonden uit een 
rustpensioen. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2005.0299.N nr. 156 

Ongeval – Getroffene – Vergoedingspensioen – Veroorzaker van het ongeval is geen 
Staatsorgaan – Vergoeding naar gemeen recht – Militair. 

Wanneer een persoon die geen Staatsorgaan is, aansprakelijk is voor een ongeval dat een 
militair treft, wordt het aan de getroffene toegekende vergoedingspensioen afgetrokken 
van de vergoeding die krachtens de bepalingen van het gemene recht aan de militair 
verschuldigd is  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1 en 4 Wet 9 
maart 1953.) 
21 april 2006 C.2002.0018.F nr. 228 

Verenigbaarheid – Werkelijk geleden schade – Verlies van een kans. 

Wanneer de rechter het bestaan van een werkelijk geleden schade vaststelt die zonder de 
fout zou zijn voorkomen, kan hij niet wettig beslissen dat de schade heeft bestaan in de 
derving van een kans om minder schade te lijden  (Art. 1382 Burgerlijk Wetboek.) 
12 mei 2006 C.2005.0021.F nr. 270 

Jacht – Velden, vruchten en oogsten – Houder – Bospercelen – Grof wild – Grasperken – 
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Eigenaar – Begrip. 

De vordering tot herstel van de schade die door grof wild toegebracht is aan velden, 
vruchten en oogsten en waarvoor de houder van het jachtrecht op bospercelen instaat, en 
die is ingesteld tegen de eigenaar van die percelen waaruit dat wild voortkomt, doelt op de 
schade aan alle vegetatie die buiten de bospercelen wordt geteeld, onder meer aan de voor 
ontspanning bestemde grasperken  (Artikelen 1, eerste lid, en 3, tweede lid Wet 14 juli 
1961.) 
16 juni 2006 C.2005.0330.F nr. 335 

Berekeningswijze – Toepasselijke wettelijke bepalingen – Raming. 

Artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek sluit niet uit dat de rechter, om de 
werkelijke schade van het slachtoffer te ramen, acht slaat op andere wettelijke bepalingen 
die de wijze van berekening van de schade vastleggen. (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
23 juni 2006 C.2005.0449.F nr. 353 

Gevolg – Hoger beroep van de schadelijder – Internering. 

De onaantastbare beoordeling van de rechter met betrekking tot de vergoeding van de 
schade bij toepassing van artikel 1386bis Burgerlijk Wetboek houdt niet in dat, wanneer 
de geïnterneerde geen hoger beroep tegen de veroordeling instelt, de appelrechter op het 
enkele hoger beroep van de schadelijder de hem toegekende schadevergoeding mag 
verminderen  
12 september 2006 P.2006.0718.N nr. 408 

Onvoorzienbare schade. 

Hij die een foutieve handeling stelt is verplicht om de schade die door die handeling is 
ontstaan, ook al is zij niet te voorzien, volledig te vergoeden zodra die schade vaststaat en 
niet uit de ontzegging van een onrechtmatig voordeel bestaat. 
15 november 2006 P.2006.0308.F nr. 561 

Verlies aan beroepsinkomsten – Vervangingsinkomsten of ouderdomspensioen – In 
aanmerking nemen. 

De schade die de getroffene lijdt wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid die hem 
foutief werd toegebracht, kan bestaan uit het verlies aan beroepsinkomsten ten gevolge 
van die ongeschiktheid; het vervangingsinkomen of het ouderdomspensioen die hem 
worden uitgekeerd dienen alleen voor de raming van dit nadeel in aanmerking te worden 
genomen wanneer zij het herstel van dezelfde schade beogen als die welke in de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is bedoeld  
29 november 2006 P.2006.0068.F nr. 609 

Vergoeding – Schadevergoeding volgens gemeen recht – Schadevergoeding op grond van 
de Arbeidsongevallenwet – Mogelijkheid tot cumulatie – Verschil in meer van de 
schadevergoeding volgens gemeen recht – Arbeidsongeval – Berekening. 

Krachtens artikel 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, dat bepaalt dat de volgens 
het gemene recht toegekende vergoeding die geen betrekking kan hebben op de 
vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door deze wet, mag 
samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen, kunnen de 
getroffene en diens rechthebbenden aldus aanspraak maken op vergoeding van 
lichamelijke schade volgens het gemene recht, in zoverre de op grond van het gemene 
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recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke vergoedingen die aan de 
getroffene worden betaald op grond van de Arbeidsongevallenwet en enkel tot beloop van 
het verschil; om dit verschil te berekenen moet de rechter bijgevolg een vergelijking 
maken tussen de vergoedingen berekend volgens de regels van het gemene recht en de 
vergoedingen berekend volgens de regels van de Arbeidsongevallenwet  
19 december 2006 P.2006.0944.N nr. 661 

Vergoeding – Schadevergoeding volgens gemeen recht – Schadevergoeding op grond van 
de Arbeidsongevallenwet – Mogelijkheid tot cumulatie – Arbeidsongeval. 

Krachtens artikel 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, dat bepaalt dat de volgens 
het gemene recht toegekende vergoeding die geen betrekking kan hebben op de 
vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door deze wet, mag 
samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen, kunnen de 
getroffene en diens rechthebbenden aldus aanspraak maken op vergoeding van 
lichamelijke schade volgens het gemene recht, in zoverre de op grond van het gemene 
recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke vergoedingen die aan de 
getroffene worden betaald op grond van de Arbeidsongevallenwet en enkel tot beloop van 
het verschil; om dit verschil te berekenen moet de rechter bijgevolg een vergelijking 
maken tussen de vergoedingen berekend volgens de regels van het gemene recht en de 
vergoedingen berekend volgens de regels van de Arbeidsongevallenwet  
19 december 2006 P.2006.0944.N nr. 661 

Schadevergoeding volgens gemeen recht – Schadevergoeding op grond van de 
Arbeidsongevallenwet – Mogelijkheid tot cumulatie – Materiële schade ingevolge 
tijdelijke en blijvende arbeidsongeschikheid – Vergoedingen die betrekking hebben op 
eenzelfde schade – Verschil in meer van de schadevergoeding volgens gemeen recht – 
Arbeidsongeval – Berekening – Vergoeding. 

Vergoedingen voor materiële schade ingevolge tijdelijke en blijvende 
arbeidsongeschiktheid hebben betrekking op eenzelfde schade, zodat het totale bedrag van 
de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die ingevolge de Arbeidsongevallenwet voor 
tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid verschuldigd zijn, moeten worden 
vergeleken met de totale vergoeding die voor dezelfde schade verschuldigd is volgens het 
gemene recht. 
19 december 2006 P.2006.0944.N nr. 661 

OVEREENKOMSTEN. REGRES 
Aansprakelijke derde – Vergoeding van het slachtoffer door de aansprakelijke – 
Regresvordering – Arbeidsongeval – Arbeidsongevallenverzekeraar. 

De omstandigheid dat de aansprakelijke voor de schadepost "meerinspanningen" het 
slachtoffer heeft vergoed, staat niet eraan in de weg dat de arbeidsongevallenverzekeraar 
als indeplaatsgestelde in de rechten van de getroffene, tegen die aansprakelijke een 
rechtsvordering kan instellen voor de recuperatie van de vergoedingen die de 
arbeidsongevallenverzekeraar aan het slachtoffer heeft uitgekeerd, en dit tot beloop van 
het bedrag dat volgens het gemene recht aan de getroffene verschuldigd is voor dezelfde 
schade als die welke krachtens die wet is vergoed. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Artikelen 46, § 2, eerste lid, 47, 51bis, 51ter, en 59quinquies 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
5 december 2006 P.2006.1111.N nr. 621 
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BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID 
Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten – Producent. 

De leverancier van een product die door een gebrek in zijn installatie nalaat het normale 
productieproces uit te voeren en een onbewerkt product levert, verliest daardoor niet de 
hoedanigheid van producent. (Art. 2, tweede en derde lid Wet 25 feb. 1991 betreffende de 
aansprakelijkheid voor producten met gebreken.) 
6 april 2006 C.2005.0156.N nr. 209 

Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten – Onmogelijkheid het bestaan van een 
gebrek te ontdekken. 

De onmogelijkheid het bestaan van een gebrek van een product te ontdekken gaat niet uit 
van de stand van de kennis waarvan de betrokken producent concreet of subjectief op de 
hoogte was of kon zijn, maar van de objectieve stand van de wetenschappelijke en 
technische kennis waarvan de producent wordt geacht op de hoogte te zijn  (Art. 8, e Wet 
25 feb. 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.) 
6 april 2006 C.2005.0156.N nr. 209 

SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID 
Fout van een contractpartij bij de uitvoering van de overeenkomst – Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. 

De contractant kan slechts quasi–delictueel aansprakelijk worden gesteld indien de hem 
ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt niet alleen aan de contractuele 
verbintenis maar ook aan de algemene zorgvuldigheidsplicht die op hem rust en indien 
deze fout andere dan aan de slechte uitvoering te wijten schade heeft veroorzaakt  
(Artikelen 1382, 1383 en 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek.) 
29 september 2006 C.2003.0502.N nr. 447 

Buitencontractuele aansprakelijkheid – Rechtsverhouding – Reglementaire aard – 
Publiekrechtelijk reglement – Tekortkoming. 

De principiële onmogelijkheid voor contractspartijen om zich in het raam van hun 
contractuele verhouding op de regels van de buiten–contractuele aansprakelijkheid te 
beroepen vloeit voort uit de onderstelling dat contractspartijen hun contractuele 
rechtsverhouding en een in dit raam begane wanprestatie, behoudens andersluidend 
beding, uitsluitend door de regels van de contractuele aansprakelijkheid willen laten 
beheersen; deze onderstelling ontbreekt in geval de rechtsverhouding, de verlening van 
een openbare dienst betreft, derhalve niet van contractuele maar van reglementaire aard is 
en beheerst wordt door een publiekrechtelijk reglement; behoudens andersluidend beding, 
sluit een tekortkoming begaan in het raam van dit reglement, buiten–contractuele 
aansprakelijkheid niet uit  (Artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
27 november 2006 C.2005.0310.N nr. 600 

ALLERLEI (INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT. AARD VAN DE WET. 
ENZ) 

Verkeersongeval op de weg – Ongeval in het buitenland – In België ingeschreven voertuig 
– Vordering tot schadevergoeding – Verscheidene voertuigen – Inschrijving van een 
voertuig in het vreemd land – Passagier van laatstgenoemd voertuig slachtoffer van het 
ongeval – Toepasselijke wet. 

De regel in art. 4, a, van het Verdrag van 's Gravenhage van 4 mei 1971 inzake de wet 
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welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, is niet van toepassing wanneer 
de passagier enkel de bestuurder vervolgt van het voertuig waarin hij zat op het ogenblik 
van het ongeval, en zulks, ook al gebeurde het ongeval waarin hij gewond raakte ten 
gevolge van een aanrijding met een ander in een andere Staat ingeschreven voertuig  (Art. 
29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; 
Art. 4, a Verdrag van Den Haag 4 mei 1971.) 
12 oktober 2006 C.2005.0365.F nr. 484 

ADVOCAAT 
Onpartijdigheid – Onafhankelijkheid – Artikel 6.1 – Samenstelling – Raad van beroep – 
Orde van Advocaten – Tuchtzaken – Verdrag Rechten van de Mens. 

Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten is 
samengesteld uit vier advocaten en een magistraat valt niet af te leiden dat dit 
rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6, § 1, E.V.R.M., 
noch dat het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter geschonden 
wordt  (Art. 473 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 D.2005.0005.N nr. 11 

Onpartijdigheid – Onafhankelijkheid – Gewettigde verdenking – Advocaat lid van het 
kabinet van de stafhouder en van de deontologische Commissie – Tuchtprocedure – 
Tuchtzaken – Vordering tot onttrekking – Raad van de Orde der Advocaten – Gevolg. 

De omstandigheid dat een advocaat, die geen partij is in de tuchtprocedure die is ingesteld 
op grond van zijn verwijten aan de partij die de onttrekking vordert, in het kabinet van de 
stafhouder inzonderheid belast is met de deontologische kwesties en dat hij zitting heeft in 
de deontologische commissie, is niet van dien aard dat zij bij verzoeker of bij derden een 
gewettigde verdenking kan doen ontstaan over de strikte onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de raad van de Orde die dient uitspraak te doen. (Art. 650 
Gerechtelijk Wetboek.) 
10 maart 2006 C.2006.0043.F nr. 145 

Gewettigde verdenking – Meester – Door de Orde bezoldigde advocaat – Tuchtzaken – 
Vordering tot onttrekking – Raad van de Orde der Advocaten. 

Uit de omstandigheid dat een advocaat, die een incident bij de gezagdragers van de Orde 
heeft aangegeven waardoor bezwaren ten laste zijn gelegd aan een confrater die de zaak 
wil doen onttrekken aan de raad van de Orde, door die raad, op voordracht van de 
stafhouder, aangewezen is als lid van het kabinet van laatstgenoemde en dat zijn prestaties 
in die hoedanigheid door de Orde worden bezoldigd, valt niet af te leiden dat de raad van 
de Orde of elk van zijn leden zijn meesters zijn in de zin van art. 828, 8°, Ger. W.  
10 maart 2006 C.2006.0043.F nr. 145 

Ontvankelijkheid – Vordering tot nietigverklaring – Reglement van de Ordre des 
barreaux francophones et germanophone – Tussenkomst van de Ordre des barreaux 
francophones et germanophone. 

De tussenkomst van de Ordre des barreaux francophones et germanophone, ingesteld bij 
een verzoekschrift dat niet binnen twee maanden na de kennisgeving van de vordering 
tegen een reglement van die Ordre is neergelegd op de griffie van het Hof, is laattijdig, 
mitsdien niet ontvankelijk. (Art. 501, § 1, derde lid, en § 3, eerste lid, in fine Gerechtelijk 
Wetboek.) 
10 april 2006 C.2005.0401.F nr. 212 



– 27 – 

Vernietigingsarrest – Gevolg – Arbitragehof – Reglement van de Ordre des barreaux 
francophones et germanophone – Termijn – Vordering tot vernietiging. 

Wanneer het Arbitragehof een arrest wijst waarbij het de bewoordingen "door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie", vermeld in art. 501, § 1, derde lid, Ger. W., vernietigt, 
volgt uit geen enkele bepaling van de Bijzondere Wet Arbitragehof betreffende de 
gevolgen van de arresten van vernietiging, dat dit arrest een nieuwe termijn zou doen 
ingaan voor de vordering tot vernietiging van een reglement van de Ordre des barreaux 
francophones et germanophone, die niet gegrond is op de gedeeltelijk vernietigde 
bepaling. (Art. 501, § 1, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
10 april 2006 C.2005.0401.F nr. 212 

Onpartijdigheid – Samenstelling – Aanwezigheid bij een huiszoeking – Tuchtraad van 
beroep – Tuchtzaken – Stafhouder. 

De enkele omstandigheid dat een lid van de tuchtraad van beroep van een balie in zijn 
hoedanigheid van stafhouder aanwezig was bij een huiszoeking door een 
onderzoeksrechter in het kantoor van een advocaat, tijdens een gerechtelijk onderzoek, dat 
geleid heeft tot diens strafrechtelijke veroordeling, die ook de grondslag was van zijn 
tuchtvervolging, heeft niet tot gevolg dat dit lid daarbij een betrokken overheid was die 
kennis nam van dat onderzoek of aldus een standpunt innam over de grond van die 
strafvervolging, zodat daaruit niet kan worden afgeleid dat de aldus samengestelde 
tuchtraad van beroep niet meer met de vereiste objectieve onpartijdigheid over die 
tuchtvervolging kan oordelen  (Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981; Artikelen 87 en 88 Wetboek van Strafvordering.) 
18 mei 2006 D.2005.0015.N nr. 281 

Wijze van beroepsuitoefening – Bevoegdheid – Orde van Advocaten. 

Een Orde van advocaten kan beslissen dat de advocaten niet in dienstverband mogen 
staan en dat zij zonder band van ondergeschiktheid maar alleen als zelfstandigen hun 
hoofdberoep moeten uitoefenen. (Artikelen 437, eerste lid, 4° en 477ter, § 3 Gerechtelijk 
Wetboek; Art. 4, lid 1 E.E.G.–Richtlijn 77/249 van de Raad van 22 maart 1977.) 
6 oktober 2006 C.2005.0394.N nr. 465 

Vordering tot nietigverklaring – Orde van Vlaamse Balies – Reglement – Belang. 

De omstandigheid dat een advocaat na het instellen van een vordering tot nietigverklaring 
van een reglement van de Orde van Vlaamse balies niet langer deel uitmaakt van die 
Orde, ontneemt hem het vereiste belang niet om die vernietiging te vragen. (Artikelen 501 
en 611 Gerechtelijk Wetboek.) 
6 oktober 2006 C.2005.0394.N nr. 465 

Billijke gematigdheid – Beoordeling – Ereloon – Criteria. 

Om de billijke gematigdheid van het ereloon van de advocaat te beoordelen slaat de 
rechter acht op de belangrijkheid van de zaak en de aard van het werk van de advocaat, 
maar ook op diens persoonlijke autoriteit, de financiële draagkracht van de cliënt en de 
uitslag. (Art. 459 Gerechtelijk Wetboek.) 
9 november 2006 C.2005.0218.F nr. 551 
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AFSTAND (RECHTSPLEGING) 

AFSTAND VAN GEDING 
Burgerlijke partij – Strafzaken – Afstand. 

Wanneer het slachtoffer van een misdrijf afstand doet van zijn burgerlijke partijstelling 
tijdens het strafproces, heeft die afstand niet tot gevolg dat dit slachtoffer geacht wordt 
nooit partij in het strafproces te zijn geweest  (Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering.) 
14 september 2006 C.2004.0488.F nr. 414 

AFSTAND VAN RECHT 
Bewijs. 

Afstand van recht kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere interpretatie 
vatbaar zijn. 
23 januari 2006 S.2005.0088.N nr. 49 

Valse oorzaak – Erfenis – Oorzaak. 

Het arrest dat op grond van een feitelijke beoordeling, zegt dat de oorzaken van de 
verzakingen aan de nalatenschappen van zijn ouders hierin bestonden dat de verzaker "het 
voorspelbare maar niet vaststaande risico" wilde ontlopen van de "desastreuze financiële 
gevolgen van zijn eventuele strafrechtelijke veroordeling", en niet in de zekerheid van die 
veroordeling, beslist naar recht dat uit zijn latere vrijspraak niet bleek dat die handelingen 
op een valse oorzaak waren gegrond. (Artikelen 1108, 1110 en 1131 Burgerlijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0138.F nr. 482 

AMBTENAAR 

ALGEMEEN 
Roerende zaken – Verduistering – Bestanddelen. 

Onlichamelijke activa, zoals mankracht, zijn niet begrepen in de opsomming van de 
roerende zaken die vatbaar zijn voor verduistering door een persoon die een openbaar 
ambt uitoefent  (Art. 240 Strafwetboek.) 
31 mei 2006 P.2006.0238.F nr. 299 

Bezit van het verduisterde goed – Verduistering – Bestanddelen. 

Het misdrijf verduistering door een persoon die een openbaar ambt uitoefent, vereist dat 
het bedoelde goed zich op een zeker ogenblik in handen van de dader bevond; de 
veroordelende beslissing wegens verduistering dient dus vast te stellen dat deze onder 
bede ervan in het bezit is gekomen, hetzij door afgifte of fysieke overhandiging van de 
zaak of door de overdracht van rechten die met het gebruik of het beheer ervan 
samengaan  (Art. 240 Strafwetboek.) 
31 mei 2006 P.2006.0238.F nr. 299 

Benoeming – Sommige instellingen van openbaar nut – Benoemende overheid – 
Bevoegdheid. 

De toepasselijkheid van artikel 5, eerste lid van het K.B. van 2 oktober 1937, naar luid 
waarvan rijksambtenaren van niveau 1 door de Koning worden benoemd, wordt 
uitgesloten op de ambtenaren van de instellingen bedoeld in artikel 1, § 1, I, van het 
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Koninklijk Besluit van 8 januari 1973  (Artikelen 1, § 1, I, 10°, 3, § 1, eerste lid, 6, en 7 
K.B. 8 jan. 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige 
instellingen van openbaar nut; Art. 5, eerste lid K.B. 2 okt. 1937 houdende statuut van het 
Rijkspersoneel.) 
2 oktober 2006 C.2005.0439.N nr. 454 

AMBTENAAR (RIJK) 
Behoud – Oogmerk – Instituut voor veterinaire keuring – Overgeplaatste ambtenaren – 
Geldelijke anciënniteit – Wedde. 

Artikel 34, § 3, tweede lid, van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut 
voor veterinaire keuring beoogt alleen de naar deze instelling overgeplaatste ambtenaren 
een minimumwedde te verzekeren als waarborg van het behoud van de verworven 
administratieve en geldelijke anciënniteit. Het bepaalt geenszins dat deze ambtenaren, na 
die overplaatsing, geen weddeverhogingen zullen kunnen genieten ingevolge de 
toepassing van het geldelijk statuut van het personeel van het Instituut zolang de 
(basis)wedde bij deze instelling niet het niveau bereikt van de wedde waarop deze 
ambtenaren krachtens hun vorig statuut aanspraak konden maken. (Art. 34, § 3, tweede lid 
Wet 13 juli 1981.) 
2 maart 2006 C.2004.0605.N nr. 118 

ANATOCISME 
Waardevermindering – Geldschuld – Vlaams Gewest – Ruimtelijke ordening – 
Vergoeding. 

Anatocisme is van toepassing op de interest op de vergoeding, die verschuldigd is aan de 
eigenaar van een goed dat in waarde verminderd is ten gevolge van de toepassing van het 
Vlaamse decreet op de ruimtelijke ordening, aangezien die vergoeding wordt berekend op 
het tijdstip, volgens de criteria en binnen de in het decreet aangegeven perken, en de 
eigenaar enkel recht heeft op een geldsom die wordt berekend op de aldus in de wet 
bepaalde wijze  (Art. 1154 Burgerlijk Wetboek; Art. 35 Decr. betreffende de ruimtelijke 
ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec. 1998.) 
6 januari 2006 C.2004.0439.F nr. 19 

Bevoegdheid van de rechter – Artikel 1154, Burgerlijk Wetboek – Schadevergoeding 
wegens contractuele wanprestatie – Waardeschuld – Toepassingsgebied – Compensatoire 
interest. 

Bij waardeschulden, zoals de verbintenis tot vergoeding van schade wegens wanprestatie, 
kan de rechter interest op compensatoire interest toekennen, zonder aan de voorwaarden 
van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek gebonden te zijn, indien hij oordeelt dat dit 
voor een volledige vergoeding van de schade vereist is  (Art. 1154 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0210.N nr. 670 

APOTHEKER 
Ontvankelijkheid – Verscheidene tenlasteleggingen – Een enkele tuchtstraf – 
Cassatiemiddel met betrekking tot één telastlegging – Tuchtzaken. 

Wanneer voor twee tenlasteleggingen een enkele tuchtstraf wordt opgelegd, kan het 
cassatiemiddel dat slechts op een van die tenlasteleggingen slaat, terwijl de straf door de 
andere naar recht verantwoord blijft, niet tot cassatie leiden; het vertoont dus geen belang 
en is bijgevolg niet ontvankelijk  
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13 januari 2006 D.2005.0003.F nr. 34 

Aard – Raad van beroep – Besluiten – Orde der apothekers – Organen – Gevolg – 
Mededingingswet – Beslissing. 

Een besluit van een orgaan van de Orde der apothekers dat aan één of meer van zijn leden 
beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele regels van 
het beroep te handhaven en dat in werkelijkheid ertoe strekt bepaalde materiële belangen 
van apothekers te begunstigen of een economisch stelsel te installeren of in stand te 
houden, kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging, waarvan de nietigheid van 
rechtswege kan worden vastgesteld door de raad van beroep  
2 februari 2006 D.2004.0020.N nr. 71 

Orde der apothekers. 

De Orde der apothekers is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsoefenaars wettelijk 
moeten aansluiten  (Art. 2 K.B. nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der 
apothekers.) 
2 februari 2006 D.2004.0020.N nr. 71 

Wachtdienstregeling – Sluitingsuren – Niet–naleving – Verantwoording – Tuchtstraf. 

De beslissing die een tuchtstraf grondt op de niet–naleving, door een apotheker, van de 
wachtdienstregeling in zoverre zij een algemene sluitingsdag oplegt, zonder aan te geven 
hoe in concreto de continuïteit van de dienstverlening met betrekking tot de toediening 
van de gezondheidszorgen daardoor bedreigd wordt, is niet naar recht verantwoord  
2 februari 2006 D.2004.0020.N nr. 71 

Opdracht – Orde der apothekers – Doel – Gevolg – Mededingingswet. 

De overheid heeft aan de Orde der apothekers bepaalde taken opgedragen, inzonderheid 
toe te zien op het eerbiedigen van de deontologie en de handhaving van de eer, de 
bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van zijn leden; de Orde streeft hierbij 
geen economisch doel na maar vervult die wettelijke taak waarvoor zij overigens van die 
overheid een regulerende bevoegdheid heeft gekregen; dit belet evenwel niet dat zij een 
ondernemingsvereniging is, in de zin van artikel 2, § 1, van de Mededingingswet, 
waarvan de besluiten, in de mate zij ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de 
mededinging wordt aangetast, door de tuchtorganen van de Orde getoetst moeten worden 
aan de eisen van die wet  (Art. 15, § 1 K.B. nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde 
der apothekers.) 
2 februari 2006 D.2004.0020.N nr. 71 

Aard – Activiteit – Functie. 

Ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel 
en ook al hebben zij een maatschappelijke functie, de apothekers oefenen een activiteit uit 
die gericht is op de uitwisseling van goederen of diensten; zij streven op duurzame wijze 
een economisch doel na en zijn aldus in de regel ondernemingen in de zin van artikel 1 
van de Mededingingswet  
2 februari 2006 D.2004.0020.N nr. 71 
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ARBEID 

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN 
Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Verjaring – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – 
Duur – Vordering in rechte – Niet–betaling – Overwerk – Arbeidstijd – Schade. 

Wanneer de niet–betaling van het loon voor overwerk een misdrijf vormt, kan de 
werknemer een vordering tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte schade 
instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het loon zelf, 
en zelfs al vormt de niet–betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan de 
verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde zaak 
in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij de 
V.T.Sv. bepaalde voorschriften  (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F nr. 501 

ALLERLEI 
Veroordeling – Tewerkstelling van een buitenlandse werknemer zonder toelating van de 
minister van Werkgelegenheid en Arbeid – Buitenlandse werknemer in het bezit van een 
inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister – Vervolging van de werkgever – 
Motivering. 

De buitenlandse onderdanen die gemachtigd of toegelaten werden om onbeperkt te 
verblijven met toepassing van de Vreemdelingenwet of van de Regularisatiewet, zijn 
vrijgesteld van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart; uit de loutere 
vermelding op de keerzijde van het inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister, dat 
dit stuk geen uitoefening van een winstgevende activiteit toestaat, kan niet worden 
afgeleid dat de vreemdeling die de drager ervan is, niet is vrijgesteld van de verplichting 
tot het verkrijgen van een arbeidskaart. (Artikelen 12, eerste lid, en 13, eerste lid Wet van 
15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen; Art. 2, 3°, b) K.B. 9 juni 1999 houdende uitvoering wet 
30 april 1999, gewijzigd bij K.B. 6 feb. 2003.) 
13 september 2006 P.2006.0583.F nr. 412 

ARBEIDSONGEVAL 

BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS 
Uitoefening – Werkvrouw – Dweil – Wringbeweging – Plotselinge gebeurtenis – Begrip – 
Dagtaak – Bijzonder element. 

Hoewel het uitwringen van een dweil geen beweging is die losstaat van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst van een werkvrouw, kan die beweging, wanneer ze een 
ligamentscheur tot gevolg heeft, een plotselinge gebeurtenis vormen in de zin van de 
Arbeidsongevallenwet. (Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
2 januari 2006 S.2004.0159.F nr. 2 

Uitoefening – Plotselinge gebeurtenis – Begrip – Dagtaak – Bijzonder element. 

Inzake arbeidsongevallen wordt niet vereist dat het element in de gewone en normale 
uitoefening van de dagtaak, dat het letsel of de schade aan prothesen of orthopedische 
toestellen heeft kunnen veroorzaken, en dat kan worden aangewezen, losstaat van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst  (Artikelen 7, 9 en 26 Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971.) 
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2 januari 2006 S.2004.0159.F nr. 2 

Geen externe oorzaak vereist – Plotselinge gebeurtenis. 

Voor het bestaan van een arbeidsongeval is niet vereist dat de oorzaak of één van de 
oorzaken van de plotselinge gebeurtenis buiten het organisme van de getroffene ligt  
(Artikelen 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
30 oktober 2006 S.2006.0035.N nr. 525 

SCHADE 
Vroegere ziekelijke toestand – Beoordeling – Arbeidsongeschiktheid – Vergoeding. 

Alhoewel het arrest aanneemt dat de pijnen hun voornaamste oorzaak vinden in de 
persoonlijkheidsstructuur van de getroffene en in een zekere voorbestemdheid om te 
reageren op het arbeidsongeval, maar niet los kunnen gezien worden van het 
arbeidsongeval en dat dit arbeidsongeval één van de factoren is die in beperkte mate tot 
deze pijn bedraagt, vermag het niet de graad van de arbeidsongeschiktheid te bepalen 
zonder met de pijnproblematiek rekening te houden  (Artikelen 22, 23, en 24 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
30 oktober 2006 S.2006.0039.N nr. 526 

VERGOEDING 
Bewijslast – Beoordelingsvrijheid – Overmaking van de gehomologeerde overeenkomst – 
Twijfel. 

De onzekerheid of de twijfel die blijven bestaan na de bewijsvoering moeten in 
aanmerking worden genomen tegen degene die de bewijslast draagt; de rechter die 
vaststelt dat op de wetsverzekeraar de wettelijke verbintenis rustte om binnen de twee 
weken na de homologatie of het in kracht van gewijsde treden van de beslissing, aan het 
Fonds voor Arbeidsongevallen een afschrift over te maken van de gehomologeerde 
overeenkomst betreffende de voor het arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen of van 
de in kracht van gewijsde getreden beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid, kan de bewijslast dat die verbintenis niet werd nagekomen niet bij 
de rechthebbende leggen en op grond van de twijfel en onzekerheid omtrent de uitvoering 
van deze verplichting diens vordering niet afwijzen. (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Art. 
1315 Burgerlijk Wetboek.) 
20 maart 2006 C.2004.0441.N nr. 159 

Aard – Fonds voor Arbeidsongevallen – Aanpassingsbijslagen – Verjaring. 

De aanpassingsbijslagen als bedoeld in artikel 58bis, § 1, 2° van de 
Arbeidsongevallenwet, zijn vergoedingen waarop de regel volgens welke de 
rechtsvordering tot betaling van de inzake arbeidsongevallen verschuldigde vergoedingen 
verjaart na verloop van drie jaar van toepassing is  (Artikelen 58bis, § 1, 2°, en 69, eerste 
lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
19 juni 2006 S.2005.0108.N nr. 337 

Aard – Interest – Fonds voor Arbeidsongevallen – Aanpassingsbijslagen. 

Op de in de Arbeidsongevallenwet bedoelde uitkeringen zijn van rechtswege interesten 
verschuldigd vanaf het ogenblik waarop ze eisbaar worden; de interest die op de 
aanpassingsbijslagen verschuldigd is, is eveneens een vergoeding in de zin van artikel 69, 
eerste lid, Arbeidsongevallenwet en bijgevolg onderworpen aan de driejarige 
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verjaringstermijn  (Artikelen 42, derde lid en 58, § 1, 2° Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971.) 
19 juni 2006 S.2005.0108.N nr. 337 

Schadevergoeding volgens gemeen recht – Schadevergoeding op grond van de 
Arbeidsongevallenwet – Mogelijkheid tot cumulatie – Materiële schade ingevolge 
tijdelijke en blijvende arbeidsongeschikheid – Vergoedingen die betrekking hebben op 
eenzelfde schade – Verschil in meer van de schadevergoeding volgens gemeen recht – 
Berekening. 

Vergoedingen voor materiële schade ingevolge tijdelijke en blijvende 
arbeidsongeschiktheid hebben betrekking op eenzelfde schade, zodat het totale bedrag van 
de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die ingevolge de Arbeidsongevallenwet voor 
tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid verschuldigd zijn, moeten worden 
vergeleken met de totale vergoeding die voor dezelfde schade verschuldigd is volgens het 
gemene recht. 
19 december 2006 P.2006.0944.N nr. 661 

Schadevergoeding volgens gemeen recht – Schadevergoeding op grond van de 
Arbeidsongevallenwet – Mogelijkheid tot cumulatie. 

Krachtens artikel 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, dat bepaalt dat de volgens 
het gemene recht toegekende vergoeding die geen betrekking kan hebben op de 
vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door deze wet, mag 
samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen, kunnen de 
getroffene en diens rechthebbenden aldus aanspraak maken op vergoeding van 
lichamelijke schade volgens het gemene recht, in zoverre de op grond van het gemene 
recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke vergoedingen die aan de 
getroffene worden betaald op grond van de Arbeidsongevallenwet en enkel tot beloop van 
het verschil; om dit verschil te berekenen moet de rechter bijgevolg een vergelijking 
maken tussen de vergoedingen berekend volgens de regels van het gemene recht en de 
vergoedingen berekend volgens de regels van de Arbeidsongevallenwet  
19 december 2006 P.2006.0944.N nr. 661 

Schadevergoeding volgens gemeen recht – Schadevergoeding op grond van de 
Arbeidsongevallenwet – Mogelijkheid tot cumulatie – Verschil in meer van de 
schadevergoeding volgens gemeen recht – Berekening. 

Krachtens artikel 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, dat bepaalt dat de volgens 
het gemene recht toegekende vergoeding die geen betrekking kan hebben op de 
vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door deze wet, mag 
samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen, kunnen de 
getroffene en diens rechthebbenden aldus aanspraak maken op vergoeding van 
lichamelijke schade volgens het gemene recht, in zoverre de op grond van het gemene 
recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke vergoedingen die aan de 
getroffene worden betaald op grond van de Arbeidsongevallenwet en enkel tot beloop van 
het verschil; om dit verschil te berekenen moet de rechter bijgevolg een vergelijking 
maken tussen de vergoedingen berekend volgens de regels van het gemene recht en de 
vergoedingen berekend volgens de regels van de Arbeidsongevallenwet  
19 december 2006 P.2006.0944.N nr. 661 

VERZEKERING 
Compensatoire interesten – Indeplaatsstelling – Ongeval veroorzaakt door een 
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onrechtmatige daad van een derde – Omvang van de schadeloosstelling – Tijdstip waarop 
die begint te lopen – Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar tegen de 
aansprakelijke derde. 

De interest die aan de gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar verschuldigd is op het 
bedrag van de schadeloosstelling die hij heeft betaald en op het kapitaal dat de 
maandelijkse uitkering vertegenwoordigt of de rente die hij heeft samengesteld, kan niet 
beginnen te lopen vóór de dag van de uitbetaling van de voormelde schadeloosstelling en 
die waarop het voormelde kapitaal is samengesteld, d.i. vóór de indeplaatsstelling  
19 april 2006 P.2005.0525.F nr. 219 

Indeplaatsstelling – Ongeval veroorzaakt door een onrechtmatige daad van een derde – 
Omvang van de schadeloosstelling – Regresvordering van de 
arbeidsongevallenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde – Compensatoire interest. 

De schuldvordering van de getroffene of zijn rechthebbenden tegen degene die 
aansprakelijk is voor het arbeidsongeval, komt krachtens art. 47 Arbeidsongevallenwet, 
ten goede aan de gesubrogeerde verzekeraar met alle bestanddelen en toebehoren die de 
schadeloosgestelde schuldeiser kon aanvoeren; die verzekeraar kan bijgevolg aanspraak 
maken op compensatoire interest in zoverre de getroffene zelf voornoemde interest op de 
naar gemeen recht geraamde schadeloosstelling kon krijgen en het aldus gevorderde 
bedrag die schadeloosstelling, met inbegrip van de compensatoire interest, niet 
overschrijdt  
19 april 2006 P.2005.0525.F nr. 219 

Aansprakelijke derde – Vergoeding van het slachtoffer door de aansprakelijke – 
Regresvordering – Arbeidsongevallenverzekeraar. 

De omstandigheid dat de aansprakelijke voor de schadepost "meerinspanningen" het 
slachtoffer heeft vergoed, staat niet eraan in de weg dat de arbeidsongevallenverzekeraar 
als indeplaatsgestelde in de rechten van de getroffene, tegen die aansprakelijke een 
rechtsvordering kan instellen voor de recuperatie van de vergoedingen die de 
arbeidsongevallenverzekeraar aan het slachtoffer heeft uitgekeerd, en dit tot beloop van 
het bedrag dat volgens het gemene recht aan de getroffene verschuldigd is voor dezelfde 
schade als die welke krachtens die wet is vergoed. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Artikelen 46, § 2, eerste lid, 47, 51bis, 51ter, en 59quinquies 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
5 december 2006 P.2006.1111.N nr. 621 

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS 
Volstrekte bevoegdheid – Getroffene – Bepalingen die het statuut regelen – 
Arbeidsrechtbank – Bevoegdheid – Toepassing – Grenzen. 

De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen betrekking hebben op 
de toepassing van de wet betreffende de preventie aan of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk in de 
overheidssector, maar die betrekking hebben op de toepassing van de bepalingen die het 
statuut van de getroffene van een van de voormelde ongevallen regelt  (Art. 19 
Arbedisongevallenwet Overheidspersoneel; Artikelen 9, tweede lid, 556, tweede lid, en 
579, 1° Gerechtelijk Wetboek.) 
8 mei 2006 S.2005.0028.F nr. 261 
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Rechtsvordering – Wettelijke schuldenaar – Vergoedingen – Instellingen – Personeelslid 
– Gemeenschappen – Gerechtskosten. 

In een geschil over de toekenning van vergoedingen wegens een opgelopen 
arbeidsongeval, ten gunste van een lid van het personeel van besturen, diensten of 
instellingen die zijn georganiseerd namens en door de gemeenschappen dient de 
betrokken gemeenschap in de gerechtskosten te worden veroordeeld  (Art. 16, eerste lid 
Arbedisongevallenwet Overheidspersoneel; Artikelen 24, 28 en 3, 2°, e K.B. 24 jan. 
1969.) 
27 november 2006 S.2006.0011.N nr. 601 

RECHTSPLEGING 
Dagvaarding in rechte – Stuitende kracht – Vordering bij conclusie – Virtueel daarin 
begrepen vordering – Bijslag wegens verergering – Medische zorgen – Kinesitherapie – 
Gedinginleidende vordering – Stuiting – Grenzen. 

De latere vordering om een bijslag wegens verergering te verkrijgen, is niet virtueel 
begrepen in de gedinginleidende vordering op grond waarvan de getroffene van een 
arbeidsongeval het Fonds voor Arbeidsongevallen wil doen veroordelen tot het ten laste 
nemen van de terugbetaling van de dagelijkse kinesitherapiebehandelingen die hij wegens 
de verergering van zijn gezondheidstoestand moet volgen; bijgevolg stuit de dagvaarding 
de verjaring voor een dergelijke vordering tot toekenning van een bijslag wegens 
verergering niet  (Artikelen 28bis, 58bis, § 1, 2°, 69, eerste lid, en 70 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; Art. 7 K.B. 21 dec. 1971; Art. 9 K.B. 10 dec. 
1987 [III]; Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.) 
8 mei 2006 S.2005.0005.F nr. 259 

Volstrekte bevoegdheid – Getroffene – Overheidspersoneel. Bijzondere regels – 
Bepalingen die het statuut regelen – Arbeidsrechtbank – Bevoegdheid – Toepassing – 
Grenzen. 

De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen betrekking hebben op 
de toepassing van de wet betreffende de preventie aan of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk in de 
overheidssector, maar die betrekking hebben op de toepassing van de bepalingen die het 
statuut van de getroffene van een van de voormelde ongevallen regelt  (Art. 19 
Arbedisongevallenwet Overheidspersoneel; Artikelen 9, tweede lid, 556, tweede lid, en 
579, 1° Gerechtelijk Wetboek.) 
8 mei 2006 S.2005.0028.F nr. 261 

Fonds voor Arbeidsongevallen – Interesten – Aanpassingsbijslagen – Termijn – Duur – 
Vordering in rechte. 

Op de in de Arbeidsongevallenwet bedoelde uitkeringen zijn van rechtswege interesten 
verschuldigd vanaf het ogenblik waarop ze eisbaar worden; de interest die op de 
aanpassingsbijslagen verschuldigd is, is eveneens een vergoeding in de zin van artikel 69, 
eerste lid, Arbeidsongevallenwet en bijgevolg onderworpen aan de driejarige 
verjaringstermijn  (Artikelen 42, derde lid en 58, § 1, 2° Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971.) 
19 juni 2006 S.2005.0108.N nr. 337 
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Aard – Fonds voor Arbeidsongevallen – Aanpassingsbijslagen – Termijn – Duur – 
Vordering in rechte. 

De aanpassingsbijslagen als bedoeld in artikel 58bis, § 1, 2° van de 
Arbeidsongevallenwet, zijn vergoedingen waarop de regel volgens welke de 
rechtsvordering tot betaling van de inzake arbeidsongevallen verschuldigde vergoedingen 
verjaart na verloop van drie jaar van toepassing is  (Artikelen 58bis, § 1, 2°, en 69, eerste 
lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
19 juni 2006 S.2005.0108.N nr. 337 

ARBEIDSOVEREENKOMST 

ALGEMEEN 
Uitvoering van de overeenkomst – Schade veroorzaakt door de aangestelde – Lichte 
schuld die niet gewoonlijk voorkomt – Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de 
aangestelde – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever – Verzekeraar van de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de aangestelde – Immuniteit van de verzekerde. 

De vrijstelling die bij art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet, is ingevoerd betreft alleen de 
werknemer zelf, in die zin dat zij, op grond van art. 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, 
de aansprakelijkheid van zijn opdrachtgever niet uitsluit  (Art. 18 Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek.) 
8 maart 2006 P.2005.0854.F nr. 133 

AARD VAN DE WET. TOEPASSINGSSFEER 
Bescherming van de werknemers – Dwingende wet – Wetten van politie en veiligheid – 
Aard van de wet. 

Inzake arbeidsovereenkomsten zijn de wettelijke bepalingen die de bescherming van de 
werknemers regelen en die gebiedend zijn, wetten van politie en van veiligheid  (Art. 3, 
eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art. 6 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
27 maart 2006 S.2004.0164.F nr. 174 

Dwingende wet – Aard van de wet – Verjaring – Werknemer. 

De rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het 
eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, 
zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag 
overschrijden; die bepaling, die gebiedend is ten voordele van de werknemer wanneer zij 
ertoe strekt zijn rechten niet in te korten of zijn verplichtingen niet te verzwaren, is een 
wet van politie en veiligheid  (Art. 3, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Artikelen 6 en 15 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
27 maart 2006 S.2004.0164.F nr. 174 

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM 
Kwalificatie door de partijen – Bewijslast – Zelfstandige samenwerking – Gezag. 

Wanneer de partijen hun verhouding kwalificeren als de uitvoering van zelfstandige 
arbeid door de ene in opdracht van de andere, schept dit geen vermoeden van het bestaan 
van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid; wanneer de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid in dit geval socialezekerheidsbijdragen voor werknemers opvordert, 
moet hij het bestaan van een arbeidsovereenkomst bewijzen, wat inhoudt dat het bewijs 
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zal dienen te worden geleverd dat de arbeid uitgevoerd werd onder het gezag van de 
opdrachtgever–werkgever  (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
20 maart 2006 S.2005.0069.N nr. 160 

Bewijslevering – Niet–onverenigbare gegevens – Gezag – Beoordeling door de rechter – 
Feitelijke gegevens. 

Het is de taak van de rechter om na te gaan of de gegevens die aangevoerd worden om het 
bestaan van een gezagsrelatie te staven een toepassing of de mogelijkheid tot toepassing 
van gezag op de uitvoering van de arbeid zoals in een arbeidsovereenkomst aantonen, die 
onverenigbaar is met de loutere uitvoering van controle en het geven van instructies in het 
kader van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid  (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
20 maart 2006 S.2005.0069.N nr. 160 

Regels opgelegd met het oog op erkenning en subsidie – Gezag. 

Het feit dat de organisator van de kinderopvang niet op eigen initiatief bepaalde regels 
oplegt aan de persoon die de kinderen opvangt maar dit doet om erkend en gesubsidieerd 
te worden, sluit een gezagsverhouding tussen beiden niet uit. 
20 maart 2006 S.2005.0098.N nr. 161 

Gezagsverhouding – Bevoegdheid van het Hof van Cassatie – Toetsing van het Hof. 

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de bodemrechter uit de door hem 
vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden dat er tussen de contracterende partijen 
een gezagsverhouding bestaat en dat deze derhalve door een arbeidsovereenkomst 
verbonden zijn  
22 mei 2006 S.2005.0014.F nr. 284 

Wijziging van statuut – Identitieke samenwerking – Gezag – Werknemer. 

Taken die aanvankelijk in ondergeschikt verband als werknemer voor de werkgever 
werden uitgevoerd, kunnen nadien voor de vroegere werkgever in diens opdracht als 
zelfstandige en zonder enige gezagsrelatie worden uitgevoerd. (Artikelen 2, 3, 17 en 20 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Artikelen 1, § 1, eerste lid, 14 
en 23 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
27 november 2006 S.2006.0012.N nr. 602 

VERPLICHTINGEN 
Werkgever – Werkgever–vervreemder – Voordeeltoekenning – Loonbestanddeel – 
Toekenning door derde – Overgang van onderneming. 

Wanneer voordeeltoekenningen bestaande uit loonbestanddelen vóór de overdracht van de 
onderneming of een gedeelte ervan aan een werknemer van de onderneming gebeuren – 
niet door de werkgever–vervreemder maar door een derde die ten aanzien van de 
werknemer niet de hoedanigheid heeft die de werkgever had – dient de rechter vast te 
stellen dat de last van het voordeel door de werkgever–vervreemder werd gedragen zij het 
dat de toekenning ervan door de tussenkomst van een derde gebeurde. (Art. 20, 3° Wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 7 C.A.O. nr 32bis van 7 juni 
1985, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 1985.) 
9 januari 2006 S.2003.0122.N nr. 23 
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Aard – Werkgevers – Schuldvernieuwing – Delegatie van schuldenaar – Conventionele 
overgang van onderneming – Artikel 1275, Burgerlijk Wetboek – Schuldeiser – 
Schuldenaars – Werknemer. 

De regel volgens welke de delegatie waarbij een schuldenaar aan de schuldeiser een 
andere schuldenaar geeft die zich tegenover de schuldeiser verbindt, geen 
schuldvernieuwing teweegbrengt, indien de schuldeiser niet uitdrukkelijk heeft verklaard 
dat hij zijn schuldenaar die de delegatie gedaan heeft, van zijn verbintenis wil ontslaan, is 
niet van dwingend recht ten voordele van de overnemer in geval van overgang van 
onderneming. (Art. 1275 Burgerlijk Wetboek; Art. 3.1, tweede lid Richtlijn 77/187/EEG 
van de Raad van 14 feb. 1977.) 
24 april 2006 S.2005.0080.N nr. 234 

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 
Ongeval – Arbeidsgeschiktheid – Ziekte – Onmogelijkheid om zijn werk te verrichten – 
Primaire arbeidsongeschikheid – Tijdelijk werkloze – Beroep – Recht op 
werkloosheidsuitkeringen – Werkloosheid – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering – Werknemer. 

De onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten t.g.v. een ongeval of 
een ziekte, die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst en gewaardeerd wordt 
t.a.v. de overeengekomen arbeid, kan niet worden gelijkgesteld met primaire 
arbeidsongeschiktheid in de zin van de verplichte ziekte– en invaliditeitswetgeving, 
aangezien het gewone beroep van de betrokkene ten aanzien waarvan de vermindering 
van het vermogen tot verdienen in de regel moet worden gewaardeerd tijdens de eerste zes 
maanden van die primaire arbeidsongeschiktheid, niet noodzakelijkerwijs het beroep is 
dat de werknemer het laatst heeft uitgeoefend; die werknemer is bijgevolg niet verplicht 
uitgesloten van het voordeel van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen  (Art. 31, § 1 Wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 100, § 1, derde lid Koninklijk 
Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen; Artikelen 27, 2°, a, 44, 60 en 61, § 1 K.B. 25 nov. 1991 betreffende de 
arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
12 juni 2006 S.2005.0064.F nr. 325 

EINDE 
Afstand van het recht om onrechtmatige beëindiging lastens werkgever in te roepen – 
Vaststelling van contractbreuk door werkgever – Onaantastbare beoordeling – 
Werknemer. 

Bij ontstentenis van het verder verrichten van arbeidsprestaties in de door de werkgever 
éénzijdige gewijzigde voorwaarden die de rechters vaststellen, vermocht het arrest niet af 
te leiden dat de werknemer afstand had gedaan van zijn recht de éénzijdige beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in te roepen. (Art. 1134 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 39, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
23 januari 2006 S.2005.0088.N nr. 49 

Lasthebber – Omvang van mandaat – Geen overlegging van volmacht geëist – Lastgeving 
– Werknemer. 

Wanneer een lasthebber van de werkgever in naam en voor rekening van de werkgever de 
arbeidsovereenkomst ten aanzien van de werknemer schriftelijk beëindigt, heeft de 
werknemer het recht de overlegging van een volmacht te eisen teneinde zich van het 
bestaan van de lastgeving te vergewissen, hij is er nochtans niet toe gehouden zulks te 
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doen; wanneer de werknemer dit niet doet en niet meer komt werken, aldus handelend 
alsof er wel degelijk een ontslag is geweest, is het gevolg daarvan dat hij het bestaan van 
de lastgeving achteraf, tenzij binnen redelijk korte termijn, niet meer kan ontkennen 
wanneer noch de lastgever, noch de lasthebber zelf dienaangaande enige betwisting 
opperen  (Artikelen 1984, 1985 en 1987 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 35 en 39 Wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
6 februari 2006 S.2005.0030.N nr. 77 

Schadeloosstelling – Latere gebeurtenis vreemd aan het misdrijf en de schade – Raming – 
Schade. 

Elke partij kan de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn 
beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten 
en onverminderd alle eventuele schadeloosstellingen; om de schade te ramen die door de 
beëindiging van de overeenkomst niet vergoed wordt, moet de rechter zich plaatsen op het 
tijdstip van zijn uitspraak en daarbij rekening houden met alle omstandigheden van de 
zaak die het bestaan en de omvang van die schade kunnen beïnvloeden, en hoewel de 
rechter geen rekening kan houden met gebeurtenissen die na de schade hebben 
plaatsgegrepen en geen verband houden met de onrechtmatige daad of met de schade zelf, 
moet hij daarentegen rekening houden met de omstandigheden die, hoewel ze geen 
verband houden met de onrechtmatige daad, de daaruit voortvloeiende schade 
beïnvloeden  
13 februari 2006 S.2005.0089.F nr. 93 

Bewijslast. 

Van zodra de partij die de dringende reden inroept het bewijs levert van feiten die kunnen 
worden beschouwd als een ernstige tekortkoming van de andere partij die elke 
professionele samenwerking tussen de partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk 
maakt, draagt de andere partij, wanneer die feiten aanvoert die als een exceptie in de zin 
van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek kunnen worden beschouwd, de bewijslast 
van de door haar aangevoerde feiten. (Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek; Art. 870 
Gerechtelijk Wetboek; Art. 35, achtste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
6 maart 2006 S.2005.0106.N nr. 128 

Zware fout. 

De zware fout die een dringende reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
vormt, is niet beperkt tot de zware tekortkomingen aan een wettelijke, verordenende of 
overeengekomen verplichting, maar kan ook elke zware gedragsfout zijn die niet zou zijn 
begaan door een normaal voorzichtig en bedachtzaam werkgever of werknemer  (Art. 35, 
eerste en tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
26 juni 2006 S.2005.0004.F nr. 356 

Gedrag – Begrip – Werkman. 

Een ontslag is niet willekeurig, alleen omdat het gemotiveerd is door een gedrag van de 
ontslagen werkman dat andere, niet ontslagen werknemers ook hebben vertoond  (Art. 63 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
26 juni 2006 S.2005.0124.F nr. 358 

Gedrag – Begrip – Werkman. 

Onder willekeurig ontslag wordt het ontslag van een voor onbepaalde tijd aangenomen 
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werkman verstaan, op grond van redenen die geen enkel verband houden met het gedrag 
van de werkman; de reden dat de werkman weigerde het gewaarborgd loon, waarop hij 
recht had, op te geven, houdt geen enkel verband met zijn gedrag  (Art. 63 Wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
26 juni 2006 S.2005.0023.F nr. 357 

Aard – Abnormale lage opzeggingsvergoeding – Niet–concurrentieovereenkomst – 
Vergoeding. 

Uit het feit dat door de werkgever aan een werknemer een abnormale lage 
opzeggingsvergoeding die zelfs niet voldoet aan de minimale rechten bepaald bij de 
Arbeidsovereenkomstenwet wordt toegekend, volgt niet noodzakelijk dat de vergoeding 
bepaald in de niet–concurrentieovereenkomst een verdoken opzeggingsvergoeding is, 
waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn  (Artikelen 39 en 82 Wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers; Art. 14 Wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders.) 
4 september 2006 S.2006.0002.N nr. 385 

Ontbinding in rechte. 

De rechter miskent het wettelijk begrip "Gerechtelijke ontbinding" en schendt artikel 
1184, Burgerlijk Wetboek en artikel 32, aanhef en 3° van de Arbeidsovereenkomstenwet 
door aan de dagvaarding tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten laste van de 
werkgever het gevolg te verlenen van een onmiddellijke verbreking van de 
Arbeidsovereenkomst  (Art. 1184 Burgerlijk Wetboek; Art. 32, aanhef en 3° Wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
18 september 2006 S.2005.0068.N nr. 423 

Aangevoerd feit. 

Het feit dat het ontslag zonder opzegging rechtvaardigt, is het feit met inachtneming van 
alle omstandigheden die daarvan een dringende reden kunnen maken  (Art. 35 Wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
20 november 2006 S.2005.0117.F nr. 579 

Stelsel van verminderde arbeidsprestaties – In aanmerking te nemen loon. 

De opzeggingsvergoeding ten gunste van een werknemer tewerkgesteld onder het stelsel 
van de verminderde arbeidsprestaties, in geval van eenzijdige beëindiging door de 
werkgever dient berekend met inachtneming van het loon waarop die werknemer effectief 
recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst; de omstandigheid dat de werknemer na het einde van de 
verminderde arbeidsprestaties in beginsel de mogelijkheid heeft om het werk te hervatten 
met volledige arbeidsprestaties en hij ingevolge de eenzijdige beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst door de werkgever die mogelijkheid verliest, doet daaraan geen 
afbreuk  (Art. 39, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 
Artikelen 101, eerste lid, 102, eerste lid, en 103 Herstelwet 22 jan. 1985.) 
11 december 2006 S.2004.0143.N nr. 635 

Forfaitaire vergoeding – Stelsel van verminderde arbeidsprestaties – In aanmerking te 
nemen loon. 

Voor wat betreft het vaststellen van de forfaitaire vergoeding bepaald in artikel 101, zesde 
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lid, Herstelwet 22 jan. 1985 dient die vergoeding berekend met inachtneming van het loon 
waarop die werknemer effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. (Art. 101, zesde lid Herstelwet 22 jan. 1985.) 
11 december 2006 S.2004.0143.N nr. 635 

VERJARING 
Dwingende wet – Wetten van politie en veiligheid. 

De rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het 
eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, 
zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag 
overschrijden; die bepaling, die gebiedend is ten voordele van de werknemer wanneer zij 
ertoe strekt zijn rechten niet in te korten of zijn verplichtingen niet te verzwaren, is een 
wet van politie en veiligheid  (Art. 3, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Artikelen 6 en 15 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
27 maart 2006 S.2004.0164.F nr. 174 

Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – Arbeid 
– Vordering in rechte – Niet–betaling – Overwerk – Schade. 

Wanneer de niet–betaling van het loon voor overwerk een misdrijf vormt, kan de 
werknemer een vordering tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte schade 
instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het loon zelf, 
en zelfs al vormt de niet–betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan de 
verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde zaak 
in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij de 
V.T.Sv. bepaalde voorschriften  (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F nr. 501 

Einde overeenkomst – Rechtsvordering – Uitvoering van verbintenis ontstaan uit 
arbeidsovereenkomst – Termijn – Aanvang. 

Op vorderingen tot uitvoering van verbintenissen die ontstaan uit een 
arbeidsovereenkomst maar met vervaldag na het eindigen van die overeenkomst, is de 
verjaringstermijn van één jaar toepasselijk; deze verjaringstermijn vangt slechts aan op 
die vervaldag  (Art. 2257 Burgerlijk Wetboek; Art. 15, eerste lid Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
13 november 2006 S.2005.0111.N nr. 555 

Niet–concurrentiebeding – Miskenning – Rechtsvordering – Termijn – Aanvang – 
Verbintenis. 

Indien de arbeidsovereenkomst een niet–concurrentiebeding bevat, is de verbintenis tot 
nakoming ervan een gevolg van de arbeidsovereenkomst en is de rechtsvordering waartoe 
deze verbintenis aanleiding geeft uit de arbeidsovereenkomst ontstaan; deze vordering is 
dienvolgens onderworpen aan de in artikel 15 bedoelde verjaringstermijn, met dien 
verstande dat de in die bepaling bedoelde eenjarige verjaringstermijn een aanvang neemt 
bij het verstrijken van de periode tijdens welke het concurrentieverbod van toepassing is 
en de voormelde verbintenis een einde neemt  (Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
11 december 2006 S.2005.0083.N nr. 636 

Rechtsvordering die uit de arbeidsovereenkomst ontstaat – Bedragen uitbetaald na 
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beëindiging van de overeenkomst – Begrip – Arbeidsovereenkomst – Einde. 

De rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het eindigen 
van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat 
deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden; de 
rechtsvordering van de werkgever tot terugvordering van de lonen die hij aan de 
werknemer onrechtmatig uitbetaald heeft na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 
is geen rechtsvordering die uit die overeenkomst ontstaat. (Art. 15, eerste lid Wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
18 december 2006 S.2006.0038.F nr. 658 

PROEFBEDING 
Overeenkomst – Proeftijd – Dag – Uitvoering – Duur – Verlenging – Bediende – 
Schorsing – Berekening. 

Indien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bedienden tijdens de in de 
overeenkomst bepaalde proeftijd wordt geschorst, wordt de proeftijd met een periode 
gelijk aan die van de schorsing verlengd; indien de duur van de proeftijd niet in dagen 
arbeid of werkdagen in de overeenkomst is vastgelegd, wordt die proeftijd verlengd met 
een aantal kalenderdagen gelijk aan het aantal kalenderdagen tijdens welke de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden geschorst werd  (Art. 67, § 3 Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
9 oktober 2006 S.2006.0022.F nr. 470 

ARBEIDSVOORZIENING 

BEROEPSOPLEIDING 
Franse Gemeenschap – Opleiding – Verplichtingen – Onderneming – Einde. 

De onderneming waarnaar de stagiair gestuurd wordt voor een beroepsopleiding, is niet 
alleen verplicht die stagiair na zijn beroepsopleiding in dienst te nemen, voor een periode 
die minstens gelijk is met de duur ervan, maar moet hem tijdens die periode ook doen 
werken  (Art. 27, § 2 Besluit Franse Gemeenschapsexecutieve 12 mei 1987 betreffende de 
beroepsopleiding.) 
2 januari 2006 S.2004.0092.F nr. 1 

ARBITRAGE 
Overeenkomst – Arbitragebeding onderworpen aan een vreemde wet – Exceptie van 
onbevoegdheid – Beoordeling door de rechter – Criterium. 

De rechter die kennisneemt van een exceptie van rechtsmacht krachtens een aan een 
vreemde wet onderworpen arbitrageovereenkomst, moet de arbitrage uitsluiten wanneer 
het geschil krachtens de eigen wet niet aan de rechtsmacht van de nationale rechter mag 
worden onttrokken  
16 november 2006 C.2002.0445.F nr. 567 

ARCHITECT (AANSPRAKELIJKHEID) 
Vordering binnen de tienjarige termijn – Vordering voor nieuwe gevolgen van gebrek en 
tekortkoming – Vereiste – Gevolg. 

Een vordering die binnen de tienjarige termijn voor de aansprakelijkheid van de aannemer 
en de architect wordt ingesteld, onttrekt aan het verval van deze termijn ook een vordering 
ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde 
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gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie of de uitvoering; 
hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat zij omvat  (Artikelen 1792 
en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0210.N nr. 670 

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) 
Ambtenaren en beambten van de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare  – 
Optreden als architect buiten hun functies – Toepassingsgebied – Verbod. 

Het verbod voor de ambtenaren en beambten van de Staat, de provincies, de gemeenten en 
de openbare instellingen, om buiten hun functies als architect op te treden, dat van 
toepassing is op de ambtenaren en agenten die deeltijds in dienst zijn genomen, is niet 
onderworpen aan de voorwaarde dat degene op wie dat verbod van toepassing is, in zijn 
officiële functies handelingen stelt die kenmerkend zijn voor het beroep van architect  
(Art. 5, eerste lid Wet 20 feb. 1939.) 
10 april 2006 D.2005.0021.F nr. 214 

Persoonlijke controle op de uitvoering van de werken. 

De vereiste van persoonlijke controle op de uitvoering der werken door de architect, tenzij 
wanneer deze de verzekering heeft dat een andere architect hiermee wordt belast, brengt 
met zich mee dat deze taak in beginsel niet aan medewerkers niet–architecten mag 
worden gedelegeerd. (Art. 4 Wet 20 feb. 1939.) 
27 oktober 2006 D.2006.0001.N nr. 521 

Controle op de uitvoering van de werken. 

De controle door de architect op de uitvoering van de werken impliceert een regelmatig 
bezoek aan de werf die hem toelaat na te gaan of de werken effectief conform de plannen 
worden uitgevoerd en, gelet op zijn vakkennis, op te treden wanneer problemen bij de 
uitvoering rijzen en deze desgevallend op te lossen. (Art. 4 Wet 20 feb. 1939; Art. 21 
Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij K.B. 18 
april 1985.) 
27 oktober 2006 D.2006.0001.N nr. 521 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Verwerking van persoonsgegevens door de 
tuchtoverheid – Bewijsvoering – Bewijs – Tuchtzaken. 

De bepalingen van art. 5 Wet Verwerking Persoonsgegevens, die de verwerking van 
persoonsgegevens binnen bepaalde grenzen toelaten, vormen geen uitzondering op de 
algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid ervan vervat in artikel 4 van die wet, 
inzonderheid de eerbiediging van de doeleinden van de verwerking en de proportionaliteit 
in die verwerking; dit geldt ook voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader 
van tuchtzaken door een tuchtoverheid, zoals de raad van de Orde van architecten. 
(Artikelen 4 en 5 Wet 8 dec. 1992; Artikelen 2, 19, 20 en 23 Wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een Orde der Architecten.) 
8 december 2006 D.2006.0003.N nr. 634 

AUTEURSRECHT 
Privé – Mededeling – Muziekwerk – Familiekring. 

Als een privé–mededeling van een muziekstuk waartegen de auteur zich niet kan 
verzetten geldt de kosteloze mededeling die plaatsvindt in besloten kring ten overstaan 
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van personen tussen wie een familiale band bestaat, daaronder begrepen een beperkte 
groep van personen tussen wie een dermate nauwe band bestaat dat hij kan worden 
gelijkgesteld met een familiale band  (Art. 22, § 1, 3° Wet 30 juni 1994 betreffende de 
auteursrechten en de naburige rechten.) 
26 januari 2006 C.2005.0219.N nr. 56 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN 
Opeenvolging in de tijd van de elementen die het materieel bestanddeel vormen – 
Materieel bestanddeel – Bedrieglijk onvermogen – Toepassing. 

Het misdrijf van bedrieglijk onvermogen is voltooid wanneer de twee voorwaarden die 
samen het materiële bestanddeel vormen, onverschillig welke van beide het andere in tijd 
voorafgaat, verenigd zijn, namelijk het bewerken van zijn onvermogen door de 
schuldenaar en het hierdoor niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen; het vervallen en 
opeisbaar worden van de schuld dient dus het bewerken van het onvermogen niet vooraf 
te gaan  (Art. 490bis Strafwetboek.) 
21 november 2006 P.2006.0830.N nr. 582 

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN 

BANKVERRICHTINGEN 
Uitvoerend beslag onder derden – Bankrekening – Voorwerp. 

Wordt het beslag gelegd op een bankrekening, dan is het voorwerp van het beslag al 
hetgeen de bank, op het tijdstip van het beslag, krachtens de rechtsverhouding tot de 
rekeninghouder aan deze verschuldigd is. Hieronder vallen ook de bedragen die nog niet 
op de rekening werden ingeschreven maar waarvoor de bank reeds ten tijde van het beslag 
een verplichting tot afdracht aan de rekeninghouder heeft  (Art. 1539 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
15 juni 2006 C.2005.0370.N nr. 333 

Overschrijving – Verschillende banken – Verplichting tot afdracht – Uitvoerend beslag 
onder derden – Bankrekening – Ogenblik. 

Wanneer de beslagene de begunstigde is van een overschrijving die verloopt over 
verschillende banken, dan ontstaat de verplichting van de bank tot afdracht aan de 
rekeninghouder van de gelden die voortkomen uit deze overschrijving op het ogenblik van 
de verrekening tussen de betrokken banken  (Art. 1539 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 juni 2006 C.2005.0370.N nr. 333 

ALLERLEI 
Marktmanipulatie – Bevoorrechte informatie – Koersbeïnvloeding – Criterium van 
redelijk handelende belegger – Toepassing. 

Om uit te maken of bevoorrechte informatie van aard was tot een koersbeïnvloeding te 
leiden overeenkomstig artikel 181 van de wet van 4 december 1990 op de financiële 
transacties en de financiële markt kan de rechter het criterium van de redelijk handelende 
belegger hanteren  
16 mei 2006 P.2005.1623.N nr. 274 
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Cel voor Financiële Informatieverwerking – Gebruik van inlichtingen door het openbaar 
ministerie. 

Het gebruik van de inlichtingen die het openbaar ministerie verkrijgt van de Cel voor 
Financiële Informatieverwerking is niet beperkt tot het bestrijden van witwassen van geld  
(Artikelen 11 en 16 Wet 11 jan. 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.) 
20 juni 2006 P.2006.0527.N nr. 341 

Voornemen – Openbaar beroep op het spaarwezen – Inschrijving bij de C.B.F.A. – 
Naamloze vennootschap. 

Het vermoeden van bezit van statuut van een naamloze vennootschap die een openbaar 
beroep op het spaarwezen heeft gedaan dat verbonden is aan de inschrijving op de lijst bij 
de Commissie voor het Bank–, Financie– en Assurantiewezen, geldt enkel voor de 
vennootschappen die beroep hebben gedaan op het spaarwezen overeenkomstig de wijze 
beschreven in artikel 438, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen. (Art. 438, 
eerste, tweede en derde lid Wetboek van vennootschappen.) 
17 november 2006 C.2005.0443.N nr. 573 

BEDREIGINGEN 
Voorwaarden – Bedreigingen onder voorwaarden – Begrip – Bewijs. 

Aangezien bedreiging alleen bestraft wordt in zoverre daaruit een welomlijnd misdadig 
opzet blijkt, moet de voorwaarde waarvan de dader de uitvoering van de mondeling 
aangekondigde aanslag afhankelijk stelt, duidelijk blijken uit hetgeen daadwerkelijk is 
gezegd en niet impliciet uit de context ervan  (Art. 330 Strafwetboek.) 
20 december 2006 P.2006.0807.F nr. 666 

BELASTING 
Belasting die slechts één enkele belastingplichtige treft – Gelijkheid inzake belastingen – 
Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Vereiste 
verantwoording. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie 
inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling 
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. De al of niet aanwezigheid van 
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel. Die grondwettelijke regels worden niet geschonden door 
het loutere feit dat de belasting slechts één enkele belastingplichtige treft  (Artikelen 10, 
11 en 172 Grondwet 1994.) 
8 juni 2006 F.2004.0050.N nr. 319 

Gemeenschaps– en Gewestbelastingen – Heffing op de waterverontreiniging – 
Heffingsregeling – Verenigbaarheid met artikel 172, Gw. – Vlaams Gewest. 

Indien de heffing op de waterverontreiniging wordt gevestigd ten name van de 
onweerlegbaar vermoede heffingsplichtige, is deze gehouden tot betaling van de heffing, 
die hij echter kan verhalen op de werkelijke verbruiker indien hij zelf niet de werkelijke 
verbruiker is; de werkelijke verbruiker wordt niet vrijgesteld van de heffing wanneer deze 
heffing niet te zijnen laste wordt gevestigd, en geniet dan ook geen voorrecht in de zin 
van artikel 172 van de Grondwet. (Art. 35bis, § 3, eerste en tweede lid Wet van 26 maart 
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1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.) 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N nr. 499 

Gemeenschaps– en Gewestbelastingen – Heffing op de waterverontreiniging – 
Heffingsregeling – Verenigbaarheid met artikel 130 R.2 oud EG–Verdrag – Vlaams 
Gewest. 

De heffingsregeling waarin artikel 35bis, § 3, van de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren voorziet, is niet kennelijk in strijd met artikel 130 R.2 oud EG–
Verdrag nu deze regeling het beginsel van dat verdrag "de vervuiler betaalt" als 
uitgangspunt heeft, en dit beginsel verwezenlijkt hetzij rechtstreeks wanneer de 
heffingsplichtige de werkelijke verbruiker is, hetzij onrechtstreeks wanneer de 
onweerlegbaar vermoede heffingsplichtige niet of slechts ten dele de werkelijke 
verbruiker is, doordat de heffingsplichtige hoe dan ook verhaal heeft op de werkelijke 
verbruiker, waardoor deze uiteindelijk de heffing draagt. (Art. 35bis, § 3, eerste en tweede 
lid Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging; Art. 130 R.2 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap.) 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N nr. 499 

Gemeenschaps– en Gewestbelastingen – Beoordelingscriteria – Heffing op de 
waterverontreiniging – Heffingsregeling – Hoedanigheid van de heffingsplichtige – 
Vlaams Gewest. 

De heffingsregeling vervat in de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren laat de 
hoedanigheid van heffingsplichtige, die voortvloeit uit de afname van water op het 
grondgebied van het Vlaams Gewest van een openbaar distributienet, niet afhangen van 
de omstandigheid dat de afnemer het afgenomen water heeft gebruikt of geloosd, noch 
van de omstandigheid dat de afnemer een openbare watervoorzieningsmaatschappij is of 
niet. (Art. 35bis, § 3, eerste en tweede lid Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van 
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.) 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N nr. 499 

Gelijkheid en non–discriminatie inzake belastingen – Toetsing van het gemaakte 
onderscheid – Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – 
Vereiste verantwoording. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie op 
het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale 
behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor 
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet 
aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de 
gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
17 november 2006 F.2004.0015.N nr. 574 

Vereisten – Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen – Gemeentebelasting. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie op 
het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale 
behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor 
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet 
aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de 
gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
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17 november 2006 F.2004.0015.N nr. 574 

BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN 
K.B. 3 april 1953 – Accijnzen – Slijterijen van gegiste dranken – Voorwaarden – 
Voetbalkantine – Artikel 17 – Begrip – Openingsbelasting – Toepassing. 

Een kantine die in het kader van de activiteiten van een voetbalclub wordt geëxploiteerd, 
waarvan gebleken is dat zij hoofdzakelijk dient om de dorst te lessen van de deelnemers 
aan de sportwedstrijden, – waarbij ieder van de leden van de feitelijke vereniging zijn 
consumpties aan inkoopprijs betaalt –, wordt gelijkgesteld met een voor het publiek 
toegankelijke ruimte en de verantwoordelijke met een slijter; zij is onderworpen aan een 
voorafgaande verklaring op het accijnskantoor en aan de daarmee samengaande 
openingsbelasting en is geen eigenlijke private kring waarvan de toegang gereglementeerd 
is en welke niet uitsluitend of hoofdzakelijk opgericht is noch bezocht wordt om sterke of 
gegiste dranken te gebruiken. (Art. 17, §§ 1 en 2 K.B. van 3 april 1953 gecoördineerde 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.) 
15 november 2006 P.2006.0788.F nr. 562 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
Verplichting – Dwangbevel – Voldoening van de belasting. 

De met de invordering van de belasting over de toegevoegde waarde belaste ambtenaar is 
ertoe gehouden een dwangbevel uit te vaardigen indien de belastingpschuldige de 
verschuldigde belasting niet spontaan en onvoorwaardelijk voldoet; een inhouding door 
het bestuur van BTW–tegoeden die met succes door de belastingschuldige wordt 
aangevochten, geldt niet als een voldoening van de belastingschuld  (Art. 85, § 1, eerste 
lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.) 
9 maart 2006 C.2004.0313.N nr. 141 

Dwangbevel. 

Inzake de belasting over de toegevoegde waarde is het dwangbevel enerzijds een 
taxatietitel waarin de belastingschuld geconcretiseerd wordt bij gebrek aan spontane en 
onvoorwaardelijke betaling van de verschuldigde belasting, en anderzijds een akte die 
geldt als uitvoerbare titel met het oog op de invordering van die belastingschuld  (Art. 85, 
§§ 1 en 2 W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992.) 
9 maart 2006 C.2004.0284.N nr. 140 

Verplichting – Dwangbevel – B.T.W.–schuld – Betwisting – Proces–verbaal. 

In de gevallen waarin de belastingplichtige de BTW–schuld, vastgesteld in een door de 
taxatieambtenaar opgesteld proces–verbaal, gedurende de administratieve fase van het 
geschil blijft betwisten, is het bestuur verplicht een dwangbevel uit te vaardigen tot 
invordering van deze schuld; dit stelt de belastingplichtige in de gelegenheid deze 
betwisting door de rechter te laten beslechten door verzet aan te tekenen tegen de 
tenuitvoerlegging van het dwangbevel. (Artikelen 85, §§ 1 en 2, en 89 Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde Waarde.) 
9 maart 2006 C.2004.0284.N nr. 140 

Aard – Veroordeling – Belastingtegoed – Gerechtelijk bevel – Dwangsom – Voorwaarde 
– Terugbetaling. 

Het bevel dat een hof van beroep aan de belastingadministratie geeft om een 
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belastingtegoed van de belasting over de toegevoegde waarde terug te betalen, is een 
veroordeling tot betaling van een geldsom die niet met een dwangsom gepaard kan gaan  
(Art. 1385bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1, eerste lid Bijlage Benelux 
Overeenkomst 26 nov. 1973 houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom.) 
2 juni 2006 C.2003.0076.F nr. 307 

Deskundigenverslag – Vermoeden van onschuld – Vermoedens van feitelijke aard – 
Fiscaal strafrecht – Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen – Strafzaken. 

De omstandigheid dat de rechter, in een fiscale strafzaak, vermoedens van feitelijke aard 
put uit het verslag van de gerechtsdeskundige die een tekort aan aangegeven inkomsten 
afleidt uit een vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen zoals dat in het fiscaal 
recht bestaat, is geen miskenning van het vermoeden van onschuld van de beklaagde. 
(Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend 
te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 6.2 Verdrag 
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden.) 
31 oktober 2006 P.2006.0927.N nr. 530 

Rusthuizen – Collectieve maaltijdverstrekking door een derde – Dienstverstrekking. 

Naar recht verantwoord is het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat een vennootschap 
krachtens een overeenkomst "diensten" door een andere vennootschap is belast met de 
volledige organisatie van collectieve maaltijdverstrekkingen in twee, door laatstgenoemde 
vennootschap geëxploiteerde rusthuizen, met de verplichting een ononderbroken dienst te 
verzekeren en rekening te houden met de specifieke richtlijnen van die vennootschap en 
dat zij de menu's moest opmaken, met leveranciers onderhandelen en de voor de 
rusthuisbewoners en het personeel bestemde maaltijden ter plaatse moest bereiden, beslist 
dat de door de eerste vennootschap ten voordele van de tweede vennootschap gedane 
verrichtingen diensten zijn  (Art. 18, § 1, eerste en tweede lid, 11° Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde Waarde.) 
16 november 2006 F.2005.0088.F nr. 571 

Toetsing door de rechter – Evenredigheid met de inbreuk – Administratieve sancties met 
repressief karakter – Wettelijkheid van de sanctie. 

Het staat aan de rechter te beoordelen of een administratieve sanctie met repressief 
karakter in de zin van art. 6 E.V.R.M. niet onevenredig is met de inbreuk en te 
onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid een administratieve sanctie van zodanige 
omvang mocht opleggen; hij kan echter niet om loutere redenen van opportuniteit of tegen 
wettelijke regels in, boeten kwijtschelden of verminderen  (Art. 70, § 1bis Wetboek van 
de Belasting over de Toegevoegde Waarde; Art. 1 K.B. nr. 41 van 30 jan. 1987 tot 
vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de 
B.T.W..) 
30 november 2006 F.2005.0102.F nr. 615 

BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN 
GELIJKGESTELDE) 
Vrijstellingen – Gebrekkigen – Verkeersbelasting op motorvoertuigen. 

De vrijstelling van verkeersbelasting op motorvoertuigen die als persoonlijk 
vervoermiddel gebruikt worden door gebrekkigen, is niet onderworpen aan de voorwaarde 
dat het voertuig enkel gebruikt wordt door de gebrekkige, maar vereist dat het slechts 
wordt gebruikt voor doeleinden die verband houden met zijn persoonlijke verplaatsingen  
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(Art. 5, § 1, eerste lid, 3° Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde 
Belastingen.) 
14 december 2006 F.2005.0097.F nr. 653 

BENELUX 

PREJUDICIELE GESCHILLEN 
Verplichting – Verenigbaarheid – Vraag om uitlegging – Vennootschappen – Verdrag 3 
feb. 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie – Fiscale lasten – Vreemde 
firma's in België – Fiscaal stelsel van forfaitaire minimumwinsten – Hof van Cassatie – 
Gelijke behandeling. 

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene 
rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag Benelux–Gerechtshof voor het Hof 
van Cassatie rijst, zoals de vraag of het Belgisch fiscaal stelsel dat uitsluitend voor 
vreemde firma's voorziet in forfaitaire minimumwinsten verenigbaar is met het in het 
Benelux–Verdrag gewaarborgd beginsel inzake gelijke behandeling op het vlak van 
belastingen en fiscale lasten, is het Hof verplicht die vraag aan het Benelux–Gerechtshof 
voor te leggen  (Artikelen 1 en 6, § 3 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 2, a en f, en 59 Verdrag 3 feb. 1958 
tot instelling van de Benelux Economische Unie; Art. 248, § 1, eerste lid, en § 2 WIB64; 
Art. 146, § 1 KB WIB92.) 
23 februari 2006 F.2004.0011.N nr. 108 

Verplichting – Verenigbaarheid – Vraag om uitlegging – Vennootschappen – Verdrag 3 
feb. 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie – Fiscale lasten – Vreemde 
firma's in België – Fiscaal stelsel van forfaitaire minimumwinsten – Nationaal 
rechtscollege – Gelijke behandeling. 

Wanneer in een voor een nationaal rechtscollege aanhangige zaak een vraag rijst om 
uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel, als bedoeld 
bij artikel 1 van het Verdrag Benelux–Gerechtshof, zoals de vraag of het Belgisch fiscaal 
stelsel dat uitsluitend voor vreemde firma's voorziet in forfaitaire minimumwinsten 
verenigbaar is met het in het Benelux–Verdrag gewaarborgd beginsel inzake gelijke 
behandeling op het vlak van belastingen en fiscale lasten, is dit nationaal rechtscollege 
niet verplicht die vraag aan het Benelux–Gerechtshof voor te leggen, indien tegen zijn 
uitspraak beroep kan worden ingesteld krachtens het nationale recht; het cassatieberoep is 
kennelijk een beroep krachtens het nationale recht in de zin van die verdragsbepaling. 
(Artikelen 1 en 6, § 3 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut 
van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 2, a en f, en 59 Verdrag 3 feb. 1958 tot instelling 
van de Benelux Economische Unie; Art. 248, § 1, eerste lid, en § 2 WIB64; Art. 146, § 1 
KB WIB92.) 
23 februari 2006 F.2004.0011.N nr. 108 

Verplichting – Hof van Cassatie. 

Het Hof van Cassatie is niet ertoe verplicht het Benelux–Gerechtshof een prejudiciële 
vraag te stellen die gegrond is op de in rechte verkeerde stelling van het cassatiemiddel  
(Art. 6, derde en vierde lid, 1° Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het 
statuut van een Benelux–gerechtshof.) 
12 mei 2006 C.2005.0451.F nr. 271 

Verplichting – Auteursrechtelijke bescherming – Vraag om uitlegging – Benelux 
Tekeningen en Modellenwet – Besteller van de tekening of het model – Bestelling gedaan 
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met het oog op gebruik in handel of nijverheid – Voorwaarden – Hof van Cassatie. 

Wanneer voor het Hof van Cassatie vragen om uitlegging rijzen van een voor België, 
Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag 
Benelux–Gerechtshof, zoals de rechtsregel van artikel 6.2 Benelux Tekeningen en 
Modellenwet die de besteller van een tekening of model als auteursrechtelijk beschermd 
ontwerper aanwijst, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of 
nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd, is het 
Hof verplicht die vragen aan het Benelux Gerechtshof voor te leggen  (Art. 1 Verdrag van 
31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof; 
Artikelen 6.2 en 23 Wet 25 okt. 1966.) 
1 juni 2006 C.2005.0371.N nr. 305 

VERDRAGSBEPALINGEN 
Veroordeling tot het betalen van een geldsom – Artikel 1, eerste lid, Eenvormige 
Beneluxwet betreffende de dwangsom, Bijlage. 

Het bevel dat een hof van beroep aan de belastingadministratie geeft om een 
belastingtegoed van de belasting over de toegevoegde waarde terug te betalen, is een 
veroordeling tot betaling van een geldsom die niet met een dwangsom gepaard kan gaan  
(Art. 1385bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1, eerste lid Bijlage Benelux 
Overeenkomst 26 nov. 1973 houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom.) 
2 juni 2006 C.2003.0076.F nr. 307 

BEROEPSGEHEIM 
Schending – Weren van de aangifte – Ontvankelijkheid van de vervolging – Gevolg. 

Schending van het beroepsgeheim leidt alleen tot het weren van de aangifte, en zelfs tot 
niet–ontvankelijkheid van de vervolging, in zoverre een oorzakelijk verband bestaat 
tussen de onregelmatigheid die is begaan en het meedelen van de inlichting aan de 
rechterlijke overheid of aan de politie  
1 februari 2006 P.2005.1432.F nr. 65 

BEROEPSVERENIGINGEN 
Orde der apothekers. 

De Orde der apothekers is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsoefenaars wettelijk 
moeten aansluiten  (Art. 2 K.B. nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der 
apothekers.) 
2 februari 2006 D.2004.0020.N nr. 71 

BEROEPSZIEKTE 
Cumulatie – Pensioen – Jaarlijkse tegemoetkoming – Onwettigheid van het koninklijk 
besluit – Vermindering. 

De niet–naleving van de substantiële vormvereiste om het advies van de Raad van State in 
te winnen, zonder dat de aangevoerde dringende noodzakelijkheid verantwoord is, leidt 
tot de onwettigheid van het K.B. 13 jan. 1983 tot uitvoering van artikel 66 van de wetten 
betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970  
(Art. 3, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; 
Artikelen 35, eerste lid, en 66 Wetten betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970; Art. 2 K.B 13 jan. 1983.) 
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27 februari 2006 S.2005.0033.F nr. 113 

In aanmerking te nemen gegevens – Fysiologische ongeschiktheid – Blijvende 
arbeidsongeschiktheid. 

Hoewel de erkenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid die veroorzaakt wordt door 
de beroepsziekte, weliswaar het bestaan van een fysiologische ongeschiktheid 
veronderstelt, vormt de graad van laatstgenoemde ongeschiktheid echter niet 
noodzakelijkerwijs het doorslaggevende gegeven voor het bepalen van de graad van 
blijvende ongeschiktheid  (Art. 35 Wetten betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970.) 
11 september 2006 S.2005.0037.F nr. 401 

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 

INTERNERING 
Kamer van inbeschuldigingstelling – Beschikking tot internering – Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde – Omvang van de aanhangigmaking – Regeling van de 
rechtspleging – Onderzoeksgerechten – Raadkamer. 

Het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking tot internering 
maakt zowel de regeling van de rechtspleging als de beschikking tot internering 
aanhangig bij de kamer van inbeschuldigingstelling; de kamer van inbeschuldigingstelling 
die bij art. 235bis Sv., de volle bevoegdheid bezit inzake het voorbereidend onderzoek, is 
bevoegd om, na hervorming van de beschikking tot internering, uitspraak te doen over 
alles wat dit onderzoek betreft; haar bevoegdheid kan, wat dat betreft, niet worden beperkt 
door het ontbreken van het hoger beroep van het openbaar ministerie  
10 mei 2006 P.2006.0644.F nr. 268 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Kamer die in de regel, uiteraard met gesloten 
deuren zitting houdt. 

Aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling, in de regel, uiteraard met gesloten 
deuren zitting houdt, worden het onderzoek van de zaak en het debat dat aan het arrest, 
inzake internering, voorafgaat, verondersteld met gesloten deuren te hebben 
plaatsgevonden  (Art. 9, tweede lid Wet Bescherming Maatschappij.) 
30 augustus 2006 P.2006.1080.F nr. 384 

Burgerlijke partij – Vordering tot schadevergoeding. 

De beslissing tot internering schaadt de belangen van een burgerlijke partij niet aangezien 
op het enkele hoger beroep van die partij de appelrechter opnieuw oordeelt over diens 
vordering tot schadevergoeding en volledige vergoeding kan toekennen; het behoort 
evenwel niet tot het belang van een burgerlijke partij op te komen een strafmaatregel of 
andere maatregel die de rechter niet op vordering van de burgerlijke partij kan opleggen  
12 september 2006 P.2006.0718.N nr. 408 

Hoger beroep – Toepasselijke wetsbepaling. 

Wanneer overeenkomstig artikel 7 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de 
maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele 
misdrijven (Wet Bescherming Maatschappij) de raadkamer de internering beveelt van de 
beklaagde, dan wordt het hoger beroep tegen die beslissing geregeld door artikel 8 van die 
wet; artikel 135 Wetboek van Strafvordering is niet toepasselijk  
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12 september 2006 P.2006.0718.N nr. 408 

Gevolg – Vergoeding van schade – Uitspraak naar billijkheid – Hoger beroep van de 
schadelijder. 

De onaantastbare beoordeling van de rechter met betrekking tot de vergoeding van de 
schade bij toepassing van artikel 1386bis Burgerlijk Wetboek houdt niet in dat, wanneer 
de geïnterneerde geen hoger beroep tegen de veroordeling instelt, de appelrechter op het 
enkele hoger beroep van de schadelijder de hem toegekende schadevergoeding mag 
verminderen  
12 september 2006 P.2006.0718.N nr. 408 

HOGE COMMISSIE 
Vorm – Cassatieberoep door de geïnterneerde. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld door de geïnterneerde zelf tegen een 
beslissing van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij die de afwijzing 
van het verzoek tot invrijheidstelling bevestigt, nu alleen een advocaat cassatieberoep kan 
instellen. (Art. 19ter Wet Bescherming Maatschappij.) 
3 januari 2006 P.2005.1546.N nr. 4 

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING 
Verlenging – Verzoekschrift – Termijn binnen dewelke uitspraak moet worden gedaan – 
Ministerieel besluit – Internering – Raadkamer. 

Artikel 644, eerste lid, Wetboek van Strafvordering dat bepaalt dat wanneer de wettelijke 
termijn om een proceshandeling in strafzaken te verrichten, eindigt op een zaterdag, 
zondag of op een andere wettelijke feestdag, hij wordt verlengd tot de eerstvolgende 
werkdag, is niet toepasselijk op de termijn bepaald in artikel 25ter, vijfde, zesde en 
zevende lid, Wet Bescherming Maatschappij binnen dewelke de raadkamer uitspraak 
moet doen over de aanvraag van een ter beschikking van de regering gestelde 
veroordeelde die opkomt tegen de beslissing van de minister die zijn internering gelast op 
grond van artikel 25bis, Wet Bescherming Maatschappij. (Art. 644, eerste lid Wetboek 
van Strafvordering; Artikelen 25bis en 25ter Wet Bescherming Maatschappij.) 
18 april 2006 P.2006.0406.N nr. 218 

BESLAG 

ALGEMEEN 
Betekening – Beslag tot terugvordering – Griffie van een gerecht – Exploot. 

Wanneer een beslag tot terugvordering wordt gelegd ter griffie van een bepaald gerecht, 
geldt de hoofdgriffier als bestemmeling van het beslagexploot en dient dit exploot aan 
hem betekend te worden. (Artikelen 43, 3° en 4°, en 175 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0193.N nr. 16 

Draagwijdte – Derdenbeslag – Sommen die het voorwerp zijn van het beslag – Fiscale 
toerekening van inkomsten van de beroepsactieve echtgenoot aan de andere. 

De toerekening krachtens artikel 87 van het WIB92, van een gedeelte van het inkomen 
van de echtgenoot die als enige beroepsinkomsten heeft, aan de andere echtgenoot, doet 
geen schuldvordering ontstaan voor de andere echtgenoot maar is een fiscale techniek om 
de gevolgen van de progressiviteit van de belasting te milderen ten aanzien van 
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ééninkomensgezinnen; in geval van beslag onder derden in handen van de echtgenoot met 
beroepsinkomsten ten laste van de andere echtgenoot, maakt het aan deze laatste aldus 
toegerekende inkomen geen voorwerp van het beslag uit. (Artikelen 1452 en 1542 
Gerechtelijk Wetboek; Art. 87 WIB92.) 
9 maart 2006 C.2005.0170.N nr. 142 

Beslag onder derden – Omvang. 

Een beslag onder derden omvat ook de schuldvorderingen waarvan het ontstaan afhangt 
van een toekomstige gebeurtenis op voorwaarde dat zij ten tijde van het beslag hun 
grondslag vinden in een reeds bestaande rechtsverhouding tussen de beslagene en de 
derde  (Artikelen 1445 en 1539 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 juni 2006 C.2005.0370.N nr. 333 

Vereffening – Overdracht van een geheel van goederen of een handelszaak – Toepassing 
van artikel 442bis, § 1, WIB92– Beslag – Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van 
de schatkist – Handelsvennootschappen – Inkomstenbelastingen. 

Artikel 442bis, § 1, van het WIB92is ook toepasselijk indien een in die wetsbepaling 
bedoeld geheel van goederen of een handelszaak wordt overgedragen door de vereffenaar 
van de belastingplichtige vennootschap zodat die overdracht tijdelijk niet aan de 
ontvangers van de belastingen kan worden tegengeworpen, en deze laatste ook de 
overgedragen goederen kunnen in beslag nemen voor de invordering van de door de 
overdrager verschuldigde belastingen. Dit beslag kan er evenwel niet toe leiden dat, bij 
samenloop, de ontvanger als algemeen bevoorrechte schuldeiser, op de door een 
vereffenaar overgedragen handelszaak die wat de ontvanger betreft nog steeds deel 
uitmaakt van het vermogen van de schuldenaar, uitsluitende rechten zou kunnen 
uitoefenen op die handelszaak of op haar tegenwaarde. (Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 
houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen; Art. 442bis, § 1 
WIB92.) 
22 september 2006 C.2004.0511.N nr. 431 

Waarborg van eigendomsrecht – Bestaanbaarheid met het eigendomsrecht – Rechten van 
de Mens – Beslag – Strafzaken – Artikel 1 – Verdrag Rechten van de Mens – Eerste 
aanvullend protocol – Onderzoek in strafzaken. 

Het beslag dat in de artikelen 35 en 35ter Wetboek van Strafvordering is bepaald en 
waarvan de pleegvormen in artikel 37 Wetboek van Strafvordering worden uitgewerkt, 
voldoet aan het legaliteitsbeginsel en het rechtsbeginsel van de rechtsstaat, en is in 
overeenstemming met artikel 1 Eerste Aanvullend E.V.R.M.–Protocol  (Art. 1 Eerste 
Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.; Artikelen 35, 35ter, 37 en 89 
Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 

Legaliteitsbeginsel – Beginsel van de rechtsstaat – Beslag – Strafzaken – Onderzoek in 
strafzaken. 

Het beslag dat in de artikelen 35 en 35ter Wetboek van Strafvordering is bepaald en 
waarvan de pleegvormen in artikel 37 Wetboek van Strafvordering worden uitgewerkt, 
voldoet aan het legaliteitsbeginsel en het rechtsbeginsel van de rechtsstaat, en is in 
overeenstemming met artikel 1 Eerste Aanvullend E.V.R.M.–Protocol  (Art. 1 Eerste 
Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.; Artikelen 35, 35ter, 37 en 89 
Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 
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GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING 
Notaris – Verstrijken van termijn – Rangregeling – Aansprakelijkheid van de notaris – 
Toewijzing – Proces–verbaal – Uitvoerend beslag op onroerend goed. 

De aansprakelijkheid van de notaris komt niet in het gedrang door het louter verstrijken 
van de termijn van een maand om het proces–verbaal van de verdeling of rangregeling op 
te maken, bepaald in artikel 1643, eerste lid, Ger. W.  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 1643, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
9 juni 2006 C.2005.0441.N nr. 324 

Uitvoerend beslag onder derden – Bankrekening – Voorwerp. 

Wordt het beslag gelegd op een bankrekening, dan is het voorwerp van het beslag al 
hetgeen de bank, op het tijdstip van het beslag, krachtens de rechtsverhouding tot de 
rekeninghouder aan deze verschuldigd is. Hieronder vallen ook de bedragen die nog niet 
op de rekening werden ingeschreven maar waarvoor de bank reeds ten tijde van het beslag 
een verplichting tot afdracht aan de rekeninghouder heeft  (Art. 1539 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
15 juni 2006 C.2005.0370.N nr. 333 

Overschrijving – Verschillende banken – Verplichting tot afdracht – Uitvoerend beslag 
onder derden – Bankrekening – Ogenblik. 

Wanneer de beslagene de begunstigde is van een overschrijving die verloopt over 
verschillende banken, dan ontstaat de verplichting van de bank tot afdracht aan de 
rekeninghouder van de gelden die voortkomen uit deze overschrijving op het ogenblik van 
de verrekening tussen de betrokken banken  (Art. 1539 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 juni 2006 C.2005.0370.N nr. 333 

Notaris – Rangregeling – In aanmerking te nemen schuldeisers – Verkoop onroerend 
goed. 

Op de notaris belast met de rangregeling ingevolge de verkoop van een onroerend goed na 
een uitvoerend beslag, rust geen verplichting om rekening te houden met alle bestaande en 
door hem gekende schuldeisers, met inbegrip van deze waarvan het bestaan niet blijkt uit 
de raadpleging van de beslagberichten  (Art. 1644, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
17 november 2006 F.2005.0050.N nr. 575 

ALLERLEI 
Teruggave – Strafzaken. 

Wanneer het strafgerecht beslist dat een telastlegging niet bewezen is, moet het geen 
uitspraak doen over de teruggave van de in beslag genomen voorwerpen  (Art. 44 
Strafwetboek; Art. 161 Wetboek van Strafvordering.) 
13 december 2006 P.2006.1299.F nr. 649 

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN 

ALGEMEEN 
Keuze van woonplaats – Strafzaken – In eerste aanleg. 

De keuze van woonplaats in een akte van rechtspleging in eerste aanleg geldt voor de 
gehele procedure in eerste aanleg, voor de uitvoering van het vonnis dat erop volgt en 
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voor het instellen van het rechtsmiddel dat tegen dit vonnis wordt aangewend; wanneer zij 
in een latere instantie niet is hernomen, geldt zij niet in die instantie  (Art. 111 Burgerlijk 
Wetboek.) 
10 mei 2006 P.2006.0358.F nr. 267 

Hoger beroep – Latere instantie – Keuze van woonplaats – Strafzaken – In eerste aanleg. 

Wanneer keuze van woonplaats gedaan wordt in een akte van verzet die in eerste aanleg is 
neergelegd en zij niet in hoger beroep wordt herhaald, geldt zij niet voor de instantie in 
hoger beroep  (Art. 111 Burgerlijk Wetboek.) 
10 mei 2006 P.2006.0358.F nr. 267 

Keuze van woonplaats – Strafzaken. 

Keuze van woonplaats gebeurt voor de tenuitvoerlegging van een akte, krachtens art. 111 
Burgerlijk Wetboek dat, wat dat betreft, toepasselijk is in strafzaken; zij heeft een 
specifiek karakter en geldt voor alle aan de uitvoering van de akte verbonden gevolgen  
(Art. 111 Burgerlijk Wetboek.) 
10 mei 2006 P.2006.0358.F nr. 267 

EXPLOOT 
Beslag tot terugvordering – Griffie van een gerecht – Bestemmeling – Exploot. 

Wanneer een beslag tot terugvordering wordt gelegd ter griffie van een bepaald gerecht, 
geldt de hoofdgriffier als bestemmeling van het beslagexploot en dient dit exploot aan 
hem betekend te worden. (Artikelen 43, 3° en 4°, en 175 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0193.N nr. 16 

Onregelmatigheid – Nietigheid. 

De onregelmatigheid van de betekening doordat de identiteit en de hoedanigheid van de 
persoon voor wie het exploot bestemd is niet vermeld werd, kan niet tot nietigheid leiden 
als het doel dat de wet ermee beoogt bereikt werd, te weten als het afschrift van het 
exploot aan die persoon kon ter hand gesteld worden  (Artikelen 43, 3° en 4°, en 867 
Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0193.N nr. 16 

Burgerlijke zaken. 

De in artikel 38, § 1, Ger.W. bepaalde wijze van betekening is ook van toepassing 
wanneer de geadresseerde een rechtspersoon is. (Artikelen 35, eerste lid, 38, § 1, eerste 
lid, en 44, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0055.N nr. 14 

Verplichting – Betekening – Vermelding van het recht om verzet aan te tekenen en van de 
termijn daartoe – Veroordeling bij verstek – Vermeldingen – Strafzaken. 

Noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch de toepasselijke wettelijke bepalingen, leggen op dat de 
akte van de betekening van de bij verstek gewezen veroordeling, melding moet maken 
van het recht om verzet aan te tekenen tegen het vonnis alsook van de termijn om dit recht 
uit te oefenen. 
21 juni 2006 P.2006.0606.F nr. 346 
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GERECHTSBRIEF 
Gerechtelijke beslissing – Kennisgeving – Datum. 

Een kennisgeving bij aangetekende brief van een rechterlijke beslissing wordt geacht 
geschied te zijn de eerste werkdag die volgt op de dag van de afgifte van de brief ter post  
(Art. 388, tweede lid WIB92.) 
23 juni 2006 F.2005.0021.F nr. 354 

IN HET BUITENLAND 
Tijdstip van de betekening – Partij die in België geen gekende woon– of verblijfplaats 
heeft – Betekening in het buitenland. 

Krachtens art. 40, eerste lid, Ger.W., wordt de betekening bij gerechtsdeurwaarder, bij een 
ter post aangetekende brief, aan de verblijfplaats in het buitenland, van hen die in België 
geen gekende woonplaats, verblijfplaats noch gekozen woonplaats hebben, geacht te zijn 
verricht door de afgifte aan de postdienst tegen ontvangstbewijs. 
1 februari 2006 P.2005.1427.F nr. 64 

Cumulatie – Uitlegging – Betekening – Verordening (E.G.) nr 1348/2000 van de Raad 
van 29 mei 2000 – Gerechtelijk stuk – Verzending – Uitgangspunt – Procestermijn – 
Begin – Europese Unie – Wijze. 

De Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 moet aldus worden 
uitgelegd dat, ingeval van cumulatie van de wijze van verzending en betekening van een 
gerechtelijk stuk, van de eerste geldig verrichte betekening moet worden uitgegaan om te 
bepalen wanneer voor de geadresseerde een procestermijn ingevolge een betekening 
begint te lopen  (Artikelen 4 t.e.m. 11 en 14 Verordening Raad E.G. nr. 1348/2000 van 29 
mei 2000.) 
15 mei 2006 C.2004.0043.N nr. 272 

Rangorde – Uitlegging – Betekening – Verordening (E.G.) nr 1348/2000 van de Raad van 
29 mei 2000 – Gerechtelijk stuk – Verzending – Wijzen – Europese Unie. 

De Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 moet aldus worden 
uitgelegd dat ze geen enkele rangorde vaststelt tussen de wijzen van verzending en 
betekening van een gerechtelijk stuk, door tussenkomst van een verzendende instantie en 
een ontvangende instantie aangeduid door de lidstaten of aan zich in een andere lidstaat 
bevindende personen rechtstreeks per post, zodat het mogelijk is het op een van deze twee 
wijzen dan wel gelijktijdig op de twee wijzen te betekenen  (Artikelen 4 t.e.m. 11 en 14 
Verordening Raad E.G. nr. 1348/2000 van 29 mei 2000.) 
15 mei 2006 C.2004.0043.N nr. 272 

Doen toekomen van processtukken en van rechterlijke beslissingen – Bewijs van 
uitreiking – Vorm – Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken. 

Krachtens artikel 7.2, Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken, opgemaakt te Straatsburg op 20 april 1959, dient als bewijs dat de 
processtukken en rechterlijke beslissingen werden uitgereikt ofwel een gedateerd 
ontvangstbewijs dat door de geadresseerde ondertekend is, ofwel een verklaring van de 
aangezochte Partij waarin het feit van de uitreiking, benevens de wijze en de datum 
waarop deze is geschied, zijn vermeld. 
14 juni 2006 P.2006.0656.F nr. 331 
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Doen toekomen van processtukken en van rechterlijke beslissingen – Kennisgeving op 
Frans grondgebied door een politieagent – Geldigheid – Europees verdrag aangaande de 
wederzijdse rechtshulp in strafzaken. 

Het arrest dat oordeelt dat de kennisgeving en afgifte aan de beklaagde van het afschrift 
van een verstekvonnis op verzoek van de Belgische rechterlijke overheid, op Frans 
grondgebied, door een hulpbrigadier van de Franse politie, overeenkomstig artikel 7.1, 
Europees Verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken, opgemaakt te 
Straatsburg op 20 april 1959, als betekening geldt van die beslissing en dat die betekening 
jegens de beklaagde de verzettermijn doet lopen, verantwoordt zijn beslissing naar recht. 
14 juni 2006 P.2006.0656.F nr. 331 

Doen toekomen van processtukken en van rechterlijke beslissingen – Vormen – Europees 
verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. 

Naar luid van artikel 7.1, Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken, opgemaakt te Straatsburg op 20 april 1959, kan de aangezochte Partij de 
processtukken en rechterlijke beslissingen die haar door de verzoekende Partij worden 
toegezonden, doen toekomen door een eenvoudige toezending van het processtuk of van 
de beslissing aan de geadresseerde; indien de verzoekende Partij hierom uitdrukkelijk 
vraagt, worden de stukken door de aangezochte Partij medegedeeld volgens een van de 
procedures waarin haar wetgeving voor dergelijke betekeningen voorziet of volgens een 
bijzondere procedure die met haar wetgeving verenigbaar is. 
14 juni 2006 P.2006.0656.F nr. 331 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Ontzegeling – Vrederechter. 

De vrederechter is enkel bevoegd om tot ontzegeling over te gaan in de gevallen dat hij 
bevoegd is om tot verzegeling over te gaan. (Artikelen 597, 1148, 1151 en 1167 
Gerechtelijk Wetboek.) 
2 februari 2006 C.2004.0495.N nr. 67 

Getroffene – Overheidspersoneel. Bijzondere regels – Bepalingen die het statuut regelen 
– Arbeidsrechtbank – Arbeidsongeval – Toepassing – Grenzen. 

De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen betrekking hebben op 
de toepassing van de wet betreffende de preventie aan of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk in de 
overheidssector, maar die betrekking hebben op de toepassing van de bepalingen die het 
statuut van de getroffene van een van de voormelde ongevallen regelt  (Art. 19 
Arbedisongevallenwet Overheidspersoneel; Artikelen 9, tweede lid, 556, tweede lid, en 
579, 1° Gerechtelijk Wetboek.) 
8 mei 2006 S.2005.0028.F nr. 261 

Volstrekte bevoegdheid – Getroffene – Overheidspersoneel. Bijzondere regels – 
Bepalingen die het statuut regelen – Arbeidsrechtbank – Bevoegdheid – Arbeidsongeval – 
Toepassing – Grenzen. 

De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen betrekking hebben op 
de toepassing van de wet betreffende de preventie aan of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk in de 
overheidssector, maar die betrekking hebben op de toepassing van de bepalingen die het 
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statuut van de getroffene van een van de voormelde ongevallen regelt  (Art. 19 
Arbedisongevallenwet Overheidspersoneel; Artikelen 9, tweede lid, 556, tweede lid, en 
579, 1° Gerechtelijk Wetboek.) 
8 mei 2006 S.2005.0028.F nr. 261 

Wederzijdse vorderingen tot echtscheiding – Provisionele uitkering – Vordering ingesteld 
na de ontbinding van het huwelijk – Bestaan van een andere hangende vordering tot 
echtscheiding – Echtscheidingsprocedure – Vrederechter. 

Alleen de vrederechter is bevoegd om, na de ontbinding van het huwelijk door een in 
kracht van gewijsde getreden vonnis dat de echtscheiding uitspreekt op vordering van een 
van de echtgenoten, kennis te nemen van een vordering tot het verkrijgen van een 
provisionele uitkering overeenkomstig artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek of de 
afschaffing of wijziging van een reeds voordien toegekende provisionele uitkering als 
voorlopige maatregel, ook al is de vordering tot echtscheiding van de andere echtgenoot 
hangende  (Artikelen 591, 7°, en 1280, eerste en achtste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 
301 Burgerlijk Wetboek.) 
15 september 2006 C.2005.0273.N nr. 418 

Arbeidsrechtbank – Betaling – Geschillen – Sociale zekerheid – Bijdragen. 

De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de verplichtingen van de 
werkgevers die opgelegd worden door de socialezekerheidswetgeving, wanneer uit de 
vaststellingen van de bestreden beslissing volgt dat de rechtsvordering van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid betrekking heeft op de betaling van achterstallige, door de 
werkgever verschuldigde socialezekerheidsbijdragen. (Artikelen 580, 1° en 574, 2° 
Gerechtelijk Wetboek.) 
6 november 2006 S.2005.0132.F nr. 538 

Rechtsgedingen – In de overeenkomst aangewezen gerecht – Goederenvervoer – 
Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag – Wegvervoer – Plaatselijke bevoegdheid. 

Wanneer de partijen in hun overeenkomst een bepaald gerecht hebben aangewezen, sluit 
dit niet uit dat het geschil door een eiser kan worden gebracht voor één van de andere in 
artikel 31, eerste lid, van het CMR–Verdrag bedoelde gerechten  (Art. 31, eerste lid 
Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.).) 
8 december 2006 C.2006.0005.N nr. 632 

Arbeidsrechtbank – Voorwaarden – Verblijfsvoorwaarde – Behartigenswaardige gevallen 
– Beslissing van de minister – Betwisting – Bevoegdheid – Afwijking – Gewaarborgde 
gezinsbijslag – Gezinsbijslag. 

De arbeidsrechtbank die kennis neemt van een geschil over een beslissing die de minister 
of zijn ambtenaar genomen heeft op grond van de hem toevertrouwde discretionaire 
bevoegdheid, is weliswaar bevoegd om toezicht te houden op de wettigheid van de 
bestreden beslissing, en na te gaan of de minister of zijn ambtenaar bij het uitoefenen van 
zijn bevoegdheid niet onredelijk of willekeurig heeft gehandeld, maar vermag niet aan het 
bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid te ontnemen en zich aldus in de plaats van het 
bestuur te stellen  (Art. 2, tweede lid Wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde 
gezinsbijslag; Art. 580, 8°, b Gerechtelijk Wetboek.) 
11 december 2006 S.2006.0016.N nr. 637 
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STRAFZAKEN 
Laster – Bevoegdheid van het hof van assisen – Persmisdrijf – Materiële bevoegdheid. 

Wanneer het hof van beroep vaststelt dat de beklaagde tijdens een persconferentie aan de 
aanwezige personen en journalisten de getypte tekst had overhandigd van zijn uitlatingen 
over de burgerlijke partij, die een meningsuiting uitmaken, en dat daarover artikelen in de 
pers zijn gepubliceerd, lijkt het feit van laster dat aan de voormelde beklaagde wordt 
verweten, een persmisdrijf op te leveren zodat krachtens de artikelen 150 G.W. en 226 en 
227 Sv., alleen het hof van assisen bevoegd is om daarover uitspraak te doen. 
18 januari 2006 P.2005.1459.F nr. 42 

Er is slechts een beslissing inzake bevoegdheid als bedoeld in artikel 416, tweede lid, 
Strafvordering wanneer de rechter zich de bevoegdheid van een andere rechter heeft 
toegeëigend, derwijze dat daaruit een conflict van rechtsmacht ontstaat waaraan enkel met 
een regeling van rechtsgebied en einde kan worden gesteld  (Artikelen 416, tweede lid, en 
539 Wetboek van Strafvordering.) 
21 maart 2006 P.2005.1701.N nr. 164 

Er is slechts een geschil inzake bevoegdheid als er betoogd wordt dat de rechter zich de 
bevoegdheid van een andere rechter zou toeëigenen derwijze dat daaruit een conflict van 
jurisdictie kan ontstaan waaraan enkel met een regeling van rechtsgebied een einde kan 
worden gesteld  
30 mei 2006 P.2006.0748.N nr. 298 

INTERNATIONALE BEVOEGDHEID 
Uitbreiding van bevoegdheid – Verweerder – Deskundigenonderzoek – Debat ten gronde 
– Burgerlijke zaken – Akkoord. 

Door vast te stellen dat verweerder op de terechtzitting waarop de zaak werd ingeleid, 
zonder de bevoegdheid van de aangezochte rechter vooraf te betwisten, mondeling 
geconcludeerd heeft om zijn principieel akkoord te betuigen met een 
deskundigenonderzoek, en door te overwegen dat verweerder een debat ten gronde is 
aangegaan, verantwoordt het arrest de beslissing naar recht om de uitbreiding van de 
internationale bevoegdheid van die rechter toe te passen. (Art. 18 Executieverdrag van 27 
sept. 1968 tussen de Staten–leden van de E.E.G. betreffende de rechterlijke bevoegdheid 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij 
de wet van 13 jan. 1971; Art. 854 Gerechtelijk Wetboek.) 
28 april 2006 C.2005.0460.F nr. 249 

Tijdstip – Uitbreiding van bevoegdheid – Betwisting van de bevoegdheid van de 
aangezochte rechter – Burgerlijke zaken. 

De betwisting van de internationale bevoegdheid van de aangezochte rechter kan, zo zij al 
niet voorafgaat aan elk verweer ten gronde, in geen geval nog plaatsvinden na het tijdstip 
van de stellingname die naar nationaal procesrecht als het eerste voor de aangezochte 
rechter voorgedragen verweer is te beschouwen  (Art. 18 Executieverdrag van 27 sept. 
1968 tussen de Staten–leden van de E.E.G. betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de 
wet van 13 jan. 1971.) 
28 april 2006 C.2005.0460.F nr. 249 

Europees Executieverdrag – Verbintenis uit onrechtmatige daad – Plaats waar de schade 
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is ingetreden. 

Wanneer de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, met toepassing 
van art. 5, 3°, Executieverdrag moet worden begrepen als de plaats waar de schade is 
ingetreden, is dit de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis rechtstreekse schadelijke 
gevolgen heeft gehad voor degene die hierdoor direct is gelaedeerd, en niet de plaats waar 
de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders daadwerkelijk 
ingetreden schade heeft veroorzaakt of waar de eiser de vermogensrechtelijke gevolgen 
ondervindt van in een andere lidstaat toegebrachte lichamelijke schade  (Art. 5, 3° 
Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten–leden van de E.E.G. betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971.) 
6 oktober 2006 C.2005.0580.N nr. 466 

BEWIJS 

ALGEMEEN 
Verwerking van persoonsgegevens – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

De bepalingen van art. 5 Wet Verwerking Persoonsgegevens, die de verwerking van 
persoonsgegevens binnen bepaalde grenzen toelaten, vormen geen uitzondering op de 
algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid ervan vervat in artikel 4 van die wet, 
inzonderheid de eerbiediging van de doeleinden van de verwerking en de proportionaliteit 
in die verwerking; dit geldt ook voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader 
van tuchtzaken door een tuchtoverheid, zoals de raad van de Orde van architecten. 
(Artikelen 4 en 5 Wet 8 dec. 1992; Artikelen 2, 19, 20 en 23 Wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een Orde der Architecten.) 
8 december 2006 D.2006.0003.N nr. 634 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Bebouwbaar perceel. 

Het bewijs van de bebouwbaarheid van een perceel kan door vermoedens worden 
geleverd. (Art. 1353 Burgerlijk Wetboek.) 
27 januari 2006 C.2005.0111.F nr. 58 

Persoon die feiten aanvoert die als een exceptie kunnen gelden – Arbeidsovereenkomst – 
Dringende reden. 

Van zodra de partij die de dringende reden inroept het bewijs levert van feiten die kunnen 
worden beschouwd als een ernstige tekortkoming van de andere partij die elke 
professionele samenwerking tussen de partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk 
maakt, draagt de andere partij, wanneer die feiten aanvoert die als een exceptie in de zin 
van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek kunnen worden beschouwd, de bewijslast 
van de door haar aangevoerde feiten. (Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek; Art. 870 
Gerechtelijk Wetboek; Art. 35, achtste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
6 maart 2006 S.2005.0106.N nr. 128 

Authentieke akte – Lening gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving. 

De authentieke akte van lening, die gewaarborgd wordt door een hypothecaire 
inschrijving, levert bewijs op van de overeenkomst die het vaststelt, zolang het tegendeel 
niet bewezen is. (Artikelen 1319 en 1320 Burgerlijk Wetboek.) 
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13 maart 2006 C.2005.0268.F nr. 146 

Twijfel. 

De onzekerheid of de twijfel die blijven bestaan na de bewijsvoering moeten in 
aanmerking worden genomen tegen degene die de bewijslast draagt; de rechter die 
vaststelt dat op de wetsverzekeraar de wettelijke verbintenis rustte om binnen de twee 
weken na de homologatie of het in kracht van gewijsde treden van de beslissing, aan het 
Fonds voor Arbeidsongevallen een afschrift over te maken van de gehomologeerde 
overeenkomst betreffende de voor het arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen of van 
de in kracht van gewijsde getreden beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid, kan de bewijslast dat die verbintenis niet werd nagekomen niet bij 
de rechthebbende leggen en op grond van de twijfel en onzekerheid omtrent de uitvoering 
van deze verplichting diens vordering niet afwijzen. (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Art. 
1315 Burgerlijk Wetboek.) 
20 maart 2006 C.2004.0441.N nr. 159 

Toepassing van een wet van openbare orde – Begrip – Wet – Zaken – Verbod te 
beschikken – Verbod een dading aan te gaan. 

Een bekentenis kan niet slaan op zaken waarover de wet niet toelaat te beschikken of 
waarover geen dading mag worden aangegaan; de bekentenis van een feit dat een 
beslissend gegeven uitmaakt voor de al dan niet toepasselijkheid van een wet van 
openbare orde mag dienvolgens niet worden aangenomen door de rechter  (Art. 1354 
Burgerlijk Wetboek.) 
24 april 2006 S.2004.0121.N nr. 232 

Steunmaatregelen – Afwenteling op derden – Bewijslast – Strijdige heffingen – Europese 
Unie – Verdragsbepalingen – Terugbetaling. 

Heffingen worden niet vermoed op derden te zijn afgewenteld; hij die de heffingen heeft 
betaald kan niet verplicht worden te bewijzen dat de onverschuldigd betaalde heffingen 
niet op derden zijn afgewenteld  (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Ook al mag de bekentenis impliciet zijn, toch moet zij vaststaan, zodat zij enkel kan 
worden afgeleid uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn  (Art. 1354 
Burgerlijk Wetboek.) 
7 september 2006 C.2004.0032.F nr. 395 

Miskenning van de bewijskracht van de akten. 

De bewijskracht van een akte wordt door de rechter miskend wanneer hij aan die akte een 
uitlegging geeft die niet te verenigen is met de bewoordingen ervan  (Artikelen 1319, 
1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.) 
11 september 2006 S.2006.0013.F nr. 404 

Betaling. 

Betaling is een rechtshandeling waarop de bewijsregel van artikel 1341, Burgerlijk 
Wetboek van toepassing is  (Art. 1341 Burgerlijk Wetboek.) 
26 oktober 2006 C.2005.0167.F nr. 516 
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STRAFZAKEN 
In aanmerking te nemen gegevens – Gegevens voorafgaand aan de geïncrimineerde 
periode – Toepassing. 

De rechter, die onaantastbaar de bewijswaarde van alle hem regelmatig overgelegde en 
aan tegenspraak onderworpen stukken en feitelijke gegevens beoordeelt, mag stukken die 
betrekking hebben op feitelijke gegevens van voor de geïncrimineerde periode ook in zijn 
oordeel betrekken  
31 januari 2006 P.2005.0651.N nr. 61 

Vaststellingen door een politieambtenaar buiten de uitoefening van zijn ambt – Proces–
verbaal – Geldigheid. 

De geldigheid van een proces–verbaal van een misdrijf wordt niet aangetast wanneer de 
opsteller ervan de feiten buiten de uitoefening van zijn ambt heeft vastgesteld terwijl hij in 
burger met een voertuig zonder kentekens reed  
1 februari 2006 P.2005.1355.F nr. 63 

Toetsing door het Hof – Beoordelingsvrijheid – Algemeen bekend feit. 

Ofschoon de rechter geen rekening mag houden met feitelijke gegevens waarover de 
partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren en die hij slechts buiten het debat heeft 
vernomen, kan hij zijn overtuiging wel steunen op algemeen bekende feitelijke gegevens 
die op algemene ervaring berusten en die hij dus niet buiten het debat heeft moeten 
vernemen, aangezien die algemeen bekende feitelijke gegevens steeds tot het debat 
behoren juist omdat ze algemeen bekend zijn; het Hof gaat na of het door de rechter als 
algemeen bekend geoordeeld feit, wel als dusdanig kan worden beschouwd en of het geen 
bijzonder feit is dat de rechter noodzakelijk buiten het debat heeft vernomen  
7 februari 2006 P.2005.1375.N nr. 80 

Feit niet onderworpen aan de tegenspraak van partijen – Beoordelingsvrijheid – Grenzen. 

Ofschoon de rechter geen rekening mag houden met feitelijke gegevens waarover de 
partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren en die hij slechts buiten het debat heeft 
vernomen, kan hij zijn overtuiging wel steunen op algemeen bekende feitelijke gegevens 
die op algemene ervaring berusten en die hij dus niet buiten het debat heeft moeten 
vernemen, aangezien die algemeen bekende feitelijke gegevens steeds tot het debat 
behoren juist omdat ze algemeen bekend zijn; het Hof gaat na of het door de rechter als 
algemeen bekend geoordeeld feit, wel als dusdanig kan worden beschouwd en of het geen 
bijzonder feit is dat de rechter noodzakelijk buiten het debat heeft vernomen  
7 februari 2006 P.2005.1375.N nr. 80 

Miskenning – Recht op stilzwijgen – Polygraaftest. 

Het verhoor met de polygraaf miskent het recht op stilzwijgen niet van degene die zich 
vrijwillig eraan onderwerpt en die op elk ogenblik kan beslissen ermee op te houden  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Deskundigenonderzoek – Politieambtenaar – Verhoor met de polygraaf – 
Gerechtsdeskundige. 

De speurder die een verhoor afneemt met de polygraaf is geen deskundige, vermits hij 
niet de opdracht heeft om de rechter te adviseren, ook al wordt hem om die test verzocht 
om reden van zijn bijzondere bekwaamheid  
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15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Polygraaftest – Vermoeden van onschuld – Miskenning. 

Wanneer de inverdenkinggestelde zich, na van de speurders alle nodige uitleg te hebben 
gekregen, zonder enige dwang of druk aan de polygraaftest onderwerpt, miskent die 
bijzondere ondervragingsmethode het vermoeden van onschuld niet  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Deskundigenonderzoek – Definitie – Gerechtsdeskundige. 

De gerechtsdeskundige is iemand die wegens zijn vakkennis, doch zonder lasthebber van 
de rechter te zijn, door hem is aangesteld om in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
technisch advies te verstrekken dat de rechter in staat stelt zijn opdracht te vervullen; hij 
geeft zijn bevindingen en besluiten pas nadat hij de eed heeft afgelegd om in eer en 
geweten, nauwgezet en eerlijk verslag uit te brengen  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Onaantastbare beoordeling door de rechter – Bewijswaarde – Verhoor met de polygraaf. 

Ook al vormen zij een aanwijzing die aan het onderzoek een bepaalde richting heeft 
gegeven en bepaalde onderzoeksopdrachten in de loop van het voorbereidend onderzoek 
hebben verantwoord, toch worden de gevolgtrekkingen uit een polygraaftest aan de 
onaantastbare beoordeling van de rechter overgelaten, die in feite beslist om al dan niet 
gevolg eraan te geven naargelang het vertrouwen dat hij in die test stelt  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Niet voor het publiek toegankelijke plaats – Wettigheid – Toestemming – Personen die het 
werkelijk genot hebben van de plaats – Medebewoners – Huiszoeking. 

Wanneer, in een gemeenschappelijke verblijfplaats, een medebewoner, op het ogenblik 
van de huiszoeking, zijn toestemming niet kan verlenen, volstaat de toestemming van één 
van hen, daar immers niet blijkt dat de eerste het uitsluitend genot had over een gedeelte 
van de woning die hij deelde met degene die met de huiszoeking heeft ingestemd  
8 maart 2006 P.2006.0226.F nr. 137 

Stukken betreffende de persoonlijkheid van de minderjarige en het milieu waarin hij leeft 
– Uithandengeving van de zaak – Verbod om deze stukken voor te leggen aan het 
bevoegde gerecht – Minderjarige dader – Misdrijf – Dossier van de Jeugdrechtbank. 

Ingevolge artikel 55, derde lid, Wet Jeugdbescherming, dat bepaalt dat de stukken die 
betrekking hebben op de persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij 
leeft, noch aan hem noch aan de burgerlijke partij mogen medegedeeld worden, is het 
uitgesloten dat, in geval de zaak met toepassing van artikel 38, eerste lid, van deze wet, uit 
handen gegeven wordt, die stukken, samen met het dossier in de zaak betreffende het als 
misdrijf omschreven feit dat de minderjarige wordt ten laste gelegd, voorgelegd worden 
aan het gerecht dat volgens het gemene recht bevoegd is. Deze regel betreft evenwel enkel 
de stukken met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu van de minderjarige, die in 
het kader van de procedure voor de jeugdrechtbank werden opgesteld met toepassing van 
artikel 50 van de Wet Jeugdbescherming. Het opzet van deze onderzoeken is immers de 
jeugdrechter zo volledig mogelijk in te lichten met het oog op een oordeelkundige 
toepassing van de Wet Jeugdbescherming. Dit opzet bestaat daarentegen niet voor stukken 
met betrekking tot de persoonlijkheid van een minderjarige, die op verzoek van de 
verdediging van die minderjarige werden opgesteld teneinde te dienen voor het gerecht 
bevoegd volgens het gemene recht. Voor dergelijke onderzoeken en getuigenissen bestaat 
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het in artikel 55, derde lid, Wet jeugdbescherming bedoelde verbod derhalve niet  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen – Verzwarende omstandigheid – 
Bewijs – Arbeidsongeschiktheid. 

Geen enkele wettelijke bepaling legt op dat een arbeidsongeschiktheid wordt bewezen 
met een medisch getuigschrift of een deskundigenonderzoek, zodat de bodemrechter 
hierover op onaantastbare wijze beslist. 
19 april 2006 P.2006.0040.F nr. 223 

Verplichting – Afzonderlijke getuigenverklaring – Getuigenverhoor – Hof van assisen. 

Aangezien de verplichting voor het hof van assisen om de getuigen ieder afzonderlijk te 
horen niet substantieel is en evenmin op straffe van nietigheid is voorgeschreven, kan met 
het oog op een goede rechtsbedeling en met eerbiediging van het recht van verdediging, 
van die regel worden afgeweken. (Art. 317 Wetboek van Strafvordering.) 
19 april 2006 P.2006.0227.F nr. 224 

Beoordelingsvrijheid – Getuigen aangebracht door een partij. 

Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, staat het de strafrechter vrij 
zonder miskenning van het recht van verdediging zijn overtuiging te gronden op onder 
meer verklaringen van getuigen die in het aanvankelijk proces–verbaal niet worden 
vermeld, ook al zijn deze getuigen later aangebracht door een partij. 
25 april 2006 P.2005.1571.N nr. 235 

Aanvullend protocol – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat – Uitwisseling van informatie – Gebruik – Doel. 

Artikel 11.1 van het Aanvullend Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand 
inzake douanezaken van 9 juni 1997 houdt in dat de met toepassing van de overeenkomst 
verkregen informatie kan worden gebruikt voor strafprocedures wegens niet–naleving van 
douanewetgeving, onverschillig of de overtreding daarvan naar Belgisch recht wordt 
gestraft door het bijzondere douanestrafrecht of het gemene strafrecht. (Art. 11 
Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972..) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Aanvullend protocol – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat – Uitwisseling van informatie – Misdrijf van witwassen – Gebruik. 

Het gebruik van ontvangen informatie voor de vervolging van een witwasmisdrijf, 
gepleegd door of ten gevolge van de schending van een douanevoorschrift, beantwoordt 
eveneens aan het gebruik omschreven in artikel 11.1 van het Aanvullend Protocol 
betreffende wederzijdse administratieve bijstand inzake douanezaken van 9 juni 1997. 
(Art. 505, 3° en 4° Strafwetboek; Art. 11 Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de 
overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 
2840/72 van de Raad van 19 december 1972..) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Bewijswaarde – Douane en accijnzen – Processen–verbaal van de ambtenaren – 
Bijzondere bewijswaarde – Vermoedens afgeleid uit vaststellingen. 

De regel van de bijzondere bewijswaarde van de processen–verbaal van de ambtenaren 
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betreffende de materiële vaststellingen in zake douane en accijnzen belet niet dat de 
ambtenaren uit de vaststellingen die zij verrichten vermoedens kunnen afleiden die gelden 
als gewone inlichting voor de rechter  (Art. 272 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.) 
20 juni 2006 P.2005.1493.N nr. 339 

Voorlopige hechtenis – Proces–verbaal van de aanhouding – Vermelding van het uur van 
de aangifte van de feiten door een privé–persoon. 

Het proces–verbaal van de aanhouding dat het uur vermeldt van de aangifte van de feiten 
door een privé–persoon, heeft geen bewijswaarde tot betichting van valsheid  
28 juni 2006 P.2006.0901.F nr. 365 

Verbindingsofficier – Gegevens – Vertrouwenspersoon – Opsporingsonderzoek – 
Omvang. 

De enkele omstandigheid dat een verbindingsofficier aan de Belgische gerechtelijke 
overheid gegevens meedeelt die bekomen werden van een vertrouwenspersoon, 
aangaande een in België te plegen feit, behoort tot zijn specifieke opdracht en houdt geen 
enkel verband met het verrichten van een opsporingsonderzoek in de zin van art. 28bis, 
Wetboek van Strafvordering. 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Middel dat de miskenning van de bewijskracht van 
een akte aanvoert – Zonder nadere precisering. 

Een cassatiemiddel dat de miskenning van de bewijskracht van de akten aanvoert, zonder 
te preciseren op welke wijze die bewijskracht zou zijn miskend, is niet ontvankelijk  
(Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.) 
23 augustus 2006 P.2006.1200.F nr. 382 

Bewijslast – Artikel 61.1, 2e – Wegverkeersreglement. 

De vervolgende partij of de burgerlijke partij dragen de bewijslast van de omstandigheid 
dat de bestuurder die beklaagd wordt van een overtreding van artikel 61.1, 2e van het 
Wegverkeersreglement, op voldoende wijze kon stoppen; de beklaagde heeft ter zake 
geen aanvoeringsplicht. 
12 september 2006 P.2006.0273.N nr. 405 

Witwassen van vermogensvoordelen – Kennis van de delictuele oorsprong of illegale 
herkomst van de vermogensvoordelen – Precieze oorsprong of herkomst niet gekend door 
het openbaar ministerie – Geen precisering of vermelding in de dagvaarding, 
rechtsvordering of oproeping. 

Daar het voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van artikel 505, 
eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek niet noodzakelijk vereist is dat de dader de precieze 
oorsprong of herkomst van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek kende of 
moest kennen, kan geen miskenning van het recht van verdediging, van de bewijslast in 
strafzaken of van het vermoeden van onschuld worden afgeleid uit het feit dat het 
openbaar ministerie die precieze oorsprong evenmin kende en dus in zijn dagvaarding, 
rechtsvordering of oproeping niet kon vermelden aan welke misdrijven de beweerdelijk 
witgewassen gelden gerelateerd waren  
19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Aard – Douane en accijnzen – Douanemisdrijven – Sluikinvoer – Mededaderschap – 
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Vereiste – Moreel bestanddeel. 

Bij het misdrijf van sluikinvoer, dat geen onachtzaamheidmisdrijf of onopzettelijk 
misdrijf is, moet bewezen worden dat de beklaagde wetens en willens de goederen heeft 
ingevoerd waarvan geen aangifte werd gedaan; wat de mededader betreft is tenminste 
vereist en volstaat het dat bewezen wordt dat hij wetens en willens enige door de wet 
bepaalde vorm van medewerking aan het misdrijf heeft verleend. (Art. 220 Douane en 
accijnzenwet 18 juli 1977; Artikelen 66 en 67 Strafwetboek.) 
26 september 2006 P.2006.0604.N nr. 439 

Douane en accijnzen – Misdrijf – Processen–verbaal van de douaneambtenaren – 
Wettelijke bewijswaarde. 

De bijzondere wettelijke bewijswaarde die art. 272, Douane en Accijnzenwet, aan de 
processen–verbaal van de ambtenaren van dat bestuur toekent, geldt niet voor de 
rechtsbegrippen waarvoor gevolgtrekkingen uit feitelijke gegevens zijn vereist; zij belet 
niet dat, ook al moeten de verklaringen en vaststellingen waarvan de ambtenaren akte 
hebben genomen, tot bewijs van het tegendeel, beschouwd worden als zijnde werkelijk 
verricht in de door de verbalisant gestelde bewoordingen, de oprechtheid van de ene en de 
gevolgtrekkingen uit de andere, wat het bewijs betreft, toch onderworpen blijven aan de 
onaantastbare beoordeling van de bodemrechter  (Art. 272 Douane en accijnzenwet 18 juli 
1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 

Beoordeling van de bewijswaarde ervan – Onderzoeksgerecht – Gebrek aan 
ondertekening – Opdracht van het vonnisgerecht – Opdracht van het onderzoeksgerecht – 
Niet voorgeschreven op straffe van nietigheid – Proces–verbaal – Vonnisgerecht. 

Een vormelijke onvolkomenheid van het proces–verbaal, zoals een gebrek aan 
ondertekening die niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven, betreft de beoordeling 
van de bewijswaarde van de bewijselementen in relatie tot de grond van de zaak, dit is de 
bewijswaardering, die voorbehouden blijft voor het vonnisgerecht; er is bijgevolg geen 
grond voor het onderzoeksgerecht om met toepassing van artikel 131, § 1, Wetboek van 
Strafvordering de nietigheid van het proces–verbaal uit te spreken wegens 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die invloed heeft op een handeling van het 
onderzoek of de bewijsverkrijging. (Artikelen 131, § 1, 154 en 189 Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Gebrek aan ondertekening – Niet voorgeschreven op straffe van nietigheid – Proces–
verbaal. 

Een vormelijke onvolkomenheid van het proces–verbaal, zoals een gebrek aan 
ondertekening die niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven, brengt niet de 
nietigheid van het proces–verbaal met zich mee, maar doet wel in voorkomend geval de 
bewijswaarde die de wet er aan hecht teniet, zodat het proces–verbaal nog slechts als 
inlichting voor de rechter geldt  (Artikelen 154 en 189 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Onrechtmatig verkregen bewijs – Opzettelijke onrechtmatigheid – Onrechtmatigheid 
begaan door de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van 
misdrijven is belast. 

De omstandigheid dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging 
van misdrijven is belast, bij de bewijsverkrijging opzettelijk een onrechtmatigheid heeft 
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begaan, moet niet noodzakelijk leiden tot bewijsuitsluiting door de rechter. 
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Deskundigenverslag – Vermoeden van onschuld – Vermoedens van feitelijke aard – 
Fiscaal strafrecht – Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen. 

De omstandigheid dat de rechter, in een fiscale strafzaak, vermoedens van feitelijke aard 
put uit het verslag van de gerechtsdeskundige die een tekort aan aangegeven inkomsten 
afleidt uit een vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen zoals dat in het fiscaal 
recht bestaat, is geen miskenning van het vermoeden van onschuld van de beklaagde. 
(Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend 
te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 6.2 Verdrag 
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden.) 
31 oktober 2006 P.2006.0927.N nr. 530 

Onrechtmatig verkregen bewijs – Beoordeling door de rechter – Toelaatbaarheid. 

Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs dat de wet niet 
uitdrukkelijk uitsluit, te beoordelen in het licht van de artikelen 6, E.V.R.M. en 14, 
I.V.B.P.R., rekening houdende met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, 
inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin de 
onrechtmatigheid werd begaan; hij kan bij dit oordeel, onder meer, één of het geheel van 
volgende omstandigheden in afweging nemen: hetzij dat de overheid die met de 
opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, al dan niet de 
onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan, hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de 
begane onrechtmatigheid overstijgt, hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen 
een materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft  
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Afwezigheid van wettelijk voorgeschreven bijzonder bewijsmiddel. 

Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft beoordeelt de rechter in 
strafzaken onaantastbaar de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens 
waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren; hij mag hierbij rekening houden 
met alle vermoedens van feitelijke aard die hem de innerlijke overtuiging van de schuld 
van de beklaagde geven  
31 oktober 2006 P.2006.0927.N nr. 530 

Nut of noodzaak – Verzoek om een bijkomend getuigenverhoor – Beoordeling door de 
rechter. 

De rechter beoordeelt onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de 
gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel  
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Onrechtmatig verkregen bewijs – Marginale toetsing – Beoordeling door de rechter – 
Recht op een eerlijk proces. 

De rechter oordeelt onaantastbaar onder welke omstandigheden het gebruik van 
onrechtmatig verkregen bewijs in strijd dan wel onverenigbaar is met het recht op een 
eerlijk proces, voor zover de omstandigheden waarop hij dit oordeel grondt, zijn 
beslissing kunnen rechtvaardigen  
21 november 2006 P.2006.0806.N nr. 581 
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Onrechtmatig verkregen bewijs – Uitsluiting. 

Het gebruik van bewijs dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de 
vervolging van misdrijven is belast, of een aangever met het oog op het leveren van dat 
bewijs hebben verkregen ingevolge een misdrijf, een miskenning van een regel van 
strafprocesrecht, ingevolge een schending van het recht op privacy, met miskenning van 
het recht van verdediging of met miskenning van het recht op menselijke waardigheid, is 
in principe niet geoorloofd; de rechter mag evenwel alleen dan geen rekening houden met 
een onrechtmatig verkregen bewijs hetzij wanneer de naleving van bepaalde 
vormvoorwaarden voorgeschreven wordt op straffe van nietigheid, hetzij wanneer de 
begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, hetzij 
wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces  
21 november 2006 P.2006.0806.N nr. 581 

Onrechtmatig verkregen bewijs – Beoordeling door de rechter – Toelaatbaarheid. 

Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs te beoordelen 
in het licht van artikel 6 E.V.R.M., rekening houdende met de elementen van de zaak in 
haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de 
omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan; bij dit oordeel kan de rechter, 
onder meer, een of het geheel van volgende omstandigheden in aanmerking nemen: hetzij 
dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is 
belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan, hetzij dat de ernst van het 
misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt, hetzij dat het onrechtmatig 
verkregen bewijs alleen het materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft  
21 november 2006 P.2006.0806.N nr. 581 

Onrechtmatig verkregen bewijs – Schending van een door het E.V.R.M. of de grondwet 
gewaarborgd grondrecht. 

Noch uit artikel 6 E.V.R.M. dat het eerlijk proces waarborgt, noch uit artikel 8 E.V.R.M. 
dat het recht op eerbiediging van het privé–, het gezinsleven, de woning en de 
briefwisseling waarborgt, noch uit enige grondwettelijke of wettelijke bepaling volgt dat 
bewijs met miskenning van een door dit verdrag of door de Grondwet gewaarborgd 
grondrecht werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is  
21 november 2006 P.2006.0806.N nr. 581 

Onwettigheid van een bewijs. 

Het staat aan de rechter die de onwettigheid van een bewijs vaststelt, in feite en bijgevolg 
op onaantastbare wijze te beslissen of en in welke mate dit onwettig bewijs al dan niet aan 
de basis ligt van de andere onderzoekshandelingen, zodat het recht op een eerlijk proces 
onherroepelijk is aangetast; de rechter kan oordelen dat dit recht niet in het gedrang komt 
wanneer er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het door nietigheid aangetaste 
bewijsmateriaal en de door het onderzoek aan het licht gebrachte bezwaren  
22 november 2006 P.2006.1155.F nr. 590 

Witwassen van vermogensvoordelen – Gevolg – Illegale of delictuele herkomst – Kennis 
van deze herkomst – Vereiste – Heling. 

Voor het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek draagt de 
vervolgende partij onder meer de bewijslast van de illegale of misdadige herkomst van de 
in geding zijnde zaken en van de kennis daarvan bij de dader: aan de bewijslast 
betreffende de illegale of misdadige herkomst is voldaan wanneer op grond van feitelijke 
gegevens met zekerheid elke legale herkomst van die zaken kan worden uitgesloten, 
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terwijl aan de bewijslast betreffende de kennis bij de dader is voldaan wanneer deze met 
zekerheid kan afgeleid worden uit de feitelijke omstandigheden; dergelijke bewijsregeling 
vergt geen enkel bewijs vanwege de beklaagde en dus ook niet het bewijs van zijn 
onschuld  
28 november 2006 P.2006.1129.N nr. 606 

Excepties – Draagwijdte – Zuivering van nietigheden – Bewijswaardering – 
Onderzoeksgerechten. 

Uit artikel 235bis, § 5, Sv. volgt dat de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als 
bedoeld in artikel 131, § 1, of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking, die door de 
kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht, opnieuw door de bodemrechter 
kunnen worden onderzocht wanneer de middelen die worden aangevoerd betrekking 
hebben op de bewijswaardering, doch niet wanneer zij de bewijsverkrijging betreffen  
(Art. 235bis, § 5 Wetboek van Strafvordering.) 
6 december 2006 P.2006.1300.F nr. 626 

Bewijs van het bestaan van een bouwvergunning – Verweer van de beklaagde tegen een 
strafvordering wegens bouwen of instandhouden zonder voorafgaande vergunning. 

Het beginsel dat de rechter in strafzaken vrij de bewijswaarde beoordeelt van de hem 
regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen 
voeren, geldt eveneens voor het bewijs van het bestaan van een bouwvergunning, die niet 
de inzet vormt van een administratief rechterlijk geschil tussen de overheid en de 
bestuurde, maar die de beklaagde in zijn voordeel inroept als verweer tegen een 
strafvervolging wegens het bouwen of instandhouden zonder voorafgaande vergunning  
12 december 2006 P.2006.1154.N nr. 640 

De rechter in strafzaken beoordeelt vrij de bewijswaarde van de hem regelmatig 
overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren  
12 december 2006 P.2006.1154.N nr. 640 

Beoordeling door de feitenrechter. 

De artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek die van toepassing zijn voor het bewijs 
van de verbintenissen, zijn, behoudens de gevallen bedoeld in artikel 16 Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering, niet van toepassing voor het bewijs van een misdrijf  
12 december 2006 P.2006.1203.N nr. 643 

Oordeel over de schuld – Mogelijkheid om dit oordeel op uitsluitende of beslissende wijze 
te steunen op de anonieme getuigenverklaring – Anonieme getuige. 

Ofschoon de rechter in strafzaken, die anonieme getuigenissen die buiten het 
toepassingsgebied vallen van de artikelen 75bis, 75ter en 86bis tot 86quater Wetboek van 
Strafvordering in overweging neemt, zijn oordeel over de schuld van de beklaagde noch 
uitsluitend, noch op beslissende wijze op een dergelijke anonieme getuigenverklaring mag 
laten steunen, volgt uit geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling dat hij, bij 
ontstentenis van desbetreffende conclusie, gehouden is uitdrukkelijk vast te stellen dat hij 
die anonieme getuigenverklaring niet uitsluitend of niet op beslissende wijze in 
aanmerking heeft genomen  
19 december 2006 P.2006.1310.N nr. 665 
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Misdrijf – Bedreigingen onder voorwaarden. 

Aangezien bedreiging alleen bestraft wordt in zoverre daaruit een welomlijnd misdadig 
opzet blijkt, moet de voorwaarde waarvan de dader de uitvoering van de mondeling 
aangekondigde aanslag afhankelijk stelt, duidelijk blijken uit hetgeen daadwerkelijk is 
gezegd en niet impliciet uit de context ervan  (Art. 330 Strafwetboek.) 
20 december 2006 P.2006.0807.F nr. 666 

Onderzoeksrechter – Redengeving – Afluistermaatregel – Met redenen omklede 
beschikking – Subsidiariteitsbeginsel. 

Artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1° en 2°, Sv., verplicht de onderzoeksrechter, op straffe 
van nietigheid, om in de beschikking tot afluisteren de redenen te vermelden waarom de 
gewone onderzoeksmiddelen ondoeltreffend zouden zijn  (Art. 90quater, § 1, tweede lid, 
1° en 2° Wetboek van Strafvordering.) 
26 december 2006 P.2006.1621.F nr. 676 

Onderzoeksrechter – Afluistermaatregel – Beschikking die geldt voor verschillende 
communicatiemiddelen. 

Artikel 90quater, Sv. bepaalt niet dat een afluistermaatregel nietig is alleen omdat de 
onderzoeksrechter hem heeft toegestaan met een beschikking die geldt voor verschillende 
communicatiemiddelen. (Art. 90quater, § 1, 3° Wetboek van Strafvordering.) 
26 december 2006 P.2006.1621.F nr. 676 

TUCHTZAKEN 
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Verwerking van persoonsgegevens door de 
tuchtoverheid. 

De bepalingen van art. 5 Wet Verwerking Persoonsgegevens, die de verwerking van 
persoonsgegevens binnen bepaalde grenzen toelaten, vormen geen uitzondering op de 
algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid ervan vervat in artikel 4 van die wet, 
inzonderheid de eerbiediging van de doeleinden van de verwerking en de proportionaliteit 
in die verwerking; dit geldt ook voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader 
van tuchtzaken door een tuchtoverheid, zoals de raad van de Orde van architecten. 
(Artikelen 4 en 5 Wet 8 dec. 1992; Artikelen 2, 19, 20 en 23 Wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een Orde der Architecten.) 
8 december 2006 D.2006.0003.N nr. 634 

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN 
Draagwijdte – Schending van de bewijskracht – Correctioneel vonnis – Veroordeling op 
burgerlijk gebied tot een schadevergoeding van één frank ten provisionele  – Miskenning. 

De burgerlijke rechter die het principieel recht van de eiser op schadevergoeding ten laste 
van de verweerder ingevolge een veroordeling daartoe tot één frank ten provisionele titel 
bij een in kracht van gewijsde getreden correctioneel vonnis, uitsluit om reden dat de 
vermelding van "één frank ten provisionele titel" zulks niet toelaat, geeft aldus van 
bedoeld vonnis een uitlegging die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is. 
(Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.) 
22 september 2006 C.2005.0307.N nr. 432 

BLOEDPROEF 
Wegverkeer – Adem– of bloedanalyse – Voorwerp van de meting – Materiële vergissing 
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betreffende datum en uur van de meting op het analyseformulier – Verbetering in het 
proces–verbaal van vaststelling – Artikel 34 Wegverkeerswet – Alcoholintoxicatie – 
Toepassing. 

De bij wijze van een adem– of bloedanalyse te verrichten meting betreft de 
alcoholconcentratie, niet het tijdstip waarop deze meting geschiedt; een materiële 
vergissing op het analyseformulier wat de datum en het uur betreft kan met een proces–
verbaal worden verbeterd. (Artikelen 34, §§ 1 en 2, 1° Wetten betreffende de politie over 
het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Art. 3.6 van 
bijlage 1 K.B. 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van 
alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht.) 
10 oktober 2006 P.2006.0720.N nr. 474 

BORGTOCHT 
Rechtsvordering tegen de schuldenaar – Hoofdelijke borg – Borg die betaald heeft. 

De artikelen 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek zijn ook van toepassing op de 
hoofdelijke borg  (Artikelen 2028 en 2029 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0089.N nr. 671 

BRANDSTICHTING 
Bestanddelen – Artikel 518, Sw. – Moreel bestanddeel. 

De essentiële voorwaarde voor de toepassing van de straffen die bij artikel 518, Sw. zijn 
gesteld, is dat de brandstichter op de hoogte was van de aanwezigheid van personen in de 
in brand gestoken plaatsen, wat het moreel bestanddeel ervan uitmaakt. 
11 oktober 2006 P.2006.0937.F nr. 480 

Vragen aan de jury – Verzwarende omstandigheid – Verklaring van de jury – Artikel 518, 
Sw. – Moreel bestanddeel – Hof van assisen. 

De hoofdvraag die de jury wordt voorgelegd en die betrekking heeft op de schuld van 
eiser aan het feit van opzettelijke brandstichting in een woning terwijl hij kon verwachten 
dat zich aldaar op het ogenblik van de brand één of meer personen bevonden, neemt in de 
bewoordingen van de wet het moreel bestanddeel van de misdaad over en van de 
verzwarende omstandigheid ervan, zodat de juryleden van het hof van assisen in de 
mogelijkheid werden gesteld om daarover te beslissen. 
11 oktober 2006 P.2006.0937.F nr. 480 

BURGERLIJKE PARTIJ 
Verschillen – Andere partijen. 

Er bestaan fundamentele verschillen tussen de burgerlijke partij en het openbaar 
ministerie, enerzijds, en tussen de burgerlijke partij en de vervolgde persoon, anderzijds, 
aangezien de burgerlijke partij de strafvordering niet uitoefent en zich daartegen niet 
verweert. 
25 oktober 2006 P.2006.1082.F nr. 515 

BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN 
Subjectief recht – Gebonden bevoegdheid – Uitvoerende macht. 

Opdat een partij zich t.a.v. de administratieve overheid kan beroepen op een subjectief 
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recht, moet de bevoegdheid van die overheid volledig gebonden zijn  (Artikelen 144 en 
145 Grondwet 1994.) 
16 januari 2006 C.2005.0057.F nr. 37 

Geschillen over burgerlijke rechten – Kennisneming door hoven en rechtbanken. 

Door de kennisneming van geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting aan de hoven 
en rechtbanken toe te kennen, stelt artikel 144 van de Grondwet alle burgerlijke rechten 
onder de bescherming van de rechterlijke macht  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
Aard – Vordering tot betaling van de kosten tot het verplaatsen van elektriciteitsleidingen 
– Begrip. 

De burgerlijke rechtsvordering, gegrond op een misdrijf, strekt tot vergoeding van de 
schade die door dat misdrijf werd veroorzaakt. De vordering van de Staat, de provinciën 
of de gemeenten op grond van artikel 13 van de wet van 10 maart 1925 op de 
elektriciteitsvoorziening, tot terugbetaling van voorgeschoten kosten voor werken tot 
wijziging van de schikkingen of het plan van een inrichting, die ten laste zijn van de 
onderneming die de geleiding heeft aangelegd, is geen op een misdrijf gestoelde 
burgerlijke rechtsvordering  (Art. 13, derde lid Wet 10 maart 1925 op de 
elektriciteitsvoorziening.) 
2 februari 2006 C.2005.0164.N nr. 70 

Ontvankelijkheid – Burgerlijke partij – Burgerlijke partijstelling. 

De burgerlijke partijstelling bij de bevoegde onderzoeksrechter door een persoon die 
beweert benadeeld te zijn door een misdaad of een wanbedrijf kan slechts de 
strafvordering voor dat bepaalde feit op gang brengen in zoverre de betrokkene benadeeld 
kan zijn door dat misdrijf; het kan de strafvordering niet op gang brengen voor een feit 
waardoor hij niet kan benadeeld zijn  (Art. 63 Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.1651.N nr. 196 

Burgerlijke partij – Burgerlijke partijstelling. 

De burgerlijke partijstelling bij de bevoegde onderzoeksrechter door een persoon die 
beweert benadeeld te zijn door een misdaad of een wanbedrijf kan slechts de 
strafvordering voor dat bepaalde feit op gang brengen in zoverre de betrokkene benadeeld 
kan zijn door dat misdrijf; het kan de strafvordering niet op gang brengen voor een feit 
waardoor hij niet kan benadeeld zijn  (Art. 63 Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.1651.N nr. 196 

Burgerlijke partij – Burgerlijke partijstelling. 

De burgerlijke partijstelling bij de bevoegde onderzoeksrechter door een persoon die 
beweert benadeeld te zijn door een misdaad of een wanbedrijf kan slechts de 
strafvordering voor dat bepaalde feit op gang brengen in zoverre de betrokkene benadeeld 
kan zijn door dat misdrijf; het kan de strafvordering niet op gang brengen voor een feit 
waardoor hij niet kan benadeeld zijn  (Art. 63 Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.1651.N nr. 196 
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Schade – Ontvankelijkheid – Administratie van de directe belastingen – Belgische Staat – 
Burgerlijke partijstelling. 

Wanneer de administratie van de directe belastingen van de Staat wegens de noodzaak om 
het belastingmisdrijf bij de procureur des Konings aan te geven om het bewijs ervan te 
verkrijgen, toegang te krijgen tot het strafdossier, het verloop van het onderzoek te volgen 
en te wachten tot dat het onderzoek de gegevens oplevert aan de hand waarvan de 
belastingplichtige kan worden geïdentificeerd en de grondslag van de belasting kan 
worden bepaald, schade lijdt, dan volgt die schade in dergelijk geval uit het feit dat de 
administratie voor het opmaken van de vermogenstoestand van de belastingschuldige, 
wanneer die zich met misdaden of wanbedrijven aan de belasting onttrekt, verplicht is om 
ambtenaren die met de inning zijn belast, de analyse te doen uitvoeren van akten, stukken, 
registers, documenten of inlichtingen, die tegen die belastingplichtige zijn vergaard 
tijdens het strafonderzoek, dat de ontoereikende onderzoeksbevoegdheid van de 
voormelde administratie aanvult  
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Op gang brengen van de strafvordering – Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke 
rechtsvordering voor het strafgerecht – Burgerlijke partijstelling tegen de personen die 
geen voorrecht van rechtsmacht genieten – Voorrecht van rechtsmacht – Onderzoek in 
strafzaken. 

De partij die beweert te zijn benadeeld behoudt het recht om, na bekendmaking in handen 
van de procureur–generaal van haar grieven tegen de persoon die voorrecht van 
rechtsmacht geniet, zich burgerlijke partij te stellen bij een onderzoeksrechter uitsluitend 
tegen de andere betrokken personen, die van geen voorrecht van rechtsmacht genieten. 
(Art. 63 Wetboek van Strafvordering.) 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Vooronderzoek en onderzoek in strafzaken – Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke 
rechtsvordering voor het strafgerecht – Voorrecht van rechtsmacht. 

De toepassing van de bijzondere bevoegdheids– en procedureregels die bij de artikelen 
479 e.v., Sv. zijn bepaald ontneemt het slachtoffer niet het recht om correct en 
gewetensvol te worden bejegend, in het bijzonder door terbeschikkingstelling van de 
nodige informatie, noch het recht om de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor 
dezelfde rechter te vervolgen, noch het recht om de hoedanigheid van benadeelde persoon 
te verkrijgen, noch het recht om de bevoegde onderzoeksmagistraat om inzage van het 
dossier te verzoeken, noch het recht om die magistraat te verzoeken een bijkomende 
onderzoekshandeling te verrichten, noch ten slotte het recht om zich bij hem burgerlijke 
partij te stellen. (Artikelen 3bis en 5bis Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; Artikelen 61ter, 61quinquies, en 63 Wetboek van Strafvordering.) 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Hoedanigheid – Schade toegebracht aan het gemeenschappelijk vermogen – Echtgenoot 
die vordert in naam van het gemeenschappelijk vermogen. 

De echtgenoot die vergoeding vordert voor schade die het gemeenschappelijk vermogen 
heeft geleden, treedt op in eigen naam  (Artikelen 1382, 1383 en 1416 Burgerlijk 
Wetboek.) 
5 september 2006 P.2006.0816.N nr. 390 

Schade toegebracht aan het gemeenschappelijk vermogen – Echtgenoot die in naam van 
het gemeenschappelijk vermogen gevorderd heeft – Verder afhandeling van de burgerlijke 
rechtsvordering na uitspraak over de strafvordering – Uitbreiding van zijn vordering tot 
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vergoeding van zijn eigen vermogen. 

De echtgenoot die voor de uitspraak over de strafvordering enkel schadevergoeding voor 
het gemeenschappelijk vermogen heeft gevorderd kan, bij de verder afhandeling van de 
burgerlijke rechtsvordering na uitspraak over de strafvordering onder de voorwaarden van 
artikel 807, Gerechtelijk Wetboek dat ook in strafzaken van toepassing is, zijn 
schadevergoeding uitbreiden tot vergoeding van schade van zijn eigen vermogen  
(Artikelen 1382, 1383 en 1416 Burgerlijk Wetboek; Art. 807 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 september 2006 P.2006.0816.N nr. 390 

Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Verjaring – Termijn – Duur – Arbeid – Vordering in 
rechte – Arbeidsovereenkomst – Niet–betaling – Overwerk – Schade. 

Wanneer de niet–betaling van het loon voor overwerk een misdrijf vormt, kan de 
werknemer een vordering tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte schade 
instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het loon zelf, 
en zelfs al vormt de niet–betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan de 
verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde zaak 
in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij de 
V.T.Sv. bepaalde voorschriften  (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F nr. 501 

Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure – Kamer van inbeschuldigingstelling 
– Onderzoek van de ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstelling – Burgerlijke 
partijstelling. 

Overeenkomstig artikel 235bis, § 1 en 2, Wetboek van Strafvordering kan de kamer van 
inbeschuldigingstelling telkens zij kennis neemt van de zaak, op vordering van het 
openbaar ministerie of op verzoek van een van de partijen, en zelfs ambtshalve, de 
regelmatigheid van de haar voorgelegde rechtspleging onderzoeken: dit onderzoek betreft 
onder meer de instelling van het gerechtelijk onderzoek ten gevolge van een burgerlijke 
partijstelling. 
24 oktober 2006 P.2006.0688.N nr. 507 

Ontvankelijkheid – Burgerlijke partij – Burgerlijke partijstelling voor de 
onderzoeksrechter – Aannemelijkheid – Schade. 

Nu de instelling van de strafvordering in de regel het openbaar ministerie toekomt en een 
particulier enkel uitzonderlijk de strafvordering op gang kan brengen door burgerlijke 
partijstelling voor de onderzoeksrechter, vereist artikel 63 Wetboek van Strafvordering, 
wil die burgerlijke partijstelling ontvankelijk zijn, dat de benadeelde zijn bewering 
omtrent de schade die hij door het misdrijf zou hebben geleden, aannemelijk maakt; de 
regeling van artikel 63 Wetboek van Strafvordering is in zoverre niet verenigbaar met 
artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, dat dus in dergelijk geval niet van toepassing is in 
strafzaken  
24 oktober 2006 P.2006.0696.N nr. 508 

Ontvankelijkheid – Burgerlijke partij – Aannemelijke schade – Burgerlijke partijstelling – 
Voorwaarde. 

Een burgerlijke partijstelling is slechts ontvankelijk wanneer het aanvaardbaar is dat de 
feiten waarvoor betrokkene klacht neerlegt, ook al zijn zij nog niet voldoende bepaald, 
hem schade hebben veroorzaakt; de rechter oordeelt daarover onaantastbaar, voor zover 
hij uit de feitelijke gegevens die hij vaststelt, geen gevolg afleidt dat daardoor niet kan 
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worden verantwoord  
24 oktober 2006 P.2006.0688.N nr. 507 

Ontvankelijkheid – Burgerlijke partij – Verenigbaarheid – Burgerlijke partijstelling voor 
de onderzoeksrechter – Aannemelijke schade – Artikel 63, Sv. – Artikel 17, Ger.W.. 

Nu de instelling van de strafvordering in de regel het openbaar ministerie toekomt en een 
particulier enkel uitzonderlijk de strafvordering op gang kan brengen door burgerlijke 
partijstelling voor de onderzoeksrechter, vereist artikel 63 Wetboek van Strafvordering, 
wil die burgerlijke partijstelling ontvankelijk zijn, dat de benadeelde zijn bewering 
omtrent de schade die hij door het misdrijf zou hebben geleden, aannemelijk maakt; de 
regeling van artikel 63 Wetboek van Strafvordering is in zoverre niet verenigbaar met 
artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, dat dus in dergelijk geval niet van toepassing is in 
strafzaken  
24 oktober 2006 P.2006.0696.N nr. 508 

CASSATIE 

ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD 
VAN HET CASSATIEGEDING 

Allerlei – Vordering virtueel begrepen in de oorspronkelijk in de dagvaarding gestelde 
vordering – Beoordeling door de feitenrechter – Bevoegdheid van het Hof – Nieuwe 
vordering. 

Het Hof vermag na te gaan of de appelrechters, op grond van de feitelijke elementen die 
zij aangeven, wettig hebben kunnen afleiden dat een vordering in conclusie geformuleerd 
"virtueel" niet begrepen is in de oorspronkelijk in de dagvaarding gestelde vordering. 
(Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
Morele schade – Wettigheid – Onaantastbare beoordeling door de rechter – Toetsing van 
het Hof – Genegenheidsschade – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Schade. 

De rechter oordeelt weliswaar binnen de grenzen van de vordering, op onaantastbare 
wijze in feite, over het bestaan en de omvang van de door een onrechtmatige daad 
veroorzaakte morele schade en over het herstel ervan; het Hof dient niettemin te toetsen of 
de rechter het begrip "schade" niet heeft miskend  
20 februari 2006 C.2004.0366.N nr. 100 

Verschrijving in de bestreden beslissing – Verbetering door het Hof – Strafzaken. 

Het Hof is, bij de beoordeling van een cassatiemiddel, bevoegd tot het verbeteren van een 
in de bestreden beslissing gemaakte verschrijving die overduidelijk uit de tekst zelf van de 
beslissing blijkt (impliciete oplossing)  
4 april 2006 P.2006.0120.N nr. 198 

Toetsing door het Hof – Onderzoeksgerecht – Vaststelling van het bestaan van voldoende 
bezwaren – Regeling van de rechtspleging. 

Het onderzoeksgerecht oordeelt bij de regeling van de rechtspleging vrij of er tegen de 
inverdenkinggestelde al dan niet voldoende bezwaren bestaan; het Hof van Cassatie kan 
op dit oordeel van het onderzoeksgerecht geen marginale toetsing uitoefenen  
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4 april 2006 P.2005.1650.N nr. 195 

Gezagsverhouding – Toetsing van het Hof – Burgerlijke zaken – Arbeidsovereenkomst. 

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de bodemrechter uit de door hem 
vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden dat er tussen de contracterende partijen 
een gezagsverhouding bestaat en dat deze derhalve door een arbeidsovereenkomst 
verbonden zijn  
22 mei 2006 S.2005.0014.F nr. 284 

Europees aanhoudingsbevel – Betwisting over de identiteit van eiser in cassatie – 
Strafzaken. 

Wanneer het Hof gevat wordt door een voorziening tegen een arrest van het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak doet over het beroep tegen een 
beschikking van de raadkamer die een Europees aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart, 
en de eiser voor het Hof een middel aanvoert over zijn identiteit, is het Hof niet bevoegd 
om zich over deze betwisting uit te spreken. 
23 mei 2006 P.2006.0707.N nr. 287 

Marginale toetsing – Beoordeling – Redelijke termijn – Strafvordering – Strafzaken – 
Verdrag Rechten van de Mens – Vonnisgerecht. 

Het staat de rechter in het licht van de omstandigheden van de zaak en met inachtneming 
van de complexiteit ervan, het gedrag van de beklaagde en van de gerechtelijke 
overheden, in feite te oordelen of de redelijke termijn tussen de beschuldiging en het 
vonnis is overschreden; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de vaststellingen die hij 
verricht geen gevolgtrekking afleidt die deze niet kunnen verantwoorden  
26 september 2006 P.2006.0604.N nr. 439 

Toetsing door het Hof – Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordeel – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – 
Raming – Strafzaken. 

De rechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bijzondere 
verbeurdverklaring wordt toegepast, rechtstreeks uit een misdrijf werd verkregen en het 
staat aan hem om dit voordeel te ramen; het Hof onderzoekt of de rechter op grond van 
zijn onaantastbare beoordeling het wettelijk begrip vermogensvoordeel niet heeft miskend  
(Art. 42, 3° Strafwetboek.) 
27 september 2006 P.2006.0739.F nr. 441 

Cassatieberoep – Verwijzing naar het hof van assisen – Vordering tot nietigverklaring 
van het verwijzingsarrest – Feit dat door de wet niet als misdaad is omschreven – 
Bevoegdheid – Hof van Cassatie – Hof van assisen. 

Om uitspraak te doen over een cassatieberoep dat overeenkomstig art. 292 Sv., op grond 
van art. 292bis, tweede lid, 1°, van datzelfde wetboek is ingesteld tegen een arrest van 
verwijzing naar het hof van assisen, onderzoekt het Hof van Cassatie alleen of het feit, 
zoals het in het arrest van verwijzing is omschreven, volgens de wet een misdaad 
oplevert; het kan niet onderzoeken of die omschrijving t.a.v. de feitelijke gegevens van 
het voorbereidend onderzoek pertinent is  (Art. 292bis, 1° Wetboek van Strafvordering.) 
4 oktober 2006 P.2006.1241.F nr. 462 

Cassatie – Beslissing onverenigbaar met het cassatiearrest – Middel met dezelfde 
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strekking als het door het cassatiearrest gegrond bevonden middel – Verwijzing – 
Verenigde kamers – Cassatieberoep. 

Het middel dat wordt aangevoerd tot staving van een cassatieberoep tegen een beslissing 
op verwijzing na cassatie, wordt getoetst door de verenigde kamers van het Hof, wanneer 
die beslissing onverenigbaar is met het cassatiearrest en het middel dezelfde strekking 
heeft als het door dat arrest gegrond bevonden middel  (Art. 1119 Gerechtelijk Wetboek.) 
17 oktober 2006 P.2006.1089.F nr. 494 

Orde van architecten – Tuchtstraf – Toetsing door het Hof – Raad van beroep – 
Beoordelingsbevoegdheid – Beroepstucht – Evenredigheid – Artikel 3 E.V.R.M. – 
Tuchtzaken. 

Binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken bepaalt de rechter in feite en 
derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de 
bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de 
vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de 
Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen een kennelijk 
onevenredige sanctie heeft opgelegd en zodoende artikel 3, E.V.R.M. heeft geschonden  
27 oktober 2006 D.2005.0028.N nr. 520 

Cassatieberoep na eindbeslissing tegen beschikking van verwijzing door de raadkamer – 
Toezicht van het Hof – Strafvordering – Strafzaken. 

Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing op de strafvordering, cassatieberoep instelt 
tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar het vonnisgerecht verwijst, zijn het 
toezicht van het Hof en de middelen die het ambtshalve kan voordragen, beperkt tot de 
regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht  
7 november 2006 P.2006.1003.N nr. 542 

Rechtspleging – Incidenteel in een zaak die voor het Hof aanhangig is – Strafzaken – 
Aangifte van misdaden. 

De kamer die van een zaak die bij het Hof van Cassatie aanhangig is, kennis heeft, 
oordeelt in raadkamer over de aangifte die incidenteel gedaan wordt in die zaak  
12 december 2006 P.2006.1352.N nr. 644 

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET 
BELANG VAN DE WET 

Ontvankelijkheid – Cassatieberoep in het belang van de wet. 

Cassatie in het belang van de wet op vordering van de procureur–generaal is ontvankelijk 
zo geen enkele partij binnen de wettelijke termijn een ontvankelijk en gegrond 
cassatieberoep heeft ingesteld of wanneer tegen de in laatste aanleg genomen beslissing 
geen ontvankelijk cassatieberoep openstaat  (Art. 442 Wetboek van Strafvordering.) 
27 juni 2006 P.2005.1491.N nr. 359 

VERNIETIGING. OMVANG 
Gedeeltelijke vernietiging. 

Wanneer het Hof, in geval van gedeeltelijke vernietiging, de zaak binnen bepaalde 
grenzen verwijst, bedoelt het daarmee dat het niet bestreden of niet vernietigde dictum 
van de bestreden beslissing, dat zelfs t.a.v. de omvang van de cassatie onderscheiden is en 
waartegen dus geen cassatieberoep meer kan worden aangenomen, voor de rechter op 
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verwijzing niet opnieuw ter discussie kan worden gesteld  (Art. 1110 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
13 februari 2006 C.2004.0454.F nr. 92 

Verband tussen twee beslissingen – Vernietiging van een beslissing. 

Vernietiging van de beslissing die de rechtsvordering van eiseres niet–ontvankelijk 
verklaart, strekt zich uit tot de beslissing waarbij het arrest die rechtsvordering roekeloos 
en tergend verklaart wegens het verband dat de feitenrechter tussen die twee beslissingen 
legt  
13 maart 2006 C.2005.0268.F nr. 146 

Vernietiging – Beslissing dat de vordering tot schadevergoeding een vordering is inzake 
pacht of recht van voorkoop – Beslissing dat de vordering tot schadevergoeding 
ontoelaatbaar is – Omvang. 

De vernietiging van het bestreden vonnis dat de vordering tot schadevergoeding een 
vordering is inzake pacht of recht van voorkoop brengt de vernietiging mee van het 
bestreden vonnis dat de vordering tot schadevergoeding ontoelaatbaar is, dat ermee 
verbonden is  
3 april 2006 C.2004.0181.N nr. 190 

Veroordeling tot één straf – Verschillende misdrijven – Onwettigheid van de 
schuldigverklaring wegens een telastlegging. 

Wanneer het Hof vaststelt dat de bestreden beslissing de schuldigverklaring aan één van 
de telastleggingen, noch bijgevolg, de straf vor het geheel van de telasteleggingen, naar 
recht verantwoordt, vernietigt het de bestreden beslissing in zoverre zij de beklaagde 
schuldig verklaart aan deze telastlegging en in zoverre zij uitspraak doet over de gehele 
straf. 
3 mei 2006 P.2005.1508.F nr. 253 

Gevolg – Verband tussen die en een andere beslissing aangetoond – Vernietiging van een 
beslissing. 

Vernietiging van de beslissing die eisers hoger beroep niet–ontvankelijk verklaart, strekt 
zich uit tot de beslissing waarbij diens vordering tot gedwongen tussenkomst niet–
ontvankelijk wordt verklaard wegens het verband dat het bestreden arrest tussen die 
beslissingen legt  
12 oktober 2006 C.2006.0063.F nr. 485 

ALLERLEI 
Toepasselijkheid – Gewettigde verdenking – Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere. 

De rechtspleging tot verwijzing wegens gewettigde verdenking is niet van toepassing op 
het Hof van Cassatie  (Art. 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2006.0422.F nr. 446 

Ontvankelijkheid – Arrest dat een cassatieberoep verwerpt – Verzet – Strafzaken. 

De arresten waarbij het Hof uitspraak doet over de cassatieberoepen zijn niet voor verzet 
vatbaar. 
20 december 2006 P.2006.1579.F nr. 667 
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CASSATIEBEROEP 

ALGEMEEN  – CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET – 
Tergend en roekeloos cassatieberoep – Tegenvordering. 

Een cassatieberoep kan niet als tergend en roekeloos beschouwd worden wanneer over de 
door dit cassatieberoep gestelde rechtsvragen redelijke betwisting kan rijzen. (Art. 563, 
derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
17 november 2006 F.2005.0050.N nr. 575 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Memorie van antwoord – Vorm. 

De verweerder moet tegelijkertijd in een enkele memorie van antwoord alle opmerkingen 
naar voren brengen die hij zinnens is in zijn antwoord op het cassatieberoep uiteen te 
zetten  
2 maart 2006 C.2005.0059.N nr. 119 

Middel van niet ontvankelijkheid van het cassatieberoep door het openbaar ministerie 
opgeworpen doch niet gehandhaafd. 

Het door het openbaar ministerie opgeworpen doch niet gehandhaafd middel van niet–
ontvankelijkheid van het cassatieberoep moet niet worden beantwoord. 
6 maart 2006 S.2004.0125.N nr. 126 

Verlenen van voorbehoud tot het instellen van een rechtsvordering. 

Het enkel verlenen van voorbehoud tot het instellen van een rechtsvordering is geen 
beslissing die door een cassatieberoep kan worden bestreden. 
30 maart 2006 C.2003.0193.N nr. 181 

Verstekbeslissing – Ontvankelijkheid – Cassatieberoep van de niet–verschenen partij. 

Het cassatieberoep van een niet–verschenen partij tegen de verstekbeslissing is niet 
ontvankelijk, wanneer tegen de beslissing nog verzet kan worden gedaan. (Art. 1097 
Gerechtelijk Wetboek.) 
23 oktober 2006 C.2005.0582.F nr. 504 

Eiser veroordeeld in de kosten. 

De eiser die bij het bestreden vonnis in de kosten is veroordeeld, is partij in de beslissing 
geworden  
23 oktober 2006 C.2005.0582.F nr. 504 

Memorie van antwoord. 

De verweerder moet tegelijkertijd in een enkele memorie alle opmerkingen naar voren 
brengen die hij zinnens is in zijn antwoord op het cassatieberoep uiteen te zetten  
14 december 2006 C.2004.0582.F nr. 650 
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STRAFZAKEN 
Cassatieberoep tegen beslissing Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij – 
Ontvankelijkheid – Geïnterneerde. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld door de geïnterneerde zelf tegen een 
beslissing van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij die de afwijzing 
van het verzoek tot invrijheidstelling bevestigt, nu alleen een advocaat cassatieberoep kan 
instellen. (Art. 19ter Wet Bescherming Maatschappij.) 
3 januari 2006 P.2005.1546.N nr. 4 

Verzoek tot opheffing – Hoger beroep tegen de beslissing van de onderzoeksrechter – 
Gevolg – Ontvankelijkheid – Onderzoekshandeling met betrekking tot goederen – 
Beslissing. 

Tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zich enkel uitspreekt over 
het verzoek tot opheffing van een handeling van het onderzoek met betrekking tot 
goederen van de verzoeker, staat geen onmiddellijk cassatieberoep open, ook al zou dit 
arrest het verzoek ten onrechte niet ontvankelijk hebben verklaard  (Artikelen 61quater en 
416 Wetboek van Strafvordering.) 
10 januari 2006 P.2005.1337.N nr. 26 

Regelmatigheid van het beslag – Hoger beroep tegen de beslissing van de 
onderzoeksrechter – Ontvankelijkheid – Onderzoek of de in beslag genomen goederen in 
aanmerking komen voor verbeurdverklaring – Verzoek tot opheffing van een 
onderzoekshandeling. 

Er staat geen onmiddellijk cassatieberoep open tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat oordeelt over de vraag of in beslag genomen goederen al dan 
niet in aanmerking komen voor een verbeurdverklaring op grond van artikel 42 
Strafwetboek, en aldus geen uitspraak doet over de regelmatigheid van de 
onderzoeksmaatregel maar enkel over de gegrondheid ervan. (Art. 42 Strafwetboek; 
Artikelen 61quater, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering.) 
10 januari 2006 P.2005.1372.N nr. 27 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Arrest 
dat het hoger beroep ontvankelijk verklaart – Cassatieberoep van de 
inverdenkinggestelde – Gemis aan belang – Beschikking tot verwijzing – Belang – 
Raadkamer. 

In zoverre het gericht is tegen de beslissing die met toepassing van art. 135, § 2, Sv., het 
hoger beroep van eiser ontvankelijk verklaart, is het cassatieberoep van de 
inverdenkinggestelde tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang  (Artikelen 131, 135 en 235bis Wetboek van 
Strafvordering.) 
25 januari 2006 P.2005.1471.F nr. 54 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – 
Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Nietigverklaring van de beschikking tot 
verwijzing wegens twijfel over de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter – Aanstelling 
van een andere onderzoeksrechter die verslag moet uitbrengen voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling – Beschikking tot verwijzing – Raadkamer. 

Wanneer, op hoger beroep van de inverdenkinggestelde, het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling de beschikking tot verwijzing nietig verklaart in zoverre ze 
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uitspraak doet over het bestaan van voldoende bezwaren tegen de voormelde 
inverdenkinggestelde, op grond dat de omstandigheden waarin de onderzoeksmagistraat 
voor de Parlementaire commissie van de Senaat heeft getuigd bij de inverdenkinggestelde 
twijfel heeft kunnen doen rijzen over de onpartijdigheid van die rechter, en het met 
toepassing van art. 235 Sv. de deken van de onderzoeksrechters met de aanstelling van 
een andere onderzoeksrechter belast met de opdracht een verslag op te maken voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling, is die laatste beslissing niet voor onmiddellijk 
cassatieberoep vatbaar. (Artikelen 235 en 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
25 januari 2006 P.2005.1471.F nr. 54 

Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Hof van beroep – Beklaagde die wordt 
vervolgd voor verschillende correctionele rechtbanken binnen eenzelfde rechtsgebied van 
het hof van beroep – Verzoek tot regeling van rechtsgebied van de beklaagde – Geen 
bevoegdheidsgeschil – Verwerping van het verzoek. 

Is geen eindbeslissing in de zin van art. 416, eerste lid, Sv. en houdt geen verband met de 
gevallen die in het tweede lid van dat artikel worden bedoeld, de beslissing waarbij het 
hof van beroep, correctionele kamer, bij de uitspraak over een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied van de beklaagde met toepassing van art. 540 Sv., vaststelt dat de toestand 
die door de verzoeker wordt uiteengezet geen bevoegdheidsconflict doet ontstaan dat van 
aard is om de rechtsgang te belemmeren en zijn verzoekschrift verwerpt  (Artikelen 416 
en 540 Wetboek van Strafvordering.) 
25 januari 2006 P.2005.1655.F nr. 55 

Belang en hoedanigheid – Eiser. 

Rechtsgeldig cassatieberoep kan niet worden aangetekend indien de eiser geen 
hoedanigheid en geen belang heeft om dit rechtsmiddel in te stellen  (Artikelen 17 en 18 
Gerechtelijk Wetboek.) 
31 januari 2006 P.2005.1501.N nr. 62 

Ontvankelijkheid – Tweede cassatieberoep. 

Behoudens uitzonderingen door de wet bepaald, is krachtens artikel 438 Wetboek van 
Strafvordering, een tweede cassatieberoep van dezelfde partij tegen dezelfde beslissing 
onontvankelijk; het volstaat daartoe dat het cassatieberoep, dat tegen dezelfde beslissing is 
gericht, uitgaat van dezelfde eiser, in dezelfde hoedanigheid en met hetzelfde belang  
31 januari 2006 P.2005.1501.N nr. 62 

Voorlopige hechtenis – Ontvankelijkheid – Handhaving van de hechtenis – Verwijzing 
naar de correctionele rechtbank – Afzonderlijke beschikking – Regeling van de 
rechtspleging – Cassatieberoep – Raadkamer. 

De inverdenkinggestelde die naar de correctionele rechtbank wordt verwezen kan geen 
cassatieberoep instellen tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer die beslist 
dat hij aangehouden blijft  (Artikelen 26, § 3, en 31 Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
22 februari 2006 P.2006.0270.F nr. 105 

Hoger beroep – Arrest – Beslissing alvorens recht te doen – Ontvankelijkheid – Artikel 38 
– Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – 
Hulpverlening aan de jeugd – Deskundigenonderzoek – Jeugdrechtbank – Cassatieberoep 
vóór de eindbeslissing – Jeugdbescherming – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Zijn geen eindbeslissingen in de zin van artikel 416, eerste lid, Sv., en houden geen 
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verband met de gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bepaald, de beslissingen 
waarbij de jeugdkamer van het hof van beroep, die uitspraak moet doen op grond van art. 
38, Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, alvorens recht te doen 
een deskundigenonderzoek en de heropening van het debat beveelt; het onmiddellijk 
cassatieberoep dat tegen die beslissingen wordt ingesteld is bijgevolg niet ontvankelijk. 
(Artikelen 62 en 63bis Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming; Artikelen 
10, § 1, en 38 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.) 
22 februari 2006 P.2005.1522.F nr. 104 

Ontvankelijkheid – Gebrek aan betekening – Bij verstek gewezen arrest – Gevolgen – 
Openbaar ministerie. 

Het openbaar ministerie dat het bij verstek gewezen arrest niet heeft betekend kan geen 
cassatieberoep instellen zolang de versteklatende beklaagde nog over de termijn beschikt 
om in verzet te komen. (Art. 413, derde lid Wetboek van Strafvordering.) 
8 maart 2006 P.2006.0077.F nr. 136 

Voorwaardelijke invrijheidstelling – Cassatieberoep van de veroordeelde – Herroeping. 

Het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen een beslissing tot herroeping van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling moet binnen vijftien vrije dagen worden ingesteld na de 
dag waarop hem de beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling ter kennis is gebracht, hetzij bij aangetekende brief, hetzij, indien de 
betrokkene van zijn vrijheid is beroofd, door afgifte van een afschrift van de beslissing 
door de directeur van de strafinrichting  (Art. 373 Wetboek van Strafvordering; Art. 10, § 
5, eerste lid Wet 5 maart 1998.) 
14 maart 2006 P.2005.1671.N nr. 149 

Cassatieberoep bij brief ingesteld. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld per brief vanuit de gevangenis en gericht 
aan de griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen en waaromtrent 
door de griffier van dat gerecht een akte is opgesteld die alleen door hem werd 
ondertekend  (Art. 417 Wetboek van Strafvordering.) 
14 maart 2006 P.2005.1672.N nr. 150 

Termijn voor memorie. 

Niet ontvankelijk is de memorie die werd ingediend zowel minder dan acht dagen voor de 
terechtzitting als meer dan twee maanden sedert de inschrijving van de zaak op de 
algemene rol  (Art. 420bis, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
14 maart 2006 P.2005.1672.N nr. 150 

Ontvankelijkheid – Toezending van de stukken aan de procureur–generaal en beschikking 
tot gevangenneming – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer. 

De beschikking van de raadkamer, waarbij de overdracht van de stukken naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling en de gevangenneming worden bevolen is niet in laatste 
aanleg gewezen en niet vatbaar voor cassatieberoep; de kamer van inbeschuldigingstelling 
moet immers zelf onderzoeken of er grond is de beschuldigde naar het hof van assisen te 
verwijzen en de gevangenneming van betrokkene te bevestigen  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Verwijzing naar het hof van assisen – Ontvankelijkheid – Cassatieberoep na het 
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eindarrest – Cassatieberoep tegen de beslissing tot gevangenneming. 

Na het eindarrest van het hof van assisen staat geen cassatieberoep open tegen de 
beslissing van het arrest van verwijzing dat betrekking heeft op de gevangenneming  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Verzoek tot 
opheffing van een opsporingshandeling – Afwijzing van het verzoek door de procureur 
des Konings – Voorziening. 

De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 28sexies, § 4, 
Wetboek van Strafvordering, oordeelt over het hoger beroep tegen de beslissing van de 
procureur des Konings over het verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling met 
betrekking tot goederen, doet geen uitspraak met toepassing van de artikelen 135 en 
235bis, Wetboek van Strafvordering en dergelijke beslissing is evenmin een 
eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, van hetzelfde wetboek, zodat het 
cassatieberoep niet ontvankelijk is  
21 maart 2006 P.2005.1701.N nr. 164 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzing naar het hof van assisen – Geen 
onmiddellijk cassatieberoep – Cassatieberoep na het eindarrest – Mogelijkheid om de 
beslissingen in toepassing van artikelen 135 en 253bis, Sv. aan te vechten. 

Bij gebrek aan onmiddellijk cassatieberoep, ingesteld binnen vijftien dagen na de 
betekening van het verwijzingsarrest in toepassing van artikel 292, Wetboek van 
Strafvordering, kunnen de beslissingen van het verwijzingsarrest, genomen met 
toepassing van de artikelen 135 en 235bis, Wetboek van Strafvordering, niet meer 
aangevochten worden. 
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzing naar het hof van assisen – Draagwijdte 
van het cassatieberoep. 

Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest van verwijzing naar het hof van 
assisen, ingesteld gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het arrest van veroordeling 
binnen vijftien dagen na de uitspraak van dit arrest, legt aan het Hof noch de schending 
van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en 
van het hof van assisen, noch het onderzoek van de in de artikelen 292bis en 416, tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde nietigheden voor  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzing naar het hof van assisen – Geen 
onmiddellijk cassatieberoep – Cassatieberoep na het eindarrest – Mogelijkheid om de 
bevoegdheid van het hof van assisen aan te vechten. 

Bij gebrek aan onmiddellijk cassatieberoep, ingesteld binnen vijftien dagen na de 
betekening van het verwijzingsarrest in toepassing van artikel 292, Wetboek van 
Strafvordering, staat de bevoegdheid van het hof van assisen definitief vast en kan zij niet 
meer worden aangevochten door een cassatieberoep ingesteld samen met het arrest van 
veroordeling  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 
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Gevolg – Gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur – Eiser in herstel – Afwezigheid van 
betekening – Stedenbouw – Voorziening. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld door de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur, in zijn hoedanigheid van herstelvorderende overheid, dat niet regelmatig 
betekend werd aan het openbaar ministerie en aan de partijen tegen wie het is gericht. 
(Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
28 maart 2006 P.2005.1563.N nr. 176 

Gevolg – Gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur – Eiser in herstel – Afwezigheid van 
betekening – Stedenbouw – Voorziening. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld door de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur, in zijn hoedanigheid van herstelvorderende overheid, dat niet regelmatig 
betekend werd aan het openbaar ministerie en aan de partijen tegen wie het is gericht. 
(Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
28 maart 2006 P.2005.1563.N nr. 176 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beschikking van verwijzing – Onderzoeksgerechten. 

Uit de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek van Strafvordering volgt dat 
onmiddellijk cassatieberoep door de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling die in hoger beroep oordeelt over de regeling van de 
rechtspleging, slechts mogelijk is in gelijkaardige gevallen als die waarin hoger beroep 
mogelijk is tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer, zoals bepaald in de 
artikelen 135, § 2 en 539 Wetboek van Strafvordering  
4 april 2006 P.2006.0120.N nr. 198 

Cassatieberoep tegen een beslissing in laatste aanleg waarbij een verzet niet ontvankelijk 
wordt verklaard – Draagwijdte van het cassatieberoep. 

Het cassatieberoep tegen een beslissing in laatste aanleg waarbij een verzet niet 
ontvankelijk wordt verklaard legt het Hof alleen de vraag van de wettigheid van die 
beslissing voor  
5 april 2006 P.2006.0059.F nr. 202 

Schriftelijk antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie. 

Het Hof slaat geen acht op de "vervroegde pleitnota" die door een eiser is neergelegd 
buiten de termijn die bij art. 1107, tweede lid, Ger.W. is bepaald. 
19 april 2006 P.2005.1547.F nr. 220 

Veiligheid bij voetbalwedstrijden – Vonnis in hoger beroep – Cassatieberoep – 
Administratieve beslissing – Toepassing – Gerechtelijk Wetboek. 

Overeenkomstig art. 31, Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden, zijn de bepalingen van het Ger.W. van toepassing op de 
buitengewone rechtsmiddelen tegen een vonnis van de politierechtbank of, indien 
betrokkene minderjarig is, van de jeugdrechtbank, dat in hoger beroep uitspraak doet over 
de administratieve beslissing die in zake van de overtreder is genomen; hieruit volgt dat 
het verzoekschrift tot cassatie tegen een dergelijke beslissing door een advocaat bij het 
Hof van Cassatie moet ondertekend zijn. (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.) 
19 april 2006 P.2006.0027.F nr. 222 

Verzoekschrift – Termijn van neerlegging – Inschrijving van de zaak op de algemene rol – 
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Memorie. 

Niets verhindert de eiser in cassatie zijn cassatiemiddelen in de vormen en termijnen door 
de wet voorgeschreven kenbaar te maken, zelfs indien hij niet op de hoogte wordt gesteld 
van de inschrijving van de zaak op de algemene rol van het Hof  (Artikelen 420bis en 422 
Wetboek van Strafvordering.) 
25 april 2006 P.2006.0129.N nr. 238 

Beslissing die de verjaring van de strafvordering vaststelt – Gemis aan belang. 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het cassatieberoep van de beklaagde tegen een 
beslissing die de strafvordering vervallen verklaart door verjaring  
26 april 2006 P.2006.0214.F nr. 241 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op het verloop van het onderzoek – 
Verzoekschrift – Niet–ontvankelijkheid. 

Doet geen uitspraak over de regelmatigheid van het voorbereidend onderzoek of over de 
ontvankelijkheid van de daarmee verbonden strafvordering en is mitsdien niet vatbaar 
voor onmiddellijk cassatieberoep, het arrest dat het verzoek tot toezicht op het onderzoek 
niet ontvankelijk verklaart omdat het niet werd ingediend volgens de bepalingen van art. 
136 Sv, en dat de verplichting voor de kamer van inbeschuldigingstelling om dit toezicht 
uit te oefenen ervan uitgaat dat de zaak regelmatig bij haar werd aanhangig gemaakt  
(Artikelen 136, 235bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
10 mei 2006 P.2006.0281.F nr. 266 

Vreemdelingen – Beroep bij de rechterlijke macht – Administratieve maatregel van 
vrijheidsberoving. 

Alleen de vreemdeling jegens wie één van de in art. 71, Vreemdelingenwet, bedoelde 
vrijheidsberovende maatregelen wordt genomen, kan tegen die maatregel het in dat art. 
bedoelde beroep instellen; het beroep dat ingesteld wordt in naam van de minderjarige, 
die om humanitaire redenen bij haar moeder mag verblijven die in uitvoering van de 
voormelde wet van haar vrijheid is beroofd, is zonder voorwerp en bijgevolg niet 
ontvankelijk, aangezien die minderjarige niet zelf het voorwerp van de vrijheidsberovende 
maatregel is  (Artikelen 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
24 mei 2006 P.2006.0593.F nr. 289 

Ondervraging van de beschuldigde voor de opening van de zitting – Verzoek om 
taalwijziging – Hof van assisen – Beschikking van de voorzitter. 

Is geen eindbeslissing en doet geen uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering, de beschikking van de voorzitter van het hof van 
assisen die, ingevolge het verzoek van de beschuldigde naar aanleiding van diens 
ondervraging voor de opening van de zitting, beslist om aan het verzoek tot taalwijziging 
geen gevolg te geven  (Artikelen 293, derde lid, en 416 Wetboek van Strafvordering; Art. 
19, derde lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
30 mei 2006 P.2006.0748.N nr. 298 

Beslissing waarbij de taal van de rechtspleging wordt aangegeven – Hof van assisen. 

De beslissing van de voorzitter van het hof van assisen waarbij de taal van de 
rechtspleging wordt aangegeven, is geen beslissing over de bevoegdheid van het 
aangezochte rechtscollege; het is geen eindbeslissing in de zin van art. 416, eerste lid, Sv., 
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en valt niet onder de in het tweede lid van dat artikel bepaalde gevallen; het onmiddellijk 
cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk. 
31 mei 2006 P.2006.0743.F nr. 301 

Ontvankelijkheid – Stuk neergelegd ter zitting. 

Krachtens artikel 420bis Wetboek van Strafvordering kan de eiser ter zitting geen stukken 
meer neerleggen. 
6 juni 2006 P.2006.0038.N nr. 310 

WAM–verzekeraar – Beslissing over de gehoudenheid tot dekking – Aard van de 
beslissing. 

De beslissing van de strafrechter waarbij een WAM–verzekeraar tot dekking is gehouden 
is geen eindbeslissing zoals bedoeld in artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering 
en valt niet onder de uitzonderingsbepalingen, vermeld in het tweede lid van dat artikel 
zodat het onmiddellijk cassatieberoep tegen zulke beslissing niet ontvankelijk is  
20 juni 2006 P.2005.1442.N nr. 338 

Afwijzing van het verzoek tot opschorting – Onderzoeksgerechten. 

De beslissing van het onderzoeksgerecht die het verzoek tot opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling afwijst, is geen beslissing die de opschorting toestaat of weigert zodat 
hiertegen geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat  
20 juni 2006 P.2006.0425.N nr. 340 

Ontvankelijkheid – Beslissing van verwijzing van de inverdenkinggestelde – 
Rechtsmiddelen van de civielrechtelijk aansprakelijke partij – Regeling van de 
rechtspleging – Onderzoeksgerechten. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tegen 
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat haar hoger beroep tegen de 
beschikking van verwijzing van de inverdenkinggestelde waarvoor zij civielrechtelijk 
aansprakelijk is, niet ontvankelijk verklaart  (Artikelen 135 en 416 Wetboek van 
Strafvordering.) 
20 juni 2006 P.2006.0527.N nr. 341 

Ontvankelijkheid – Verwijzing naar de correctionele rechtbank wegens het bestaan van 
voldoende bezwaren – Onderzoeksgerechten – Rechtsmiddelen – Inverdenkinggestelde. 

Tegen de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht wegens het bestaan van 
voldoende bezwaren kan door de inverdenkinggestelde geen hoger beroep en geen 
onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld  (Artikelen 135, § 2, en 416 Wetboek van 
Strafvordering.) 
20 juni 2006 P.2006.0425.N nr. 340 

Lasthebber ad hoc – Rechtspersoon – Bevoegdheid – Vertegenwoordiging. 

Wanneer, ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd 
is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen wordt ingesteld wegens dezelfde of 
samenhangende feiten, door de rechtbank een lasthebber ad hoc is aangewezen om de 
rechtspersoon te vertegenwoordigen, is uitsluitend deze lasthebber ad hoc bevoegd om 
namens deze rechtspersoon, in diens hoedanigheid van beklaagde, rechtsmiddelen, met 
inbegrip van cassatieberoep, aan te wenden tegen de beslissingen over de tegen deze 
rechtspersoon ingestelde strafvordering  (Art. 2bis Voorafgaande titel van het Wetboek 
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van Strafvordering.) 
26 september 2006 P.2005.1663.N nr. 435 

Ontvankelijkheid – Arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van een 
strafrechter. 

Gelet op het autonoom karakter van de wrakingsprocedure is een beslissing inzake 
wraking van een rechter in een strafzaak geen voorbereidende beslissing of een beslissing 
van onderzoek in de zin van artikel 416, Sv.; het cassatieberoep tegen zulke beslissing kan 
vóór de eindbeslissing over de strafvordering worden ingesteld  (Art. 416, eerste lid 
Wetboek van Strafvordering.) 
29 september 2006 P.2006.0843.N nr. 452 

Artikel 416, Sv. is van toepassing op alle beslissingen die de rechtsmacht van de 
strafrechter hetzij over de strafvordering, hetzij over de burgerlijke vordering niet 
uitputten  
29 september 2006 P.2006.0843.N nr. 452 

Hoger beroep van het openbaar ministerie – Kamer van inbeschuldigingstelling – 
Ontvankelijkheid – Voorziening van de inverdenkinggestelde – Beslissingen al dan niet 
vatbaar voor cassatieberoep – Verwijzing – Beschikking van buitenvervolgingstelling – 
Raadkamer. 

Uit de context van de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, 
volgt dat de inverdenkinggestelde alleen maar in gelijkaardige gevallen waarin hij hoger 
beroep kan instellen tegen beschikkingen van de raadkamer die hem naar de correctionele 
rechtbank verwijzen, onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat hem op hoger beroep van het openbaar ministerie 
tegen zijn buitenvervolgingstelling door de raadkamer, naar de correctionele rechtbank 
verwijst  (Artikelen 128, 131, § 1, 135, §§ 1 en 2, en 416, tweede lid Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Hoger beroep van het openbaar ministerie – Kamer van inbeschuldigingstelling – 
Ontvankelijkheid – Voorziening van de inverdenkinggestelde – Verwijzing – Beschikking 
van buitenvervolgingstelling – Raadkamer. 

Uit de context van de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, 
volgt dat de inverdenkinggestelde alleen maar in gelijkaardige gevallen waarin hij hoger 
beroep kan instellen tegen beschikkingen van de raadkamer die hem naar de correctionele 
rechtbank verwijzen, onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat hem op hoger beroep van het openbaar ministerie 
tegen zijn buitenvervolgingstelling door de raadkamer, naar de correctionele rechtbank 
verwijst  (Artikelen 128, 131, § 1, 135, §§ 1 en 2, en 416, tweede lid Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Ontvankelijkheid. 

De burgerlijke partij kan alleen cassatieberoep instellen tegen de beschikkingen 
betreffende haar burgerlijke belangen; wanneer zij niet werd veroordeeld in de kosten van 
de strafvordering, heeft zij geen belang om cassatieberoep in te stellen tegen de 
strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde of de beschuldigde  (Art. 373, derde lid 
Wetboek van Strafvordering.) 



– 88 – 

25 oktober 2006 P.2006.1082.F nr. 515 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest dat uitspraak doet met toepassing van de 
artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering – Arrest behept met een 
onregelmatigheid – Ogenblik waarop cassatieberoep moet worden ingesteld – 
Inverdenkinggestelde. 

Het cassatieberoep dat openstaat tegen de arresten van de kamer van 
inbeschuldigingstelling wanneer dit onderzoeksgerecht uitspraak doet met toepassing van 
de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering, of wanneer het arrest zelf 
behept is met een onregelmatigheid, moet onmiddellijk worden ingesteld, zonder dat de 
inverdenkinggestelde de keuze heeft het slechts later, samen met het eindarrest in te 
stellen. (Artikelen 131, § 1, 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering.) 
31 oktober 2006 P.2006.0614.N nr. 527 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Beoordeling van de 
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en  – Voorbereidende 
beslissing – Uitstel sine die van de beslissing over de regelmatigheid van de observatie en 
infiltratie – Geen eindbeslissing, noch een beslissing waartegen onmiddellijk 
cassatieberoep openstaat. 

Het artikel 235ter, § 6, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat tegen de controle van 
het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling geen rechtsmiddel 
openstaat, betreft enkel het arrest dat de controle van het vertrouwelijk dossier heeft 
verricht, maar bepaalt niets omtrent het rechtsmiddel tegen de voorbereidende beslissing 
van die controle; op een dergelijke voorbereidende beslissing is het voorschrift van artikel 
416, eerst lid, Wetboek van Strafvordering van toepassing, aangezien deze beslissing niet 
behoort tot het beperkt aantal gevallen waarin artikel 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering, bij uitzondering onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen een arrest of 
vonnis dat geen eindarrest of eindvonnis is  
31 oktober 2006 P.2006.0790.N nr. 533 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Beoordeling van de regelmatigheid van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en  – Controle van het vertrouwelijk dossier – 
Geen rechtsmiddel – Artikel 235ter, § 6, Sv.. 

Het artikel 235ter, § 6, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat tegen de controle van 
het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling geen rechtsmiddel 
openstaat, betreft enkel het arrest dat de controle van het vertrouwelijk dossier heeft 
verricht, maar bepaalt niets omtrent het rechtsmiddel tegen de voorbereidende beslissing 
van die controle; op een dergelijke voorbereidende beslissing is het voorschrift van artikel 
416, eerst lid, Wetboek van Strafvordering van toepassing, aangezien deze beslissing niet 
behoort tot het beperkt aantal gevallen waarin artikel 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering, bij uitzondering onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen een arrest of 
vonnis dat geen eindarrest of eindvonnis is  
31 oktober 2006 P.2006.0790.N nr. 533 

Ontvankelijkheid – Cassatieberoep na eindbeslissing tegen beschikking van verwijzing 
door de raadkamer – Aanvechten van bezwaren. 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het cassatieberoep, ingesteld na de 
eindbeslissing, tegen de beschikking van verwijzing door de raadkamer met betrekking tot 
het bestaan van bezwaren  
7 november 2006 P.2006.1003.N nr. 542 
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Beslissing waarbij de persoonlijke verschijning wordt bevolen. 

Nu krachtens artikel 185, § 2, Wetboek van Strafvordering tegen de beslissing van de 
rechtbank waarbij de persoonlijke verschijning wordt bevolen, geen enkel rechtsmiddel 
kan worden ingesteld, volgt uit die bepaling dat tegen dergelijke beslissing ook geen 
cassatieberoep kan worden ingesteld samen met de eindbeslissing  
7 november 2006 P.2006.1062.N nr. 543 

Geen veroordeling – Gebrek aan belang. 

Een procespartij kan alleen cassatieberoep instellen tegen het dictum van een vonnis of 
van een arrest dat op haar betrekking heeft; wanneer het is ingesteld tegen partijen 
waarmee de eiser geen geding is aangegaan en ten gunste waarvan het bestreden vonnis 
geen enkele veroordeling tegen de eiser uitspreekt, is het cassatieberoep niet ontvankelijk. 
8 november 2006 P.2006.0646.F nr. 546 

Beslissing tot herroeping – Aanvang van de termijn – Commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling. 

Wanneer het cassatieberoep gericht is tegen een beslissing tot herroeping van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, begint de termijn van vijftien dagen, die bij artikel 373, 
Sv. is bepaald, ten aanzien van de veroordeelde te lopen vanaf de dag waarop de 
beslissing van de commissie hem ter kennis werd gebracht volgens één van de twee 
wijzen die bij artikel 10, § 5, eerste lid, van de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 
zijn bepaald, naargelang betrokkene al dan niet van zijn vrijheid is beroofd  
8 november 2006 P.2006.1197.F nr. 548 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoek tot verrichten van bijkomende 
onderzoekshandelingen – Geen onderzoek van regelmatigheid van strafonderzoek of 
strafvordering. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld vóór de eindbeslissing, tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat enkel, met toepassing van artikel 61 
quinquies, Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over de regelmatigheid van een 
verzoek strekkende tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen, zonder dat 
terzelfder tijd, met toepassing van artikel 235bis van hetzelfde wetboek, ook de 
regelmatigheid van het haar voorgelegde strafonderzoek of van de ermee gepaard gaande 
strafvordering wordt onderzocht. 
14 november 2006 P.2006.1233.N nr. 558 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Arrest dat de internering bevestigt – 
Cassatiemiddelen – Vonnis – Internering – Neerlegging van een memorie. 

Wanneer een beklaagde cassatieberoep instelt tegen een arrest van het hof van beroep dat 
het vonnis bevestigt waarbij de internering van de beklaagde werd gelast, is de memorie 
die niet getekend is door een advocaat, niet ontvankelijk  (Art. 420bis Wetboek van 
Strafvordering.) 
21 november 2006 P.2006.1294.N nr. 584 

Ontvankelijkheid – Cassatieberoep tijdens de gewone termijn van verzet – Begin. 

Niet ontvankelijk is de voorziening ingesteld vóór het verstrijken van de gewone 
verzettermijn  (Artikelen 187, 373 en 413 Wetboek van Strafvordering.) 
21 november 2006 P.2006.1294.N nr. 584 
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Aard – Veroordelend vonnis dat een deskundigenonderzoek beveelt over een 
beveiligingsmaatregel. 

Een vonnis dat een beklaagde voor de hem ten laste gelegde feiten tot één straf 
veroordeelt en alvorens te beslissen over een eventuele beveiligingsmaatregel een 
deskundigenonderzoek beveelt over de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van de 
beklaagde tot het besturen van een motorvoertuig is geen eindbeslissing zodat daartegen 
eerst cassatieberoep open staat na het eindvonnis  (Art. 416, eerste lid Wetboek van 
Strafvordering; Art. 42 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 
bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.) 
12 december 2006 P.2006.1183.N nr. 645 

Beslissing waarbij geoordeeld wordt dat de strafvordering geen voortgang kan vinden bij 
gebrek aan consignatie. 

Is geen beslissing in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering, de beslissing 
waarbij het bestreden arrest oordeelt dat de strafvordering inzake de feiten van de 
telastleggingen geen voortgang kan vinden bij gebrek aan consignatie. 
12 december 2006 P.2006.1167.N nr. 641 

Onmiddellijke aanhouding – Niet aangehouden beklaagde – Bestreden beslissing 
verklaart het verzoek niet–ontvankelijk – Ontvankelijkheid van het onmiddellijk 
cassatieberoep – Verzoek tot invrijheidstelling. 

Niet ontvankelijk is het onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest dat slechts een 
verzoek tot invrijheidstelling van een beklaagde die niet van zijn vrijheid werd beroofd, 
niet ontvankelijk verklaart  (Artikelen 27, § 2, en 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis.) 
13 december 2006 P.2006.1353.F nr. 647 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling 
– Geen onderzoek van regelmatigheid van strafonderzoek of strafvordering. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld vóór de eindbeslissing, tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat enkel, met toepassing van artikel 61quater 
Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over de regelmatigheid van een verzoek tot 
opheffing van een onderzoekshandeling, zonder dat terzelfder tijd, met toepassing van 
artikel 235bis van hetzelfde wetboek, ook de regelmatigheid van het haar voorgelegde 
strafonderzoek of van de ermee gepaard gaande strafvordering wordt onderzocht  (Art. 
416 Wetboek van Strafvordering.) 
19 december 2006 P.2006.1228.N nr. 664 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep – Beslissing na cassatie – Met het cassatiearrest 
overeenstemmende beslissing van de verwijzigingsrechter. 

Overeenkomstig artikel 1119, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, wordt tegen een tweede 
beslissing, na cassatie, in zoverre de beslissing van de rechter op verwijzing overeenstemt 
met het eerste cassatiearrest, geen cassatieberoep toegelaten  (Art. 440 Wetboek van 
Strafvordering.) 
19 december 2006 P.2006.1194.N nr. 663 
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BELASTINGZAKEN 
Ondertekening – Cassatieberoep vanwege de belastingplichtige – Neerlegging. 

Inzake inkomstenbelastingen moet het verzoekschrift in cassatie van de belastingplichtige 
in elk geval door een advocaat worden ondertekend en neergelegd  (Art. 378 WIB92.) 
9 maart 2006 F.2004.0052.N nr. 143 

Verzoekschrift – Belastingadministratie – Ondertekening en neerlegging – Ambtenaar. 

Artikel 378, W.I.B. 1992, dat onder meer bepaalt dat het verzoekschrift in cassatie voor 
de eiser door een advocaat mag worden ondertekend, laat voor de bevoegde ambtenaar 
van de administratie van de directe belastingen de mogelijkheid onverkort om dat 
verzoekschrift zelf te ondertekenen en neer te leggen  
16 november 2006 F.2005.0068.F nr. 569 

TUCHTZAKEN 
Beslissing van de raad van beroep van de Orde van geneesheren – Verzoekschrift niet 
ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie – Ontvankelijkheid – 
Cassatieberoep. 

Het cassatieberoep tegen een beslissing van de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren is niet ontvankelijk wanneer het is ingesteld bij een verzoekschrift dat niet 
door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend  (Art. 26 K.B. nr 79 van 10 
nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren; Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.) 
21 september 2006 D.2006.0005.F nr. 430 

ALLERLEI 
Ontvankelijkheid – Verwerping van het verzoek – Bureau voor rechtsbijstand van het Hof 
van Cassatie – Cassatieberoep door de aanvrager van de rechtsbijstand. 

Tegen de beslissingen over rechtsbijstand voor het Hof van Cassatie, staat voor de 
aanvrager van de rechtsbijstand geen cassatieberoep open  (Art. 688 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
6 juni 2006 P.2006.0516.N nr. 313 

CASSATIEMIDDELEN 

ALGEMEEN 
Beslissing alvorens recht te doen – Ontvankelijkheid – Vereiste vermeldingen – Gezag 
van gewijsde – Beschikkingsbeginsel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat de miskenning van het gezag van gewijsde door een 
beslissing alvorens recht te doen aanvoert, aangezien de grief alleen is afgeleid uit de 
miskenning van het feit dat het rechtscollege zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend  
(Artikelen 19, 23 tot 27 Gerechtelijk Wetboek.) 
3 maart 2006 C.2004.0480.F nr. 124 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Ontvankelijkheid – Kritiek op de vorm van een proceshandeling – Vaststelling van de 
bodemrechters – Normdoel. 

Niet ontvankelijk, omdat het – al zou het gegrond zijn – niet tot cassatie kan leiden, is het 
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cassatiemiddel dat steunt op een verzuim of een onregelmatigheid van de vorm of van de 
vermelding van een vorm van een proceshandeling, wanneer, uit de vaststellingen van de 
bodemrechters blijkt dat de proceshandeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee 
beoogt, zodat dat verzuim of die onregelmatigheid niet tot nietigheid kan leiden  (Art. 867 
Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0193.N nr. 16 

Ontvankelijkheid – Geschonden wetsbepalingen – Gewijzigde wetsbepaling. 

Niet ontvankelijk is het middel dat zich beroept op schending van de gewijzigde tekst van 
een wetsbepaling, terwijl de oorspronkelijke tekst van die bepaling op het geschil 
toepasselijk is en de wijziging invloed kan hebben op de gegrondheid van het middel  
(Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.) 
12 januari 2006 C.2004.0151.N nr. 31 

Verjaring – Arbeidsovereenkomst. 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het niet voor de feitenrechter aangevoerd middel 
dat de vordering verjaard is op grond van artikel 15 Arbeidsovereenkomstenwet. 
23 januari 2006 S.2005.0053.N nr. 48 

Bestreden beslissing – Twee onderscheiden redenen – Aanneming van het middel dat 
tegen een reden is gericht – Middel gericht tegen een andere reden – Grondslag. 

Wanneer een onderdeel wordt aangenomen van het middel dat gericht is tegen een reden 
van de beslissing is de onderscheiden reden, waartegen een ander onderdeel van het 
middel opkomt, niet langer overtollig  
30 januari 2006 C.2004.0212.F nr. 60 

Ontvankelijkheid – Grief die daarmee geen verband houdt – Geschonden wetsbepaling. 

Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van de bepaling volgens welke 
de rechter over alle punten van de vordering uitspraak moet doen, wanneer de grief enkel 
betrekking heeft op het niet onderzoeken van een van de gronden van die vordering  (Art. 
1138, 3° Gerechtelijk Wetboek.) 
3 februari 2006 C.2004.0076.F nr. 72 

Ontvankelijkheid – Bestreden beslissing – Bestanddelen van vreemdelingschap – 
Verwijzing – Wetsconflict – Toepasselijke wet. 

Het middel dat opkomt tegen de bestreden beslissing in zoverre deze de Belgische wet in 
aanmerking heeft genomen om een wetsconflict te beslechten dat bestanddelen van 
vreemdelingschap omvat is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk wanneer de 
regelmatige toepassing van de regels inzake wetsconflicten door verwijzing naar de 
toepassing van die wet leidt  
10 februari 2006 C.2004.0517.F nr. 89 

Ontvankelijkheid – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Openbare orde. 

Artikel 136, § 2, Z.I.V.–Wet raakt de openbare orde, dienvolgens is het middel dat het 
bestreden vonnis verwijt niet te hebben vastgesteld dat de verzekeringsinstelling 
ingestemd heeft met de minnelijke expertise zodat de op basis van die expertise tussen de 
verzekeraar en de getroffene gesloten overeenkomst tot schaderegeling niet aan de 
verzekeringsinstelling kon worden tegengeworpen, niet nieuw  
3 april 2006 C.2005.0114.N nr. 191 
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Ontvankelijkheid – Middel aangevoerd voor de appelrechters. 

Het middel dat aanvoert dat de eiser voor de feitenrechter niet betwistte dat het bedrag dat 
volgens de verzekeraar en de eerste rechter verschuldigd was, de in gemeen recht 
verschuldigde vergoeding betrof, is niet nieuw wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt dat de eiser betwistte dat het bedrag dat de verzekeraar 
voorhield verschuldigd te zijn, de in gemeen recht verschuldigde schade betrof  
3 april 2006 C.2005.0114.N nr. 191 

Ontvankelijkheid – Wettigheid – Bestreden beslissing – Middel dat kritiek uitoefent op 
redenen zonder invloed. 

Het middel dat kritiek uitoefent op redenen die geen invloed hebben op de wettigheid van 
de beslissing waartegen het gericht is, kan niet tot vernietiging leiden en is bijgevolg 
zonder belang, mitsdien niet ontvankelijk  
10 april 2006 C.2005.0408.F nr. 213 

Arbitragehof – Verplichting – Prejudicieel geschil – Verschillende juridische toestand – 
Huur – Hoofdverblijfplaats – Echtgenoten samen titularis – Echtgenoot alleen titularis – 
Hof van Cassatie – Onderscheid. 

Het Hof van cassatie dient geen vraag, die tot staving van de grief van schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt voorgesteld, aan het Arbitragehof te stellen, 
wanneer het middel geen onderscheid aanklaagt dat wordt gemaakt tussen verschillende 
rechtsonderhorigen of categorieën van rechtsonderhorigen die zich in dezelfde juridische 
toestand bevinden maar wel tussen hen die zich in een andere juridische toestand 
bevinden, met name tussen, enerzijds, echtgenoten waarvan slechts één titularis van de 
huurovereenkomst van het goed dat als hoofdverblijfplaats van het gezin dient, en, 
anderzijds, echtgenoten die samen titularis zijn van die huurovereenkomst. (Art. 26, § 1, 
3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
26 mei 2006 C.2005.0150.F nr. 292 

Wettelijke bepalingen – Ontvankelijkheid – Verschillende inhoud – Niet gepreciseerde 
schendingen. 

Het middel dat de schending aanvoert van verschillende wettelijke bepalingen met een 
verschillende inhoud zonder dat kan worden achterhaald waarin elk van de vermelde 
artikelen zou zijn geschonden, is niet ontvankelijk bij gebrek aan precisering  
23 juni 2006 C.2005.0418.F nr. 352 

Vermelding van de geschonden wettelijke bepalingen. 

Het middel dat aanvoert dat een bepaling van de Waalse huisvestingscode is geschonden, 
is ontvankelijk. (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.) 
7 september 2006 C.2005.0433.F nr. 396 

Ontvankelijkheid – Tevergeefs bekritiseerde redenen – Op die redenen gegronde 
beslissing – Andere bekritiseerde reden. 

Wanneer redenen van het arrest die door een middel tevergeefs werden bekritiseerd, 
volstaan om de beslissing te verantwoorden, kan het middel dat een andere reden van de 
beslissing bekritiseert niet tot cassatie leiden zodat het, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is  
12 oktober 2006 C.2004.0481.F nr. 483 
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Herstel – Wanuitvoering – Contractuele verbintenis – Geschonden wetsbepaling – 
Schade. 

Het middel dat de schending van artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek aanvoert, die 
geen verband houden met de omvang van de herstelplicht in contractuele 
aangelegenheden, is niet ontvankelijk. 
12 oktober 2006 C.2004.0481.F nr. 483 

Ontstentenis – Ontvankelijkheid – Afschrift van een arrest – Eenvormigheidsattest. 

De grond van niet–ontvankelijkheid volgens welke het afschrift van een aan de 
voorziening gehecht arrest dat de advocaten die de partijen voor de bodemrechter hebben 
verdedigd, niet eensluidend hebben verklaard met het document dat voor hem is 
neergelegd, kan niet worden aangenomen wanneer het onderzoek van het middel het Hof 
niet verplicht van dat arrest kennis te nemen  
12 oktober 2006 C.2006.0171.F nr. 486 

Ontvankelijkheid – Beslissing van de rechter op verwijzing stemt overeen met het 
cassatiearrest – Middel. 

Het middel is niet ontvankelijk dat, na een cassatiearrest, opkomt tegen een beslissing van 
de rechter op verwijzing die met dat arrest overeenstemt  (Art. 1119, tweede lid 
Gerechtelijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0138.F nr. 482 

Ontvankelijkheid – Herhaling van de stelling die zowel door 's Hofs arrest als door de 
verwijzingsrechter verworpen. 

Het cassatiemiddel dat neerkomt op een herhaling van de stelling die zowel door 's Hofs 
arrest als door de beslissing van de verwijzingsrechter is verworpen, is niet ontvankelijk  
(Art. 1119 Gerechtelijk Wetboek.) 
10 november 2006 C.2005.0481.N nr. 553 

Ontvankelijkheid – Gemeenschap en Gewest – Bescherming van het leefmilieu – 
Bestrijding van de geluidshinder – Geluidshinder veroorzaakt door het luchtverkeer – 
Bevoegdheid van de federale Staat – Luchthaven Brussel–Nationaal – Uitrusting en 
uitbating – Bevestiging van nauw verbonden bevoegdheden – Bevoegdheid – Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

Het middel dat gegrond is op de bewering dat de bevoegdheid van de federale Staat 
inzake uitrusting en uitbating van de luchthaven Brussel–Nationaal en die van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de strijd tegen de geluidshinder nauw verbonden 
zijn, maar niet preciseert waarom die bevoegdheden dermate vervlochten zijn dat zij enkel 
nog in samenwerking zouden kunnen uitgeoefend worden, is onduidelijk en derhalve 
niet–ontvankelijk  
21 december 2006 C.2005.0464.F nr. 669 

STRAFZAKEN 
Meerdere opeenvolgende cassatieberoepen – Vermelding in de memorie van het 
cassatieberoep waarop de aangevoerde middelen betrekking hebben – Middelen die 
betrekking hebben op een beslissing waartegen een ontvankelijk cassatieberoep werd 
ingesteld – Aard van deze vermelding – Memorie. 

In strafzaken is de vermelding in de memorie van het cassatieberoep waarop de middelen 
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betrekking hebben geen substantiële vormvereiste, waarvan de niet–naleving de 
onontvankelijkheid van de middelen tot gevolg heeft, op voorwaarde dat deze middelen 
betrekking hebben op een beslissing die het voorwerp uitmaakt van een ontvankelijk 
cassatieberoep. (Art. 420bis Wetboek van Strafvordering.) 
31 januari 2006 P.2005.1501.N nr. 62 

Ontvankelijkheid – Geen antwoord op de conclusie van een medebeklaagde – Verweer dat 
ook dienstig is voor het oordeel over de strafvordering tegen de eiser – Afsplitsing van de 
zaak van de medebeklaagde na de oorspronkelijke gezamenlijke. 

Een beklaagde kan voor het Hof van cassatie de schending van artikel 149 van de 
Grondwet aanvoeren doordat de rechter niet heeft geantwoord op de conclusie van een 
medebeklaagde wanneer daarin een verweer wordt aangevoerd dat ook dienstig is voor 
het oordeel over de strafvordering tegen de beklaagde, ook al splitste de rechter de zaak 
van de medebeklaagde, na de oorspronkelijke gezamenlijke behandeling, af van de zaak 
van de beklaagde  
7 februari 2006 P.2005.1346.N nr. 79 

Ontvankelijkheid – Regelmatigheid – Toestemming – Middel zonder belang – Huiszoeking 
– Proces–verbaal. 

Een middel heeft geen weerslag op de wettigheid van de bestreden beslissing, is zonder 
belang en bijgevolg niet ontvankelijk, wanneer eiser, die de regelmatigheid van de 
huiszoeking betwist, het bestreden arrest verwijt de wettelijke bewijswaarde van een 
proces–verbaal te miskennen dat na afloop van die huiszoeking werd opgemaakt, 
ofschoon de waarde die aan het voormelde proces–verbaal wordt toegekend geen 
gevolgen heeft voor de regelmatigheid van de huiszoeking die met de schriftelijke en 
voorafgaande toestemming van de medebewoner van de eiser werd toegestaan  
8 maart 2006 P.2006.0226.F nr. 137 

Veroordeling tot betaling van ontdoken invoerrechten en accijnzen – Artikel 18, eerste lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet – Douane en accijnzenwet. 

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de eiser in 
cassatie voor de appelrechters heeft aangevoerd dat hij bij toepassing van artikel 18, eerste 
lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten niet kan worden 
veroordeeld tot betaling van de ontdoken invoerrechten en accijnzen, is dit middel nieuw 
en niet ontvankelijk  
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Artikel 265, §§ 1 en 2, Douane en accijnzenwet – Begrip. 

Niet ontvankelijk is het middel dat schending aanvoert van artikel 265, §§ 1 en 2, 
A.W.D.A. zonder te preciseren hoe en waardoor het arrest die bepalingen schendt  
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Ontvankelijkheid – Afhandeling van de zaak door het hof van assisen – Cassatieberoep 
tegen het verwijzingsarrest – Cassatieberoep dat gelijktijdig met het cassatieberoep tegen 
het eindarrest wordt ingesteld – Middel dat het bestaan van bezwaren aanvecht. 

Ingevolge de behandeling van de zaak door het hof van assisen, kunnen ter staving van 
het cassatieberoep tegen het arrest van verwijzing naar het hof van assisen dat gelijktijdig 
met het cassatieberoep tegen het arrest van veroordeling werd ingesteld, geen middelen 
worden aangevoerd die het bestaan van bezwaren aanvechten  
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21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Europees aanhoudingsbevel – Middel waarin de identiteit van eiser wordt betwist – 
Bevoegdheid van het Hof. 

Wanneer het Hof gevat wordt door een voorziening tegen een arrest van het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak doet over het beroep tegen een 
beschikking van de raadkamer die een Europees aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart, 
en de eiser voor het Hof een middel aanvoert over zijn identiteit, is het Hof niet bevoegd 
om zich over deze betwisting uit te spreken. 
23 mei 2006 P.2006.0707.N nr. 287 

Ontvankelijkheid – Stuk neergelegd ter zitting. 

Krachtens artikel 420bis Wetboek van Strafvordering kan de eiser ter zitting geen stukken 
meer neerleggen. 
6 juni 2006 P.2006.0038.N nr. 310 

Grief gesteund op het gebrek aan onpartijdigheid van de deskundige. 

De grief gesteund op het gebrek aan onpartijdigheid van de deskundige kan niet voor de 
eerste maal voor het Hof worden aangevoerd. 
28 juni 2006 P.2006.0771.F nr. 363 

Ontvankelijkheid – Middel dat de miskenning van de bewijskracht van een akte aanvoert 
– Zonder nadere precisering. 

Een cassatiemiddel dat de miskenning van de bewijskracht van de akten aanvoert, zonder 
te preciseren op welke wijze die bewijskracht zou zijn miskend, is niet ontvankelijk  
(Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.) 
23 augustus 2006 P.2006.1200.F nr. 382 

Veroordeling – Vergissing bij de vermelding van de tekst van de wet – Toepassing. 

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat enkel het toepasselijke wetsartikel betreft dat 
een feit bestraft, nu het voorschrift van artikel 411 Wetboek van Strafvordering dat 
bepaalt dat wanneer de uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door de op 
de misdaad toepasselijke wet, niemand vernietiging van het arrest kan vorderen onder 
voorgeven dat bij de vermelding van de tekst van de wet een vergissing werd begaan, van 
algemene toepassing is en ook geldt voor wanbedrijven  (Artikelen 411 en 414 Wetboek 
van Strafvordering.) 
3 oktober 2006 P.2006.0476.N nr. 456 

Cassatieberoep – Vreemdelingen – Ontvankelijkheid – Rechtsmiddel – Weigering van 
verblijf – Middel dat op een veronderstelling berust – Verwerping – Onderzoeksgerechten 
– Maatregel van vrijheidsberoving. 

Het middel waarbij de vreemdeling, waartegen een bevel om het grondgebied te verlaten 
is uitgevaardigd met een beslissing tot terugleiding naar de grens en een daartoe genomen 
maatregel van vrijheidsberoving, en die tegen de voormelde maatregel van 
vrijheidsberoving hoger beroep voor een rechtscollege heeft ingesteld, aanvoert dat hij 
zich burgerlijke partij heeft gesteld tegen de politiemensen die hem hebben aangehouden 
en dat die rechtspleging zijn verwijdering onmogelijk maakt, is niet ontvankelijk omdat 
het op de veronderstelling berust dat de hechtenis van eiser hem belet te worden gehoord 
door de rechterlijke overheid die met het onderzoek is belast, en dat die hechtenis zal 



– 97 – 

aanhouden tot zijn verwijdering, die zal plaatsvinden vóór het einde van de ingestelde 
procedure  (Artikelen 7, 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
4 oktober 2006 P.2006.1208.F nr. 461 

Ontvankelijkheid – Arrest tot verwijzing naar het hof van assisen – Recht op inzage van 
het dossier. 

Nieuw en dus niet ontvankelijk is het middel dat aanvoert dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij de vorderingen tot verwijzing van eiser naar het hof van 
assisen zijn aanhangig gemaakt, de regels van de rechtspleging op tegenspraak die bij art. 
223 Sv. zijn bepaald, niet heeft nageleefd, op grond dat het bericht van vaststelling van de 
zaak het recht niet vermeldt om het dossier te raadplegen of een afschrift ervan te nemen 
en dat het niet minstens tien dagen vóór de verschijning aan de raadslieden van eiser werd 
ter kennis gebracht, vermits de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak pas in beraad 
heeft genomen nadat zij de raadsman van eiser de toestemming heeft gegeven deze te 
vertegenwoordigen en hem in zijn verweermiddelen heeft gehoord, en dat niet blijkt dat 
eiser tot miskenning of enige beperking van zijn recht om het dossier in te zien heeft 
geconcludeerd, noch dat hij om een verdaging van de zaak heeft verzocht zodat hij dat 
recht zou kunnen uitoefenen  (Art. 223 Wetboek van Strafvordering.) 
4 oktober 2006 P.2006.1241.F nr. 462 

Brandstichting – Nieuw middel – Verschoning van uitlokking – Niet–ontvankelijkheid – 
Hof van assisen – Eerlijk proces. 

Nieuw en dus niet ontvankelijk, is het middel dat aanvoert dat eiser het recht op een 
eerlijk proces werd ontzegd omdat hij de verschoningsgrond van uitlokking niet in de lijst 
van de aan de jury gestelde vragen heeft kunnen laten opnemen, vermits uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat hij voor het hof van assisen een 
verschoningsgrond heeft aangevoerd of heeft gevorderd dat daarover een vraag aan de 
jury zou worden gesteld  
11 oktober 2006 P.2006.0937.F nr. 480 

Ontvankelijkheid – Bezwaar volgens welk er een vergissing is bij de vermelding van de 
tekst van de wet – Strafvordering – Naar recht verantwoorde straf – Straf. 

Wanneer de uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door de op het misdrijf 
toepasselijke wet, kan niemand de vernietiging van de beslissing vorderen, onder 
voorgeven dat bij de vermelding van de tekst van de wet een vergissing is begaan  
(Artikelen 411 en 414 Wetboek van Strafvordering.) 
8 november 2006 P.2006.0817.F nr. 547 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Prejudiciële vraag – Arbitragehof – 
Europees aanhoudingsbevel – Voorwaarden – Gevolg – Dubbele strafbaarstelling – 
Uitlevering – Tenuitvoerlegging. 

De vaststelling van de eerste rechters dat de feiten bedoeld in het Europees 
aanhoudingsbevel dat tegen de eiser is uitgevaardigd, zowel in België als in de 
Uitvaardigende Staat strafbaar zijn, maakt het middel irrelevant volgens welk de 
tenuitvoerlegging van dit bevel moet worden opgeschort totdat het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen zich uitspreekt over de afschaffing van het onderzoek naar de 
dubbele strafbaarstelling. 
15 november 2006 P.2006.1401.F nr. 566 
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Ontvankelijkheid – Europees aanhoudingsbevel – Gevolg – Middel dat geen verband 
houdt met de toegepaste bepalingen – Tenuitvoerlegging. 

Het middel dat oordeelt dat het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002, art. 34.2, b, 
Verdrag betreffende de Europese Unie schendt omdat de materie van het Europees 
aanhoudingsbevel bij verdrag had moeten worden uitgewerkt, betreft alleen de wijze 
waarop een afgeleide gemeenschapsakte is uitgewerkt, zodat, aangezien het geen verband 
houdt met de bepalingen van de Wet van 19 dec. 2003 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel die door het hof van beroep zijn toegepast, het niet ontvankelijk is 
vermits het de schending aanvoert van bepalingen die het arrest niet toepast. 
15 november 2006 P.2006.1401.F nr. 566 

Niet ontvankelijk middel – Prejudiciële vraag – Verenigbaarheid – Europees 
aanhoudingsbevel – Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 – Gevolg – Niet–
ontvankelijkheid die geen verband houdt met de regels die in de prejudiciële vraag 
worden bedoeld – Artikel 34.2, b, van het Verdrag betreffende de Europese Unie – 
Uitlevering. 

Wanneer de niet–ontvankelijkheid van het middel niet is afgeleid uit regels die de eiser 
aan het toezicht van het Arbitragehof of van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen wilde voorleggen, is er geen grond om de prejudiciële vraag die 
betrekking heeft op de verenigbaarheid van art. 34.2, b, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie met het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel, aan die gerechten voor te leggen. 
15 november 2006 P.2006.1401.F nr. 566 

Onwettig verblijf – Buitenlandse nationaliteit – Gebrek aan belang – Betwisting – Niet–
ontvankelijkheid – Vermeldingen – Beslissing. 

Aangezien de schuldigverklaring aan de telastlegging onwettig verblijf op de vaststelling 
is gegrond dat de eiser het bewijs niet levert dat hij de Belgische nationaliteit heeft en hij 
bijgevolg volgens de wet een vreemdeling is, is het middel dat het arrest verwijt dat het 
hem een andere buitenlandse nationaliteit heeft toegekend dan die, eveneens buitenlandse, 
waarop hij aanspraak maakt, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang. 
15 november 2006 P.2006.1252.F nr. 565 

Middel dat kritiek oefent op de aan de jury gestelde vragen – Hof van assisen. 

Het middel dat kritiek oefent op de aan de jury gestelde vragen mag niet voor het eerst 
voor het Hof worden aangevoerd, wanneer uit het proces–verbaal van de terechtzitting 
blijkt dat geen van de partijen daartegen bezwaar heeft aangetekend. 
29 november 2006 P.2006.1227.F nr. 612 

BELASTINGZAKEN 
Afzonderlijke grieven – Geschonden wettelijke bepalingen – Inkomstenbelastingen. 

Het middel is niet ontvankelijk wanneer het, in inzake inkomstenbelastingen, 
verschillende grieven aanvoert maar niet voor elk van die grieven afzonderlijk aanwijst 
welke wetsbepalingen geschonden zijn  (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.) 
20 november 2006 F.2005.0059.F nr. 578 

TUCHTZAKEN 
Ontvankelijkheid – Verscheidene tenlasteleggingen – Een enkele tuchtstraf – Middel 
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betreffende één van de tenlasteleggingen. 

Wanneer voor twee tenlasteleggingen een enkele tuchtstraf wordt opgelegd, kan het 
cassatiemiddel dat slechts op een van die tenlasteleggingen slaat, terwijl de straf door de 
andere naar recht verantwoord blijft, niet tot cassatie leiden; het vertoont dus geen belang 
en is bijgevolg niet ontvankelijk  
13 januari 2006 D.2005.0003.F nr. 34 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
Werkgever–vervreemder – Voordeeltoekenning – Loonbestanddeel – Toekenning door 
derde – Overgang van onderneming. 

Wanneer voordeeltoekenningen bestaande uit loonbestanddelen vóór de overdracht van de 
onderneming of een gedeelte ervan aan een werknemer van de onderneming gebeuren – 
niet door de werkgever–vervreemder maar door een derde die ten aanzien van de 
werknemer niet de hoedanigheid heeft die de werkgever had – dient de rechter vast te 
stellen dat de last van het voordeel door de werkgever–vervreemder werd gedragen zij het 
dat de toekenning ervan door de tussenkomst van een derde gebeurde. (Art. 20, 3° Wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 7 C.A.O. nr 32bis van 7 juni 
1985, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 1985.) 
9 januari 2006 S.2003.0122.N nr. 23 

Niet–uitvoering – Bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde overeenkomst – 
Bijzondere overeenkomsten – Akkoord tussen de werkgever en zijn arbeiders. 

Zelfs als de werkgever en zijn arbeiders akkoord gaan om een krachtens een C.A.O. 
verschuldigde prestatie niet te leveren, terwijl op de niet–uitvoering ervan correctionele 
straffen zijn gesteld, blijft dit verzuim krachtens de wet strafbaar. 
6 september 2006 P.2006.0492.F nr. 392 

Niet–uitvoering – Misdrijf – Bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde 
overeenkomst – Werknemer verzaakt aan zijn rechten. 

Geen enkele wettelijke bepaling maakt het verzaken door de werknemer aan de hem, in 
een bij K.B. algemeen verbindend verklaarde C.A.O., toegekende rechten, tot een 
rechtvaardigingsgrond. 
6 september 2006 P.2006.0492.F nr. 392 

Niet–uitvoering – Bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde overeenkomst – 
Strafrechtelijke sancties. 

Artikel 56.1, C.A.O.–Wet, bestraft met gevangenisstraf en met een geldboete, of met één 
van die straffen alleen, de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die zich schuldig 
maken aan overtreding van een bij K.B. algemeen verbindend verklaarde overeenkomst. 
6 september 2006 P.2006.0492.F nr. 392 

Paritair comité – Werkzekerheid – Petroleumnijverheid en –handel – Beding. 

Het beding van bestaanszekerheid, bepaald in de overeenkomst van 3 sept. 1960, 
bekrachtigd op 27 feb. 1975 als collectieve arbeidsovereenkomst door het Nationaal 
Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en –handel, legt aardoliebedrijven het 
absolute verbod op het vervoer, het laden en lossen van aardolieproducten en hun 
derivaten uit te besteden, indien die werken te allen tijde door het personeel van de 
onderneming werden uitgevoerd  (Art. 2.1.b Overeenkomst 3 sept. 1960 betreffende de 
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bestaanszekerheid, bekrachtigd op 27 feb. 1975.) 
11 september 2006 S.2005.0077.F nr. 402 

CONSUMENTENKREDIET 
Plicht van de rechter – Kredietaanbod – Sanctie – Niet–naleving – Vormen – Vermelding. 

De rechter die vaststelt dat de vermelding "Onderteken nooit een blanco contract" in het 
kredietaanbod niet aan de wettelijke vormvereisten voldoet, kan niet weigeren een van de 
bij die wet bepaalde sancties op te leggen op grond dat het aanbod, ook al is het 
onregelmatig, aan het doel van de wet beantwoordt. (Artikelen 14 en 86 Wet 12 juni 1991 
op het Consumentenkrediet.) 
7 december 2006 C.2005.0428.F nr. 629 

DAGVAARDING 
Onregelmatigheid – Andere persoon – Nietigheidsregeling – Burgerlijke zaken – 
Vordering – Vermeldingen. 

Wanneer een exploot van dagvaarding weliswaar de vermeldingen bevat als voorzien in 
de artikelen 43 en 702, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, maar deze betrekking hebben op 
een andere persoon dan diegene die de eiser had dienen te dagvaarden, brengt dit de niet–
ontvankelijkheid van de aldus ingeleide vordering met zich mee. Dergelijke 
onregelmatigheid valt buiten de werkingssfeer van de nietigheidsregeling van de artikelen 
860 tot 867 van dat wetboek, en geeft dienvolgens geen aanleiding tot beoordeling van 
belangenschade  (Artikelen 43, en 702, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
29 juni 2006 C.2004.0290.N nr. 366 

Termijn van dagvaarding – Niet–naleving van de termijn – Veroordeling op tegenspraak 
– Geldigheid – Strafvordering – Strafzaken. 

Wanneer de zaak op tegenspraak is behandeld brengt de niet–naleving van de termijn van 
dagvaarding slechts de nietigheid van de veroordeling mee als het recht van verdediging 
is miskend  (Artikelen 145, 146, eerste lid, 174, tweede lid, en 182 Wetboek van 
Strafvordering.) 
26 september 2006 P.2006.0373.N nr. 436 

DERDENVERZET 
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beslissing op derdenverzet – Politierechtbank – 
Rechtsmiddelen. 

Het op derdenverzet gewezen vonnis waarbij de politierechtbank uitspraak doet over een 
vordering waarvan het bedrag 1240,00 euro niet overschrijdt, wordt in laatste aanleg 
gewezen. (Artikelen 616, 617, eerste lid en 1131 Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0079.N nr. 189 

Waarde van het geschil – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beslissing op derdenverzet 
– Rechtsmiddelen. 

De waarde van het geschil na derdenvezet wordt gemeten aan het nadeel dat de 
verzetdoende partij beweert te hebben geleden ingevolge de bestreden beslissing; de 
geldelijke waardering van dit nadeel biedt de grondslag voor het bepalen van de aanleg. 
(Artikelen 557 tot 562, 618, eerste lid, 619 en 1131 Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0079.N nr. 189 
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Aangevoerde middelen – Derde. 

Bij een derdenverzet mag de derde, binnen de grenzen van wat in de bestreden beslissing 
werd beslist en van wat hem aanbelangt, alle middelen aanvoeren zowel in feite als in 
rechte; hij wordt hierbij, in beginsel, niet beperkt door de proceshouding die was 
aangenomen door de partijen in het oorspronkelijk geding. 
29 juni 2006 C.2005.0478.N nr. 369 

Devolutieve kracht – Rechtsmacht van de rechter. 

De rechter die kennisneemt van het derdenverzet oefent een volledige rechtsmacht uit met 
betrekking tot hetgeen in de bestreden beslissing werd beslist en de positie van de derde 
aanbelangt  (Art. 1122, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
29 juni 2006 C.2005.0478.N nr. 369 

DESKUNDIGENONDERZOEK 
Politieambtenaar – Verhoor met de polygraaf – Gerechtsdeskundige. 

De speurder die een verhoor afneemt met de polygraaf is geen deskundige, vermits hij 
niet de opdracht heeft om de rechter te adviseren, ook al wordt hem om die test verzocht 
om reden van zijn bijzondere bekwaamheid  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Definitie – Gerechtsdeskundige. 

De gerechtsdeskundige is iemand die wegens zijn vakkennis, doch zonder lasthebber van 
de rechter te zijn, door hem is aangesteld om in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
technisch advies te verstrekken dat de rechter in staat stelt zijn opdracht te vervullen; hij 
geeft zijn bevindingen en besluiten pas nadat hij de eed heeft afgelegd om in eer en 
geweten, nauwgezet en eerlijk verslag uit te brengen  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Onpartijdigheid – Deskundige. 

Het vereiste van de onpartijdigheid van een deskundige kan niet worden gelijkgesteld met 
het vereiste van een onpartijdige en onafhankelijke rechter, nu deze laatste na het debat 
over de zaak beslist, terwijl de deskundige voor het debat alleen maar een advies 
verstrekt, dat voor de rechter kan worden betwist. 
23 maart 2006 C.2003.0613.N nr. 169 

Onpartijdigheid – Beoordeling door de rechter – Deskundige. 

De rechter kan steunen op een verslag van een deskundige, waarvan hij op regelmatige 
wijze oordeelt dat het naar redelijkheid geen twijfel kan doen rijzen over de 
onpartijdigheid van de deskundige en nadat de partijen de kans hebben gehad over de 
beweerde partijdigheid tegenspraak te voeren. (Art. 966 Gerechtelijk Wetboek.) 
23 maart 2006 C.2003.0613.N nr. 169 

Nieuw middel – Cassatieberoep – Grief gesteund op het gebrek aan onpartijdigheid van 
de deskundige – Onpartijdigheid van de deskundige. 

De grief gesteund op het gebrek aan onpartijdigheid van de deskundige kan niet voor de 
eerste maal voor het Hof worden aangevoerd. 
28 juni 2006 P.2006.0771.F nr. 363 
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Opdracht – Rechtsmacht – Burgerlijke zaken. 

Een door de rechter bevolen deskundigenonderzoek mag enkel tot doel hebben feitelijke 
vaststellingen te doen of technisch advies te geven, maar niet advies te geven over de 
gegrondheid van de vordering zelf  (Artikelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek.) 
10 november 2006 C.2006.0274.N nr. 554 

Gevolg – Draagwijdte. 

Noch artikel 962 Gerechtelijk Wetboek noch enige andere wetsbepaling schrijft voor dat 
de rechter, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil, geen deskundigenonderzoek 
kan bevelen als de persoon die door de deskundige moet worden onderzocht niet in het 
geding is betrokken  (Art. 962 Gerechtelijk Wetboek.) 
21 november 2006 P.2006.0844.N nr. 583 

DIEFSTAL EN AFPERSING 
Afpersing – Bedreiging – Constitutieve bestanddelen. 

Onder bedreiging, als bestanddeel van het misdrijf afpersing, moet worden verstaan alle 
middelen van morele dwang door het verwekken van vrees voor een dreigend kwaad, als 
zodanig moet worden beschouwd het kwaad waartegen de bedreigde persoon denkt niets 
te kunnen ondernemen  (Artikelen 470 en 483, tweede lid Strafwetboek.) 
17 januari 2006 P.2005.1118.N nr. 38 

DIEREN 
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 – Verbod om een veebeslag te exploiteren – 
Facultatieve straf – Afwezigheid van vordering door het openbaar ministerie – 
Strafbepalingen – Bijkomende straf. 

De omstandigheid dat het openbaar ministerie het tijdelijk of definitief verbod van het 
recht om een veebeslag te exploiteren, bij toepassing van artikel 26, § 2, 
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, niet heeft gevorderd en dat die bijkomende 
straf slechts facultatief is, neemt niet weg dat die straf een wettelijke mogelijkheid is 
waarmede de beklaagde rekening moet houden om een passend verweer te voeren. (Art. 
26, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 – Verbod om een veebeslag te exploiteren – 
Ambtshalve oplegging door de rechter – Strafbepalingen – Bijkomende straf. 

Bij toepassing van artikel 26, § 2, Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, kan de 
rechter ambtshalve, zonder dat hij de beklaagde voorafgaandelijk dient te verwittigen, ten 
laste van de veroordeelde een tijdelijk of definitief verbod van het recht om een veebeslag 
te exploiteren uitspreken. (Art. 26, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

DIERENARTS 
Tuchtstraf – Toetsing door het Hof – Raad van beroep – Orde der dierenartsen – 
Beoordelingsbevoegdheid – Beroepstucht – Evenredigheid – Artikel 3 E.V.R.M. – 
Tuchtzaken. 

Binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken bepaalt de rechter in feite en 
derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de 
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bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de 
vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de 
Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen een kennelijk 
onevenredige sanctie heeft opgelegd en zodoende artikel 3, E.V.R.M. heeft geschonden  
27 oktober 2006 D.2005.0028.N nr. 520 

Afwezigheid – Samenstelling – Orde der dierenartsen – Vaststelling – Gemengde raad 
van beroep – Belet – Tuchtzaken. 

De wettelijke bepalingen betreffende de samenstelling van de Nederlandstalige gemengde 
raad van beroep van de Orde der dierenartsen houden niet de verplichting in hetzij in 
diens beslissing hetzij in het proces–verbaal van de terechtzitting waarop de zaak is 
behandeld en berecht, vast te stellen dat een gewoon lid wettig belet of gerechtvaardigd 
afwezig is, zoals wordt vermoed. (Art. 12 Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der 
dierenartsen.) 
27 oktober 2006 D.2005.0028.N nr. 520 

Onpartijdigheid – Tucht – Samenstelling – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van 
beroep. 

Het loutere feit dat de leden–dierenartsen van de gemengde raad van beroep van de Orde 
der dierenartsen zijn aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad wiens 
beslissing wordt bestreden, volstaat niet om bij de tuchtrechtelijk vervolgde dierenarts een 
schijn van partijdigheid te kunnen wekken. (Artikelen 12, eerste lid, en 13, vijfde lid Wet 
19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.) 
8 december 2006 D.2005.0011.N nr. 633 

Tucht – Samenstelling – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van beroep. 

Het feit dat de gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen ook samengesteld 
is uit drie dierenartsen die worden aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad 
van de Orde wiens beslissing wordt bestreden, met uitsluiting van hen die ze gewezen 
hebben, levert geen schending op van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet  (Art. 12, 
eerste lid Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.) 
8 december 2006 D.2005.0011.N nr. 633 

DOUANE EN ACCIJNZEN 
Bevoegdheden – Artikel 4 – A.W.D.A. – Administratie der Douane en Accijnzen – Inning 
van landbouwheffingen – Inwerkingtreding. 

De wijziging van artikel 4, A.W.D.A. door artikel 3 van de wet van 27 december 1993, 
waarbij de administratie der Douane en Accijnzen vanaf 1 januari 1994 onder meer 
bevoegd wordt gemaakt om de inning te verrichten van de landbouwheffingen, en de 
opheffing bij artikel 33 van het K.B. van 30 december 1993 van het K.B. van 25 oktober 
1971, dat de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen voorheen belastte met 
het innen van bedoelde heffingen, hebben geen terugwerkende kracht op de voor de 
inwerkingtreding van het K.B. van 30 december 1993 ontstane en definitief voltrokken 
toestanden. (Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Art. 4 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977; Art. 
32, eerste lid K.B. 30 dec. 1993.) 
9 februari 2006 C.2001.0492.N nr. 85 
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Personen gehouden tot betaling van douaneschuld – Artikelen 4.1 en 4.2, Verordening 
(E.E.G.) nr 1031/88 van 18 april 1988 – Douane en accijnzenwet. 

De artikelen 4.1 en 4.2 van de Verordening (E.E.G.) nr 1031/88 van de Raad van 18 april 
1988 betreffende de vaststelling van de personen die gehouden zijn tot betaling van een 
douaneschuld, laten toe zowel de natuurlijke persoon, orgaan of aangestelde, door wiens 
toedoen de rechtspersoon handelde, die krachtens artikel 257, § 1, A.W.D.A. 
strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor de niet–aanzuivering, hoofdelijk 
aansprakelijk te stellen voor de betaling van de douaneschuld  
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen – Bevoegdheid van de 
strafrechter – Tegenvordering in schadevergoeding wegens onbehoorlijk bestuur. 

Artikel 283, A.W.D.A. geeft de strafrechter niet de bevoegdheid te oordelen over een bij 
wijze van tegenvordering ingestelde vordering tegen de vervolgende partij in 
schadevergoeding wegens onbehoorlijk bestuur. 
14 maart 2006 P.2005.1576.N nr. 148 

Aanwending borgtocht – Ingevorderde sommen – Douane en accijnzenwet. 

Artikel 266, § 2, A.W.D.A. dat bepaalt dat de voor een zaak ingevorderde sommen bij 
voorrang worden aangewend tot betaling van de nalatigheidsinteresten en van de rechten 
en taksen, doet geen afbreuk aan de regeling van de aanwending van de borgtocht bepaald 
bij artikel 275, § 1, A.W.D.A. 
14 maart 2006 P.2005.1576.N nr. 148 

Verplichting tot wederoverlegging van vrijgegeven goederen – Aanwending borgtocht – 
Douane en accijnzenwet. 

Artikel 275, § 1, A.W.D.A. houdt in dat de borgtocht eerst moet worden aangewend tot 
betaling van de tegenwaarde van de vrijgegeven goederen die achteraf niet worden 
wederovergelegd nadat de wederoverlegging ervan werd bevolen, en slechts tot betaling 
van de achteraf opgelegde boete, zo geen wederoverlegging werd bevolen. 
14 maart 2006 P.2005.1576.N nr. 148 

Verplichting tot aanzuivering of wederoverlegging van douanedocumenten – Douane en 
accijnzenwet. 

De in artikel 257, § 1, A.W.D.A. strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting tot 
aanzuivering of wederoverlegging van enigerlei douane– of accijnsdocument waarvan de 
aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore van uitreiking is voorgeschreven, heeft 
betrekking op elke verplichting tot aanzuivering waar die ook is voorgeschreven  
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Accijnsschuld – Wijzigende wet – Werking van de wet in de tijd. 

Wetswijzigingen betreffende de accijnsschuld hebben geen onmiddellijke werking ten 
aanzien van de vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen definitief 
verschuldigde maar nog niet betaalde accijns. (Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 6 en 
42 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop; Artikelen 320 en 324 
Programmawet 22 dec. 2003.) 
18 april 2006 P.2005.1561.N nr. 215 
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Aard – Tijdstip – Opeisbaarheid – Onttrekking of invoer – Accijnsschuld. 

De accijnsschuld bij onttrekking of invoer is geen straf maar een fiscale schuld die 
opeisbaar is op het ogenblik van de onttrekking of de invoer. (Art. 6 Wet 10 juni 1997 
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het 
verkeer daarvan en de controles daarop.) 
18 april 2006 P.2005.1561.N nr. 215 

Recht van verdediging – Opsporing en vaststelling van misdrijven – Douaneambtenaren. 

De loutere omstandigheid dat de douaneambtenaren belast zijn met de opsporing en 
vaststelling van misdrijven inzake douane en accijnzen doet geen afbreuk aan het recht 
van verdediging van de persoon die verdacht wordt van een misdrijf ter zake douane en 
accijnzen  (Artikelen 267 e.v. Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.) 
16 mei 2006 P.2006.0116.N nr. 275 

Aanvullend protocol – Strafbaarstelling – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG 
en de Zwitserse Bondsstaat – Document vereist door een douanevoorschrift – Valsheid en 
gebruik van valse stukken. 

De gemeenrechtelijke strafbaarstelling van de valsheid betreffende een document dat door 
een douanevoorschrift is vereist, is ook een strafbaarstelling van een handeling in strijd 
met de douanewetgeving in de zin van het Aanvullend Protocol betreffende wederzijdse 
administratieve bijstand inzake douanezaken van 9 juni 1997. (Art. 1, b Aanvullend 
Protocol van 9 juni 1997 bij de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondsstaat 
gesloten bij Verordening nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972.; Artikelen 193, 
194, 196, 213 en 214 Strafwetboek.) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Aanvullend protocol – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat – Uitwisseling van informatie – Gebruik – Doel. 

Artikel 11.1 van het Aanvullend Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand 
inzake douanezaken van 9 juni 1997 houdt in dat de met toepassing van de overeenkomst 
verkregen informatie kan worden gebruikt voor strafprocedures wegens niet–naleving van 
douanewetgeving, onverschillig of de overtreding daarvan naar Belgisch recht wordt 
gestraft door het bijzondere douanestrafrecht of het gemene strafrecht. (Art. 11 
Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972..) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Aanvullend protocol – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat – Uitwisseling van informatie – Misdrijf van witwassen – Gebruik. 

Het gebruik van ontvangen informatie voor de vervolging van een witwasmisdrijf, 
gepleegd door of ten gevolge van de schending van een douanevoorschrift, beantwoordt 
eveneens aan het gebruik omschreven in artikel 11.1 van het Aanvullend Protocol 
betreffende wederzijdse administratieve bijstand inzake douanezaken van 9 juni 1997. 
(Art. 505, 3° en 4° Strafwetboek; Art. 11 Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de 
overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 
2840/72 van de Raad van 19 december 1972..) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 
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Bewijswaarde – Processen–verbaal van de ambtenaren – Bijzondere bewijswaarde – 
Vermoedens afgeleid uit vaststellingen. 

De regel van de bijzondere bewijswaarde van de processen–verbaal van de ambtenaren 
betreffende de materiële vaststellingen in zake douane en accijnzen belet niet dat de 
ambtenaren uit de vaststellingen die zij verrichten vermoedens kunnen afleiden die gelden 
als gewone inlichting voor de rechter  (Art. 272 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.) 
20 juni 2006 P.2005.1493.N nr. 339 

Vereisten – Misdrijf – Deelneming. 

Een mededader moet niet het opzet hebben gehad dat vereist is voor het misdrijf waaraan 
hij zijn medewerking verleent maar vereist is enkel dat hij een door de wet bepaalde vorm 
van medewerking aan het misdrijf verleent, hij weet dat hij daaraan zijn medewerking 
verleent en het opzet heeft daaraan zijn medewerking te verlenen  
12 september 2006 P.2006.0416.N nr. 406 

Aansprakelijkheid voor geldboete en kosten – Artikelen 265, § 3, en 266, § 1 – 
Aansprakelijkheid van een rechtspersoon voor zijn orgaan – Douane en accijnzenwet. 

Uit de artikelen 265, § 3, en 266, § 1, Douane en accijnzenwet volgt onder meer dat de 
rechtspersoon hoofdelijk en burgerlijk aansprakelijk is voor de geldboete en kosten ten 
laste van zijn orgaan dat veroordeeld wordt voor een Douane en accijnzenwet–misdrijf en 
tevens met dat orgaan solidair gehouden is tot het betalen van rechten, taksen en 
nalatigheidsinteresten die door dit misdrijf ontdoken zijn. 
12 september 2006 P.2006.0416.N nr. 406 

Misdrijf – Moreel bestanddeel. 

Ook al houdt inzake douane en accijnzen het feit van de overtreding zelf in de regel in dat 
de dader daaraan schuldig moet worden geacht, behoudens overmacht of 
onoverwinnelijke dwaling, en de overtreder dus het wettelijke vermoeden van schuld kan 
doen omkeren, toch neemt dit wettelijk schuldvermoeden niet weg dat de dader weet moet 
hebben gehad van het feit van de overtreding  
12 september 2006 P.2006.0416.N nr. 406 

Aard – Douanemisdrijven – Sluikinvoer – Mededaderschap – Vereiste – Moreel 
bestanddeel. 

Bij het misdrijf van sluikinvoer, dat geen onachtzaamheidmisdrijf of onopzettelijk 
misdrijf is, moet bewezen worden dat de beklaagde wetens en willens de goederen heeft 
ingevoerd waarvan geen aangifte werd gedaan; wat de mededader betreft is tenminste 
vereist en volstaat het dat bewezen wordt dat hij wetens en willens enige door de wet 
bepaalde vorm van medewerking aan het misdrijf heeft verleend. (Art. 220 Douane en 
accijnzenwet 18 juli 1977; Artikelen 66 en 67 Strafwetboek.) 
26 september 2006 P.2006.0604.N nr. 439 

Algemene wet op de douane en accijnzen – Misdrijf – Artikel 272 – Processen–verbaal 
van de douaneambtenaren – Wettelijke bewijswaarde. 

Het proces–verbaal van de douaneambtenaren verdient volle geloof in rechten, tot de 
valsheid ervan bewezen wordt, wat de materiële vaststellingen betreft die door die 
ambtenaren binnen de perken van hun bevoegdheid zijn verricht, zodat de rechter een 
beklaagde niet mag vrijspreken louter op grond dat de telastlegging bij het voor hem 
gedane onderzoek niet naar eis van recht bewezen is gebleven, zonder uitdrukkelijk te 
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constateren dat de valsheid van de vaststelling bewezen is  (Art. 272 Douane en 
accijnzenwet 18 juli 1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 

Douane en accijnzenwet – Materiële overtreding van een wetsvoorschrift – Bedoeling van 
de overtreder – Overmacht of onoverkomelijke dwaling. 

De wetten inzake douane en accijnzen straffen in de regel de gewone schending van de 
voorschriften ter zake, afgezien van het opzet van de overtreder en onverminderd 
overmacht of onoverkomelijke dwaling  (Artikelen 220 e.v. Douane en accijnzenwet 18 
juli 1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 

Algemene wet op de douane en accijnzen – Misdrijf – Artikel 272 – Processen–verbaal 
van de douaneambtenaren – Bewijs – Wettelijke bewijswaarde. 

De bijzondere wettelijke bewijswaarde die art. 272, Douane en Accijnzenwet, aan de 
processen–verbaal van de ambtenaren van dat bestuur toekent, geldt niet voor de 
rechtsbegrippen waarvoor gevolgtrekkingen uit feitelijke gegevens zijn vereist; zij belet 
niet dat, ook al moeten de verklaringen en vaststellingen waarvan de ambtenaren akte 
hebben genomen, tot bewijs van het tegendeel, beschouwd worden als zijnde werkelijk 
verricht in de door de verbalisant gestelde bewoordingen, de oprechtheid van de ene en de 
gevolgtrekkingen uit de andere, wat het bewijs betreft, toch onderworpen blijven aan de 
onaantastbare beoordeling van de bodemrechter  (Art. 272 Douane en accijnzenwet 18 juli 
1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 

Misdrijf – Moreel bestanddeel. 

Ook al is, behalve in geval van overmacht of onoverkomelijke dwaling, de gewone 
schending van de reglementen inzake douane en accijnzen strafbaar, ongeacht het opzet 
van de overtreder, toch moet dat misdrijf, zoals elk ander misdrijf, een moreel bestanddeel 
bevatten, namelijk de wetenschap dat het wordt gepleegd  (Artikelen 220 e.v. Douane en 
accijnzenwet 18 juli 1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 

Invoerrechten – Landbouwheffingen – Communautair douanevervoer – Invordering – 
Bewijs van regelmatigheid van het douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of 
onregelmatigheid werd begaan – Termijn van drie maanden waarbinnen dit bewijs moet 
geleverd worden – Verplichting van het kantoor van vertrek om de aangever te wijzen op 
deze termijn. 

Inzake communautair douanevervoer moet het kantoor van vertrek de aangever verplicht 
wijzen op de termijn van drie maanden waarbinnen aan dit kantoor, ten genoegen van de 
bevoegde autoriteiten, de regelmatigheid van het douanevervoer kan worden bewezen of 
de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan, zodat de 
bevoegde autoriteit slechts tot inning kan overgaan nadat hij de aangever er expliciet op 
gewezen heeft dat hij over drie maanden beschikt om het gevraagde bewijs te leveren en 
wanneer dat bewijs niet binnen deze termijn geleverd is  (Art. 36, derde lid E.E.G.–
Verordening nr 222/77 van de Raad van 13 dec. 1976.) 
24 oktober 2006 P.2005.0698.N nr. 506 

Invoerrechten – Landbouwheffingen – Communautair douanevervoer – Invordering – 
Bewijs van regelmatigheid van het douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of 
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onregelmatigheid werd begaan – Termijn van drie maanden waarbinnen dit bewijs moet 
geleverd worden – Afwezigheid van kennisgeving van deze termijn aan de aangever. 

Inzake communautair douanevervoer moet het kantoor van vertrek de aangever verplicht 
wijzen op de termijn van drie maanden waarbinnen aan dit kantoor, ten genoegen van de 
bevoegde autoriteiten, de regelmatigheid van het douanevervoer kan worden bewezen of 
de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan, zodat de 
bevoegde autoriteit slechts tot inning kan overgaan nadat hij de aangever er expliciet op 
gewezen heeft dat hij over drie maanden beschikt om het gevraagde bewijs te leveren en 
wanneer dat bewijs niet binnen deze termijn geleverd is  (Art. 36, derde lid E.E.G.–
Verordening nr 222/77 van de Raad van 13 dec. 1976.) 
24 oktober 2006 P.2005.0698.N nr. 506 

Aard – Verbeurdverklaring – Wet van 10 juni 1997 – Veroordeling tot de betaling van de 
tegenwaarde bij niet–voortbrenging. 

De veroordeling inzake douane en accijnzen tot betaling van de tegenwaarde van de 
verbeurdverklaarde goederen bij niet–voortbrenging ervan is geen straf, maar het 
civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring  
31 oktober 2006 P.2006.0928.N nr. 531 

Wetswijziging ingevolge artikel 320 Programmawet van 22 dec. 2003 – Draagwijdte van 
de wetswijziging – Artikel 42 Wet Accijnsproducten. 

De wijziging van artikel 42 Wet Accijnsproducten, dat oorspronkelijk bepaalde dat 
ongeacht de bij de artikelen 39, 40 en 41 van deze wet opgelegde straffen de ontdoken 
accijns altijd verschuldigd is, door artikel 320 van de programmawet van 22 december 
2003, ten gevolge waarvan het eerste lid van dat artikel thans bepaalt dat, onverminderd 
de bij de artikelen 39, 40 en 41 bepaalde straffen, de accijns altijd opeisbaar is, met 
uitzondering van de accijns verschuldigd op de accijnsproducten die, naar aanleiding van 
de vaststelling van een overtreding op basis van artikel 39, effectief worden in beslag 
genomen en naderhand worden verbeurdverklaard of, bij wege van transactie, aan de 
Schatkist worden afgestaan, betreft niet de straf voor de overtreding, maar de 
accijnsschuld; deze wetswijziging heeft geen onmiddellijke werking op de vóór de 
inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 42 Wet Accijnsproducten definitief 
verschuldigd geworden accijns  
28 november 2006 P.2006.1047.N nr. 604 

Wetswijziging – Artikel 42 Wet Accijnsproducten – Wetswijziging die niet de straf maar 
enkel de accijnsschuld betreft – Artikel 320 Programmawet van 22 dec. 2003 – Werking 
in de tijd. 

De wijziging van artikel 42 Wet Accijnsproducten, dat oorspronkelijk bepaalde dat 
ongeacht de bij de artikelen 39, 40 en 41 van deze wet opgelegde straffen de ontdoken 
accijns altijd verschuldigd is, door artikel 320 van de programmawet van 22 december 
2003, ten gevolge waarvan het eerste lid van dat artikel thans bepaalt dat, onverminderd 
de bij de artikelen 39, 40 en 41 bepaalde straffen, de accijns altijd opeisbaar is, met 
uitzondering van de accijns verschuldigd op de accijnsproducten die, naar aanleiding van 
de vaststelling van een overtreding op basis van artikel 39, effectief worden in beslag 
genomen en naderhand worden verbeurdverklaard of, bij wege van transactie, aan de 
Schatkist worden afgestaan, betreft niet de straf voor de overtreding, maar de 
accijnsschuld; deze wetswijziging heeft geen onmiddellijke werking op de vóór de 
inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 42 Wet Accijnsproducten definitief 
verschuldigd geworden accijns  
28 november 2006 P.2006.1047.N nr. 604 



– 109 – 

Artikel 270, Douane en accijnzenwet – Douanewet – Taal – Proces–verbaal – Afschrift 
aan overtreder. 

Artikel 270 A.W.D.A. schrijft niet voor dat het afschrift van het origineel proces–verbaal 
dat aan de overtreder wordt bezorgd, dient opgesteld te zijn in een taal die de overtreder 
verstaat  
28 november 2006 P.2006.1047.N nr. 604 

DRUKPERS (POLITIE OVER DE) 
Vrijheid van meningsuiting – Gevolg – Tv–uitzending – Kort geding – Voorlopige 
schorsing. 

De rechter die, om de rechten van een derde daadwerkelijk te beschermen, in kort geding 
de uitzending van een tv–programma voorlopig schorst, miskent de vrijheid van 
meningsuiting niet  (Art. 19 Grondwet 1994.) 
2 juni 2006 C.2003.0211.F nr. 309 

Radio– en televisieomroep – Audiovisuele media – Antwoord reeds in de loop van de 
uitzending vermeld – Begrip – Recht tot antwoord. 

Een natuurlijke persoon die bij name is genoemd in een audiovisuele uitzending van 
periodieke aard, heeft niet het recht de uitzending te vorderen van een antwoord dat hij in 
de loop van die uitzending reeds heeft kunnen vermelden; de uitzending van een dergelijk 
antwoord kan worden geweigerd  (Artikelen 7, eerste lid, en 9 Wet 23 juni 1961.) 
26 juni 2006 C.2005.0570.F nr. 355 

DWANGSOM 
Beslagrechter – Geschil – Bevoegdheid – Tenuitvoerlegging. 

Wanneer de rechter kennis neemt van een geschil betreffende de tenuitvoerlegging van 
een dwangsom, is hij niet bevoegd de onmogelijkheid vast te stellen om aan de 
hoofdveroordeling waarvoor een dwangsom is uitgesproken te voldoen en is hij evenmin 
bevoegd de dwangsom te verlagen of op te heffen  (Artikelen 1385quater en 
1385quinquies Gerechtelijk Wetboek.) 
12 mei 2006 C.2005.0451.F nr. 271 

Beslagrechter – Voorwaarden – Beoordeling – Bevoegdheid – Tenuitvoerlegging. 

In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een dwangsom 
oplegt, behoort het de beslagrechter te bepalen of de voorwaarden voor die dwangsom 
vervuld zijn  (Art. 1498 Gerechtelijk Wetboek.) 
19 mei 2006 C.2005.0389.F nr. 282 

Aard – Veroordeling – B.T.W. – Belastingtegoed – Gerechtelijk bevel – Voorwaarde – 
Terugbetaling. 

Het bevel dat een hof van beroep aan de belastingadministratie geeft om een 
belastingtegoed van de belasting over de toegevoegde waarde terug te betalen, is een 
veroordeling tot betaling van een geldsom die niet met een dwangsom gepaard kan gaan  
(Art. 1385bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1, eerste lid Bijlage Benelux 
Overeenkomst 26 nov. 1973 houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom.) 
2 juni 2006 C.2003.0076.F nr. 307 
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ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED 

GRONDEN 
Beledigend karakter – Overspel – Beoordeling door de feitenrechter. 

Overspel is enkel dan een grond tot echtscheiding wanneer het beledigend is; de 
feitenrechter kan beslissen dat, bij gebrek aan gegevens die het tegendeel bewijzen, het 
overspel beledigend is  (Art. 229 Burgerlijk Wetboek.) 
14 september 2006 C.2005.0196.F nr. 415 

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE 
Maatregelen genomen door de vrederechter – Voorzitter van de rechtbank zetelend in 
kort geding – Bevoegdheid in de tijd – Levensonderhoud. 

De voorzitter van de rechtbank zetelend in kort geding kan voorlopige maatregelen 
bevelen die ingaan vanaf de dagvaarding tot echtscheiding, waardoor reeds uitgevoerde 
maatregelen die door de vrederechter werden bevolen overeenkomstig artikel 223 van het 
Burgerlijk Wetboek komen te vervallen. (Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 221, 
zesde lid en 223 Burgerlijk Wetboek.) 
20 februari 2006 C.2004.0292.N nr. 99 

Maatregelen genomen door de vrederechter – Voorzitter van de rechtbank zetelend in 
kort geding – Bevoegdheid – Levensonderhoud. 

De voorzitter van de rechtbank zetelend in kort geding kan voorlopige maatregelen 
bevelen die verschillend zijn van die welke door de vrederechter werden bevolen, zonder 
dat gewijzigde omstandigheden moeten bewezen zijn. (Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek; 
Artikelen 221, zesde lid en 223 Burgerlijk Wetboek.) 
20 februari 2006 C.2004.0292.N nr. 99 

Toepasselijke regels – Uitkering tot levensonderhoud – Voorafgaande overeenkomst. 

De overeenkomst gesloten in het kader van een echtscheiding door onderlinge 
toestemming, waarbij de ene echtgenoot zich ertoe verbindt om de andere een uitkering 
tot levensonderhoud, die geen wettelijke alimentatieschuld is, te betalen, is uitsluitend 
onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht  (Art. 1288, 4° Gerechtelijk 
Wetboek.) 
20 april 2006 C.2003.0084.N nr. 226 

Wederzijdse vorderingen tot echtscheiding – Provisionele uitkering – Vordering ingesteld 
na de ontbinding van het huwelijk – Bestaan van een andere hangende vordering tot 
echtscheiding – Bevoegdheid. 

Alleen de vrederechter is bevoegd om, na de ontbinding van het huwelijk door een in 
kracht van gewijsde getreden vonnis dat de echtscheiding uitspreekt op vordering van een 
van de echtgenoten, kennis te nemen van een vordering tot het verkrijgen van een 
provisionele uitkering overeenkomstig artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek of de 
afschaffing of wijziging van een reeds voordien toegekende provisionele uitkering als 
voorlopige maatregel, ook al is de vordering tot echtscheiding van de andere echtgenoot 
hangende  (Artikelen 591, 7°, en 1280, eerste en achtste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 
301 Burgerlijk Wetboek.) 
15 september 2006 C.2005.0273.N nr. 418 
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Onderhoudsbijdrage – Eiser – Vaststaand ingevolge definitieve echtscheiding – Overspel. 

De rechter die krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek oordeelt over een 
vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsbijdrage moet rekening houden met de 
aangevoerde overspelige relatie van de echtgenoot die de onderhoudsbijdrage vordert en 
die vaststaat ingevolge een inmiddels definitieve echtscheidingsuitspraak  (Art. 1280 
Gerechtelijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0098.N nr. 672 

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 
Verschillende nationaliteiten – Persoonlijk statuut – Verblijfplaats in verschillende 
landen – Wetsconflict – Toepasselijke wet – Uitkering tot levensonderhoud na 
echtscheiding. 

De wet die op de echtscheiding is toegepast in de Staat waar zij is uitgesproken of erkend 
is, regelt de onderhoudsverplichtingen tussen de uit de echt gescheiden echtgenoten van 
een verschillende nationaliteit en die in verschillende landen verblijven, aangezien de wet 
van de gewone verblijfplaats van de uitkeringsgerechtigde na echtscheiding leidt naar de 
toepassing van de Overeenkomst van 's Gravenhage van 2 oktober 1973 over de 
toepasselijke wet inzake onderhoudsverplichtingen  (Art. 8 Verdrag van Den Haag 2 okt. 
1973.) 
10 februari 2006 C.2004.0517.F nr. 89 

Verschillende nationaliteiten – Persoonlijk statuut – Verblijfplaats in verschillende 
landen – Wetsconflict – Toepasselijke wet – Uitkering tot levensonderhoud na 
echtscheiding. 

Wanneer de ex–echtgenoten niet dezelfde nationaliteit hebben en in verschillende landen 
verblijven, leidt de keuze voor de wet die hun persoonlijk statuut regelt naar de toepassing 
van de wet van de gewone verblijfplaats van de uitkeringsgerechtigde na echtscheiding  
10 februari 2006 C.2004.0517.F nr. 89 

Uitkering na echtscheiding. 

Uit de overweging alleen dat de echtscheiding is opgedrongen aan de echtgenoot wiens 
schuld aan de scheiding niet bewezen is, kan niet wettig worden afgeleid dat de andere 
echtgenoot moet worden geacht de echtgenoot te zijn die verantwoordelijk is voor het 
ophouden van het samenleven. (Artikelen 301, § 1, en 306 Burgerlijk Wetboek.) 
26 mei 2006 C.2004.0438.F nr. 290 

Echtgenoten met dezelfde nationaliteit – Toepasselijke wet – Uitkering na echtscheiding – 
Wettenconflict. 

De vordering tot het verkrijgen van een uitkering na echtscheiding kan alleen worden 
beslecht met toepassing van de wet tot regeling van het personeel statuut van de gewezen 
echtgenoten. Wanneer deze dezelfde nationaliteit hebben, wordt hun personeel statuut 
geregeld door de wet van die gemeenschappelijke nationaliteit  (Art. 3, derde lid 
Burgerlijk Wetboek.) 
26 mei 2006 C.2004.0438.F nr. 290 

Vaststelling – Ingrijpende wijziging in de bestaansmiddelen van de uitkeringsgerechtigde 
echtgenoot – Criteria – Uitkering na echtscheiding. 

Wanneer de rechter uitspraak moet doen over een vordering tot herziening van een 
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uitkering na echtscheiding wegens een ingrijpende wijziging in de toestand van de 
uitkeringsgerechtigde echtgenoot, moet hij rekening houden met de wijziging die zich in 
de bestaansmiddelen van de uitkeringsgerechtigde heeft voorgedaan tussen de uitspraak 
van de echtscheiding en het over de uitkering gewezen vonnis, ook al betreft het geen 
aanzienlijke of ingrijpende wijziging. (Art. 301, § 3 Burgerlijk Wetboek.) 
26 mei 2006 C.2005.0090.F nr. 291 

Aard – Uitkering – Grens. 

De bij artikel 301, § 4, van het Burgerlijk Wetboek vastgestelde grens vormt geen regel 
van openbare orde. (Art. 301, § 4 Burgerlijk Wetboek.) 
23 juni 2006 C.2005.0139.F nr. 350 

Wettigheid – Uitkering – Vaststelling door rechter – Dading tussen de uit de echt 
gescheiden echtgenoten – Grens. 

Geen enkele wetsbepaling verbiedt de uit de echt gescheiden echtgenoten een dading aan 
te gaan over de uitkering die de rechtbank krachtens artikel 301 van het Burgerlijk 
Wetboek aan de echtgenoot die de echtscheiding verkregen heeft toekent uit de goederen 
en de inkomsten van de andere echtgenoot. (Art. 301 Burgerlijk Wetboek.) 
23 juni 2006 C.2005.0139.F nr. 350 

Wettigheid – Uitkering – Overeengekomen vaststelling na echtscheiding. 

Geen enkele wetsbepaling staat eraan in de weg dat de uit de echt gescheiden echtgenoten 
bij overeenkomst de uitkering vaststellen die aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft 
verkregen op de goederen en inkomsten van de andere echtgenoot is verschuldigd. 
(Artikelen 301 en 306 Burgerlijk Wetboek.) 
30 juni 2006 C.2005.0185.F nr. 372 

Uitkering – Wijziging – Overeengekomen vaststelling na echtscheiding. 

De uitkering die na de echtscheiding bij overeenkomst is vastgesteld kan worden 
gewijzigd op voorwaarde dat de partijen een beding van herziening of beperking hebben 
bepaald. (Impliciete oplossing). (Artikelen 307bis en 1134 Burgerlijk Wetboek.) 
30 juni 2006 C.2005.0185.F nr. 372 

Echtscheiding uitgesproken ten laste van de echtgenoten – Hoger beroep van de 
echtgenote – Overschrijving van de echtscheiding ten nadele van de echtgenoot – 
Vernietiging van de echtscheiding ten laste van de echtgenote en toestemming tot  – 
Voorlopige vordering tot onderhoudsuitkering van de echtgenote – Uitkering tot 
levensonderhoud na echtscheiding. 

Wanneer het hof van beroep een vonnis tenietdoet in zoverre het de echtscheiding 
uitspreekt tegen eiseres op grond van art. 229 Burgerlijk Wetboek en, alvorens uitspraak 
te doen over de rechtsvordering tot echtscheiding van de echtgenoten, onderzoekingen 
heeft toegestaan, verantwoordt het bestreden vonnis niet naar recht zijn beslissing tot 
verwerping van de door eiseres ingestelde voorlopige vordering tot onderhoudsuitkering, 
op grond dat  het hof van beroep heeft beslist dat het overspel van de echtgenote bewezen 
is, dat de onderzoekingen slechts toegestaan werden zodat zij zou kunnen bewijzen dat het 
overspel niet beledigend was en dat zij geacht wordt in fout te zijn omdat het overspel 
vermoed wordt beledigend te zijn  (Art. 301 Burgerlijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2006.0171.F nr. 486 
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Bijdrage in het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen – Wettigheid – Wijze 
ambtshalve door de rechter gekozen – Herzieningsclausule – Methode–Renard – 
Vervanging – Levensonderhoud – Verbindende kracht – Echtscheiding door onderlinge 
toestemming – Voorafgaande overeenkomst. 

Indien voor de echtscheiding door onderlinge toestemming de onderhoudsbijdrage van de 
echtgenoten voor de kinderen bij overeenkomst is vastgesteld en deze gegrond is op de 
evolutie van de feitelijke toestand en er geen stukken zijn waaruit de verhoging van de 
kosten voor de kinderen blijkt, mag de rechter die wijze van vaststelling niet door een 
andere wijze van berekening – de zogenaamde "methode–Renard" – waarvan hij vaststelt 
dat het resultaat ervan in casu de werkelijke behoeften van de kinderen overtreft, 
vervangen teneinde de aldus gevraagde verhoging toe te staan. (Art. 1134 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 1288, eerste lid, 3° Gerechtelijk Wetboek.) 
7 december 2006 C.2005.0513.F nr. 630 

ECONOMIE 
Apotheker – Activiteit. 

Ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel 
en ook al hebben zij een maatschappelijke functie, de apothekers oefenen een activiteit uit 
die gericht is op de uitwisseling van goederen of diensten; zij streven op duurzame wijze 
een economisch doel na en zijn aldus in de regel ondernemingen in de zin van artikel 1 
van de Mededingingswet  
2 februari 2006 D.2004.0020.N nr. 71 

EIGENDOM 
Retentierecht. 

De rechtmatige uitoefening van het retentierecht op goederen die niet toebehoren aan de 
schuldenaar van de retentor levert geen schending op van het recht op ongestoord genot 
van eigendom. (Art. 544 Burgerlijk Wetboek.) 
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Tegenwerpelijkheid – Retentierecht. 

Het retentierecht is, met betrekking tot roerende lichamelijke zaken, ook tegenwerpelijk 
aan de eigenaar van de teruggehouden goederen die niet de schuldenaar is, op voorwaarde 
van de goede trouw van de schuldeiser  
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Nalatenschap – Mede–erfgenaam – Onverdeeld aandeel in een goed – Verkoop aan een 
derde – Rechten van de derde – Mede–eigendom. 

In afwachting van de vereffening–verdeling van de nalatenschap kan de koper van een 
onverdeeld aandeel in een goed uit die nalatenschap bij de vereffening en verdeling geen 
rechten als deelgenoot laten gelden op dat goed, doch wel als schuldeiser van de verkoper 
toezien op die verdeling  (Art. 882 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0536.N nr. 673 

Aard – Nalatenschap – Mede–erfgenaam – Onverdeeld aandeel in een goed – Verkoop 
aan een derde – Mede–eigendom – Verdeling. 

De verkoop van zijn onverdeeld aandeel in een goed uit een ruimere nalatenschap door 
een mede–erfgenaam aan een derde heeft steeds een voorwaardelijk karakter en kan de 
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goederen die bij de uiteindelijke vereffening–verdeling van die nalatenschap in de kavel 
van een andere mede–erfgenaam worden geplaatst niet aantasten  (Art. 883 Burgerlijk 
Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0536.N nr. 673 

ENERGIE 
Aard – Elektrische energie – Verplaatsing – Kostenregeling – Beheerder openbaar 
domein – Vergunninghouder – Betaling van de kosten tot het verplaatsen – Miskenning 
van wetsbepalingen – Elektriciteitsleidingen – Weigering. 

Artikel 13, derde lid van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening bepaalt 
slechts ten laste van wie de kosten zijn, wanneer de Staat, de provinciën of de gemeenten 
hun recht tot verwijzing van de leidingen en tot uitvoering van de werken die daarmee 
verband houden uitoefenen, zodat het niet betalen van de kosten van de verplaatsing geen 
strafrechtelijk gesanctioneerde "overtreding van de wet" uitmaakt  (Artikelen 13, derde lid 
en 24, eerste lid Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening.) 
2 februari 2006 C.2005.0164.N nr. 70 

Elektriciteitsvoorziening – Elektrische energie – Overtreding. 

De delictomschrijving "overtreding van deze wet" in artikel 24, eerste lid van de wet van 
10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening heeft uitsluitend betrekking op een handelen 
dat, getoetst aan een in de wet voorkomend gebod of verbod, wederrechtelijk is. (Art. 24, 
eerste lid Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening.) 
2 februari 2006 C.2005.0164.N nr. 70 

Aard – Elektrische energie – Verplaatsing – Kostenregeling – Betaling van de kosten tot 
het verplaatsen – Weigering van vergunninghouder – Vordering van de overheid – 
Elektriciteitsleidingen. 

De burgerlijke rechtsvordering, gegrond op een misdrijf, strekt tot vergoeding van de 
schade die door dat misdrijf werd veroorzaakt. De vordering van de Staat, de provinciën 
of de gemeenten op grond van artikel 13 van de wet van 10 maart 1925 op de 
elektriciteitsvoorziening, tot terugbetaling van voorgeschoten kosten voor werken tot 
wijziging van de schikkingen of het plan van een inrichting, die ten laste zijn van de 
onderneming die de geleiding heeft aangelegd, is geen op een misdrijf gestoelde 
burgerlijke rechtsvordering  (Art. 13, derde lid Wet 10 maart 1925 op de 
elektriciteitsvoorziening.) 
2 februari 2006 C.2005.0164.N nr. 70 

Elektriciteit – Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten – Gebrek in de installatie – 
Levering van een onbewerkt product – Producent. 

De leverancier van een product die door een gebrek in zijn installatie nalaat het normale 
productieproces uit te voeren en een onbewerkt product levert, verliest daardoor niet de 
hoedanigheid van producent. (Art. 2, tweede en derde lid Wet 25 feb. 1991 betreffende de 
aansprakelijkheid voor producten met gebreken.) 
6 april 2006 C.2005.0156.N nr. 209 
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ERFDIENSTBAARHEID 
Gevolg – Niet–uitoefening ervan gedurende dertig jaar – Beperkt gebruik – 
Erfdienstbaarheid van overgang. 

Het beperkte gebruik van een erfdienstbaarheid gedurende een termijn van dertig jaar kan 
tot gevolg hebben dat die erfdienstbaarheid gedeeltelijk tenietgaat en dat ze bijgevolg 
beperkt wordt tot de grenzen waarbinnen zij werd uitgeoefend; mits de materiële 
gesteldheid van de plaats de volledige uitoefening van de erfdienstbaarheid mogelijk 
maakt, kan de omstandigheid dat de eigenaar van het heersend erf, die de 
erfdienstbaarheid uitoefent overeenkomstig zijn titel, en het gebruik ervan beperkt tot wat 
hij nodig heeft en wat hem past, evenwel niet worden beschouwd als een beperkt gebruik 
dat het gedeeltelijk tenietgaan van de erfdienstbaarheid tot gevolg kan hebben. (Art. 708 
Burgerlijk Wetboek.) 
6 januari 2006 C.2004.0358.F nr. 18 

Heersend erf – Dienend erf – Gedeelten van een erf die aan een zelfde eigenaar 
toebehoren – Begrip. 

Een erfdienstbaarheid onderstelt een heersend erf en een dienend erf die aan verschillende 
eigenaars toebehoren; er kan derhalve geen erfdienstbaarheid worden gevestigd tussen 
gedeelten van een erf die aan een zelfde eigenaar toebehoren. (Art. 637 Burgerlijk 
Wetboek.) 
13 oktober 2006 C.2005.0316.N nr. 489 

ERFENISSEN 
Aard van de wettelijke bepalingen – Vereffening en verdeling. 

De regeling in het Burgerlijk en het Gerechtelijk Wetboek van de wijze waarop de 
vereffening–verdeling van een nalatenschap moet verlopen is niet van openbare orde of 
dwingend recht. (Art. 819 Burgerlijk Wetboek; Art. 1205 Gerechtelijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2005.0368.N nr. 157 

Aard – Overdracht van onroerende en roerende onverdeelde rechten door erfgenamen 
aan een niet–erfgerechtigde derde – Uitoefening van het recht van erfuitkoop door één 
van die erfgenamen – Nalatenschap. 

Artikel 841 Burgerlijk Wetboek is een uitzonderingsbepaling die afwijkt van het gemeen 
recht, daar het op grond hiervan mogelijk is de verkrijger het voordeel van een bij wet 
toegestane overeenkomst te ontnemen, teneinde het toe te kennen aan een persoon die 
geen partij is geweest bij die overeenkomst. (Art. 841 Burgerlijk Wetboek.) 
7 september 2006 C.2004.0032.F nr. 395 

Overdracht van onroerende en roerende onverdeelde rechten door erfgenamen aan een 
niet–erfgerechtigde derde – Uitoefening van het recht van erfuitkoop door één van die 
erfgenamen – Nalatenschap – Doel. 

Erfuitkoop strekt ertoe de zaken van de familie te beschermen tegen de vermenging van 
derden, moeilijkheden te voorkomen die door de aanwezigheid van die derden bij de 
verdeling kunnen ontstaan en het behoud van het familiefortuin te bevorderen  (Art. 841 
Burgerlijk Wetboek.) 
7 september 2006 C.2004.0032.F nr. 395 

Overdracht van onroerende en roerende onverdeelde rechten door erfgenamen aan een 
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niet–erfgerechtigde derde – Uitoefening van het recht van erfuitkoop door één van die 
erfgenamen – Gewettigdheid van het belang – Nalatenschap – Belang – Grondslag. 

De gewettigdheid van het belang bij erfuitkoop vloeit niet uitsluitend voort uit de 
hoedanigheid van erfgenaam, maar uit het voornemen van degene die het uitoefent om 
één van de doeleinden te verwezenlijken waarvoor dat uitzonderlijk recht, dat afwijkt van 
het gemeen recht, in het leven is geroepen; die doeleinden zijn niet alleen beperkt tot het 
behoud van de goederen binnen de familie  (Art. 841 Burgerlijk Wetboek.) 
7 september 2006 C.2004.0032.F nr. 395 

Valse oorzaak – Oorzaak – Afstand. 

Het arrest dat op grond van een feitelijke beoordeling, zegt dat de oorzaken van de 
verzakingen aan de nalatenschappen van zijn ouders hierin bestonden dat de verzaker "het 
voorspelbare maar niet vaststaande risico" wilde ontlopen van de "desastreuze financiële 
gevolgen van zijn eventuele strafrechtelijke veroordeling", en niet in de zekerheid van die 
veroordeling, beslist naar recht dat uit zijn latere vrijspraak niet bleek dat die handelingen 
op een valse oorzaak waren gegrond. (Artikelen 1108, 1110 en 1131 Burgerlijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0138.F nr. 482 

Nalatenschap – Mede–erfgenaam – Onverdeeld aandeel in een goed – Verkoop aan een 
derde – Rechten van de derde. 

In afwachting van de vereffening–verdeling van de nalatenschap kan de koper van een 
onverdeeld aandeel in een goed uit die nalatenschap bij de vereffening en verdeling geen 
rechten als deelgenoot laten gelden op dat goed, doch wel als schuldeiser van de verkoper 
toezien op die verdeling  (Art. 882 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0536.N nr. 673 

Nalatenschap – Mede–erfgenaam – Onverdeeld aandeel in een goed – Verkoop aan een 
derde – Verdeling. 

De verkoop van zijn onverdeeld aandeel in een goed uit een ruimere nalatenschap door 
een mede–erfgenaam aan een derde heeft steeds een voorwaardelijk karakter en kan de 
goederen die bij de uiteindelijke vereffening–verdeling van die nalatenschap in de kavel 
van een andere mede–erfgenaam worden geplaatst niet aantasten  (Art. 883 Burgerlijk 
Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0536.N nr. 673 

ERFPACHT (RECHT VAN) 
Wettigheid – Minimumduur – Beding tot beëindiging vóór het verstrijken van de 
minimumduur – Duur. 

De bepaling dat een erfpacht niet mag worden gevestigd voor een termijn korter dan 
zevenentwintig jaar staat niet in de weg dat de partijen in de erfpachtovereenkomst een 
beding opnemen waardoor de overeenkomst kan worden beëindigd, ook al is de 
minimumduur van zevenentwintig jaar niet verstreken, ingeval van een 
insolventieprocedure of ontbinding van de rechtspersoon–erfpachter. (Art. 2 Wet 10 jan. 
1824 over het recht van erfpacht.) 
30 maart 2006 C.2004.0486.N nr. 183 
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EUROPESE UNIE 

ALGEMEEN 
Machten – Gemeenschapsrecht – Rechterlijke macht – Overeenstemming – Scheiding der 
machten – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

PREJUDICIELE GESCHILLEN 
Artikel 234 E.E.G.–Verdrag – Duidelijke akte – Verplichting voor het Hof van Cassatie. 

Het Hof is overeenkomstig artikel 234 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschappen niet verplicht aan het Hof van de Europese Gemeenschappen een 
prejudiciële vraag te stellen, wanneer de uitlegging van een door de instelling van de 
Gemeenschappen genomen akte, duidelijk is  
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Eerdere uitlegging door het Hof van Justitie – Verplichting voor het Hof van Cassatie. 

Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen wanneer het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen reeds krachtens artikel 234 Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschappen een in dat artikel vermelde bepaling heeft 
uitgelegd en het Hof van cassatie zich door deze uitleg voldoende ingelicht acht  (Art. 234 
Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Rechtspunt waarover reeds 
uitspraak is gedaan – Verplichting tot het stellen van de vraag. 

Er is geen grond om aan het Hof van Justitie E.G. een rechtspunt voor te leggen dat het 
reeds in vorige arresten heeft beslecht, ongeacht de aard van de rechtsplegingen die tot 
zijn rechtspraak hebben geleid en zelfs zonder dat de vragen waarover een geding wordt 
gevoerd strikt identiek zijn. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Rechtspunt waarover reeds 
uitspraak is gedaan – Verplichting tot het stellen van de vraag. 

Vermits het Hof van Justitie E.G. in vroegere arresten heeft geoordeeld dat, enerzijds, "het 
gemeenschapsrecht een nationale rechter niet gebiedt, nationale procedureregels die een 
beslissing kracht van gewijsde verlenen buiten toepassing te laten, ook al zou daardoor 
een schending van het gemeenschapsrecht door deze beslissing kunnen worden 
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opgeheven", en, dat anderzijds, "de verplichting van het betrokken orgaan uit hoofde van 
artikel 10 EG, een in strijd met het gemeenschapsrecht tot stand gekomen definitieve 
beslissing opnieuw te onderzoeken, onder meer afhankelijk is gesteld van de voorwaarde 
dat bedoeld orgaan naar nationaal recht bevoegd is om op die beslissing terug te komen", 
is er geen grond om het aldus beslechte rechtspunt opnieuw aan het Hof van Justitie E.G. 
voor te leggen. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Inschrijving van voertuigen – Voertuig ingeschreven in Luxemburg – Hoofdgebruiker met 
woonplaats in België – Voertuig is eigendom van een leasingmaatschappij gevestigd in 
Luxemburg – Gebruiker veroordeeld wegens niet–inschrijving van een voertuig – 
Wegverkeer – Naleving van de artikelen 49 tot 55, E.G.–Verdrag. 

De artikelen 49 tot en met 55, E.G.–Verdrag verzetten zich niet tegen een nationale 
regelgeving van een eerste lidstaat, die een in die Staat woonachtige en werkzame persoon 
verbiedt, op het grondgebied van die Staat een voertuig te gebruiken dat hij heeft gehuurd 
van een in een andere lidstaat gevestigde leasemaatschappij, wanneer dat voertuig niet in 
eerstgenoemde Staat is geregistreerd en het voornamelijk bestemd is om aldaar permanent 
te worden gebruikt dan wel in feite aldus wordt gebruikt  (Art. 2, § 1 K.B. 20 juli 2001; 
Art. 29 Koninklijk besluit tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer.) 
20 september 2006 P.2004.0176.F nr. 426 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Prejudiciële vraag – Verplichting – 
Wijziging – Europese richtlijn 85/337/EEG – Vliegveld – Aanleg – Project – Begrip – Hof 
van Cassatie. 

Wanneer het onderzoek van een middel de vragen doet rijzen of a) een overeenkomst 
tussen de overheid en een privéfirma die werd ondertekend opdat die firma zich zou 
kunnen vestigen op de gronden van een vliegveld met een start– en landingsbaan van 
meer dan 2100m, en die de nauwkeurige omschrijving bevat van de toekomstige 
infrastructuurwerken betreffende de baan zonder dat die wordt verlengd, en voorziet in de 
bouw van een controletoren om vluchten mogelijk te maken in de omstandigheden die zij 
omschrijft, b) of de aanpassingswerken aan de infrastructuur van een bestaande vliegveld 
om het aan te passen aan een geplande toename van nacht– en dagvluchten zonder 
verlenging van de start– en landingsbaan een project zijn in de zin van de richtlijn 
85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu–effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals zij van toepassing was vóór de 
wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997, c) of de 
Lidstaat, aangezien de geplande toename van de activiteit van een vliegveld niet 
rechtstreeks wordt bedoeld door de bijlagen bij de richtlijn 85/337/EEG, niettemin met die 
toename rekening moet houden wanneer hij het mogelijke milieu–effect onderzoekt van 
de wijzigingen in de infrastructuur van dat vliegveld teneinde die toename van de 
activiteit te kunnen opvangen, stelt het Hof die prejudiciële vragen aan het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen  
14 december 2006 C.2004.0582.F nr. 650 

VERDRAGSBEPALINGEN 
Steunmaatregelen – Verplichting – Aanmeldingsplicht – Belastingen – Nationale 
rechterlijke instanties – Miskenning – Bijdragen. 

Wanneer een steunmaatregel met miskenning van de aanmeldingsplicht ten uitvoer is 
gelegd, zijn de nationale rechterlijke instanties in beginsel verplicht de terugbetaling te 
gelasten van de specifiek ter financiering van de tot steun geheven belastingen of 
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bijdragen  (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Uitsluiting – Verenigbaarheid – Gemeenschapsrecht – Heffingen – Nationale bepalingen 
– Niet–afwenteling – Weerlegging – Vermoeden – Terugbetaling. 

Het gemeenschapsrecht staat er niet aan in de weg dat nationale wettelijke bepalingen de 
terugbetaling van in strijd met dat recht toegepaste heffingen uitsluiten, wanneer vaststaat 
dat hij die ze heeft moeten betalen ze daadwerkelijk op anderen heeft afgewenteld, dat het 
vermoeden van niet–afwenteling dus kan weerlegd worden en terugbetaling door de 
voornoemde kan worden gevorderd  (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Steunmaatregelen – Afwenteling op derden – Bewijslast – Strijdige heffingen – 
Terugbetaling. 

Heffingen worden niet vermoed op derden te zijn afgewenteld; hij die de heffingen heeft 
betaald kan niet verplicht worden te bewijzen dat de onverschuldigd betaalde heffingen 
niet op derden zijn afgewenteld  (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Gemeenschapsrecht – Heffingen – Strijdigheid – Bevoegdheid van een Lid–Staat – 
Voorwaarden – Bewijs – Terugbetaling. 

Het gemeenschapsrecht staat eraan in de weg dat een Lid–Staat aan de terugbetaling van 
met dat recht strijdige heffingen een voorwaarde verbindt, zoals dat die heffingen niet of 
niet volledig op derden zijn afgewenteld, waarbij het bewijs dat aan die voorwaarde is 
voldaan door de verzoeker moet geleverd worden  (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 
maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Steunmaatregelen – Nationale rechterlijke instanties – Bevoegdheid – Commissie. 

Het staat aan de Commissie te beoordelen of de steunmaatregelen verenigbaar zijn met de 
gemeenschappelijke markt, maar die bevoegdheid staat los van deze van de nationale 
rechterlijke instanties toe te zien op de vrijwaring van de rechten van de justitiabelen in 
geval van schending van de aanmeldingsplicht  (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 
1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Nieuwe steunmaatregelen – Regelmatigheid – Invoering – Aanmeldingsplicht – 
Commissie – Miskenning. 

Geen nieuwe steunmaatregel kan geacht worden regelmatig te zijn ingevoerd als de EG–
Commissie niet tijdig door de voorafgaande procedure van het voornemen van een Lid–
Staat om hem in te voeren op de hoogte werd gebracht  (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 
maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Steunmaatregelen – Wijzigingen – Aanmeldingsplicht. 

De aanmeldingsplicht voor een steunmaatregel geldt niet enkel voor zijn invoering maar 
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ook voor zijn wijziging; die verplichting geldt ook als, nadat de EG–Commissie heeft 
geoordeeld dat een steunmaatregel geheel of ten dele niet verenigbaar was met het 
Europees recht, een Lid–Staat de vroegere steunmaatregel wijzigt en vervangt door een 
nieuw steunstelsel  (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Tijdstip – Internationale bevoegdheid – Uitbreiding van bevoegdheid – Betwisting van de 
bevoegdheid van de Belgische rechtbank – Burgerlijke zaken. 

De betwisting van de internationale bevoegdheid van de aangezochte rechter kan, zo zij al 
niet voorafgaat aan elk verweer ten gronde, in geen geval nog plaatsvinden na het tijdstip 
van de stellingname die naar nationaal procesrecht als het eerste voor de aangezochte 
rechter voorgedragen verweer is te beschouwen  (Art. 18 Executieverdrag van 27 sept. 
1968 tussen de Staten–leden van de E.E.G. betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de 
wet van 13 jan. 1971.) 
28 april 2006 C.2005.0460.F nr. 249 

Cumulatie – Uitlegging – Betekening – Verordening (E.G.) nr 1348/2000 van de Raad 
van 29 mei 2000 – Gerechtelijk stuk – Verzending – Uitgangspunt – Procestermijn – 
Begin – Wijze. 

De Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 moet aldus worden 
uitgelegd dat, ingeval van cumulatie van de wijze van verzending en betekening van een 
gerechtelijk stuk, van de eerste geldig verrichte betekening moet worden uitgegaan om te 
bepalen wanneer voor de geadresseerde een procestermijn ingevolge een betekening 
begint te lopen  (Artikelen 4 t.e.m. 11 en 14 Verordening Raad E.G. nr. 1348/2000 van 29 
mei 2000.) 
15 mei 2006 C.2004.0043.N nr. 272 

Rangorde – Uitlegging – Betekening – Verordening (E.G.) nr 1348/2000 van de Raad van 
29 mei 2000 – Gerechtelijk stuk – Verzending – Wijzen. 

De Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 moet aldus worden 
uitgelegd dat ze geen enkele rangorde vaststelt tussen de wijzen van verzending en 
betekening van een gerechtelijk stuk, door tussenkomst van een verzendende instantie en 
een ontvangende instantie aangeduid door de lidstaten of aan zich in een andere lidstaat 
bevindende personen rechtstreeks per post, zodat het mogelijk is het op een van deze twee 
wijzen dan wel gelijktijdig op de twee wijzen te betekenen  (Artikelen 4 t.e.m. 11 en 14 
Verordening Raad E.G. nr. 1348/2000 van 29 mei 2000.) 
15 mei 2006 C.2004.0043.N nr. 272 

Schending van het gemeenschapsrecht – Opnieuw onderzoeken van de eindbeslissing – 
Gezag van gewijsde – Gevolg. 

Vermits het Hof van Justitie E.G. in vroegere arresten heeft geoordeeld dat, enerzijds, "het 
gemeenschapsrecht een nationale rechter niet gebiedt, nationale procedureregels die een 
beslissing kracht van gewijsde verlenen buiten toepassing te laten, ook al zou daardoor 
een schending van het gemeenschapsrecht door deze beslissing kunnen worden 
opgeheven", en, dat anderzijds, "de verplichting van het betrokken orgaan uit hoofde van 
artikel 10 EG, een in strijd met het gemeenschapsrecht tot stand gekomen definitieve 
beslissing opnieuw te onderzoeken, onder meer afhankelijk is gesteld van de voorwaarde 
dat bedoeld orgaan naar nationaal recht bevoegd is om op die beslissing terug te komen", 
is er geen grond om het aldus beslechte rechtspunt opnieuw aan het Hof van Justitie E.G. 
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voor te leggen. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Europees Executieverdrag – Internationale bevoegdheid – Verbintenis uit onrechtmatige 
daad – Plaats waar de schade is ingetreden. 

Wanneer de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, met toepassing 
van art. 5, 3°, Executieverdrag moet worden begrepen als de plaats waar de schade is 
ingetreden, is dit de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis rechtstreekse schadelijke 
gevolgen heeft gehad voor degene die hierdoor direct is gelaedeerd, en niet de plaats waar 
de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders daadwerkelijk 
ingetreden schade heeft veroorzaakt of waar de eiser de vermogensrechtelijke gevolgen 
ondervindt van in een andere lidstaat toegebrachte lichamelijke schade  (Art. 5, 3° 
Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten–leden van de E.E.G. betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971.) 
6 oktober 2006 C.2005.0580.N nr. 466 

Verplichting – Geoorloofdheid – Motorvoertuigensector – Verticale overeenkomsten – 
Dealer – Leasingmaatschappij – Verkoop. 

Uit de artikelen 1, w, 2, 1° en 4,1°, b) iii) van de Verordening (EG) nr. 1400/2002 van de 
Commissie van 31 juli 2002 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG–
Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen in de motorvoertuigensector volgt niet kennelijk dat de leveranciers het recht 
hebben aan een dealer op te leggen dat hij niet mag verkopen aan een leasingmaatschappij 
tenzij deze zich ertoe verbindt een minimale termijn van zes maanden verhuring te eisen 
van de lessor. (Art. 1, w, 2, 1° en 4,1°, b), iii Verordening Comm. E.G. nr. 1400/2002 van 
31 juli 2002.) 
6 oktober 2006 C.2005.0266.N nr. 464 

Wijze van beroepsuitoefening – Advocaat – Bevoegdheid – Orde van Advocaten. 

Een Orde van advocaten kan beslissen dat de advocaten niet in dienstverband mogen 
staan en dat zij zonder band van ondergeschiktheid maar alleen als zelfstandigen hun 
hoofdberoep moeten uitoefenen. (Artikelen 437, eerste lid, 4° en 477ter, § 3 Gerechtelijk 
Wetboek; Art. 4, lid 1 E.E.G.–Richtlijn 77/249 van de Raad van 22 maart 1977.) 
6 oktober 2006 C.2005.0394.N nr. 465 

Rechterlijke toetsing – Milieubeleid – Door de wetgever uitgewerkte regelgeving. 

Aangezien een aantal doelstellingen en beginselen van artikel 130 R oud E.G.–Verdrag 
tegen elkaar moeten worden afgewogen en wegens de ingewikkeldheid van de toe te 
passen criteria moet de rechterlijke toetsing noodzakelijkerwijs beperkt blijven tot de 
vraag of de wetgever, bij de vaststelling van een bepaalde regeling, de voorwaarden voor 
de toepassing van deze verdragsbepaling kennelijk verkeerd heeft beoordeeld  (Art. 130 
R.2 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap.) 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N nr. 499 
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ALLERLEI 
Personen gehouden tot betaling van douaneschuld – Artikel 4.2, Verordening (E.E.G.) nr 
1031/88 van 18 april 1988 – Artikelen 39 en 40, TIR–Overeenkomst – Artikel 2.1, c, 
Verordening (E.E.G.) nr 2144/87 van de Raad van 13 juli 1987 – Douanerechten. 

Uit artikel 4.2 van de Verordening (E.E.G.) nr 1031/88 en de artikelen 39 en 40 van de 
TIR–Overeenkomst volgt dat de houder van het carnet TIR, als persoon die 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verplichtingen welke voor aan de rechten 
bij invoer onderworpen goederen voortvloeien uit de voorlopige opslag of de 
gebruikmaking van de douaneregeling waaronder deze goederen zijn geplaatst, één van de 
personen is die gehouden is tot betaling van de douaneschuld bij invoer, indien aan 
rechten bij de invoer onderworpen goederen aan het douanetoezicht worden onttrokken, 
zoal bedoeld in artikel 2.1, c, van Verordening (E.E.G.) nr 2144/87  (Art. 4.2 E.E.G.–
Verordening nr 1031/88 van 18 april 1988; Artikelen 39 en 40 Douaneovereenkomst van 
14 nov. 1975 inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets 
TIR.) 
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Personen gehouden tot betaling van douaneschuld – Artikelen 4.1 en 4.2, Verordening 
(E.E.G.) nr 1031/88 van 18 april 1988. 

De artikelen 4.1 en 4.2 van de Verordening (E.E.G.) nr 1031/88 van de Raad van 18 april 
1988 betreffende de vaststelling van de personen die gehouden zijn tot betaling van een 
douaneschuld, laten toe zowel de natuurlijke persoon, orgaan of aangestelde, door wiens 
toedoen de rechtspersoon handelde, die krachtens artikel 257, § 1, A.W.D.A. 
strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor de niet–aanzuivering, hoofdelijk 
aansprakelijk te stellen voor de betaling van de douaneschuld  
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Vaststelling van overtreding of onregelmatigheid – Artikel 37, TIR–Overeenkomst – 
Douanerechten. 

De vaststelling, door het kantoor van vertrek, dat de goederen niet aan het kantoor van 
doorgang werden aangeboden of de douaneregeling waaronder onder geleide van een 
carnet TIR vervoerde documenten werden geplaatst, niet werd gezuiverd, houdt een 
vaststelling van overtreding of onregelmatigheid in de zin van artikel 37, TIR–
Overeenkomst en artikel 10.3 van de Verordening (E.E.G.) nr 719/91  (Art. 37 
Douaneovereenkomst van 14 nov. 1975 inzake het internationale vervoer van goederen 
onder dekking van carnets TIR; Art. 10.3 E.E.G.–Verordening nr 719/91 van de Raad van 
21 maart 1991 betreffende de toepassing in de Gemeenschap van carnets TIR en van 
carnets ATA als doorvoerdocumenten.) 
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Betaling van rechten en heffingen ter zake van invoer of uitvoer – Organisatie die zich 
garant heeft gesteld voor TIR–vervoer – Artikel 8, TIR–Overeenkomst. 

Artikel 8 van de TIR–Overeenkomst dat de verbintenissen en de aansprakelijkheid regelt 
van de organisatie die zich met betrekking tot een TIR–vervoer garant heeft gesteld, doet 
geen afbreuk aan de verplichting tot betaling die rust op de personen die rechtstreeks de 
rechten en heffingen ter zake van de invoer of uitvoer verschuldigd zijn  (Art. 8 
Douaneovereenkomst van 14 nov. 1975 inzake het internationale vervoer van goederen 
onder dekking van carnets TIR.) 
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 
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Witwasrichtlijn – Autoriteiten – Cel voor Financiële Informatieverwerking – Toepassing. 

De autoriteiten, bedoeld in de artikelen 1 en 6 van de Witwasrichtlijn, zijn de nationale 
autoriteiten die in het bijzonder met de bestrijding van het witwassen van geld zijn belast; 
d.i. in België de Cel voor Financiële Informatieverwerking  (Artikelen 1 en 6 Richtlijn 
91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld.) 
20 juni 2006 P.2006.0527.N nr. 341 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD 

BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT 
Tijdstip – Staking van betaling – Ontbinding – Vereffening – Vennootschap. 

Het tijdstip van staking van betaling door een vennootschap kan worden vastgesteld tot op 
het tijdstip van haar ontbinding, wanneer het vennootschapsvermogen, volgens het 
toepasselijk recht, vereffend wordt, ook zonder dat daartoe door de vennoten een formele 
beslissing tot ontbinding werd genomen  (Art. 12, zesde lid Wet 8 aug. 1997.) 
19 januari 2006 C.2004.0446.N nr. 43 

Staking van betaling – Tijdstip vervroegd voor het faillissementsvonnis. 

Wanneer de rechtbank het tijdstip waarop de gefailleerde wordt geacht te hebben 
opgehouden te betalen vervroegt tot een tijdstip voor het vonnis van faillietverklaring, 
moet zij vaststellen dat de koopman op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en 
dat zijn krediet is geschokt op dat tijdstip waarop zij de staking van betaling vaststelt  
(Art. 12, tweede lid Wet 8 aug. 1997.) 
10 november 2006 C.2006.0274.N nr. 554 

RECHTSPLEGING 
Aard – Recht van verdediging – Vervanging – Gevolgen – Curator. 

De beslissing van de rechtbank van koophandel om een curator te vervangen is een 
rechtsprekende handeling, waarop het algemeen beginsel van het recht van verdediging 
van toepassing is  (Art. 31 Wet 8 aug. 1997.) 
30 juni 2006 C.2006.0298.F nr. 374 

GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) 
Aard – Geldsom – Mogelijkheid – Ontvangst – Verplichting van de lasthebber – 
Lastgeving – Schuldvergelijking. 

De verplichting van de lasthebber om de gelden die hij krachtens de uitvoering van zijn 
volmacht heeft ontvangen aan zijn lastgever af te dragen kan worden aangezien als een 
schuld tot betaling van een geldsom die, in beginsel, in aanmerking komt voor 
schuldvergelijking met een schuldvordering die de lasthebber op de lastgever heeft, ook al 
is die schuldvordering vreemd aan de lastgeving. (Artikelen 1291, 1984 en 1993 
Burgerlijk Wetboek.) 
29 juni 2006 C.2005.0163.N nr. 368 

Akkoordprocedure – Boedelschuld. 

Alleen de schulden die ontstaan uit handelingen door de schuldenaar tijdens de 
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akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris 
inzake opschorting tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling en zijn 
aangegaan voor de homologatie van het akkoord gelden als boedelschulden van het latere 
faillissement. (Art. 44, tweede lid Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.) 
8 september 2006 C.2005.0284.N nr. 397 

Akkoordprocedure – Handelingen, door de schuldenaar verricht met de medewerking, 
machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting. 

Onder handelingen door de schuldenaar tijdens de akkoordprocedure verricht met 
medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting moeten 
worden verstaan die tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling verrichte 
handelingen. (Art. 44, tweede lid Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.) 
8 september 2006 C.2005.0284.N nr. 397 

BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS 
Roerende goederen – Eigendomsoverdracht – Beding van opschorting tot de volledige 
betaling van de prijs – Faillissement van de koper – Verkoop – Terugvordering. 

Wanneer, in geval van verkoop van roerende goederen, in de algemene 
verkoopvoorwaarden die op de factuur vermeld staan een beding tot opschorting van 
eigendomsoverdracht tot de volledige betaling van de prijs opgenomen wordt, is niet 
vereist dat dit beding door de schuldenaar schriftelijk aanvaard wordt opdat het na zijn 
faillissement uitwerking kan hebben. (Art. 101 Wet 8 aug. 1997.) 
25 september 2006 C.2005.0554.F nr. 434 

GERECHTELIJK AKKOORD 
Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen die schuldvorderingen – 
Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord. 

Het arrest dat op grond van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak 
oordeelt dat de partijen overeengekomen zijn samen en op dezelfde zichtrekening 
verschillende onderscheiden verrichtingen uit te voeren, die zij van elkaar afhankelijk 
hebben gemaakt, en dat het algemeen compensatiebeding, waarbij zij hun wederzijdse 
schulden, in omstandigheden waarin bedrog volstrekt uitgesloten is, louter op grond van 
een overeenkomst in een verhouding van samenhang hebben geplaatst, deel uitmaakt van 
een algemene economische verrichting, beslist naar recht dat er tussen de wederzijdse 
schuldvorderingen een zodanige nauwe samenhang bestaat dat ze onderling in 
vergelijking kunnen worden gebracht  (Art. 1298 Burgerlijk Wetboek.) 
7 april 2006 C.2005.0029.F nr. 211 

Nauwe samenhang tussen die schuldvorderingen – Toekenning van de voorlopige 
opschorting – Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord – Niet voor beslag 
vatbaar. 

Uit het onderling verband van de artikelen 1293, 3° Burgerlijk Wetboek en 22 van de wet 
betreffende het gerechtelijk akkoord volgt niet dat, na het vonnis dat de verzoeker de 
voorlopige opschorting van betaling verleent, vergelijking tussen wederzijdse 
schuldvorderingen die door een nauwe samenhang met elkaar verbonden zijn, onmogelijk 
is. (Art. 1293, 3° Burgerlijk Wetboek; Art. 22 Wet 17 juli 1997 betreffende het 
gerechtelijk akkoord.) 
7 april 2006 C.2005.0029.F nr. 211 
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Gevolg – Neerlegging van het verzoekschrift – Gerechtelijk akkoord. 

De neerlegging van een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord doet een samenloop 
ontstaan  
7 april 2006 C.2005.0029.F nr. 211 

Gevolg – Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen die 
schuldvorderingen – Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord. 

Uit de artikelen 13, tweede lid, 21, § 1, en 22 W. 17 juli 1997 volgt niet dat  vergelijking 
van wederzijdse schuldvorderingen die onderling een nauwe samenhang vertonen 
verboden is na de neerlegging van een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord  (Art. 13, 
tweede lid, 21, § 1 en 22 Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.) 
7 april 2006 C.2005.0029.F nr. 211 

Mogelijkheid – Schuldvorderingen waarvoor aangifte werd gedaan – Schulden ontstaan 
tijdens de periode van voorlopige opschorting – Wettelijke schuldvergelijking. 

Wettelijke schuldvergelijking blijft mogelijk tussen een schuldvordering die voortvloeit 
uit een met de debiteur gesloten overeenkomst waarvoor in het gerechtelijk akkoord 
aangifte werd gedaan en een schuld ten opzichte van de debiteur die tijdens de periode 
van voorlopige opschorting is ontstaan ten gevolge van de verdere uitvoering van deze 
overeenkomst die ertoe strekt de continuïteit van de onderneming te verzekeren  
(Artikelen 1289 en 1290 Burgerlijk Wetboek; Art. 9 Wet 17 juli 1997 betreffende het 
gerechtelijk akkoord.) 
1 juni 2006 C.2004.0564.N nr. 303 

MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN 

Oude en nieuwe wet – Verduistering of verberging van activa – Artikel 577, 2°, 
Faillissementswet 1851 – Artikel 489ter, 1° SW, ingevoegd bij artikel 120, 
Faillissementswet 1997. 

Ook vóór de faillissementswet van 8 augustus 1997, in werking getreden op 1 januari 
1998, waren de ontdraging van activa en de niet–tijdige aangifte van faillissement 
strafbaar en zij zijn dit nog steeds  (Artikelen 489bis, 4° en 489ter, 1° Strafwetboek.) 
28 november 2006 P.2006.1177.N nr. 607 

Niet–aangifte van faillissement – Oude en nieuwe wet – Artikel 574, 4°, Faillissementswet 
1851 – Artikel 489bis, 4° Sw., ingevoegd bij artikel 119, Faillissementswet 1997. 

Ook vóór de faillissementswet van 8 augustus 1997, in werking getreden op 1 januari 
1998, waren de ontdraging van activa en de niet–tijdige aangifte van faillissement 
strafbaar en zij zijn dit nog steeds  (Artikelen 489bis, 4° en 489ter, 1° Strafwetboek.) 
28 november 2006 P.2006.1177.N nr. 607 

ALLERLEI 
Rechter–commissaris – Toezichtsplicht – Beoordeling – Inhoud. 

De algemene toezichtsplicht die rust op de rechter–commissaris impliceert dat hij er op 
toeziet, in het belang van de failliet en de schuldeisers, dat de curator de wettelijke 
verplichtingen naleeft die in het bijzonder het goede beheer en de correcte vereffening van 
het faillissement moeten waarborgen  
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21 april 2006 C.2004.0614.N nr. 230 

Staat – Rechter–commissaris – Fout in de toezichtsbevoegdheid – Beoordeling. 

De Belgische Staat is aansprakelijk voor de fout die de rechter–commissaris in het raam 
van zijn toezichtsbevoegdheid begaat en die schade veroorzaakt. Deze fout moet worden 
beoordeeld in verhouding tot de redelijkerwijze zorgvuldige en vooruitziende rechter–
commissaris die in dezelfde omstandigheden verkeert  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek.) 
21 april 2006 C.2004.0614.N nr. 230 

GEESTESZIEKE 
Vonnis in hoger beroep – Rechtbank van eerste aanleg – Verzet. 

Artikel 30, § 1, W. 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de 
geesteszieke, krachtens hetwelk tegen de vonnissen van de vrederechter geen verzet kan 
worden gedaan, is niet van toepassing op vonnissen die de rechtbank van eerste aanleg in 
hoger beroep heeft gewezen. (Art. 30, § 1er Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van 
de geesteszieke.) 
23 oktober 2006 C.2005.0582.F nr. 504 

GEESTRIJKE DRANKEN 
Nieuwe wet – Vergunningsrecht – Afschaffing van de telastlegging niet–betaling van het 
vergunningsrecht. 

Ofschoon de Wet van 17 mei 2004 tot wijziging van de Wet van 28 december 1983 
betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, 
inwerkinggetreden op 14 juni 2004, het vergunningsrecht handhaaft, schaft zij 
daarentegen de heffing af die noodzakelijk is voor de inning ervan en heft zij bijgevolg 
alle bepalingen op die het niet betalen ervan beteugelden  
20 september 2006 P.2006.0573.F nr. 427 

Exploitatie van een slijterij van geestrijke dranken – Verplichting om de vergunning te 
verkrijgen en het vergunningsrecht te betalen – Onderscheiden gedragingen – Aanhouden 
van telastlegging ontbreken vergunning en afschaffing van telastlegging niet betalen van 
het vergunningsrecht. 

De exploitatie van een slijterij van geestrijke dranken zonder het indienen van de daartoe 
vereiste aangifte en het verzuim om het vergunningsrecht te betalen zijn twee 
onderscheiden gedragingen; het aanhouden van de eerste telastlegging belet de 
retroactieve toepassing niet van de wet waarbij de tweede telastlegging wordt afgeschaft. 
20 september 2006 P.2006.0573.F nr. 427 

K.B. 3 april 1953 – Accijnzen – Slijterijen van gegiste dranken – Voorwaarden – 
Voetbalkantine – Artikel 17 – Begrip – Openingsbelasting – Toepassing. 

Een kantine die in het kader van de activiteiten van een voetbalclub wordt geëxploiteerd, 
waarvan gebleken is dat zij hoofdzakelijk dient om de dorst te lessen van de deelnemers 
aan de sportwedstrijden, – waarbij ieder van de leden van de feitelijke vereniging zijn 
consumpties aan inkoopprijs betaalt –, wordt gelijkgesteld met een voor het publiek 
toegankelijke ruimte en de verantwoordelijke met een slijter; zij is onderworpen aan een 
voorafgaande verklaring op het accijnskantoor en aan de daarmee samengaande 
openingsbelasting en is geen eigenlijke private kring waarvan de toegang gereglementeerd 
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is en welke niet uitsluitend of hoofdzakelijk opgericht is noch bezocht wordt om sterke of 
gegiste dranken te gebruiken. (Art. 17, §§ 1 en 2 K.B. van 3 april 1953 gecoördineerde 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.) 
15 november 2006 P.2006.0788.F nr. 562 

GEMEENSCHAP EN GEWEST 
Bescherming van het leefmilieu – Bestrijding van de geluidshinder – Geluidshinder 
veroorzaakt door het luchtverkeer – Luchtruim – Bevoegdheid van de federale Staat – 
Bevoegdheid – Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De soevereiniteit van de federale Staat over het luchtruim heeft niet tot gevolg dat het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet met inachtneming van het proportionaliteitsbeginsel, 
voor het aan de grond waargenomen geluid grenswaarden zou mogen vaststellen die niet 
mogen worden overschreden door de vliegtuigen die in het luchtruim boven dat gewest 
vliegen  (Artikelen 6, § 1, II, eerste lid, 1°, en 78 Bijzondere wet tot hervorming der 
instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Artikelen 1, 2, 4, 7, tweede 
lid, 8, eerste lid, en 38 Bijzondere Wet 12 jan. 1989 met betrekking tot de Brusselse 
instellingen; Art. 9 Ordonnantie Brussels hoofdstedelijk gewest van 17 juli 1997 
betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving.) 
21 december 2006 C.2005.0464.F nr. 669 

Bescherming van het leefmilieu – Bestrijding van de geluidshinder – Geluidshinder 
veroorzaakt door het luchtverkeer – Bevoegdheid van de federale Staat – Luchthaven 
Brussel–Nationaal – Uitrusting en uitbating – Bevoegdheid – Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

De bevoegdheid waarover alleen de federale Staat beschikt om de uitrusting en de 
uitbating van de luchthaven Brussel–Nationaal te regelen sluit de bevoegdheid van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet uit om, met inachtneming van het 
proportionaliteitsbeginsel, normen inzake leefmilieu betreffende de geluidshinder uit te 
vaardigen, zelfs als die zou veroorzaakt zijn door het luchtverkeer dat een gevolg is van 
de uitbating van die luchthaven  (Art. 9 Ordonnantie Brussels hoofdstedelijk gewest van 
17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving; Art. 6, § 
1, X, eerste lid, 7° Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. 
bij de wet van 8 aug. 1988; Artikelen 4, en 8, eerste lid Bijzondere Wet 12 jan. 1989 met 
betrekking tot de Brusselse instellingen.) 
21 december 2006 C.2005.0464.F nr. 669 

Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Bescherming van het leefmilieu – Bestrijding van de 
geluidshinder – Geluidshinder veroorzaakt door het luchtverkeer – Bevoegdheid van de 
federale Staat – Luchthaven Brussel–Nationaal – Uitrusting en uitbating – Bevestiging 
van nauw verbonden bevoegdheden – Bevoegdheid – Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 
Onduidelijk middel. 

Het middel dat gegrond is op de bewering dat de bevoegdheid van de federale Staat 
inzake uitrusting en uitbating van de luchthaven Brussel–Nationaal en die van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de strijd tegen de geluidshinder nauw verbonden 
zijn, maar niet preciseert waarom die bevoegdheden dermate vervlochten zijn dat zij enkel 
nog in samenwerking zouden kunnen uitgeoefend worden, is onduidelijk en derhalve 
niet–ontvankelijk  
21 december 2006 C.2005.0464.F nr. 669 
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GEMEENSCHAPS– EN GEWESTBELASTINGEN 
Beoordelingscriteria – Heffing op de waterverontreiniging – Heffingsregeling – 
Hoedanigheid van de heffingsplichtige – Vlaams Gewest. 

De heffingsregeling vervat in de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren laat de 
hoedanigheid van heffingsplichtige, die voortvloeit uit de afname van water op het 
grondgebied van het Vlaams Gewest van een openbaar distributienet, niet afhangen van 
de omstandigheid dat de afnemer het afgenomen water heeft gebruikt of geloosd, noch 
van de omstandigheid dat de afnemer een openbare watervoorzieningsmaatschappij is of 
niet. (Art. 35bis, § 3, eerste en tweede lid Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van 
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.) 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N nr. 499 

Heffing op de waterverontreiniging – Heffingsregeling – Verenigbaarheid met artikel 
172, Gw. – Vlaams Gewest. 

Indien de heffing op de waterverontreiniging wordt gevestigd ten name van de 
onweerlegbaar vermoede heffingsplichtige, is deze gehouden tot betaling van de heffing, 
die hij echter kan verhalen op de werkelijke verbruiker indien hij zelf niet de werkelijke 
verbruiker is; de werkelijke verbruiker wordt niet vrijgesteld van de heffing wanneer deze 
heffing niet te zijnen laste wordt gevestigd, en geniet dan ook geen voorrecht in de zin 
van artikel 172 van de Grondwet. (Art. 35bis, § 3, eerste en tweede lid Wet van 26 maart 
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.) 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N nr. 499 

Heffing op de waterverontreiniging – Heffingsregeling – Verenigbaarheid met artikel 130 
R.2 oud EG–Verdrag – Vlaams Gewest. 

De heffingsregeling waarin artikel 35bis, § 3, van de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren voorziet, is niet kennelijk in strijd met artikel 130 R.2 oud EG–
Verdrag nu deze regeling het beginsel van dat verdrag "de vervuiler betaalt" als 
uitgangspunt heeft, en dit beginsel verwezenlijkt hetzij rechtstreeks wanneer de 
heffingsplichtige de werkelijke verbruiker is, hetzij onrechtstreeks wanneer de 
onweerlegbaar vermoede heffingsplichtige niet of slechts ten dele de werkelijke 
verbruiker is, doordat de heffingsplichtige hoe dan ook verhaal heeft op de werkelijke 
verbruiker, waardoor deze uiteindelijk de heffing draagt. (Art. 35bis, § 3, eerste en tweede 
lid Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging; Art. 130 R.2 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap.) 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N nr. 499 

GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN 

GEMEENTEBELASTINGEN 
Rechtbank – Ontvankelijk – Administratieve beslissing – Bevoegdheid – Beroep – 
Bezwaarschrift. 

Het beroep van de belastingplichtige bij de rechtbank brengt de ontvankelijkheid van het 
door de administratieve beslissing aangenomen bezwaarschrift niet in het gedrang en legt 
aan het gerecht uitsluitend de vraag naar de gegrondheid van dat bezwaarschrift voor  
(Artikelen 17, 18 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
20 januari 2006 F.2005.0010.F nr. 47 

Vereisten – Belasting die slechts één enkele belastingplichtige treft – Verenigbaarheid 
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met de gelijkheid inzake belastingen. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie 
inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling 
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. De al of niet aanwezigheid van 
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel. Die grondwettelijke regels worden niet geschonden door 
het loutere feit dat de belasting slechts één enkele belastingplichtige treft  (Artikelen 10, 
11 en 172 Grondwet 1994.) 
8 juni 2006 F.2004.0050.N nr. 319 

Industriële ruïnes. 

De in de belastingverordening bedoelde installaties vallen niet onder de jaarlijkse 
belasting, verschuldigd door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die eigenaar is 
van op het grondgebied van de stad gelegen ruïnes van industriële gebouwen, die al dan 
niet zichtbaar zijn van op de openbare weg, wanneer zij voor andere activiteiten worden 
aangewend, zonder dat de activiteiten waarnaar de omschakeling geschiedt, van 
industriële aard dienen te zijn. (Artikelen 1 en 2 Belastingverordening van 14 feb. 1995 
van de stad La Louvière.) 
14 september 2006 F.2005.0064.F nr. 416 

Personenbelasting – Bestuur – Aanvullende gemeentebelasting – Doorstorting – Fout – 
Laattijdigheid – Ontstentenis. 

Het niet of laattijdig doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting maakt slechts een fout uit in hoofde van het bestuur wanneer blijkt dat 
het, alle omstandigheden in acht genomen, kennelijk niet gehandeld heeft binnen een 
redelijke termijn. (Art. 469, eerste lid WIB92.) 
27 oktober 2006 C.2003.0584.N nr. 518 

Ongrondwettigheid. 

De ongrondwettigheid van één van de artikelen van een belastingverordening maakt de 
gehele belastingverordening nietig, wanneer de bepalingen ervan een onsplitsbaar geheel 
vormen, daar zij alle betrekking hebben op een belasting die in strijd met het 
gelijkheidsbeginsel is ingevoerd  (Artikelen 10, 11, 159 en 172 Grondwet 1994.) 
16 november 2006 F.2005.0072.F nr. 570 

Vereisten – Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie op 
het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale 
behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor 
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet 
aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de 
gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
17 november 2006 F.2004.0015.N nr. 574 

PROVINCIEBELASTINGEN 
Belasting op sigarettenautomaten – Gelijkheid en niet–discriminatie voor de belasting – 
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Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Objectieve en 
redelijke verantwoording. 

De regels van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, van de niet–discriminatie in het 
genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden alsook van de gelijkheid 
voor de belasting, staan er niet aan in de weg dat een onderscheid wordt gemaakt tussen 
categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke 
verantwoording bestaat; de al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet 
worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
30 november 2006 F.2005.0103.F nr. 616 

GENEESKUNDE 

GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN) 
Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Anonieme aangifte – Ernstige 
aanwijzingen die de maatregel rechtvaardigen – Feitelijke beoordeling – Verdovende 
middelen – Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang. 

De aanwending van de onderzoeksbevoegdheden die bij art. 6bis Drugwet zijn bepaald, 
hangt niet af van een aangifte waarvan de bron bekend zou zijn, noch van het verkrijgen 
van gegevens die het bestaan van een handel in verdovende middelen aantonen; de 
bodemrechter beoordeelt in feite het ernstig karakter van de aanwijzingen waarover de 
speurders op grond van inlichtingen uit een niet–geïdentificeerde bron beschikten en wat 
dat betreft kan hij eveneens rekening houden met de vorm en de inhoud van de inlichting 
alsook met de omstandigheden waarin zij is verkregen  
4 januari 2006 P.2005.1417.F nr. 6 

Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Hotelkamer – Verdovende middelen – 
Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang. 

Art. 6bis Drugwet, staat de huiszoeking zonder bevel tot huiszoeking toe van om het even 
welke plaats die voor de verkoop of de aflevering van dergelijke stoffen is bestemd, zodra 
de speurders, vóór de huiszoeking, over ernstige en objectieve aanwijzingen over het 
bestaan van een misdrijf met betrekking tot onrechtmatig bezit van verdovende middelen 
met het oog op verkoop, beschikken  
4 januari 2006 P.2005.1417.F nr. 6 

Strafbaarstelling – Teelt van cannabis – Andermans gebruik – Verdovende middelen – 
Verkoop – Grondslag. 

De teelt van cannabis voor verkoop en de teelt van cannabis voor andermans gebruik is 
strafbaar op grond van artikel 2bis Drugswet en artikel 26bis, 4° van het koninklijk besluit 
van 31 december 1930  (Art. 2bis Wet 24 feb. 1921; Artikelen 26bis, 4° en 28 K.B. 31 
dec. 1930.) 
10 januari 2006 P.2005.0812.N nr. 25 

Gevolg – Persoonlijk gebruik – Bestraffing – Cannabis – Misdrijf – Andere misdrijven – 
Verdovende middelen. 

De artikelen 26bis, 2° en 28 van het koninklijk besluit van 31 december 1930 die een 
minder zware straf stellen op de invoer, vervaardiging, vervoer, aanschaf en bezit van 
slaap– en verdovende middelen die betrekking hebben op cannabis alsmede op de teelt 
van cannabisplanten voor persoonlijk gebruik, doen geen afbreuk aan de strafbaarheid van 
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andere dan voor persoonlijk gebruik gepleegde misdrijven met betrekking tot cannabis  
(Artikelen 2bis en 2ter Wet 24 feb. 1921; Artikelen 26bis, 2°, 3°, 4° en 28 K.B. 31 dec. 
1930.) 
10 januari 2006 P.2005.0812.N nr. 25 

Gevolg – Strafbaarstelling – Bestraffing – Misdrijf – Verdovende middelen. 

De bestraffingschaal van de artikelen 26bis, 2°, 3°, en 4° van het koninklijk besluit van 31 
december 1930 doet geen afbreuk aan de strafbaarheid van misdrijven met betrekking tot 
cannabis  (Artikelen 2bis en 2ter Wet 24 feb. 1921; Artikelen 26bis, 2°, 3°, 4° en 28 K.B. 
31 dec. 1930.) 
10 januari 2006 P.2005.0812.N nr. 25 

Bezit – Misdrijf "ten aanzien van" een minderjarige – Misdrijf – Verdovende middelen. 

Door te bepalen dat de straf geleidelijk kan worden verzwaard gelet op de leeftijd van de 
persoon "ten aanzien waarvan" de overtreding van de artikelen 1 en 2bis, Drugwet werd 
gepleegd, heeft de wetgever een verhoogde bescherming van de minderjarigen wegens 
hun grotere kwetsbaarheid op het oog gehad; die bescherming gaat ervan uit dat het ten 
laste gelegde bezit voor de minderjarige gevaarlijk kan zijn en houdt bijgevolg in dat, 
ofwel de minderjarige over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om zich bewust 
te zijn van de feiten die in zijn aanwezigheid worden gepleegd, ofwel dat de verdovende 
middelen in zijn aanwezigheid werden gebruikt zodat hij rechtstreeks het risico loopt 
bepaalde gevolgen ervan te ondergaan  (Artikelen 1 en 2bis Wet 24 feb. 1921.) 
8 februari 2006 P.2005.1543.F nr. 83 

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Uitvoer en invoer van dezelfde verdovende middelen 
– Beginsel "non bis in idem" – Toepassing. 

Het relevante criterium voor de toepassing van artikel 54 van de Schengen–
uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 is de gelijkheid van de materiële feiten, 
begrepen als het bestaan van een geheel van feiten die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, ongeacht de juridische kwalificatie van deze feiten of het beschermde 
rechtsbelang; strafbare feiten van uitvoer en invoer van dezelfde verdovende middelen 
waarvoor in verschillende staten die partij zijn bij deze overeenkomst, vervolging is 
ingesteld, dienen in beginsel te worden beschouwd als "dezelfde feiten" in de zin van dit 
artikel 54, maar het is aan de bevoegde nationale instanties om dit uiteindelijk te 
beoordelen  
16 mei 2006 P.2004.0265.N nr. 273 

UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE 
Patiënt – Geneesheer – Gebrek aan voorlichting – Aansprakelijkheid. 

Door geen passende voorlichting te verstrekken voor de operatie begaat de geneesheer een 
fout waarvoor hij aansprakelijk is, mits de patiënt het oorzakelijk verband tussen die fout 
en de werkelijk geleden schade aantoont  (Art. 1382 Burgerlijk Wetboek.) 
12 mei 2006 C.2005.0021.F nr. 270 

Kennisgeving – Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting zonder opzegging – Omschrijving – 
Dringende reden – Andere gegevens. 

De dringende reden ter verantwoording van de afzetting zonder opzegging van een 
ziekenhuisgeneesheer, moet in de kennisgeving derwijze worden omschreven dat de 
ontslagen ziekenhuisgeneesheer op de hoogte wordt gebracht van de feiten die hem ten 
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laste worden gelegd en dat de rechter het ernstige karakter van de aangevoerde reden kan 
beoordelen en kan nagaan of de voor hem ingeroepen redenen dezelfde zijn als die welke 
medegedeeld werden aan de ontslagen geneesheer; de kennisgeving mag evenwel worden 
aangevuld met verwijzing naar andere gegevens, voor zover het geheel de mogelijkheid 
biedt met zekerheid en nauwkeurigheid de motieven die aanleiding gaven tot het ontslag 
te beoordelen  (Art. 125, 4de, 5de, 6de, 7de, 8ste en 9de lid Gecoördineerde wet op de 
ziekenhuizen 7 aug. 1987.) 
2 oktober 2006 C.2004.0596.N nr. 453 

BEROEPSORDEN 
Artikel 6.1 – Raad van beroep – Gelding – Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 
rechter – Algemeen rechtsbeginsel – Orde der geneesheren – Provinciale raad – Verdrag 
Rechten van de Mens. 

Het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, 
bevestigd in artikel 6.1 E.V.R.M., geldt voor alle rechtscolleges, zo ook voor de 
provinciale raad en voor de raad van beroep van de Orde der geneesheren  
8 september 2006 D.2005.0014.N nr. 399 

Doeleinde – Onderzoeksrechter – Lid van de Provinciale Raad – Ondervraging van een 
arts – Aanwezigheid van dat lid – Orde der geneesheren. 

Het lid van de provinciale raad van de Orde der geneesheren dat aanwezig is bij bepaalde 
akten van de strafrechtspleging, zoals de ondervraging van de arts, tegen wie een 
strafrechtelijk onderzoek wordt gevoerd, door de onderzoeksrechter, doet zulks tot 
vrijwaring van de rechten en de belangen van de patiënten van die arts maar neemt aldus 
niet deel aan de uitoefening van het strafonderzoek  
8 september 2006 D.2005.0014.N nr. 399 

Samenstelling – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van beroep. 

Het feit dat de gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen ook samengesteld 
is uit drie dierenartsen die worden aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad 
van de Orde wiens beslissing wordt bestreden, met uitsluiting van hen die ze gewezen 
hebben, levert geen schending op van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet  (Art. 12, 
eerste lid Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.) 
8 december 2006 D.2005.0011.N nr. 633 

Onpartijdigheid – Samenstelling – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van beroep. 

Het loutere feit dat de leden–dierenartsen van de gemengde raad van beroep van de Orde 
der dierenartsen zijn aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad wiens 
beslissing wordt bestreden, volstaat niet om bij de tuchtrechtelijk vervolgde dierenarts een 
schijn van partijdigheid te kunnen wekken. (Artikelen 12, eerste lid, en 13, vijfde lid Wet 
19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.) 
8 december 2006 D.2005.0011.N nr. 633 

GERECHTSKOSTEN 

ALGEMEEN 
Onteigening ten algemenen nutte – Terugvorderbaarheid – Kosten – Technisch 
raadsman. 

Het arrest dat de kosten van een technisch raadsman niet beschouwt als gerechtskosten en 
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het noodzakelijke oorzakelijk verband vaststelt tussen de onteigening ten algemenen nutte 
en de voornoemde kosten die door de onteigende zijn gemaakt, verantwoordt zijn 
beslissing naar recht dat die kosten opgenomen moeten  worden in de billijke 
schadeloosstelling die aan de onteigende wordt toegekend  (Art. 16 Grondwet 1994.) 
5 mei 2006 C.2003.0068.F nr. 257 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Vergoeding – Advocatenkosten en –honorarium – Extracontractuele fout – Schade. 

Het honorarium en de kosten van een advocaat die de benadeelde van een 
extracontractuele fout heeft betaald, kunnen een te vergoeden bestanddeel van zijn schade 
uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de benadeelde de mogelijkheid te bieden om 
zijn rechten op vergoeding van zijn schade te doen gelden  (Artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek.) 
16 november 2006 C.2005.0124.F nr. 568 

Rechtsvordering – Wettelijke schuldenaar – Vergoedingen – Instellingen – Personeelslid 
– Gemeenschappen – Arbeidsongeval – Overheidspersoneel – Gerechtskosten. 

In een geschil over de toekenning van vergoedingen wegens een opgelopen 
arbeidsongeval, ten gunste van een lid van het personeel van besturen, diensten of 
instellingen die zijn georganiseerd namens en door de gemeenschappen dient de 
betrokken gemeenschap in de gerechtskosten te worden veroordeeld  (Art. 16, eerste lid 
Arbedisongevallenwet Overheidspersoneel; Artikelen 24, 28 en 3, 2°, e K.B. 24 jan. 
1969.) 
27 november 2006 S.2006.0011.N nr. 601 

STRAFZAKEN 
Veroordeling in de kosten – Motivering. 

Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusie moet de rechter de veroordeling in de kosten 
niet motiveren  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
17 januari 2006 P.2005.1118.N nr. 38 

Verscheidene daders – Hoofdelijkheid – Veroordeling in de kosten. 

Alleen zij die wegens een zelfde misdrijf door een zelfde vonnis of arrest zijn 
veroordeeld, zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten  (Art. 50, eerste en tweede lid 
Strafwetboek.) 
15 maart 2006 P.2005.1488.F nr. 153 

Motiveringsplicht – Wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen – Hoofdelijkheid – 
Vrijstelling. 

Artikel 50, Strafwetboek, dat bepaalt dat alle wegens een zelfde misdrijf veroordeelde 
personen hoofdelijk gehouden zijn tot teruggave en schadevergoeding en ook dat ze 
hoofdelijk gehouden zijn tot de kosten wanneer zij door een zelfde vonnis of arrest zijn 
veroordeeld, maar dat de rechter alle veroordeelden of enige van hen kan vrijstellen van 
de hoofdelijkheid mits hij de redenen van de vrijstelling opgeeft en het door ieder 
persoonlijk te dragen aandeel in de kosten bepaalt, vereist niet dat de rechter de redenen 
vermeldt waarom hij de wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen of enige van 
hen niet vrijstelt van de hoofdelijkheid. (Art. 50 Strafwetboek; Artikelen 162 en 176 
Wetboek van Strafvordering.) 
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18 april 2006 P.2006.0011.N nr. 217 

Hof van beroep – Verzet van de beklaagde – Verstek te wijten aan de opposant – 
Veroordeling in de door het verzet veroorzaakte gerechtskosten – Arrest dat definitief 
uitspraak doet over de strafvordering en de uitspraak over de burgerlijke 
rechtsvorderingen aanhoudt – Kosten van het vonnis over de burgerlijke 
rechtsvorderingen – Veroordelend arrest – Verstek van de beklaagde. 

De kosten van het verzet van de beklaagde tegen een bij verstek gewezen arrest hebben 
betrekking op de beslissing over de strafvordering; aangezien het arrest op verzet 
definitief daarover uitspraak doet terwijl het beslist om de uitspraak aan te houden over de 
burgerlijke rechtsvorderingen, veroordeelt het de beklaagde rechtens tot de kosten van het 
verzet, wanneer het vaststelt dat het verstek aan hem te wijten is, terwijl het de kosten van 
de beslissing over de burgerlijke rechtsvorderingen aanhoudt. (Art. 50 Strafwetboek; 
Artikelen 187, zesde lid, en 211 Wetboek van Strafvordering.) 
26 april 2006 P.2006.0214.F nr. 241 

Hof van beroep – Verzet van de beklaagde – Arrest dat uitspraak doet over de 
gegrondheid van het verzet – Strafvordering vervallen – Verstek te wijten aan de 
opposant – Veroordeling in de door het verzet veroorzaakte gerechtskosten – 
Veroordelend arrest – Verstek van de beklaagde. 

Wanneer het hof van beroep uitspraak doet over de gegrondheid van het verzet van de 
beklaagde, moet het hem veroordelen in de gerechtskosten die door dat verzet zijn 
veroorzaakt, inbegrepen de kosten van de uitgifte en van betekening van de bij verstek 
gewezen beslissing, zelfs indien het de strafvordering vervallen verklaart, wanneer het 
vaststelt dat het verstek aan de opposant te wijten is. (Art. 50 Strafwetboek; Artikelen 
187, zesde lid, en 211 Wetboek van Strafvordering.) 
26 april 2006 P.2006.0214.F nr. 241 

Staat van vaststelling van de kosten – Opmaak. 

Artikel 97 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen 
reglement op de kosten in strafzaken bepaalt niet dat de erin bedoelde staat van kosten 
door de griffier moet worden opgesteld. (Art. 97 K.B. 28 dec. 1950.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

Veroordeling van de burgerlijke partij die in het ongelijk is gesteld – Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter. 

Buiten het geval van rechtstreekse dagvaarding of wanneer een onderzoek is geopend ten 
gevolge van de burgerlijke partijstelling, beoordeelt de feitenrechter op onaantastbare 
wijze of de burgerlijke partij die in het ongelijk is gesteld, kan worden veroordeeld in alle 
of in een deel van de kosten jegens de Staat en jegens de beklaagde  
28 juni 2006 P.2005.0297.F nr. 360 

GEZINSBIJSLAG 

GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 
Weigering – Arbeidsrechtbank – Voorwaarden – Verblijfsvoorwaarde – 
Behartigenswaardige gevallen – Beslissing van de minister – Motivering van 
bestuurshandelingen – Betwisting – Bevoegdheid – Afwijking. 

De arbeidsrechtbank is bevoegd de beslissing van de minister of zijn ambtenaar, waarbij 
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geweigerd wordt af te wijken van de verblijfsvoorwaarde, te toetsen aan de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. (Art. 580, 8°, 
b Gerechtelijk Wetboek.) 
11 december 2006 S.2006.0016.N nr. 637 

Weigering – Arbeidsrechtbank – Voorwaarden – Verblijfsvoorwaarde – 
Behartigenswaardige gevallen – Beslissing van de minister – Betwisting – Bevoegdheid – 
Afwijking. 

De arbeidsrechtbank die kennis neemt van een geschil over een beslissing die de minister 
of zijn ambtenaar genomen heeft op grond van de hem toevertrouwde discretionaire 
bevoegdheid, is weliswaar bevoegd om toezicht te houden op de wettigheid van de 
bestreden beslissing, en na te gaan of de minister of zijn ambtenaar bij het uitoefenen van 
zijn bevoegdheid niet onredelijk of willekeurig heeft gehandeld, maar vermag niet aan het 
bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid te ontnemen en zich aldus in de plaats van het 
bestuur te stellen  (Art. 2, tweede lid Wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde 
gezinsbijslag; Art. 580, 8°, b Gerechtelijk Wetboek.) 
11 december 2006 S.2006.0016.N nr. 637 

Voorwaarden – Verblijfsvoorwaarde – Behartigenswaardige gevallen – Beslissing van de 
minister – Afwijking. 

Artikel 2, tweede lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde 
gezinsbijslag kent aan de minister of zijn ambtenaar een discretionaire bevoegdheid toe: 
aan de minister of zijn ambtenaar wordt de vrijheid gelaten te beoordelen wanneer een 
afwijking van de verblijfsvoorwaarde in behartigenswaardige gevallen opportuun is. (Art. 
2, tweede lid Wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag.) 
11 december 2006 S.2006.0016.N nr. 637 

GRIFFIE. GRIFFIER 
Betekening – Beslag tot terugvordering – Griffie van een gerecht – Bestemmeling – 
Exploot. 

Wanneer een beslag tot terugvordering wordt gelegd ter griffie van een bepaald gerecht, 
geldt de hoofdgriffier als bestemmeling van het beslagexploot en dient dit exploot aan 
hem betekend te worden. (Artikelen 43, 3° en 4°, en 175 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0193.N nr. 16 

Vormvereisten – Griffier – Onderzoeksrechter – Handtekening – Onderzoeksmaatregelen 
– Aanvullende onderzoeksverrichtingen – Beschikking. 

Noch artikel 61quinquies, Sv., noch artikel 170, Ger.W. vereisen dat de beschikking 
waarbij de onderzoeksrechter uitspraak doet over de vordering tot het vervullen van een 
aanvullende onderzoeksverrichting, door zijn handtekening, getuigt van de bijstand van de 
griffier  
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

GRONDWET 

GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) 
Aard – Bijzondere verbeurdverklaring – Straf van verbeurdverklaring. 

De verbeurdverklaring is een straf en geen maatregel van onteigening ten algemenen 
nutte; zij treft de veroordeelde zonder schadeloosstelling. (Art. 16 Grondwet 1994.) 
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3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Draagwijdte – Wettigheid – Billijke schadeloosstelling – Opneming – Kosten – Technisch 
raadsman. 

Het arrest dat de kosten van een technisch raadsman niet beschouwt als gerechtskosten en 
het noodzakelijke oorzakelijk verband vaststelt tussen de onteigening ten algemenen nutte 
en de voornoemde kosten die door de onteigende zijn gemaakt, verantwoordt zijn 
beslissing naar recht dat die kosten opgenomen moeten  worden in de billijke 
schadeloosstelling die aan de onteigende wordt toegekend  (Art. 16 Grondwet 1994.) 
5 mei 2006 C.2003.0068.F nr. 257 

Recht van onderzoek van elke Kamer. 

Artikel 56 van de Grondwet beperkt niet het recht van onderzoek dat elke Kamer heeft  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Parlementaire immuniteit – Doel. 

De parlementaire immuniteit, bepaald in artikel 58 van de Grondwet heeft tot doel het 
beschermen van de vrije meningsuiting in het Parlement en de handhaving van de 
scheiding van machten tussen wetgever en rechter  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Parlementaire immuniteit – Recht op toegang tot de rechter – Gevolg. 

Vormt geen onevenredige inbreuk op het recht op toegang tot de rechter de omstandigheid 
dat de rechter niet mag oordelen of een meningsuiting van een parlementslid of van een 
parlementaire commissie foutief was en aldus de aansprakelijkheid van de federale Staat 
tot gevolg zou kunnen hebben  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Vrije meningsuiting van de parlementsleden. 

De vrijheid van meningsuiting in het Parlement omvat niet enkel de mondelinge 
verklaringen van individuele parlementsleden, maar ook hun geschriften, alsmede alle 
parlementaire werkzaamheden, zo ook deze van een parlementaire onderzoekscommissie, 
opgericht bij toepassing van artikel 56 van de Grondwet en van de wet van 3 mei 1880 op 
het parlementaire onderzoek  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Toepasselijkheid – Tv–uitzending – Begrip. 

Art. 25 Gw. vindt geen toepassing op tv–uitzendingen, aangezien ze geen vorm zijn van 
meningsuiting door middel van gedrukte geschriften  (Art. 25 Grondwet 1994.) 
2 juni 2006 C.2003.0211.F nr. 309 

Vrijheid van meningsuiting – Gevolg – Tv–uitzending – Kort geding – Voorlopige 
schorsing. 

De rechter die, om de rechten van een derde daadwerkelijk te beschermen, in kort geding 
de uitzending van een tv–programma voorlopig schorst, miskent de vrijheid van 
meningsuiting niet  (Art. 19 Grondwet 1994.) 
2 juni 2006 C.2003.0211.F nr. 309 
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Belaging – Miskenning – Definitie – Artikel 442bis, Sw. – Beginsel van de wettigheid van 
de straffen. 

Art. 442bis, Sw. geeft van het misdrijf belaging geen definitie die het beginsel van de 
wettigheid in strafzaken miskent  (Art. 442bis Strafwetboek.) 
7 juni 2006 P.2006.0207.F nr. 314 

Artikel 12, tweede lid – Belaging – Miskenning – Beginsel van de wettigheid van de 
aantijgingen – Definitie – Artikel 442bis, Sw.. 

Art. 442bis, Sw. geeft van het misdrijf belaging geen definitie die het beginsel van de 
wettigheid in strafzaken miskent  (Art. 442bis Strafwetboek.) 
7 juni 2006 P.2006.0207.F nr. 314 

Belasting die slechts één enkele belastingplichtige treft – Niet–discriminatie in het genot 
van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – Onderscheid volgens 
verschillende categorieën van belastingplichtigen – Vereiste verantwoording – Belasting. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie 
inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling 
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. De al of niet aanwezigheid van 
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel. Die grondwettelijke regels worden niet geschonden door 
het loutere feit dat de belasting slechts één enkele belastingplichtige treft  (Artikelen 10, 
11 en 172 Grondwet 1994.) 
8 juni 2006 F.2004.0050.N nr. 319 

Belasting die slechts één enkele belastingplichtige treft – Gelijkheid van de Belgen voor 
de wet – Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – 
Vereiste verantwoording – Belasting. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie 
inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling 
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. De al of niet aanwezigheid van 
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel. Die grondwettelijke regels worden niet geschonden door 
het loutere feit dat de belasting slechts één enkele belastingplichtige treft  (Artikelen 10, 
11 en 172 Grondwet 1994.) 
8 juni 2006 F.2004.0050.N nr. 319 

Hoger beroep van de procureur des Konings – Hoger beroep van de burgerlijke partij – 
Miskenning – Beschikking waarbij de burgerlijke belangen worden geregeld – Gelijkheid 
van de Belgen voor de wet – Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – 
Strafzaken – Verschillende termijnen – Raadkamer – Beschikking. 

De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep in te stellen 
tegen een beschikking van de raadkamer die de opschorting van de veroordeling toekent, 
terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft genomen van de 
burgerrechtelijke vordering en de burgerlijke belangen regelt; dit verschil in termijnen is 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel  (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, 
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§ 2, tweede lid, en 6, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
21 juni 2006 P.2005.1528.F nr. 82 

Hoger beroep van de procureur des Konings – Hoger beroep van de burgerlijke partij – 
Miskenning – Beschikking waarbij de burgerlijke belangen worden geregeld – Gelijkheid 
van de Belgen voor de wet – Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – 
Strafzaken – Verschillende termijnen – Raadkamer – Beschikking. 

De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep in te stellen 
tegen een beschikking van de raadkamer die de opschorting van de veroordeling toekent, 
terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft genomen van de 
burgerrechtelijke vordering en de burgerlijke belangen regelt; dit verschil in termijnen is 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel  (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, 
§ 2, tweede lid, en 6, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
21 juni 2006 P.2005.1528.F nr. 344 

Hoger beroep van de procureur des Konings – Hoger beroep van de burgerlijke partij – 
Miskenning – Beschikking waarbij de burgerlijke belangen worden geregeld – Gelijkheid 
van de Belgen voor de wet – Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – 
Strafzaken – Verschillende termijnen – Raadkamer – Beschikking. 

De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep in te stellen 
tegen een beschikking van de raadkamer die de opschorting van de veroordeling toekent, 
terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft genomen van de 
burgerrechtelijke vordering en de burgerlijke belangen regelt; dit verschil in termijnen is 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel  (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, 
§ 2, tweede lid, en 6, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
21 juni 2006 P.2005.1528.F nr. 344 

Hoger beroep van de procureur des Konings – Hoger beroep van de burgerlijke partij – 
Miskenning – Beschikking waarbij de burgerlijke belangen worden geregeld – Gelijkheid 
van de Belgen voor de wet – Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – 
Strafzaken – Verschillende termijnen – Raadkamer – Beschikking. 

De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep in te stellen 
tegen een beschikking van de raadkamer die de opschorting van de veroordeling toekent, 
terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft genomen van de 
burgerrechtelijke vordering en de burgerlijke belangen regelt; dit verschil in termijnen is 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel  (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, 
§ 2, tweede lid, en 6, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
21 juni 2006 P.2005.1528.F nr. 82 

Op gang brengen van de strafvordering – Gelijkheid en niet–discriminatie – Rechten van 
het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Artikel 11 – 
Voorrecht van rechtsmacht. 

Het slachtoffer heeft niet het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen een 
persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet; die beperking die de benadeelde partij 
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wordt opgelegd schendt de artikelen 10 en 11, G.W. niet  
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Bepalingen van het Wetboek van Strafvordering – Stelsel van voorafgaand verlof – 
Voorrecht van rechtsmacht – Voorwerp. 

De artikelen 479 e.v., Sv., bepalen de procedure– en bevoegdheidsregels voor de 
vervolgingen tegen een persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet en voeren geen 
stelsel van voorafgaand verlof in. (Art. 31 Grondwet 1994.) 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Parlementaire onschendbaarheid. 

Vooraleer het werd gewijzigd bij de herziening van 28 februari 1997, verbood art. 59 
G.W. de vervolging of aanhouding van de leden van een van beide kamers tijdens de 
zitting, zonder verlof van de betrokken kamer; de onschendbaarheid stond dus de 
uitoefening van de strafvordering in de weg; het huidige art. 59, eerste lid, G.W., verbiedt 
alleen, behoudens de uitzonderingen die het bepaalt, de verwijzing of de rechtstreekse 
dagvaarding voor een hof of een rechtbank; bijgevolg is het op gang brengen van de 
strafvordering voor het vonnisgerecht volgens één van de twee voormelde wijzen, en niet 
de voortzetting van het reeds aangevatte geding, aan het vereiste verlof onderworpen  
(Art. 59, eerste lid Grondwet 1994.) 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

Onschendbaarheid – Instellen van de strafvordering tegen een parlementslid – Latere 
verkiezing van dit lid in een ander parlement – Met toestemming van dat parlement – 
Parlementaire onschendbaarheid. 

Het verlof van een parlement om de strafvordering voor het vonnisgerecht tegen één van 
zijn leden op gang te brengen, doet de onschendbaarheid die is verkregen door de latere 
verkiezing van dat lid in een ander parlement, niet verdwijnen; zelf geldt die 
onschendbaarheid echter alleen voor de verwijzing naar of de rechtstreekse dagvaarding 
voor een hof of een rechtbank, en niet voor de voortzetting van het reeds aangevatte 
geding. (Art. 59, eerste lid Grondwet 1994.) 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

Parlementaire onschendbaarheid. 

Art. 58 G.W. betreft de parlementaire onverantwoordelijkheid en niet de 
onschendbaarheid. 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Belastingen. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie op 
het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale 
behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor 
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet 
aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de 
gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
17 november 2006 F.2004.0015.N nr. 574 

Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – 
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Belastingen. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie op 
het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale 
behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor 
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet 
aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de 
gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
17 november 2006 F.2004.0015.N nr. 574 

Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Instellen 
van de strafvordering – Parlementaire onschendbaarheid. 

Artikel 59, Grondwet kent het slachtoffer van de misdrijven waarvan het de vervolging 
regelt, het recht niet toe om zelf de strafvervolging op gang te brengen tegen degene die 
hij beschuldigt. (Art. 59 Grondwet 1994.) 
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Onderscheid volgens verschillende categorieën 
van belastingplichtigen – Belasting – Objectieve en redelijke verantwoording. 

De regels van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, van de niet–discriminatie in het 
genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden alsook van de gelijkheid 
voor de belasting, staan er niet aan in de weg dat een onderscheid wordt gemaakt tussen 
categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke 
verantwoording bestaat; de al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet 
worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
30 november 2006 F.2005.0103.F nr. 616 

Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – 
Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Belasting – 
Objectieve en redelijke verantwoording. 

De regels van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, van de niet–discriminatie in het 
genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden alsook van de gelijkheid 
voor de belasting, staan er niet aan in de weg dat een onderscheid wordt gemaakt tussen 
categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke 
verantwoording bestaat; de al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet 
worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
30 november 2006 F.2005.0103.F nr. 616 

Tucht – Samenstelling – Dierenarts – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van 
beroep. 

Het feit dat de gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen ook samengesteld 
is uit drie dierenartsen die worden aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad 
van de Orde wiens beslissing wordt bestreden, met uitsluiting van hen die ze gewezen 
hebben, levert geen schending op van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet  (Art. 12, 
eerste lid Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.) 
8 december 2006 D.2005.0011.N nr. 633 
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Tucht – Samenstelling – Dierenarts – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van 
beroep. 

Het feit dat de gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen ook samengesteld 
is uit drie dierenartsen die worden aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad 
van de Orde wiens beslissing wordt bestreden, met uitsluiting van hen die ze gewezen 
hebben, levert geen schending op van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet  (Art. 12, 
eerste lid Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.) 
8 december 2006 D.2005.0011.N nr. 633 

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) 
Toepasselijkheid – Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten. 

Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die de 
rechtspleging regelen, aangezien hun beslissingen geen vonnissen zijn in de zin van dat 
artikel  
24 januari 2006 P.2005.1125.N nr. 50 

Artikel 159 van de Grondwet dringt zich enkel op aan de rechter die rechtsmacht heeft of 
bevoegd is om kennis te nemen van het bij hem aanhangig gemaakte geschil. 
2 februari 2006 C.2004.0495.N nr. 67 

Toepasselijkheid – Europees aanhoudingsbevel – Uitlevering – Tenuitvoerlegging. 

Artikel 149, Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich 
uitspreken over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel  
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Redenen van de vonnissen en arresten – Strafzaken – Dubbelzinnigheid. 

Het vonnis in hoger beroep dat volgens de ene interpretatie naar recht verantwoord is 
doch niet volgens de andere, is door dubbelzinnigheid aangetast en schendt bijgevolg art. 
149 G.W.  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
24 mei 2006 P.2005.1564.F nr. 288 

Vreemdelingen – Beroep bij de rechterlijke macht – Administratieve maatregel van 
vrijheidsberoving – Handhaving – Onderzoeksgerechten – Toepassing. 

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de 
handhaving van de administratieve maatregel van vrijheidsberoving die tegen een 
vreemdeling is genomen  (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen.) 
24 mei 2006 P.2006.0593.F nr. 289 

Veroordelend vonnis – Gerechtelijke antecedenten – Redenen van de vonnissen en 
arresten – Strafzaken – Dubbelzinnigheid. 

Het vonnis in hoger beroep is niet regelmatig met redenen omkleed wanneer het in het 
ongewisse laat of het beslist dat het uittreksel uit het strafregister in het dossier de erin 
vermelde veroordelingen waarvan de eerste rechter gewag heeft gemaakt niet bewijst, dan 
wel of het beslist dat die veroordelingen bestaan zoals in bovenvermeld stuk en in de 
beroepen beslissing vermeld, doch dat ermee geen rekening hoeft te worden gehouden 
wegens de persoonlijke en sociale omstandigheden die de appelrechters aanwijzen  (Art. 
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149 Grondwet 1994.) 
24 mei 2006 P.2005.1564.F nr. 288 

Draagwijdte van de bescherming door de rechter. 

De bescherming geboden door artikel 144 van de Grondwet laat niet toe dat de rechter, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, toezicht uitoefent op de wijze waarop het Parlement het 
recht van onderzoek uitoefent of tot zijn besluit komt, en aldus op de wijze waarop de 
leden van de Kamers hun mening uitdrukken  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Geschillen over burgerlijke rechten – Kennisneming door hoven en rechtbanken. 

Door de kennisneming van geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting aan de hoven 
en rechtbanken toe te kennen, stelt artikel 144 van de Grondwet alle burgerlijke rechten 
onder de bescherming van de rechterlijke macht  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Belasting die slechts één enkele belastingplichtige treft – Gelijkheid inzake belastingen – 
Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Vereiste 
verantwoording. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie 
inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling 
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. De al of niet aanwezigheid van 
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel. Die grondwettelijke regels worden niet geschonden door 
het loutere feit dat de belasting slechts één enkele belastingplichtige treft  (Artikelen 10, 
11 en 172 Grondwet 1994.) 
8 juni 2006 F.2004.0050.N nr. 319 

Wettigheid – Administratieve handeling – Opportuniteit – Toetsing – Hoven en 
rechtbanken. 

Het staat de hoven en rechtbanken niet de opportuniteit te beoordelen van een 
administratieve handeling waarop een vordering, een verweer of een exceptie berust, maar 
ze hebben daarentegen de bevoegdheid en de plicht de interne en externe wettigheid ervan 
te toetsen alvorens eraan uitwerking te verlenen  (Art. 159 Grondwet 1994.) 
16 juni 2006 C.2005.0287.F nr. 334 

Europees aanhoudingsbevel – Onderzoeksgerechten. 

Artikel 149 van de Grondwet is niet van toepassing op de beslissingen van de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de uitvoering van het Europees 
aanhoudingsbevel  
2 augustus 2006 P.2006.1128.F nr. 378 

Voorlopige hechtenis – Onderzoeksgerechten – Toepassing. 

Art. 149 G.W. is niet van toepassing op de beslissingen van deonderzoeksgerechten 
inzake voorlopige hechtenis  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
23 augustus 2006 P.2006.1200.F nr. 382 
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Politiek misdrijf – Begrip. 

Een misdrijf kan slechts een politiek misdrijf zijn, hetzij indien het uit de aard van het 
misdrijf zelf noodzakelijk bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke 
instellingen in hun bestaan, hun inrichting of hun werking, hetzij indien het werd 
gepleegd met het oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te plegen en 
het feit, gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, 
rechtstreeks zulk een aantasting tot gevolg heeft of kan hebben  (Art. 150 Grondwet 
1994.) 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

Wettigheid van besluiten en verordeningen – Toezicht – Hoven en rechtbanken. 

Artikel 159, Gw., luidens hetwelk de hoven en rechtbanken de besluiten en verordeningen 
alleen toepassen in zover zij met de wetten overeenstemmen, is in algemene 
bewoordingen gesteld en maakt geen onderscheid tussen de erin bedoelde administratieve 
handelingen; die bepaling is ook toepasselijk op de niet verordenende beslissingen van het 
bestuur en op de administratieve handelingen, zelfs al zijn deze van individuele aard  (Art. 
159 Grondwet 1994.) 
23 oktober 2006 S.2005.0042.F nr. 502 

Gelijkheid en non–discriminatie inzake belastingen. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie op 
het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale 
behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor 
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet 
aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de 
gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
17 november 2006 F.2004.0015.N nr. 574 

Overeenstemming met de Grondwet – Besluiten en verordeningen – Toetsing door de 
rechter. 

De gerechten kunnen en moeten zelfs weigeren om de algemene, provinciale en 
plaatselijke besluiten en verordeningen toe te passen, met inbegrip van de niet 
verordenende bepalingen die op dergelijke akten steunen, met name als ze in strijd zijn 
met de Grondwet  (Art. 159 Grondwet 1994.) 
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Besluiten en verordeningen – Toetsing door de rechter – Overeenstemming met de wetten. 

Ofschoon het toezicht, mits opwerpen van een exceptie, dat door artikel 159, Grondwet is 
ingesteld, het mogelijk maakt om een akte niet toe te passen, laat dit geen bestraffing toe 
wegens het niet bestaan ervan. (Art. 159 Grondwet 1994.) 
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – 
Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Belasting – 
Objectieve en redelijke verantwoording. 

De regels van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, van de niet–discriminatie in het 
genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden alsook van de gelijkheid 
voor de belasting, staan er niet aan in de weg dat een onderscheid wordt gemaakt tussen 
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categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke 
verantwoording bestaat; de al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet 
worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
30 november 2006 F.2005.0103.F nr. 616 

Wettigheidstoezicht – Bevoegdheid en verplichtingen van het met eigenlijke rechtspraak 
belast orgaan. 

Elk met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan en moet nagaan of de besluiten en 
verordeningen waarop een vordering, verweer of exceptie is gegrond, met de wet 
overeenstemmen  (Art. 159 Grondwet 1994.) 
4 december 2006 S.2006.0066.F nr. 620 

GRONDWETTELIJK HOF 
Prejudiciële vraag – Verplichting – Cassatiemiddel – Hof van Cassatie. 

Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen die gebaseerd is op een onjuiste onderstelling van het cassatiemiddel over de 
inhoud van het recht  
5 januari 2006 D.2005.0005.N nr. 11 

Prejudiciële vraag – Artikelen 10 en 11 van de Grondwet – Probatiewet – Artikel 4, § 2, 
tweede lid – Hof van Cassatie – Overeenstemming. 

Er is grond om, overeenkomstig art. 26, § 1, 3°, en § 2, Wet Arbitragehof, de prejudiciële 
vraag te stellen of art. 4, § 2, tweede lid, Probatiewet de artikelen 10 en 11 Gw. schendt in 
zoverre dit artikel het hoger beroep van de procureur des Konings tegen de beschikking 
van de raadkamer waarbij de opschorting wordt uitgesproken, van een termijn van 
vierentwintig uur doet afhangen, terwijl de burgerlijke partij krachtens de artikelen 6, 
vierde lid, van de voormelde wet en 203, § 1, Sv., over een termijn van vijftien dagen 
beschikt om hoger beroep in te stellen tegen die beschikking in zoverre zij over haar 
belangen uitspraak doet. (Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 
jan. 1989; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, § 2, tweede lid, en 6, vierde lid 
Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.) 
8 februari 2006 P.2005.1528.F nr. 82 

Prejudiciële vraag – Artikelen 10 en 11 van de Grondwet – Probatiewet – Artikel 4, § 2, 
tweede lid – Hof van Cassatie – Overeenstemming. 

Er is grond om, overeenkomstig art. 26, § 1, 3°, en § 2, Wet Arbitragehof, de prejudiciële 
vraag te stellen of art. 4, § 2, tweede lid, Probatiewet de artikelen 10 en 11 Gw. schendt in 
zoverre dit artikel het hoger beroep van de procureur des Konings tegen de beschikking 
van de raadkamer waarbij de opschorting wordt uitgesproken, van een termijn van 
vierentwintig uur doet afhangen, terwijl de burgerlijke partij krachtens de artikelen 6, 
vierde lid, van de voormelde wet en 203, § 1, Sv., over een termijn van vijftien dagen 
beschikt om hoger beroep in te stellen tegen die beschikking in zoverre zij over haar 
belangen uitspraak doet. (Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 
jan. 1989; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, § 2, tweede lid, en 6, vierde lid 
Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.) 
8 februari 2006 P.2005.1528.F nr. 344 
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Niet ontvankelijk middel – Prejudiciële vraag – Verplichting van het Hof van Cassatie. 

Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is het Hof van Cassatie niet gehouden aan het 
Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het middel niet ontvankelijk is 
wegens onnauwkeurigheid, doordat het niet nader preciseert waarin de discriminatie 
tussen bepaalde categorieën van personen bestaat  (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het 
Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Vernietigingsarrest – Draagwijdte – Ontvankelijkheid – Prejudicieel geschil. 

De vordering die ertoe strekt aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen over de 
draagwijdte die toegekend moet worden aan het arrest nr. 99/2005 van 1 juni 2005 van dat 
hof, is niet ontvankelijk. (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
10 april 2006 C.2005.0401.F nr. 212 

Gevolg – Wettigheid – Cassatiemiddel – Prejudicieel geschil – Bestreden beslissing – 
Middel dat kritiek uitoefent op redenen zonder invloed – Burgerlijke zaken – Niet–
ontvankelijkheid – Belang. 

Wanneer het middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de 
cassatieprocedure, dient de prejudiciële vraag die door eiser tot staving van de daarin 
uiteengezette grief voorgesteld wordt, niet aan het Arbitragehof te worden gesteld  
10 april 2006 C.2005.0408.F nr. 213 

Vernietigingsarrest – Gevolg – Reglement van de Ordre des barreaux francophones et 
germanophone – Termijn – Vordering tot vernietiging. 

Wanneer het Arbitragehof een arrest wijst waarbij het de bewoordingen "door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie", vermeld in art. 501, § 1, derde lid, Ger. W., vernietigt, 
volgt uit geen enkele bepaling van de Bijzondere Wet Arbitragehof betreffende de 
gevolgen van de arresten van vernietiging, dat dit arrest een nieuwe termijn zou doen 
ingaan voor de vordering tot vernietiging van een reglement van de Ordre des barreaux 
francophones et germanophone, die niet gegrond is op de gedeeltelijk vernietigde 
bepaling. (Art. 501, § 1, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
10 april 2006 C.2005.0401.F nr. 212 

Prejudiciële vraag. 

Wanneer de vraag gegrond is op grondwettelijke regels die geen verband houden met de 
beslissing die in het geding wordt bekritiseerd, of verwijst naar een toestand die niet deze 
van de eiser is, is zij niet prejudicieel in de zin van Hoofdstuk II, Titel I, Bijzondere Wet 
Arbitragehof. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Prejudiciële vraag – Vraag die steunt op een verkeerde hypothese – Grenzen – 
Verplichting van het Hof van Cassatie. 

Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Arbitragehof, wanneer de vraag op een verkeerde hypothese steunt, zoals de bewering dat 
art. 235bis Sv. alleen aan het openbaar ministerie het recht toekent om de kamer van 
inbeschuldigingstelling te verzoeken dat zij de regelmatigheid van de rechtspleging zou 
nagaan en het toestaat dit toezicht aan die voormelde kamer op te leggen nadat het de zaak 
daar onregelmatig heeft aanhangig gemaakt  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof 
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van 6 jan. 1989.) 
10 mei 2006 P.2006.0281.F nr. 266 

Prejudiciële vraag – Verplichting voor de rechter – Beperking. 

Het artikel 26, § 1e, en § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof legt de rechter in beginsel op de 
bij hem opgeworpen prejudiciële vraag betreffende de eventuele schending door een wet, 
een decreet of een in een artikel 134 Grondwet bedoelde regel van de artikelen van titel II 
"de Belgen en hun rechten" en de artikelen 170, 172 en 191 Grondwet, aan het 
Arbitragehof te stellen, voor zover de vraag precies aanduidt welke bepaling wordt 
bedoeld  
16 mei 2006 P.2006.0116.N nr. 275 

Verplichting – Prejudicieel geschil – Verschillende juridische toestand – Huur – 
Hoofdverblijfplaats – Echtgenoten samen titularis – Echtgenoot alleen titularis – Hof van 
Cassatie – Onderscheid. 

Het Hof van cassatie dient geen vraag, die tot staving van de grief van schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt voorgesteld, aan het Arbitragehof te stellen, 
wanneer het middel geen onderscheid aanklaagt dat wordt gemaakt tussen verschillende 
rechtsonderhorigen of categorieën van rechtsonderhorigen die zich in dezelfde juridische 
toestand bevinden maar wel tussen hen die zich in een andere juridische toestand 
bevinden, met name tussen, enerzijds, echtgenoten waarvan slechts één titularis van de 
huurovereenkomst van het goed dat als hoofdverblijfplaats van het gezin dient, en, 
anderzijds, echtgenoten die samen titularis zijn van die huurovereenkomst. (Art. 26, § 1, 
3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
26 mei 2006 C.2005.0150.F nr. 292 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Vraag met hetzelfde onderwerp als een vraag 
waarover reeds uitspraak is gedaan – Hof van Cassatie – Grenzen – Vroeger arrest. 

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen, 
die alleen tot doel heeft het Arbitragehof een vraag voor te leggen met hetzelfde 
onderwerp als een vraag waarover het reeds uitspraak heeft gedaan  (Art. 26, § 2 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
7 juni 2006 P.2006.0207.F nr. 314 

Prejudiciële vraag – Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Vordering 
ingeleid vóór de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – 
Beoordeling door de rechter na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid – Geen verplicht voorafgaand eensluidend advies – Vordering ingeleid na 
de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Verplicht voorafgaand 
eensluidend advies – Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet – 
Stedenbouw. 

Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 198bis, Stedenbouwdecreet 1999, zoals 
ingevoegd bij artikel 11 van het decreet van 4 juni 2003, en geïnterpreteerd in die zin dat 
de rechter niet verplicht is de ingediende vorderingen die nog niet voor eensluidend 
advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor Herstelbeleid alsnog voor eensluidend 
advies voor te leggen aan de Hoge Raad, en samengelezen met artikel 149, § 1, van 
datzelfde decreet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat eruit volgt dat 
voor herstelvorderingen die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de bepalingen 
met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid maar 
waarover de rechter pas na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het 
eensluidend advies uitspraak doet, de verplichting van het voorafgaand eensluidend 
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advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid niet van toepassing is, terwijl deze 
verplichting wel geldt voor herstelvorderingen die werden ingeleid na de 
inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het eensluidend advies van de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid en deze verplichting krachtens artikel 149, § 1, van 
datzelfde decreet een algemene draagwijdte heeft, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan 
het Arbitragehof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; 
Artikelen 149, § 1, eerste lid, en 198bis Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse 
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0543.N nr. 388 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Verschillende behandelingen – Rechtzoekenden – Hof 
van Cassatie – Discriminatie. 

Het Hof van Cassatie is niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Arbitragehof wanneer de aangevoerde discriminatie berust op een onderscheid tussen 
personen met verschillende hoedanigheden die krachtens de wet op verschillende wijze 
worden behandeld  (Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 
1989.) 
21 september 2006 D.2006.0005.F nr. 430 

Rechtbanken – Prejudiciële vraag – Verplichting. 

Een rechtscollege kan de toepassing van een wettelijke norm weigeren wegens 
strijdigheid met de grondwetsbepalingen waaraan het Arbitragehof de wet kan toetsen, 
zonder ter zake aan dat Hof een prejudiciële vraag te moeten stellen, indien het 
Arbitragehof die wettelijke norm reeds in antwoord op een prejudiciële vraag met een 
identiek onderwerp ongrondwettig heeft verklaard  (Art. 26, § 1, 3°, § 2, tweede lid, 2° 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
20 oktober 2006 F.2005.0018.N nr. 498 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Wetten – Hof van Cassatie – Werking in de tijd. 

Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen wanneer de partij niet opkomt tegen een onderscheid dat voortvloeit uit de 
aangewezen wettelijke bepalingen, maar tegen de gevolgen die noodzakelijkerwijze 
voortvloeien uit de toepassing van de strafproceswet in de tijd  
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Prejudiciële vraag – Vraag betreffende de ontvankelijkheid van het cassatieberoep – Hof 
van Cassatie – Verplichting voor het Hof. 

Wanneer in een cassatiemiddel, bij wijze van prejudiciële vraag, wordt aangevoerd dat 
artikel 235ter, § 6, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat tegen de controle van het 
vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling, in het kader van het 
onderzoek van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en 
infiltratie, geen rechtsmiddel openstaat, de artikelen 10 en 11, Grondwet schendt, moet het 
Hof van cassatie deze prejudiciële vraag, die betrekking heeft op de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep, stellen aan het Arbitragehof  (Art. 26 Bijzondere wet op het 
Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
31 oktober 2006 P.2006.0898.N nr. 534 

Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof van Cassatie – Ongelijke behandeling die 
niet voortvloeit uit de wetsbepalingen waarvan de schending aangevoerd wordt. 

Wanneer de door eiser aangeklaagde ongelijke behandeling niet voortvloeit uit de 
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wetsbepaling waarvan de schending wordt aangevoerd, maar uit de omstandigheid dat het 
K.B. waarnaar de vraag verwijst niet toepasselijk is op personen die in het buitenland zijn 
opgesloten, behoort de voorgestelde vraag niet tot die welke aan het Arbitragehof moeten 
worden gesteld  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
8 november 2006 P.2006.0488.F nr. 545 

Gevolg – Prejudiciële vraag – Vraag gesteund op een onvolledige lezing van de bestreden 
beslissing. 

Het Hof van Cassatie dient geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen, 
wanneer die gesteund is op een onvolledige lezing van het bestreden arrest  (Art. 26 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 november 2006 P.2006.0863.N nr. 603 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Vraag niet gesteund op een rechtsongelijkheid tussen 
twee categoriën van vergelijkbare  – Vraag gesteund op een hypothetische ongelijkheid – 
Hof van Cassatie – Grenzen. 

Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen wanneer die vraag geen rechtsongelijkheid betreft tussen twee categorieën van 
vergelijkbare beklaagden, maar berust op een hypothetische ongelijkheid tussen 
beklaagden die het gevolg is van de feitelijke omstandigheden van elke strafzaak  (Art. 
26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 november 2006 P.2006.1129.N nr. 606 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Vraag gesteund op een onjuiste onderstelling – Hof 
van Cassatie – Grenzen. 

Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen die gebaseerd is op een onjuiste onderstelling van het cassatiemiddel over de 
inhoud van het recht  (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 november 2006 P.2006.1129.N nr. 606 

HANDELSPRAKTIJKEN 
Handelspraktijkenwet – Misleidende reclame – Artikel 23, 2° – Reclame die kan misleiden 
omtrent een dienst. 

Het arrest dat als materieel bestanddeel van het misdrijf vaststelt dat de beweringen, 
gegevens of voorstellingen die door eiser zijn gebruikt, kunnen misleiden omtrent de 
identiteit, de aard of de kenmerken van de door hem aangeboden dienst, omkleedt de 
schuldigverklaring van de beklaagde wegens het misdrijf dat bij artikel 23, 2°, Wet 
handelspraktijken is bepaald, regelmatig met redenen en verantwoordt haar naar recht. 
(Art. 23, 2° Wet 14 juli 1991.) 
25 oktober 2006 P.2006.0727.F nr. 513 

Handelspraktijkenwet – Misleidende reclame – Artikel 23, 5° – Reclame die niet als 
zodanig kan worden herkend. 

Het arrest dat als materieel bestanddeel van het misdrijf vaststelt dat het reclamestuk dat 
de beklaagde had verspreid, vanwege de globale indruk ervan, niet onmiskenbaar als 
reclame kon worden herkend, omkleedt de schuldigverklaring van de beklaagde wegens 
het misdrijf dat bij artikel 23, 5°, Wet handelspraktijken is bepaald, regelmatig met 
redenen en verantwoordt haar naar recht. (Art. 23, 5° Wet 14 juli 1991.) 
25 oktober 2006 P.2006.0727.F nr. 513 
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HANDELSZAAK 
Fiscale schuld verschuldigd door de overlater – Overnemer – Maatstaf van de 
gehoudenheid – Overnameprijs waarvoor een regeling wordt getroffen – Overdracht – 
Hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Wanneer bij de overdracht van de handelszaak voor de overnameprijs een regeling wordt 
getroffen, maakt deze regeling de betaling van de overnameprijs uit en houdt deze aldus 
de maatstaf in tot beloop waarvan de overnemer gehouden is voor de belastingschulden 
van de overdrager  (Art. 442bis, § 2 WIB92.) 
20 oktober 2006 C.2004.0447.N nr. 497 

HELING 
Witwas – Illegale oorsprong of herkomst van de vermogensvoordelen – Kennis van de 
oorsprong of de herkomst – Bepaling van het onderliggend misdrijf waaruit de 
vermogensvoordelen zijn verkregen – Bestanddelen. 

De witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 2° en 3°, Strafwetboek vereisen dat de 
herkomst of de oorsprong van de zaken, bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek illegaal is, 
dit is vermogensvoordelen zijn die rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen, goederen 
en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of inkomsten uit de belegde voordelen en 
dat de dader deze herkomst of oorsprong kende, eventueel, in het geval van artikel 505, 
eerste lid, 2°, dat hij deze oorsprong moest kennen; voor de schuldigverklaring en 
veroordeling van de dader volstaat het dat de illegale herkomst of oorsprong en de door 
hem vereiste kennis bewezen zijn, zonder dat vereist is dat de strafrechter het precieze 
misdrijf kent, op voorwaarde dat hij op grond van feitelijke gegevens elke legale herkomst 
of oorsprong kan uitsluiten  
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Witwassen – Veroordeling wegens witwassen – Misdrijf waaruit de vermogensvoordelen 
rechtstreeks zijn verkregen – Vereenzelviging. 

De veroordeling van een beklaagde wegens het witwassen bepaald bij artikel 505, eerste 
lid, 3°, Strafwetboek impliceert niet noodzakelijk dat deze beklaagde zich zelf als dader, 
mededader of medeplichtige, schuldig heeft gemaakt aan het misdrijf waaruit de 
vermogensvoordelen rechtstreeks zijn verkregen  
4 april 2006 P.2006.0042.N nr. 200 

Witwassen van vermogensvoordelen – Voorwerp. 

Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek heeft tot voorwerp 
het verhelen van onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen door het plegen van een 
misdrijf en niet dit basismisdrijf zelf. Aan de vereisten van de artikelen 6.3.a E.V.R.M. en 
14.3.a I.V.B.P.R. is voldaan wanneer dit witwasmisdrijf nauwkeurig wordt omschreven, 
waaronder de illegale oorsprong van die vermogensvoordelen en de kennis hiervan door 
de dader, zonder dat het basismisdrijf zelf hoeft te worden omschreven of zelfs dat opgave 
ervan moet worden gedaan  
9 mei 2006 P.2006.0242.N nr. 263 

Witwassen van vermogensvoordelen – Delictomschrijving – Artikel 14.3.a I.V.B.P.R. – 
Vaststellen van de bestanddelen – Precisering van het basismisdrijf – Artikel 6.3.a, 
E.V.R.M. – Vereiste – Grenzen. 

Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek heeft tot voorwerp 
het verhelen van onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen door het plegen van een 
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misdrijf en niet dit basismisdrijf zelf. Aan de vereisten van de artikelen 6.3.a E.V.R.M. en 
14.3.a I.V.B.P.R. is voldaan wanneer dit witwasmisdrijf nauwkeurig wordt omschreven, 
waaronder de illegale oorsprong van die vermogensvoordelen en de kennis hiervan door 
de dader, zonder dat het basismisdrijf zelf hoeft te worden omschreven of zelfs dat opgave 
ervan moet worden gedaan  
9 mei 2006 P.2006.0242.N nr. 263 

Witwassen van vermogensvoordelen – Bijzondere verbeurdverklaring – Witgewassen 
vermogensvoordelen bestaande uit geldsommen – Met deze geldsommen 
overeenstemmende bedragen terug te vinden in het patrimonium van de dader. 

Krachtens artikel 505, derde lid, Strafwetboek dient in geval van witwassen van 
vermogensvoordelen de verplichte verbeurdverklaring te slaan op de witgewassen 
vermogensvoordelen als dusdanig en niet op een gelijkwaardig bedrag. Wanneer de 
witgewassen vermogensvoordelen geldsommen zijn en hiermee overeenstemmende 
bedragen in het patrimonium van de dader van de witwasoperatie worden aangetroffen, 
kan de rechter oordelen dat die bedragen de witgewassen geldsommen zijn die zich nog 
steeds in het patrimonium van de dader bevinden en aldus het voorwerp van het misdrijf 
uitmaken  (Artikelen 42, 1°, en 505, derde lid Strafwetboek.) 
6 juni 2006 P.2006.0274.N nr. 311 

Witwassen van vermogensvoordelen – Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – 
Witgewassen vermogensvoordelen bestaande uit geldsommen – Met deze geldsommen 
overeenstemmende bedragen terug te vinden in het patrimonium van de dader – 
Verbeurdverklaring van deze geldsommen. 

Krachtens artikel 505, derde lid, Strafwetboek dient in geval van witwassen van 
vermogensvoordelen de verplichte verbeurdverklaring te slaan op de witgewassen 
vermogensvoordelen als dusdanig en niet op een gelijkwaardig bedrag. Wanneer de 
witgewassen vermogensvoordelen geldsommen zijn en hiermee overeenstemmende 
bedragen in het patrimonium van de dader van de witwasoperatie worden aangetroffen, 
kan de rechter oordelen dat die bedragen de witgewassen geldsommen zijn die zich nog 
steeds in het patrimonium van de dader bevinden en aldus het voorwerp van het misdrijf 
uitmaken  (Artikelen 42, 1°, en 505, derde lid Strafwetboek.) 
6 juni 2006 P.2006.0274.N nr. 311 

Witwassen van geld – Inlichtingen van de Cel voor Financiële Informatieverwerking – 
Gebruik van de informatie door het openbaar ministerie – Geldigheid. 

Het gebruik van de inlichtingen die het openbaar ministerie verkrijgt van de Cel voor 
Financiële Informatieverwerking is niet beperkt tot het bestrijden van witwassen van geld  
(Artikelen 11 en 16 Wet 11 jan. 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.) 
20 juni 2006 P.2006.0527.N nr. 341 

Witwassen van vermogensvoordelen – Bestanddelen – Kennis van de delictuele oorsprong 
of illegale herkomst van de vermogensvoordelen. 

Voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 
2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is tenminste vereist, maar volstaat het dat de dader van de 
verrichtingen de delictuele oorsprong of de illegale herkomst van de zaken bedoeld in 
artikel 42, 3°, Strafwetboek kende of moest kennen, zonder dat hij steeds de precieze 
oorsprong of herkomst daarvan moest kennen, op voorwaarde dat hij in de feitelijke 
omstandigheden waarin hij de verrichtingen uitvoerde, moest weten dat de zaken geen 
andere dan een delictuele oorsprong of illegale herkomst hadden  
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19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Witwassen van vermogensvoordelen – Illegale of delictuele herkomst – Kennis van deze 
herkomst – Bestanddelen. 

Voor het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek draagt de 
vervolgende partij onder meer de bewijslast van de illegale of misdadige herkomst van de 
in geding zijnde zaken en van de kennis daarvan bij de dader: aan de bewijslast 
betreffende de illegale of misdadige herkomst is voldaan wanneer op grond van feitelijke 
gegevens met zekerheid elke legale herkomst van die zaken kan worden uitgesloten, 
terwijl aan de bewijslast betreffende de kennis bij de dader is voldaan wanneer deze met 
zekerheid kan afgeleid worden uit de feitelijke omstandigheden; dergelijke bewijsregeling 
vergt geen enkel bewijs vanwege de beklaagde en dus ook niet het bewijs van zijn 
onschuld  
28 november 2006 P.2006.1129.N nr. 606 

Witwassen van vermogensvoordelen – Bewijslast – Illegale of delictuele herkomst – 
Kennis van deze herkomst – Vereiste. 

Voor het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek draagt de 
vervolgende partij onder meer de bewijslast van de illegale of misdadige herkomst van de 
in geding zijnde zaken en van de kennis daarvan bij de dader: aan de bewijslast 
betreffende de illegale of misdadige herkomst is voldaan wanneer op grond van feitelijke 
gegevens met zekerheid elke legale herkomst van die zaken kan worden uitgesloten, 
terwijl aan de bewijslast betreffende de kennis bij de dader is voldaan wanneer deze met 
zekerheid kan afgeleid worden uit de feitelijke omstandigheden; dergelijke bewijsregeling 
vergt geen enkel bewijs vanwege de beklaagde en dus ook niet het bewijs van zijn 
onschuld  
28 november 2006 P.2006.1129.N nr. 606 

Witwassen – Veroordeling wegens witwassen. 

Het bestaan van het misdrijf dat in artikel 505, eerste lid, 3°, van het Strafwetboek wordt 
bedoeld, hangt niet af van de veroordeling van dezelfde of van een andere beklaagde 
wegens overtreding van artikel 505, eerste lid, 2°, van het voormelde wetboek. 
29 november 2006 P.2006.1041.F nr. 611 

Witwassen – Bestanddelen – Dader van het oorspronkelijk misdrijf. 

Het kopen, in ruil of om niet ontvangen, het in bezit, bewaring of beheer nemen, hoewel 
de oorsprong ervan gekend was of diende te zijn, van hetzij vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen, hetzij van goederen en waarden die in de 
plaats ervan zijn gesteld, hetzij van de inkomsten uit die belegde voordelen, levert niet het 
in artikel 505, eerste lid, 2°, Sw., omschreven misdrijf witwassen op t.a.v. degene die, als 
dader, mededader of medeplichtige, deelgenomen heeft aan het misdrijf dat die 
vermogensvoordelen, goederen en waarden of inkomsten heeft opgeleverd  
13 december 2006 P.2005.1434.F nr. 646 

HERZIENING 

VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES 
Verzoekschrift van de veroordeelde – Vormvereisten. 

Niet ontvankelijk is het  verzoek tot herziening dat uitgaat van de veroordeelde en dat niet 
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is ingediend middels een verzoekschrift getekend door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie en evenmin is vergezeld van een gunstig advies van drie advocaten bij het Hof 
van Cassatie of van drie advocaten die tien jaar ingeschreven zijn op de tabel  (Artikelen 
443, tweede lid, en 444, derde lid Wetboek van Strafvordering.) 
24 oktober 2006 P.2006.0859.N nr. 509 

Ontvankelijkheid – Beweerde onverenigbaarheid tussen de veroordeling van één 
beklaagde en de vrijspraak van een andere beklaagde – Aanvraag tot herziening gesteund 
op onverenigbare beslissingen. 

Niet ontvankelijk is de aanvraag tot herziening, die gesteund is op artikel 443, eerste lid, 
1°, Wetboek van Strafvordering, wanneer de beweerde onverenigbaarheid geen 
betrekking heeft op verschillende veroordelingen die wegens een zelfde feit bij 
onderscheiden arresten of vonnissen tegen verschillende beschuldigden of beklaagden al 
dan niet op tegenspraak zijn uitgesproken waarbij het bewijs van de onschuld van een der 
veroordeelden uit de tegenstrijdigheid van die beslissingen volgt, maar op de veroordeling 
van een van de beschuldigden of beklaagden en de vrijspraak van een andere 
beschuldigde of beklaagde. 
24 oktober 2006 P.2006.0859.N nr. 509 

ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING 
Toetsing door het Hof – Draagwijdte – Advies van het hof van beroep – Nieuw feit – 
Artikel 445 Sv.. 

Luidens artikel 445 Wetboek van Strafvordering, gaat het Hof enkel na of het door het hof 
van beroep gedane onderzoek of de tot staving van de aanvraag tot herziening 
aangevoerde feiten beslissend genoeg schijnen te zijn om de zaak te herzien, geschied is 
overeenkomstig de wet  
24 oktober 2006 P.2003.1327.N nr. 505 

HOF VAN ASSISEN 

ALGEMEEN 
Laster – Persmisdrijf – Materiële bevoegdheid. 

Wanneer het hof van beroep vaststelt dat de beklaagde tijdens een persconferentie aan de 
aanwezige personen en journalisten de getypte tekst had overhandigd van zijn uitlatingen 
over de burgerlijke partij, die een meningsuiting uitmaken, en dat daarover artikelen in de 
pers zijn gepubliceerd, lijkt het feit van laster dat aan de voormelde beklaagde wordt 
verweten, een persmisdrijf op te leveren zodat krachtens de artikelen 150 G.W. en 226 en 
227 Sv., alleen het hof van assisen bevoegd is om daarover uitspraak te doen. 
18 januari 2006 P.2005.1459.F nr. 42 

Aard – Ondervraging van de beschuldigde voor de opening van de zitting – Verzoek om 
taalwijziging – Beschikking van de voorzitter – Verwerping. 

Is geen eindbeslissing en doet geen uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering, de beschikking van de voorzitter van het hof van 
assisen die, ingevolge het verzoek van de beschuldigde naar aanleiding van diens 
ondervraging voor de opening van de zitting, beslist om aan het verzoek tot taalwijziging 
geen gevolg te geven  (Artikelen 293, derde lid, en 416 Wetboek van Strafvordering; Art. 
19, derde lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
30 mei 2006 P.2006.0748.N nr. 298 
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RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF 
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Geen onmiddellijk 
cassatieberoep – Cassatieberoep na het eindarrest – Mogelijkheid om de bevoegdheid 
van het hof van assisen aan te vechten. 

Bij gebrek aan onmiddellijk cassatieberoep, ingesteld binnen vijftien dagen na de 
betekening van het verwijzingsarrest in toepassing van artikel 292, Wetboek van 
Strafvordering, staat de bevoegdheid van het hof van assisen definitief vast en kan zij niet 
meer worden aangevochten door een cassatieberoep ingesteld samen met het arrest van 
veroordeling  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Geen onmiddellijk 
cassatieberoep – Cassatieberoep na het eindarrest – Mogelijkheid om de beslissingen in 
toepassing van artikelen 135 en 253bis, Sv. aan te vechten. 

Bij gebrek aan onmiddellijk cassatieberoep, ingesteld binnen vijftien dagen na de 
betekening van het verwijzingsarrest in toepassing van artikel 292, Wetboek van 
Strafvordering, kunnen de beslissingen van het verwijzingsarrest, genomen met 
toepassing van de artikelen 135 en 235bis, Wetboek van Strafvordering, niet meer 
aangevochten worden. 
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest. 

Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest van verwijzing naar het hof van 
assisen, ingesteld gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het arrest van veroordeling 
binnen vijftien dagen na de uitspraak van dit arrest, legt aan het Hof noch de schending 
van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en 
van het hof van assisen, noch het onderzoek van de in de artikelen 292bis en 416, tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde nietigheden voor  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Feitelijke beoordeling – Omschrijving van het 
misdrijf. 

Het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de vorderingen tot verwijzing 
van de inverdenkinggestelde naar het hof van assisen aanhangig zijn gemaakt, om op 
grond van een feitelijke beoordeling het misdrijf te omschrijven. (Art. 231 Wetboek van 
Strafvordering.) 
4 oktober 2006 P.2006.1241.F nr. 462 

Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Nieuw middel – Recht op inzage van het dossier. 

Nieuw en dus niet ontvankelijk is het middel dat aanvoert dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij de vorderingen tot verwijzing van eiser naar het hof van 
assisen zijn aanhangig gemaakt, de regels van de rechtspleging op tegenspraak die bij art. 
223 Sv. zijn bepaald, niet heeft nageleefd, op grond dat het bericht van vaststelling van de 
zaak het recht niet vermeldt om het dossier te raadplegen of een afschrift ervan te nemen 
en dat het niet minstens tien dagen vóór de verschijning aan de raadslieden van eiser werd 
ter kennis gebracht, vermits de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak pas in beraad 
heeft genomen nadat zij de raadsman van eiser de toestemming heeft gegeven deze te 
vertegenwoordigen en hem in zijn verweermiddelen heeft gehoord, en dat niet blijkt dat 
eiser tot miskenning of enige beperking van zijn recht om het dossier in te zien heeft 
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geconcludeerd, noch dat hij om een verdaging van de zaak heeft verzocht zodat hij dat 
recht zou kunnen uitoefenen  (Art. 223 Wetboek van Strafvordering.) 
4 oktober 2006 P.2006.1241.F nr. 462 

Cassatieberoep – Vordering tot nietigverklaring van het verwijzingsarrest – Feit dat door 
de wet niet als misdaad is omschreven – Bevoegdheid – Hof van Cassatie. 

Om uitspraak te doen over een cassatieberoep dat overeenkomstig art. 292 Sv., op grond 
van art. 292bis, tweede lid, 1°, van datzelfde wetboek is ingesteld tegen een arrest van 
verwijzing naar het hof van assisen, onderzoekt het Hof van Cassatie alleen of het feit, 
zoals het in het arrest van verwijzing is omschreven, volgens de wet een misdaad 
oplevert; het kan niet onderzoeken of die omschrijving t.a.v. de feitelijke gegevens van 
het voorbereidend onderzoek pertinent is  (Art. 292bis, 1° Wetboek van Strafvordering.) 
4 oktober 2006 P.2006.1241.F nr. 462 

SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF 
Hoofd van de jury – Eerste uitgelote gezworene – Aanneming van een grond van 
verhindering – Vervanging van de eerste werkende gezworene door de eerste 
plaatsvervangende gezworene. 

Ofschoon de gezworenen een andere hoofdman kunnen kiezen dan de gezworene die het 
eerst wordt uitgeloot en zelfs zonder dat deze met zijn vervanging instemt, zijn het 
evenwel de magistraten van het hof van assisen die voor een gezworene een grond van 
verhindering aannemen om de debatten bij te wonen en, in dat geval, die gezworene 
vervangen door een plaatsvervangende gezworene volgens de orde van de uitloting; geen 
enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat, wanneer de eerste werkende gezworene 
verhinderd is de debatten bij te wonen, hij wordt vervangen door de tweede werkende 
gezworene, waarbij de eerste plaatsvervangende gezworene de plaats inneemt van de 
laatste werkende gezworene  (Art. 125, eerste lid, in fine Gerechtelijk Wetboek; Art. 342, 
tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
29 november 2006 P.2006.1227.F nr. 612 

Uitloting van de gezworenen – Onvoldoende werkende gezworenen – Uitloting van de 
plaatsvervangende gezworenen – Dezelfde naam komt tweemaal uit de bus. 

Wanneer, overeenkomstig artikel 248, Ger.W., de namen van de werkende en 
plaatsvervangende gezworenen werden uitgeloot, zonder dat de naam van de gezworene 
te voorschijn komt wiens naam tweemaal uit de bus van de plaatsvervangende 
gezworenen zou zijn gekomen, ter aanvulling van de namen van de werkende 
gezworenen, hebben de beschuldigden er geen belang bij om zich te beklagen over het feit 
dat die naam tweemaal in de bus stak, terwijl zij bovendien hun recht op wraking 
krachtens artikel 247, Ger.W., niet volledig hadden uitgeoefend  
29 november 2006 P.2006.1227.F nr. 612 

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING 
VAN DE JURY 

Burgerlijke partij – Regelmatigheid – Afwezigheid op de terechtzitting – Advocaat – 
Behandeling ter zitting. 

De regelmatigheid van de rechtspleging die tegen een beschuldigde wordt gevoerd is niet 
afhankelijk van de aanwezigheid van een raadsman of van dezelfde raadsman aan de zijde 
van de burgerlijke partij tijdens alle terechtzittingen van de zaak. 
25 januari 2006 P.2005.1451.F nr. 53 
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Verplichting – Tolk – Ambtshalve aanduiding – Behandeling ter zitting. 

De wet verplicht de voorzitter van het hof van assisen alleen om ambtshalve, op straffe 
van nietigheid, tussen degenen die een verschillende taal spreken, een tolk te benoemen. 
(Art. 332 Wetboek van Strafvordering.) 
25 januari 2006 P.2005.1451.F nr. 53 

Schending van de wet op het gebruik der talen – Nietigheid van een akte van de 
rechtspleging – Arrest op tegenspraak dat geen zuiver voorbereidend arrest is – Dekking 
van de nietigheid van de akte die eraan voorafging – Behandeling ter zitting. 

Aangezien het arrest waarbij het hof van assisen op tegenspraak uitspraak doet op de 
conclusie van de beschuldigde die, om reden dat een getuige de terechtzittingen van de 
zaak zou hebben bijgewoond, de verwijzing ervan naar een andere sessie vordert, geen 
zuiver voorbereidende beslissing is, dekt het de eventuele nietigheid van een vroegere 
handeling van de rechtspleging die voortvloeit uit een schending van de bepalingen van 
de Taalwet Gerechtszaken. (Art. 40, tweede lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken.) 
25 januari 2006 P.2005.1451.F nr. 53 

Regelmatigheid – Vertaling van stukken – Aanduiding van een tolk – Stukken vertaald 
door een beëdigd vertaler die niet dezelfde persoon is als de aangeduide tolk – 
Neerlegging van de vertaalde stukken – Behandeling ter zitting – Voorzitter – 
Discretionaire bevoegdheid. 

Uit de omstandigheid dat de beëdigde vertaler die de stukken in de taal van de 
rechtspleging heeft vertaald niet dezelfde persoon is als de tolk die op de terechtzitting 
door de voorzitter van het hof van assisen krachtens diens discretionaire bevoegdheid 
daartoe is aangeduid, kan niet worden afgeleid dat de neerlegging van de aldus vertaalde 
stukken in strijd zou zijn met een formeel wettelijk verbod. 
25 januari 2006 P.2005.1451.F nr. 53 

Uitoefening – Motivering – Discretionaire macht van de voorzitter – Behandeling ter 
zitting. 

Bij ontstentenis van een conclusie gericht tot het hof van assisen, oefent de voorzitter aan 
wie door de verdediging een verzoek wordt gericht, zijn discretionaire bevoegdheid uit, 
hetgeen inhoudt dat de voorzitter beslist al dan niet in te gaan op dat verzoek, zonder dat 
hij ertoe gehouden is die beslissing nader te motiveren  (Art. 268 Wetboek van 
Strafvordering.) 
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Mondeling karakter van het debat – Verbod om stukken betreffende de persoonlijkheid en 
het milieu van een minderjarige beschuldigde te gebruiken – Mogelijkheid voor het hof 
van assisen om te beslissen dat de jury met deze stukken geen rekening mag houden – 
Behandeling ter zitting. 

Het mondeling karakter van het debat voor het hof van assisen en het door artikel 55, Wet 
Jeugdbescherming opgelegde verbod om stukken die betrekking hebben op de 
persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij leeft aan hem of aan de 
burgerlijke partij mede te delen, verzetten zich niet ertegen dat het hof van assisen voor 
recht zegt dat de jury met de verwijderde stukken en de ter zitting mondeling afgelegde 
verklaringen van getuigen met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu van de 
minderjarige beschuldigde geen rekening mag houden; hierdoor worden noch de artikelen 
6 en 8, E.V.R.M., noch artikel 16, Verdrag voor de rechten van het kind geschonden. 
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21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Verplichting – Afzonderlijke getuigenverklaring – Getuigen – Verhoor. 

Aangezien de verplichting voor het hof van assisen om de getuigen ieder afzonderlijk te 
horen niet substantieel is en evenmin op straffe van nietigheid is voorgeschreven, kan met 
het oog op een goede rechtsbedeling en met eerbiediging van het recht van verdediging, 
van die regel worden afgeweken. (Art. 317 Wetboek van Strafvordering.) 
19 april 2006 P.2006.0227.F nr. 224 

Ontvankelijkheid – Taalgebruik – Beslissing waarbij de taal van de rechtspleging wordt 
aangegeven – Onmiddellijk cassatieberoep. 

De beslissing van de voorzitter van het hof van assisen waarbij de taal van de 
rechtspleging wordt aangegeven, is geen beslissing over de bevoegdheid van het 
aangezochte rechtscollege; het is geen eindbeslissing in de zin van art. 416, eerste lid, Sv., 
en valt niet onder de in het tweede lid van dat artikel bepaalde gevallen; het onmiddellijk 
cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk. 
31 mei 2006 P.2006.0743.F nr. 301 

Gesloten deuren – Voorrecht van de voorzitter – Openbaarheid van de terechtzittingen – 
Tenuitvoerlegging – Omvang. 

Het staat aan de voorzitter van het hof van assisen, die krachtens artikel 267, tweede lid, 
Sv., belast is met de handhaving van de orde ter terechtzitting, om het arrest ten uitvoer te 
doen leggen dat de behandeling met gesloten deuren beveelt. 
27 september 2006 P.2006.0857.F nr. 442 

Beslissing de deuren te sluiten – Niet–tenuitvoerlegging – Openbaarheid van de 
terechtzittingen. 

De behandeling met gesloten deuren waarom de beschuldigde zelf niet heeft verzocht, 
vermindert alleen maar de waarborgen die de openbaarheid van het debat hem biedt; uit 
de niet ten uitvoerlegging van die uitzonderlijke maatregel, vloeit dus geen enkele 
nietigheid voort waarop die beschuldigde zich zou kunnen beroepen. 
27 september 2006 P.2006.0857.F nr. 442 

Gesloten deuren – Aanwezigheid van een derde – Openbaarheid van de terechtzittingen. 

Wanneer de voorzitter daarvoor de toestemming heeft gegeven en de beschuldigde 
daartegen geen enkel bezwaar heeft geuit, kan de toelating of handhaving, in de 
gerechtszaal, van een persoon, ook al heeft die geen uitstaans met het onderzoek van de 
zaak of de dienst van het hof, de verdediging geen nadeel berokkenen  
27 september 2006 P.2006.0857.F nr. 442 

Vragen aan de jury – Brandstichting – Verzwarende omstandigheid – Verklaring van de 
jury – Artikel 518, Sw. – Moreel bestanddeel. 

De hoofdvraag die de jury wordt voorgelegd en die betrekking heeft op de schuld van 
eiser aan het feit van opzettelijke brandstichting in een woning terwijl hij kon verwachten 
dat zich aldaar op het ogenblik van de brand één of meer personen bevonden, neemt in de 
bewoordingen van de wet het moreel bestanddeel van de misdaad over en van de 
verzwarende omstandigheid ervan, zodat de juryleden van het hof van assisen in de 
mogelijkheid werden gesteld om daarover te beslissen. 
11 oktober 2006 P.2006.0937.F nr. 480 



– 157 – 

Cassatieberoep – Cassatiemiddel – Nieuw middel – Middel dat kritiek oefent op de aan de 
jury gestelde vragen – Aan de jury gestelde vragen – Veroordelend arrest. 

Het middel dat kritiek oefent op de aan de jury gestelde vragen mag niet voor het eerst 
voor het Hof worden aangevoerd, wanneer uit het proces–verbaal van de terechtzitting 
blijkt dat geen van de partijen daartegen bezwaar heeft aangetekend. 
29 november 2006 P.2006.1227.F nr. 612 

Wettigheid – Beraadslaging over de straf – Plaatsvervangende gezworenen – Toelating 
om zich terug te trekken. 

Noch uit artikel 124, Ger.W., noch uit artikel 366, Sv., noch uit enige andere wettelijke 
bepaling, volgt dat, na het debat over de straf en vooraleer het hof van assisen zich met de 
gezworenen terugtrekt om daarover te beraadslagen, de voorzitter de plaatsvervangende 
gezworene(n) niet mag mededelen dat zij zich mogen terugtrekken. 
29 november 2006 P.2006.1227.F nr. 612 

ALLERLEI 
Verdrag inzake de rechten van het kind – Verwijzing naar het hof van assisen – 
Toepasselijkheid – Beslissing tot uit handen geven van de jeugdrechtbank – Veroordeling 
– Kind dat schuldig geacht wordt aan een strafbaar feit – Recht op beoordeling door een 
hogere rechterlijke instantie – Beschuldigde minderjarig op het ogenblik van de feiten. 

Artikel 40, lid 2.b(v) van het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat het recht toekent 
om het oordeel over het strafbaar feit gepleegd door een minderjarige opnieuw te doen 
beoordelen door een hoger rechtscollege is, ingevolge de interpretatieve verklaring die 
België bij de neerlegging van de bekrachtigingoorkonde heeft afgelegd, niet toepasselijk 
op de personen die krachtens de Belgische wet rechtstreeks naar het hof van assisen 
worden verwezen, ook al zijn zij jonger dan achttien jaar. (Art. 40, lid 2.b(v) 
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 nov. 1989.) 
31 oktober 2006 P.2006.0890.N nr. 529 

HOGER BEROEP 

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) 

Bevestiging van een onderzoeksmaatregel – Verwijzingsverplichting – Devolutieve kracht 
– Beperking. 

De verplichting voor de rechter in hoger beroep om de zaak naar de eerste rechter te 
verwijzen indien hij, zelfs gedeeltelijk een in het aangevochten vonnis bevolen 
onderzoeksmaatregel bevestigt, belangt de gerechtelijke organisatie aan en ontsnapt aldus 
aan de vrije wil van de partijen. (Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2004.0184.N nr. 8 

Artikel 6.1 – Recht van verdediging – Devolutieve kracht – Eerste rechter – Verdrag 
Rechten van de Mens – Heropening van het debat – Gevolg. 

Noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging noch artikel 6.1, 
E.V.R.M. worden geschonden door de appelrechter die op grond van de devolutieve 
kracht van het hoger beroep uitspraak doet over een betwisting waarvoor de eerste rechter 
enkel het debat had heropend. (Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0190.N nr. 10 
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Verweerder aan wie een voorlopige maatregel is opgelegd – Hoger beroep van de 
verweerder – Tijdstip – Beoordeling – Kort geding – Devolutieve kracht – Omvang. 

Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen de beschikking waarbij 
hem een voorlopige maatregel werd opgelegd, moet de appelrechter geen uitspraak doen 
over de gevorderde en toegekende maatregel op grond van de ogenschijnlijke rechten van 
partijen, maar kan hij zich ertoe beperken te oordelen op grond van het spoedeisend 
karakter van de zaak  (Artikelen 584 en 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
19 januari 2006 C.2004.0544.N nr. 44 

Gevolg – Geen spoedeisend karakter – Beoordeling – Voorlopige maatregel – Kort 
geding. 

Wanneer de appelrechter van oordeel is dat de zaak niet langer een spoedeisend karakter 
vertoont, brengt zulks noodzakelijk mee dat de door de eerste rechter bevolen voorlopige 
maatregel vervalt vanaf de uitspraak in hoger beroep. (Artikelen 584 en 1068, eerste lid 
Gerechtelijk Wetboek.) 
19 januari 2006 C.2004.0544.N nr. 44 

Hoger beroep – Ontstentenis – Ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Vrijwillig 
tussenkomende partij – Conclusie – Gevolg. 

De tussenkomende partij die geen verzoekschrift heeft ingediend maar wel een conclusie 
heeft neergelegd met daarin haar middelen, waarover de partijen uitleg hebben gegeven, is 
partij in het geding geworden en kan op eenzijdig verzoekschrift hoger beroep instellen 
tegen de beschikking. (Artikelen 813, 1031 en 1033 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 januari 2006 C.2004.0201.F nr. 57 

Ontvankelijkheid – Tegenvorderingen voor het eerst in hoger beroep ingesteld. 

Tegenvorderingen kunnen voor het eerst in hoger beroep ingesteld worden indien zij 
berusten op een feit of op een handeling in de dagvaarding aangevoerd of een verweer op 
de hoofdvordering uitmaken of tot compensatie strekken  (Artikelen 807, 808, 809, 810 en 
1042 Gerechtelijk Wetboek.) 
23 februari 2006 C.2004.0048.N nr. 106 

Nakomend hoger beroep – Beperkt hoger beroep. 

Wanneer een beperkt hoger beroep wordt ingesteld tegen een vonnis, kan er door de 
appellant een nakomend hoger beroep worden ingesteld bij conclusie tegen de overige 
beslissingen waartegen hij geen hoger beroep had ingesteld, op voorwaarde dat de termijn 
van hoger beroep niet verstreken is en in zoverre hij niet heeft berust in die beslissingen. 
(Art. 1056, 4° Gerechtelijk Wetboek.) 
2 maart 2006 C.2004.0567.N nr. 117 

Toepasselijkheid – Natuurramp – Beslissing van de gouverneur – Voorziening. 

De rechter kan niet weigeren op grond van een vertrouwensbeginsel de regeling van het 
Gerechtelijk Wetboek betreffende het hoger beroep toe te passen op de voorziening 
gericht tegen de beslissing van de provinciegouverneur gewezen op grond van de 
bepalingen van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade 
veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. (Art. 2 Gerechtelijk Wetboek; 
Artikelen 1, § 1, 3, 24, 26, en 27 Wet 12 juli 1976.) 
2 maart 2006 C.2004.0567.N nr. 117 
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Perken. 

Hoewel hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het 
geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep, staat het aan de partijen door 
het hoofdberoep of door het incidenteel beroep de perken te bepalen waarbinnen de 
appelrechter over de aan de eerste rechter voorgelegde betwistingen uitspraak moet doen. 
(Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
2 maart 2006 C.2004.0567.N nr. 117 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beslissing inzake bevoegdheid. 

Hoger beroep tegen het vonnis waarbij de rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart, is 
slechts mogelijk nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard of de als bevoegd 
aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de 
gegrondheid  (Art. 1055 Gerechtelijk Wetboek; Art. 1050, tweede lid Gerechtelijk 
Wetboek.) 
6 maart 2006 S.2005.0113.N nr. 129 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beslissingen waartegen hoger beroep openstaat – 
Zitting in tweede aanleg – Vonnis over de zaak zelf – Bevoegdheid in eerste aanleg – 
Rechtbank van eerste aanleg. 

Tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, die zitting houdend in tweede 
aanleg, beslist over de zaak zelf, na te hebben geoordeeld bevoegd te zijn om in eerste 
aanleg ervan kennis te nemen, staat hoger beroep open, ongeacht de beoordeling 
aangaande de bevoegdheid door het hof van beroep  (Art. 1070 Gerechtelijk Wetboek.) 
20 april 2006 C.2005.0317.N nr. 227 

Beslissingen waartegen hoger beroep openstaat – Zitting in tweede aanleg – Vonnis over 
de zaak zelf – Bevoegdheid in eerste aanleg – Rechtbank van eerste aanleg. 

De wettelijke regel die bepaalt dat de rechtbank van eerste aanleg die zitting houdt in 
tweede aanleg, over de zaak zelf beslist en dat daartegen hoger beroep openstaat indien 
het geschil tot haar bevoegdheid behoorde, onderstelt dat deze rechtbank, die aldus zitting 
houdt, oordeelt dat zij bevoegd is om in eerste aanleg van de zaak kennis te nemen; dit is 
het geval wanneer ze oordeelt, hetzij dat de eerste rechter zich ten onrechte bevoegd 
achtte, hetzij dat de eerste rechter zich terecht onbevoegd achtte terwijl zijzelf bevoegd is  
(Art. 1070 Gerechtelijk Wetboek.) 
20 april 2006 C.2005.0317.N nr. 227 

Kennisgeving – Termijn – Begin – Evenredige verdeling – Vonnis. 

De kennisgeving van het vonnis of arrest gewezen inzake evenredige verdeling, die de 
griffier bij gerechtsbrief aan de partijen moet doen, strekt ertoe de termijn voor alle 
rechtsmiddelen te doen ingaan  (Artikelen 1634, 1635 en 1636 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 mei 2006 F.2005.0036.F nr. 258 

Tergend of roekeloos hoger beroep – Toekenning – Schadevergoeding. 

Het hoger beroep is niet roekeloos of tergend, alleen omdat het gericht is tegen een goed 
gemotiveerd vonnis van de eerste rechter en de appellerende partij geen enkel nieuw stuk 
voorlegt  (Artikelen 616 en 1072bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
22 mei 2006 S.2005.0091.F nr. 286 

Motiveringsgebrek – Toepasselijkheid – Vernietiging – Voorwaarden – Voorlopige 
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tenuitvoerlegging. 

Dat de appelrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van een vonnis kan verbieden of 
doen schorsen, verhindert niet dat hij de door de eerste rechter toegestane voorlopige 
tenuitvoerlegging teniet doet wanneer de voorlopige tenuitvoerlegging niet werd 
gevorderd, wanneer zij niet door de wet is toegestaan of nog wanneer de beslissing is tot 
stand gekomen met miskenning van het recht van verdediging. Een motiveringsgebrek in 
de beslissing van de eerste rechter over de tenuitvoerlegging laat de appelrechter niet toe 
die voorlopige tenuitvoerlegging te verbieden of te schorsen  (Art. 1402 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
1 juni 2006 C.2003.0231.N nr. 302 

Beslissing conform de conclusie van een partij – Hoger beroep van die partij – Belang. 

In burgerlijke zaken kan een partij hoger beroep instellen indien haar belang wordt 
geschaad door de beroepen beslissing; een dergelijk belang is voorhanden wanneer het 
hoger beroep strekt tot de rechtzetting van een vergissing door een partij begaan in eerste 
aanleg  (Artikelen 17, 18 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 september 2006 C.2005.0304.N nr. 419 

Partij. 

De eiser die bij het bestreden vonnis in de kosten is veroordeeld, is partij in de beslissing 
geworden  
23 oktober 2006 C.2005.0582.F nr. 504 

Betekening van de beslissing aan een van de partijen – Termijn – Gevolgen. 

De appeltermijn loopt ten aanzien van de partij die het vonnis heeft doen betekenen enkel 
wat betreft het hoger beroep tegen de partij aan wie zij het vonnis heeft doen betekenen  
(Art. 1051 Gerechtelijk Wetboek.) 
7 december 2006 C.2004.0501.F nr. 627 

Akte van hoger beroep – Vorm – Vermeldingen – Formulering – Gedaagde in hoger 
beroep. 

Hoewel artikel 1057, eerste lid, 3°, Ger. W., bepaalt dat, met uitzondering van het geval 
waarin het hoger beroep bij conclusie wordt ingesteld, de akte van hoger beroep, op 
straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de woonplaats of, bij gebrek aan een 
woonplaats, de verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep vermeldt, legt die 
wetsbepaling hiervoor geen bepaalde formulering op  (Art. 1057, eerste lid, 3° 
Gerechtelijk Wetboek.) 
18 december 2006 S.2006.0047.F nr. 659 

Vorig vonnis – Andere vordering – Onderzoeksmaatregel – Devolutieve kracht. 

De devolutieve kracht van het hoger beroep laat de appelrechter toe een vordering, door 
de eerste rechter aangehouden tot na de afhandeling van een door een vorig vonnis 
betreffende een andere vordering bevolen onderzoeksmaatregel, aan diens rechtsmacht te 
onttrekken en het geschil in zijn geheel te beoordelen, zonder te wachten op die 
afhandeling  (Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0102.N nr. 675 
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STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
Gevolg – Hoger beroep van de burgerlijke partij – Vrijspraak. 

Op het enkele hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vonnis van vrijspraak, 
moet de appelrechter over diens civielrechtelijke vordering oordelen en onderzoeken of 
het misdrijf, waarvoor de beklaagde werd vrijgesproken, bewezen is en of het aan de 
burgerlijke partij schade veroorzaakte; door dit te doen miskent de appelrechter het gezag 
van gewijsde van de vrijspraak niet  (Art. 202, 2° Wetboek van Strafvordering.) 
24 januari 2006 P.2005.1438.N nr. 51 

Vonnis bij verstek van de politierechtbank – Partij die in België geen gekende woon– of 
verblijfplaats heeft. 

In de regel moet het hoger beroep tegen een vonnis van de politierechtbank door de partij 
die bij verstek is veroordeeld, uiterlijk vijftien dagen na de dag van de betekening ervan 
aan zijn woonplaats, worden ingesteld; die termijn wordt evenwel verlengd, voor de 
personen zonder gekende woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats in België met 
de termijn die art. 55 Ger.W. bepaalt  (Art. 55 Gerechtelijk Wetboek; Art. 3 K.B. nr. 301 
van 30 maart 1936; Artikelen 174, tweede lid, en 203, § 1 Wetboek van Strafvordering.) 
1 februari 2006 P.2005.1427.F nr. 64 

Tijdstip van de betekening – Vonnis bij verstek van de politierechtbank – Partij die in 
België geen gekende woon– of verblijfplaats heeft – Termijn – Aanvang – Betekening in 
het buitenland. 

Krachtens art. 40, eerste lid, Ger.W., wordt de betekening bij gerechtsdeurwaarder, bij een 
ter post aangetekende brief, aan de verblijfplaats in het buitenland, van hen die in België 
geen gekende woonplaats, verblijfplaats noch gekozen woonplaats hebben, geacht te zijn 
verricht door de afgifte aan de postdienst tegen ontvangstbewijs. 
1 februari 2006 P.2005.1427.F nr. 64 

Hoger beroep – Beschikking die de uitspraak van de veroordeling opschort – Procureur 
des Konings en inverdenkinggestelde – Termijn – Regeling van de rechtspleging – 
Raadkamer. 

Ofschoon het openbaar ministerie en de burgerlijke partij – in de regel – het recht hebben 
om hoger beroep in te stellen tegen alle beschikkingen van de raadkamer binnen een 
termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is gewezen, 
dient het hoger beroep van de procureur des Konings en de verdachte tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de opschorting van de uitspraak wordt 
uitgesproken, binnen vierentwintig uur te worden ingesteld. (Art. 135, § 1 Wetboek van 
Strafvordering; Art. 4, § 2, eerste en tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie.) 
8 februari 2006 P.2005.1528.F nr. 82 

Hoger beroep – Beschikking die de uitspraak van de veroordeling opschort – Procureur 
des Konings en inverdenkinggestelde – Termijn – Regeling van de rechtspleging – 
Raadkamer. 

Ofschoon het openbaar ministerie en de burgerlijke partij – in de regel – het recht hebben 
om hoger beroep in te stellen tegen alle beschikkingen van de raadkamer binnen een 
termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is gewezen, 
dient het hoger beroep van de procureur des Konings en de verdachte tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de opschorting van de uitspraak wordt 
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uitgesproken, binnen vierentwintig uur te worden ingesteld. (Art. 135, § 1 Wetboek van 
Strafvordering; Art. 4, § 2, eerste en tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie.) 
8 februari 2006 P.2005.1528.F nr. 344 

Eenparigheidsvereiste – Dictum van het beroepen vonnis bevestigd in hoger beroep – 
Toepassing – Straf. 

De eenparigheid die bij art. 211bis, Sv. is vereist, geldt met name wanneer de straf die 
tegen een beklaagde in eerste aanleg werd uitgesproken in hoger beroep wordt verzwaard; 
een dergelijke eenparigheid is niet vereist ter rechtvaardiging van de redenen op grond 
waarvan het dictum van het beroepen vonnis in hoger beroep wordt bevestigd  (Art. 
211bis Wetboek van Strafvordering.) 
8 februari 2006 P.2005.1472.F nr. 81 

Bevoegdheid van de rechter – Tussenvonnis dat geen volledige uitspraak doet over de 
zaak – Hoger beroep van sommige partijen – Vernietiging van het tussenvonnis en 
evocatie – Bevoegdheid van de appelrechter ten aanzien van de andere partijen – 
Devolutieve werking. 

Ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep kan de appelrechter een vonnis 
dat nog geen volledige uitspraak heeft gedaan over de bij de eerste rechter aanhangige 
zaak, slechts vernietigen ten aanzien van de partijen die in hoger beroep zijn gekomen of 
tegen wie het hoger beroep is gericht. De omstandigheid dat het vernietigde vonnis ten 
aanzien van andere partijen dan de voormelde dezelfde onwettigheid bevat, doet hieraan 
geen afbreuk  
4 april 2006 P.2005.1704.N nr. 197 

Hoger beroep – Regelmatigheid – Beslissing tot evocatie – Tussenvonnis waarbij enkel 
een onderzoeksmaatregel wordt bevolen – Vernietiging van het tussenvonnis – Beslissing 
gesteund op een mogelijke schending van het recht van verdediging – Beslissing die 
uitgaat van een onjuiste hypothese. 

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de appelrechters een tussenvonnis 
van de eerste rechter, die enkel een onderzoeksmaatregel bevolen had zonder over enige 
betwisting uitspraak te doen, vernietigen en de zaak in haar geheel evoceren, op grond van 
de vaststelling dat, door die beslissing van de eerste rechter, het recht van verdediging 
mogelijk kan worden geschaad, aangezien de eerste rechter nog steeds zijn volledige 
rechtsmacht behield om over de grond van de zaak en over de bruikbaarheid en de waarde 
van het aangebrachte bewijs uitspraak te doen. 
4 april 2006 P.2005.1704.N nr. 197 

Hoger beroep tegen arrest van het Hof van Cassatie. 

Tegen arresten van het Hof van cassatie kan geen hoger beroep worden ingesteld  
25 april 2006 P.2006.0555.N nr. 239 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Beschikking tot internering – Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde – Omvang van de aanhangigmaking – Regeling van de 
rechtspleging – Onderzoeksgerechten – Raadkamer. 

Het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking tot internering 
maakt zowel de regeling van de rechtspleging als de beschikking tot internering 
aanhangig bij de kamer van inbeschuldigingstelling; de kamer van inbeschuldigingstelling 
die bij art. 235bis Sv., de volle bevoegdheid bezit inzake het voorbereidend onderzoek, is 
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bevoegd om, na hervorming van de beschikking tot internering, uitspraak te doen over 
alles wat dit onderzoek betreft; haar bevoegdheid kan, wat dat betreft, niet worden beperkt 
door het ontbreken van het hoger beroep van het openbaar ministerie  
10 mei 2006 P.2006.0644.F nr. 268 

Eenparigheid bij strafverzwaring – Wijziging van redenen van beroepen vonnis. 

Er is geen strafverzwaring en bijgevolg geen verplichting voor de appelrechters met 
eenparigheid uitspraak te doen wanneer die rechters de door de eerste rechter 
uitgesproken straf bevestigen en de daarvoor in het beroepen vonnis vermelde redenen 
wijzigen, aanpassen of gedeeltelijk verwerpen. (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.) 
16 mei 2006 P.2006.0343.N nr. 277 

Toepasselijkheid – Tergend en roekeloos hoger beroep – Artikel 1072bis, tweede, derde 
en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek – Burgerlijke geldboete. 

De vrijheid waarover elke beklaagde of inverdenkinggestelde beschikt bij de verdediging 
tegen een tegen hem ingestelde strafvordering, sluit elke sanctie uit wegens de wijze 
waarop hij deze verdediging organiseert en zijn rechtsmiddelen aanwendt. Het artikel 
1072bis, tweede, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, dat toepasselijk is in 
strafzaken, is derhalve niet van toepassing op het hoger beroep ingesteld door de 
beklaagde of een inverdenkinggestelde tegen een beslissing over een tegen hem ingestelde 
strafvordering  
6 juni 2006 P.2006.0462.N nr. 312 

Artikel 1072bis, tweede, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek – Hoger beroep tegen 
de beslissing op de strafvordering – Tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de 
beklaagde of inverdenkinggestelde – Burgerlijke geldboete – Vrijheid in de organisatie 
van de verdediging. 

De vrijheid waarover elke beklaagde of inverdenkinggestelde beschikt bij de verdediging 
tegen een tegen hem ingestelde strafvordering, sluit elke sanctie uit wegens de wijze 
waarop hij deze verdediging organiseert en zijn rechtsmiddelen aanwendt. Het artikel 
1072bis, tweede, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, dat toepasselijk is in 
strafzaken, is derhalve niet van toepassing op het hoger beroep ingesteld door de 
beklaagde of een inverdenkinggestelde tegen een beslissing over een tegen hem ingestelde 
strafvordering  
6 juni 2006 P.2006.0462.N nr. 312 

Hoger beroep van de procureur des Konings – Hoger beroep van de burgerlijke partij – 
Miskenning – Beschikking waarbij de burgerlijke belangen worden geregeld – Termijn – 
Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – Verschillende termijnen – 
Gelijkheidsbeginsel – Raadkamer – Beschikking. 

De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep in te stellen 
tegen een beschikking van de raadkamer die de opschorting van de veroordeling toekent, 
terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft genomen van de 
burgerrechtelijke vordering en de burgerlijke belangen regelt; dit verschil in termijnen is 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel  (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, 
§ 2, tweede lid, en 6, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
21 juni 2006 P.2005.1528.F nr. 344 
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Hoger beroep van de procureur des Konings – Hoger beroep van de burgerlijke partij – 
Miskenning – Beschikking waarbij de burgerlijke belangen worden geregeld – Termijn – 
Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – Verschillende termijnen – 
Gelijkheidsbeginsel – Raadkamer – Beschikking. 

De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep in te stellen 
tegen een beschikking van de raadkamer die de opschorting van de veroordeling toekent, 
terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft genomen van de 
burgerrechtelijke vordering en de burgerlijke belangen regelt; dit verschil in termijnen is 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel  (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, 
§ 2, tweede lid, en 6, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
21 juni 2006 P.2005.1528.F nr. 82 

Gerechtskosten – Veroordeling van de burgerlijke partij die in het ongelijk is gesteld – 
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter. 

Buiten het geval van rechtstreekse dagvaarding of wanneer een onderzoek is geopend ten 
gevolge van de burgerlijke partijstelling, beoordeelt de feitenrechter op onaantastbare 
wijze of de burgerlijke partij die in het ongelijk is gesteld, kan worden veroordeeld in alle 
of in een deel van de kosten jegens de Staat en jegens de beklaagde  
28 juni 2006 P.2005.0297.F nr. 360 

Hoger beroep – Bescherming van de maatschappij – Toepasselijke wetsbepaling – 
Internering. 

Wanneer overeenkomstig artikel 7 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de 
maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele 
misdrijven (Wet Bescherming Maatschappij) de raadkamer de internering beveelt van de 
beklaagde, dan wordt het hoger beroep tegen die beslissing geregeld door artikel 8 van die 
wet; artikel 135 Wetboek van Strafvordering is niet toepasselijk  
12 september 2006 P.2006.0718.N nr. 408 

Gevolg – Vergoeding van schade – Hoger beroep van de schadelijder – Internering. 

De onaantastbare beoordeling van de rechter met betrekking tot de vergoeding van de 
schade bij toepassing van artikel 1386bis Burgerlijk Wetboek houdt niet in dat, wanneer 
de geïnterneerde geen hoger beroep tegen de veroordeling instelt, de appelrechter op het 
enkele hoger beroep van de schadelijder de hem toegekende schadevergoeding mag 
verminderen  
12 september 2006 P.2006.0718.N nr. 408 

Veroordeling door de eerste rechter tot één straf voor bepaalde tenlasteleggingen – 
Vrijspraak door de eerste rechter voor een tenlastelegging – Veroordeling voor alle 
tenlasteleggingen – Behoud van de straf opgelegd door de eerste rechter – Voortgezet 
misdrijf – Vereiste – Hervorming. 

Eenstemmigheid is vereist wanneer de appelrechters op het hoger beroep van het 
openbaar ministerie de beklaagde schuldig achten aan drie tenlasteleggingen A, B en C en 
hem hiervoor slechts één straf opleggen, namelijk dezelfde die de eerste rechter, na 
vrijspraak voor de tenlastelegging C, voor de vermengde tenlasteleggingen A en B had 
opgelegd  (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.) 
26 september 2006 P.2006.0494.N nr. 437 
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Geen hoger beroep O.M. – Strafverzwaring. 

Wanneer de toestand van een veroordeelde in hoger beroep wordt verzwaard ofschoon het 
openbaar ministerie niet in hoger beroep was gekomen, vernietigt het Hof zonder 
verwijzing de bestreden beslissing in zoverre de door de eerste rechter uitgesproken straf 
werd verzwaard  (Artikelen 202 en 203 Wetboek van Strafvordering.) 
3 oktober 2006 P.2006.0735.N nr. 457 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Eenparigheid – Verwijzingsarrest – 
Beschikking van buitenvervolgingstelling – Raadkamer. 

Wanneer de raadkamer een beschikking tot buitenvervolgingstelling heeft gewezen kan 
het appelgerecht de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht 
slechts uitspreken met eenparigheid van stemmen van zijn leden  (Artikelen 128, 135, § 1, 
en 211bis Wetboek van Strafvordering.) 
31 oktober 2006 P.2006.0979.N nr. 532 

Motiveringsgebrek – Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde – Verwijzingsbeschikking – Aard van het middel – Middel waarbij 
de onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking wordt aangevoerd – Strafbare 
periode – Conclusie – Raadkamer. 

Het middel van de inverdenkinggestelde dat aanvoert dat de verwijzingsbeschikking zelf 
onregelmatig is daar zij een motiveringsgebrek vertoont waar zij oordeelt dat er met 
betrekking tot de strafbare periode van het gebruik van de fiscale valsheid voldoende 
bezwaren bestaan, betreft het debat over de bezwaren waartegen geen ontvankelijk hoger 
beroep open staat zodat de kamer van inbeschuldigingstelling daarover geen uitspraak 
dient te doen. 
5 december 2006 P.2006.1218.N nr. 624 

Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Ontvankelijkheid – Beschikking van 
verwijzing van de raadkamer – Oordeel over het bestaan van voldoende bezwaren – 
Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten – Raadkamer. 

Overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering kan de 
inverdenkinggestelde slechts in een beperkt aantal gevallen hoger beroep instellen tegen 
de verwijzingsbeschikking van de raadkamer; daartoe behoren onder meer de 
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden met betrekking tot de 
verwijzingsbeschikking en de gronden van niet–ontvankelijkheid of van verval van de 
strafvordering, maar niet het oordeel van de raadkamer over het bestaan van voldoende 
bezwaren  
19 december 2006 P.2006.1194.N nr. 663 

Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Beschikking van verwijzing van de 
raadkamer – Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten – Raadkamer – 
Gevallen. 

Overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering kan de 
inverdenkinggestelde slechts in een beperkt aantal gevallen hoger beroep instellen tegen 
de verwijzingsbeschikking van de raadkamer; daartoe behoren onder meer de 
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden met betrekking tot de 
verwijzingsbeschikking en de gronden van niet–ontvankelijkheid of van verval van de 
strafvordering, maar niet het oordeel van de raadkamer over het bestaan van voldoende 
bezwaren  
19 december 2006 P.2006.1194.N nr. 663 
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ALLERLEI 
Waarde van het geschil – Ontvankelijkheid – Beslissing op derdenverzet. 

De waarde van het geschil na derdenvezet wordt gemeten aan het nadeel dat de 
verzetdoende partij beweert te hebben geleden ingevolge de bestreden beslissing; de 
geldelijke waardering van dit nadeel biedt de grondslag voor het bepalen van de aanleg. 
(Artikelen 557 tot 562, 618, eerste lid, 619 en 1131 Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0079.N nr. 189 

Ontvankelijkheid – Beslissing op derdenverzet – Politierechtbank. 

Het op derdenverzet gewezen vonnis waarbij de politierechtbank uitspraak doet over een 
vordering waarvan het bedrag 1240,00 euro niet overschrijdt, wordt in laatste aanleg 
gewezen. (Artikelen 616, 617, eerste lid en 1131 Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0079.N nr. 189 

HUISVESTING 
Vastgoedbeheerder – Toewijzen voorlopig beheer. 

Het vonnis verantwoordt zijn beslissing dat de vordering van de vastgoedbeheerder tot 
toewijzing van het voorlopig beheer van een woning gegrond is, niet naar recht wanneer 
het niet vaststelt dat er geen wettig beletsel bestond voor de bewoning of het verhuren van 
dat goed, zoals door de drager van zakelijke onroerende rechten op dat goed was 
opgeworpen. 
7 september 2006 C.2005.0433.F nr. 396 

HUUR VAN DIENSTEN 
Verborgen gebrek – Vordering – Aannemingsovereenkomst – Aansprakelijkheid. 

De regel dat de aansprakelijkheidsvordering tegen de aannemer en de architect binnen de 
tienjarige termijn kan worden ingesteld, ingeval een gebouw geheel of gedeeltelijk 
tenietgaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, geldt 
ook wanneer dergelijk gebrek verborgen is  (Artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk 
Wetboek.) 
2 februari 2006 C.2004.0529.N nr. 69 

Verplichtingen – Aannemer. 

De aannemer is niet alleen gehouden tot hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst met de 
opdrachtgever is bedongen maar ook tot de uitvoering van de opdracht volgens de regels 
van de kunst. (Art. 1135 Burgerlijk Wetboek.) 
2 februari 2006 C.2004.0527.N nr. 68 

Vrijwaringplicht – Verkoop – Aannemingsovereenkomst – Verborgen gebreken – 
Verkoper – Opdrachtgever. 

Het recht op vrijwaring dat de eerste koper bezit tegen zijn verkoper is een toebehoren 
van de zaak dat samen met de zaak wordt doorverkocht aan de opeenvolgende kopers. De 
omstandigheid dat de gebrekkige zaak door een aannemer is geleverd aan zijn 
opdrachtgever in het raam van een aannemingsovereenkomst ontslaat de oorspronkelijke 
verkoper niet van zijn vrijwaringplicht tegenover deze eindgebruiker. De opdrachtgever 
heeft, zoals een onderverkrijger, alle rechten en vorderingen verbonden met de zaak die 
aan de oorspronkelijke verkoper toebehoorde  (Artikelen 1615 en 1641 Burgerlijk 
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Wetboek.) 
18 mei 2006 C.2005.0097.N nr. 279 

Stilzwijgende oplevering – Beoordeling door de feitenrechter – Aannemingsovereenkomst. 

De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite en op grond van de omstandigheden 
van de zaak of een handeling van de opdrachtgever een stilzwijgende oplevering van het 
werk uitmaakt. (Art. 1791 Burgerlijk Wetboek.) 
26 oktober 2006 C.2005.0329.F nr. 517 

Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Vordering tegen beiden – 
Aannemingsovereenkomst. 

De bouwheer die zowel de aannemer als de architect aansprakelijk wil stellen voor het 
geheel of gedeeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de 
constructie of de ongeschiktheid van de grond, dient voor het verstrijken van de tienjarige 
termijn een vordering in te stellen tegen zowel de aannemer als de architect  (Artikelen 
1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

Tienjarige termijn – Vervaltermijn – Aansprakelijkheid van aannemer en architect – 
Aannemingsovereenkomst. 

De tienjarige termijn binnen dewelke de aannemer en de architect aansprakelijk zijn voor 
het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de 
constructie of de ongeschiktheid van de grond is een fatale termijn die niet geschorst of 
gestuit kan worden  (Artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

Aard – Tienjarige termijn – Aansprakelijkheid van aannemer en architect – 
Aannemingsovereenkomst. 

De tienjarige termijn binnen dewelke de aannemer en de architect aansprakelijk zijn voor 
het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de 
constructie of de ongeschiktheid van de grond is een fatale termijn die niet geschorst of 
gestuit kan worden  (Artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Binnen de tienjarige termijn ingestelde 
vordering – Aannemingsovereenkomst. 

Een binnen de tienjarige termijn ingestelde aansprakelijkheidsvordering tegen de 
aannemer en de architect onttrekt aan het verval ook de vordering ingesteld op grond van 
nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde gebrek en van eenzelfde 
contractuele tekortkoming in de conceptie of uitvoering, mits uit de tijdig ingestelde 
vordering blijkt wat zij omvat  (Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 
1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

Stage – Inschrijving – Voorwaarden – Activiteiten voor rekening van derden – 
Vastgoedmakelaar – Lijst van stagiairs – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. 

De rechter die vaststelt dat de eiseres gedurende meer dan drie jaar tijdens het 
referentiedecennium activiteiten heeft uitgeoefend, bestaande in het "beheer van het 
onroerend vermogen van de werkgever of van diens moederonderneming, alsook in 
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verhuur, beperkt tot wat door de werkgever of diens moederonderneming wordt 
gevraagd", kan niet beslissen dat deze, voor rekening van haar werkgever of de 
moederonderneming verrichte activiteiten niet voor rekening van een derde werden 
verricht en om die reden weigeren de eiseres op de lijst van de stagiairs in te schrijven. 
(Art. 17, § 8 Wet 1 maart 1976.) 
7 december 2006 D.2005.0019.F nr. 631 

Verborgen gebrek – Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Vordering binnen de 
tienjarige termijn – Vordering voor nieuwe gevolgen van gebrek en tekortkoming – 
Vereiste – Aannemingsovereenkomst – Gevolg. 

Een vordering die binnen de tienjarige termijn voor de aansprakelijkheid van de aannemer 
en de architect wordt ingesteld, onttrekt aan het verval van deze termijn ook een vordering 
ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde 
gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie of de uitvoering; 
hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat zij omvat  (Artikelen 1792 
en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0210.N nr. 670 

HUUR VAN GOEDEREN 

HUISHUUR 
Verplichting van verhuurder – Tekortkomingen – Vereisten – Hoofdverblijfplaats – 
Veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid – Keuze van de sanctie – Titularis. 

Indien de vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, waaraan het gehuurde 
goed moet voldoen overeenkomstig de bijzondere regels van de huurovereenkomsten 
inzake de hoofdverblijfplaats, niet zijn vervuld, heeft de huurder, onder voorbehoud van 
de beoordeling van de ernst van de tekortkoming door de rechter, de keuze ofwel de 
uitvoering te eisen van de werken die noodzakelijk zijn om het gehuurde goed in 
overeenstemming te brengen met die vereisten, ofwel de ontbinding van de 
huurovereenkomst te vragen met schadevergoeding. (Art. 2 Wet houdende wijziging van 
de bepalingen van het Burgerlijk  wetboek inzake huishuur.) 
31 maart 2006 C.2004.0014.F nr. 186 

Verplichting van verhuurder – Opzegging door de verhuurder – Tegenopzegging huurder. 

Wanneer de huurder de huurovereenkomst opzegt na de opzegging door de verhuurder die 
voornemens is het verhuurde goed persoonlijk te betrekken, heeft de verhuurder niet meer 
de verplichting het goed te betrekken. (Art. 3, § 2, eerste en derde lid, en § 5, derde lid 
Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk  wetboek inzake huishuur.) 
15 september 2006 C.2005.0327.N nr. 420 

Opzegging door de verhuurder – Einde huurovereenkomst – Tegenopzegging huurder. 

Ingeval de huurder, na de opzegging door de verhuurder, met toepassing van artikel 3, § 
5, derde lid, van de Woninghuurwet de huurovereenkomst opzegt, eindigt de 
huurovereenkomst niet door een verkorting van de opzeggingstermijn in de opzegging 
door de verhuurder maar door de opzegging door de huurder  (Art. 3, § 2, eerste lid, en § 
5, derde lid Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk  wetboek 
inzake huishuur.) 
15 september 2006 C.2005.0327.N nr. 420 
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Opzegging. 

Een opzegging is een eenzijdige akte die de huur beëindigt bij het verstrijken van de 
opzeggingstermijn  
15 september 2006 C.2005.0327.N nr. 420 

Verplichting van de huurder – Tenietgaan van het gehuurde goed – Brand – Inhoud. 

Het tenietgaan van het gehuurde goed door een brand buiten de schuld van de huurder 
heeft tot gevolg dat deze niet gehouden is het goed terug te geven in dezelfde staat als hij 
het ontvangen heeft; hij is evenwel niet zonder meer ontslagen van de verplichting tot 
teruggave, die onder meer inhoudt dat hij gehouden is het goed vrij te maken en de inhoud 
te verwijderen die door hem erin is aangebracht  (Artikelen 1733 en 1741 Burgerlijk 
Wetboek.) 
24 november 2006 C.2004.0579.N nr. 598 

PACHT 
Pachtoverdracht – Tegenstelbaarheid aan de verpachter – Pleegvormen. 

De overdracht van pacht die door de pachter aan zijn afstammelingen of aangenomen 
kinderen of aan die van zijn echtgenoot of van de echtgenoten van de voormelde 
afstammelingen of aangenomen kinderen is gedaan zonder de toelating van de verpachter, 
kan aan deze worden tegengeworpen zonder dat moet voldaan zijn aan de pleegvormen 
betreffende de overdracht van schuldvordering  (Artikelen 34, 35 en 57 Wet van 4 nov. 
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen; Art. 1690 Burgerlijk Wetboek.) 
30 maart 2006 C.2003.0193.N nr. 181 

Minnelijke schikking – Rechtsvordering inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten 
gunste van de huurders van landeigendommen – Voorwaarden. 

Als een rechtsvordering inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten gunste van de 
huurders van landeigendommen moet worden aangemerkt, de vordering waarvan het 
voorwerp de toepassing betreft van de rechtsregels met betrekking tot de pacht dan wel 
het recht van voorkoop dat in geval van vervreemding van een landeigendom toekomt aan 
de pachter ervan. (Art. 1345, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0181.N nr. 190 

Minnelijke schikking – Voorwerp van de rechtsvordering – Oplossing van een geschil – 
Toepassing van de rechtsregels die de pacht van voorkoop beheersen – Voorwaarden. 

De enkele omstandigheid dat de oplossing van een geschil te vinden is in de rechtsregels 
die de pacht van voorkoop beheersen, heeft niet tot noodzakelijk gevolg dat de vordering 
waarin gevraagd wordt dat geschil te beslechten, moet worden aangemerkt als een 
rechtsvordering inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten gunste van de huurders 
van landeigendommen. (Art. 1345, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0181.N nr. 190 

Opzegging – Pachtovereenkomsten van bouwgronden – Geen recht van voorkoop – Geen 
verplichting om vooraf wegenwerken uit te voeren – Uitvoering van wegenwerken. 

De uitvoering van wegenwerken in de zin van artikel 6, § 1, 2°, van de Pachtwet, dat 
betrekking heeft op pachtovereenkomsten op ongebouwde gronden die, op het ogenblik 
van de opzegging, zonder dat vooraf wegenwerken dienen te worden uitgevoerd, 
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beschouwd moeten worden als bouwgronden, in welk geval de pachter geen recht van 
voorkoop heeft, heeft geen betrekking op de aanleg van nutsvoorzieningen. (Artikelen 6, 
§ 1, 2° en 52, 7° Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de 
wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van 
landeigendommen.) 
29 juni 2006 C.2004.0373.N nr. 367 

Aard – Pachtprijs die het wettelijk maximum overschrijdt – Recht op herziening – Doel. 

Het recht op herziening van de pachtprijs van een lopende pacht waarvan het bedrag 
hoger is dan het bij de wet bepaald maximum is dwingend en strekt tot bescherming van 
de pachter. (Art. 5, eerste lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en 
van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van 
landeigendommen.) 
15 september 2006 C.2005.0171.N nr. 417 

Pachtprijs die het wettelijk maximum overschrijdt – Recht op herziening van de pachtprijs 
– Afstand. 

De pachter kan geen afstand doen van zijn recht op herziening van een pachtprijs die het 
bij de wet bepaalde maximum overschrijdt dan nadat hij deze prijs heeft betaald; uit het 
enkele feit van de betaling, zij het met kennis van de relatieve nietigheid, kan geen afstand 
van dit recht worden afgeleid. (Art. 5, eerste lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van 
huurders van landeigendommen.) 
15 september 2006 C.2005.0171.N nr. 417 

Aard – Pachtprijs die het wettelijk maximum overschrijdt – Recht op terugbetaling – 
Doel. 

Het recht op terugbetaling van een pachtprijs die het bij de wet bepaalde maximum 
overschrijdt is dwingend en strekt tot bescherming van de pachter. (Art. 5, vierde lid Wet 
van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het 
recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen.) 
15 september 2006 C.2005.0171.N nr. 417 

Pachtprijs die het wettelijk maximum overschrijdt – Recht op terugbetaling van de 
pachtprijs – Afstand. 

De pachter kan geen afstand doen van zijn recht op terugbetaling van een pachtprijs die 
het bij de wet bepaalde maximum overschrijdt dan nadat hij deze prijs heeft betaald; uit 
het enkele feit van de betaling, zij het met kennis van de relatieve nietigheid, kan geen 
afstand van dit recht worden afgeleid  (Art. 5, vierde lid Wet van 4 nov. 1969 tot 
wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop 
ten gunste van huurders van landeigendommen.) 
15 september 2006 C.2005.0171.N nr. 417 

Overdracht van de exploitatie aan een afstammeling – Opzegging door de verpachter – 
Vennootschap. 

De verpachter die gebruik maakt van zijn recht om het verpachte goed door een van zijn 
afstammelingen te laten exploiteren kan geen opzegging geven om de exploitatie ervan 
aan een vennootschap over te dragen; de omstandigheid dat de zaakvoerder van deze 
vennootschap de zoon is van de verpachter doet hieraan geen afbreuk. (Artikelen 7, 1°, 8, 
§§ 1 en 2, en 9 Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de 
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wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van 
landeigendommen.) 
13 oktober 2006 C.2005.0165.N nr. 487 

HANDELSHUUR 
Toepasselijkheid – Ongegrondverklaring – Recht van de verhuurder – Andere 
voorwaarden – Aanbod van een derde – Weigering – Huurhernieuwing. 

Het recht van de verhuurder, in het geval dat de rechter zijn weigering om toe te stemmen 
in de huurhernieuwing ongegrond verklaart, aanspraak te maken op andere voorwaarden 
of zich te beroepen op het aanbod van een derde, binnen een maand te rekenen van de 
betekening van het vonnis, vind toepassing welke ook de reden van de weigering is  (Art. 
24 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds.) 
2 maart 2006 C.2005.0078.N nr. 121 

Recht van de verhuurder – Andere voorwaarden – Aanbod van een derde – Vordering van 
de huurder – Weigering – Huurhernieuwing. 

De verhuurder kan het recht om aanspraak te maken op andere huurvoorwaarden of zich 
te beroepen op het aanbod van een derde niet meer uitoefenen wanneer hij, in de 
procedure tengevolge van zijn weigering om toe te stemmen in de huurhernieuwing, 
gebeurlijk in ondergeschikte orde, reeds die aanspraak heeft gemaakt, voor het geval dat 
de rechter zijn weigering ongegrond zou verklaren en de rechter over die andere 
voorwaarden of dit aanbod uitspraak heeft gedaan; maar hij verliest dit recht niet, als hij 
in die procedure die aanspraak niet heeft gemaakt, doordat de huurder de 
huurhernieuwing aan de bestaande voorwaarden heeft gevorderd en de rechter deze heeft 
toegestaan; zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan over zijn weigering kan de 
verhuurder niet verplicht worden die aanspraak te maken  (Art. 24 Wet van 30 april 1951 
op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds.) 
2 maart 2006 C.2005.0078.N nr. 121 

Kennisgeving door de huurder – Huurhernieuwing. 

De aanvraag van de huurder tot huurhernieuwing is nietig indien zij niet de vermelding 
bevat op welke wijze de verhuurder moet kennis geven ofwel van zijn met redenen 
omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod 
van een derde; het is niet voldoende dat de verhuurder de inhoud van artikel 14 van de 
Handelshuurwet, die tot bedoelde vermelding verplicht, kent, noch dat die verplichting 
kan worden vervangen door de toepassing van de rechtsspreuk dat elkeen geacht wordt de 
wet, te dezen voormeld artikel, te kennen  (Art. 14, eerste lid Wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds.) 
2 maart 2006 C.2005.0092.N nr. 122 

Vergoeding wegens uitzetting – Verkoop van het goed – Verhouding tot het gemeen recht 
– Einde – Opzeggingstermijn. 

De Handelshuurwet houdt een eigen globale regeling in van de gevallen waarin en van de 
voorwaarden waaronder een einde kan worden gesteld aan de huur bij vervreemding van 
het gehuurde goed, die van de gemeenrechtelijke regeling verschilt en deze vervangt, 
inzonderheid bij de bepaling van de door de verkrijger na te leven opzeggingstermijn en 
verschuldigde uitzettingsvergoeding en niet bepalend is voor het vaststellen van de 
gemeenrechtelijke schadevergoeding door de verhuurderoverdrager verschuldigd  
(Artikelen 1744 en 1745 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 12, 25 en 26 Wet van 30 april 
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1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds.) 
22 december 2006 C.2006.0018.N nr. 674 

ALLERLEI 
Arbitragehof – Verplichting – Prejudicieel geschil – Verschillende juridische toestand – 
Hoofdverblijfplaats – Echtgenoten samen titularis – Echtgenoot alleen titularis – Hof van 
Cassatie – Onderscheid. 

Het Hof van cassatie dient geen vraag, die tot staving van de grief van schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt voorgesteld, aan het Arbitragehof te stellen, 
wanneer het middel geen onderscheid aanklaagt dat wordt gemaakt tussen verschillende 
rechtsonderhorigen of categorieën van rechtsonderhorigen die zich in dezelfde juridische 
toestand bevinden maar wel tussen hen die zich in een andere juridische toestand 
bevinden, met name tussen, enerzijds, echtgenoten waarvan slechts één titularis van de 
huurovereenkomst van het goed dat als hoofdverblijfplaats van het gezin dient, en, 
anderzijds, echtgenoten die samen titularis zijn van die huurovereenkomst. (Art. 26, § 1, 
3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
26 mei 2006 C.2005.0150.F nr. 292 

HUUR VAN WERK 
Prijs – Vaststelling te goeder trouw – Aannemer. 

De regel volgens welke, in een contract van huur van werk, de prijs voor het werk, op het 
einde ervan en behoudens andersluidende overeenkomst, door de aannemer eenzijdig en 
te goeder trouw wordt vastgesteld, onder voorbehoud van de marginale toetsing door de 
rechter, is geen algemeen rechtsbeginsel. 
9 november 2006 C.2005.0218.F nr. 551 

HUWELIJK 
Beperking in de tijd – Geen beperking in de tijd – Dringende en voorlopige maatregelen. 

Uit het loutere feit dat de rechter de op grond van art. 223, tweede lid, Burgerlijk Wetboek 
bevolen maatregelen niet in de tijd beperkt, volgt niet noodzakelijk dat hij de feitelijke 
scheiding van de echtgenoten definitief regelt  (Art. 223, tweede lid Burgerlijk Wetboek.) 
29 mei 2006 C.2005.0438.N nr. 295 

Dringende en voorlopige maatregelen. 

De op grond van art. 223, tweede lid, Burgerlijk Wetboek door de vrederechter bevolen 
dringende voorlopige maatregelen mogen er niet toe leiden een feitelijke scheiding van de 
echtgenoten op bestendige wijze te organiseren  (Art. 223, tweede lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
29 mei 2006 C.2005.0438.N nr. 295 

Gerechtelijke beslissing – Bewijslast – Vordering tot onderhoudsbijdrage – Ontstaan of 
voortduren van de scheiding – Opschorting van de samenwoningsverplichting – 
Beoordeling – Echtscheidingsprocedure – Oorzaak. 

Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke beslissing dan wel 
ingevolge een echtscheidingsprocedure staat de echtgenoot tegen wie een vordering tot 
onderhoudsbijdrage wordt ingesteld vrij het bewijs te leveren dat het ontstaan dan wel het 
voortduren van de scheiding, al was het ten dele, te wijten is aan de echtgenoot die deze 
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onderhoudsbijdrage vordert; bij de beoordeling van het bewijs mag niet worden 
vooruitgelopen op de in voorkomend geval hangende echtscheidingsprocedure en de 
hierbij door de echtscheidingsrechter te beoordelen fouten  (Art. 223 Burgerlijk Wetboek; 
Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0098.N nr. 672 

Bewijslast – Hulp– en bijstandsverplichting – Vordering tot onderhoudsbijdrage – 
Ontstaan of voortduren van de scheiding – Rechten en verplichtingen – Echtgenoten – 
Feitelijke scheiding – Oorzaak. 

Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen, moet de echtgenoot die een vordering instelt 
die strekt tot nakoming door de andere echtgenoot van de hulp– en de 
bijstandsverplichting en zodoende een onderhoudsbijdrage vordert, bewijzen dat noch het 
ontstaan noch het voortduren van de scheiding aan hem te wijten is en dat hij derhalve 
niet zelf verhindert dat de andere echtgenoot de hulp– en bijstandsverplichting in natura in 
de echtelijke woonst nakomt  (Art. 213 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0098.N nr. 672 

Gerechtelijke beslissing – Vordering tot onderhoudsbijdrage – Ontstaan of voortduren 
van de scheiding – Opschorting van de samenwoningsverplichting – 
Echtscheidingsprocedure – Bewijs – Oorzaak. 

Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke beslissing dan wel 
ingevolge een echtscheidingsprocedure die de samenwoningsverplichting automatisch 
opschort, moet de echtgenoot die een onderhoudsbijdrage vordert, niet bewijzen dat noch 
het ontstaan noch het voortduren van de scheiding aan hem te wijten is  (Art. 223 
Burgerlijk Wetboek; Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0098.N nr. 672 

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS 

ALLERLEI 
Ontbinding – Aard van de wettelijke bepalingen – Vereffening en verdeling. 

De regeling in het Burgerlijk en het Gerechtelijk Wetboek van de wijze waarop de 
vereffening–verdeling van een ontbonden huwelijksvermogensstelsel moet verlopen is 
niet van openbare orde of dwingend recht. (Art. 1205 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 
819 en 1430, vierde lid Burgerlijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2005.0368.N nr. 157 

Overeenkomst – Ontbinding – Wijze van verdeling – Vereffening en verdeling. 

Vanaf de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel kunnen de deelgenoten, ook in 
het raam van een gerechtelijke verdeling, te allen tijde overeenkomen over de wijze 
waarop de verdeling van de onverdeelde goederen zal geschieden  (Art. 1205 Gerechtelijk 
Wetboek; Artikelen 819 en 1430, vierde lid Burgerlijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2005.0368.N nr. 157 

IMMUNITEIT 
Artikel 58, Grondwet – Parlementaire onschendbaarheid. 

Art. 58 G.W. betreft de parlementaire onverantwoordelijkheid en niet de 
onschendbaarheid. 
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4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

Artikel 59, Grondwet 1994 – Parlementaire onschendbaarheid. 

Vooraleer het werd gewijzigd bij de herziening van 28 februari 1997, verbood art. 59 
G.W. de vervolging of aanhouding van de leden van een van beide kamers tijdens de 
zitting, zonder verlof van de betrokken kamer; de onschendbaarheid stond dus de 
uitoefening van de strafvordering in de weg; het huidige art. 59, eerste lid, G.W., verbiedt 
alleen, behoudens de uitzonderingen die het bepaalt, de verwijzing of de rechtstreekse 
dagvaarding voor een hof of een rechtbank; bijgevolg is het op gang brengen van de 
strafvordering voor het vonnisgerecht volgens één van de twee voormelde wijzen, en niet 
de voortzetting van het reeds aangevatte geding, aan het vereiste verlof onderworpen  
(Art. 59, eerste lid Grondwet 1994.) 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

Onschendbaarheid – Artikel 59, Grondwet 1994 – Instellen van de strafvordering tegen 
een parlementslid – Latere verkiezing van dit lid in een ander parlement – Met 
toestemming van dat parlement – Parlementaire onschendbaarheid. 

Het verlof van een parlement om de strafvordering voor het vonnisgerecht tegen één van 
zijn leden op gang te brengen, doet de onschendbaarheid die is verkregen door de latere 
verkiezing van dat lid in een ander parlement, niet verdwijnen; zelf geldt die 
onschendbaarheid echter alleen voor de verwijzing naar of de rechtstreekse dagvaarding 
voor een hof of een rechtbank, en niet voor de voortzetting van het reeds aangevatte 
geding. (Art. 59, eerste lid Grondwet 1994.) 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Artikel 
59, Grondwet 1994 – Instellen van de strafvordering – Parlementaire onschendbaarheid. 

Artikel 59, Grondwet kent het slachtoffer van de misdrijven waarvan het de vervolging 
regelt, het recht niet toe om zelf de strafvervolging op gang te brengen tegen degene die 
hij beschuldigt. (Art. 59 Grondwet 1994.) 
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

INDEPLAATSSTELLING 
Verzekering – Vergoeding van het slachtoffer door de aansprakelijke – Regresvordering – 
Arbeidsongeval – Arbeidsongevallenverzekeraar. 

De omstandigheid dat de aansprakelijke voor de schadepost "meerinspanningen" het 
slachtoffer heeft vergoed, staat niet eraan in de weg dat de arbeidsongevallenverzekeraar 
als indeplaatsgestelde in de rechten van de getroffene, tegen die aansprakelijke een 
rechtsvordering kan instellen voor de recuperatie van de vergoedingen die de 
arbeidsongevallenverzekeraar aan het slachtoffer heeft uitgekeerd, en dit tot beloop van 
het bedrag dat volgens het gemene recht aan de getroffene verschuldigd is voor dezelfde 
schade als die welke krachtens die wet is vergoed. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Artikelen 46, § 2, eerste lid, 47, 51bis, 51ter, en 59quinquies 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
5 december 2006 P.2006.1111.N nr. 621 
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INKOMSTENBELASTINGEN 

PERSONENBELASTING 
Lijfrente – Overdracht van cliënteel – Jaarlijkse indexatie. 

Artikel 17, § 1, 4°, W.I.B. 1992 is van toepassing op de overeenkomst waarbij cliënteel 
aan een vennootschap wordt overgedragen tegen betaling van een jaarlijks geïndexeerde 
lijfrente  (Art. 17, § 1, 4° WIB92.) 
3 maart 2006 F.2005.0027.F nr. 125 

Draagwijdte – Toerekening van inkomsten van de beroepsactieve echtgenoot aan de 
andere. 

De toerekening krachtens artikel 87 van het WIB92, van een gedeelte van het inkomen 
van de echtgenoot die als enige beroepsinkomsten heeft, aan de andere echtgenoot, doet 
geen schuldvordering ontstaan voor de andere echtgenoot maar is een fiscale techniek om 
de gevolgen van de progressiviteit van de belasting te milderen ten aanzien van 
ééninkomensgezinnen; in geval van beslag onder derden in handen van de echtgenoot met 
beroepsinkomsten ten laste van de andere echtgenoot, maakt het aan deze laatste aldus 
toegerekende inkomen geen voorwerp van het beslag uit. (Artikelen 1452 en 1542 
Gerechtelijk Wetboek; Art. 87 WIB92.) 
9 maart 2006 C.2005.0170.N nr. 142 

Voorwaarden inzake aftrek – Ten laste genomen verliezen van een vennootschap – 
Tenlasteneming met het oog op het behoud van beroepsinkomsten. 

De verliezen van een vennootschap die bestuurders en werkende vennoten of 
bedrijfsleiders ten laste nemen zijn slechts aftrekbaar als beroepskosten onder de in de wet 
gestelde voorwaarde dat de tenlasteneming gebeurt met het oog op het behoud van 
bedrijfsinkomsten die zij periodiek uit de betrokken vennootschap verkrijgen. De 
wanverhouding tussen het bedrag van de ten laste genomen verliezen en het bedrag van de 
beroepsinkomsten is op zichzelf geen reden om de aftrek van de ten laste genomen 
verliezen te weigeren, maar kan wel een element zijn bij de beoordeling van voormelde 
wettelijke voorwaarde  (Art. 53, 15° WIB92.) 
8 juni 2006 F.2004.0022.N nr. 318 

Bestuur – Aanvullende gemeentebelasting – Doorstorting – Fout – Laattijdigheid – 
Ontstentenis. 

Het niet of laattijdig doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting maakt slechts een fout uit in hoofde van het bestuur wanneer blijkt dat 
het, alle omstandigheden in acht genomen, kennelijk niet gehandeld heeft binnen een 
redelijke termijn. (Art. 469, eerste lid WIB92.) 
27 oktober 2006 C.2003.0584.N nr. 518 

Vennoot – Geldlening aan zijn vennootschap – Inschrijving op rekening–courant. 

In de zin van artikel 18, tweede lid, W.I.B. 1992 kan onder de term "geldlening" ook 
worden verstaan een inschrijving op de rekening–courant van de aandeelhouder of van de 
persoon die de in dat artikel bedoelde opdracht of functies uitoefent  
16 november 2006 F.2005.0068.F nr. 569 

Kwalificering – Inkomsten. 

De kwalificering van de inkomsten van een belastingplichtige, vastgelegd in het W.I.B., is 
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een juridische en geen feitelijke aangelegenheid  (Artikelen 27 en 90, 1° WIB92.) 
20 november 2006 F.2005.0059.F nr. 578 

Meerwaarde – Verkoop buiten beheer van het privévermogen – Winst of belastbare baten. 

Art. 90, 1°, W.I.B. 1992 belast niet de meerwaarde die tot stand komt bij de verkoop 
buiten de grenzen van het beheer van het privévermogen, maar enkel de winst of baten uit 
een dergelijke verrichting  
30 november 2006 F.2005.0066.F nr. 614 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 
Verrekening – Berekening van de belasting – Voorafbetaling – Faillissement – 
Tegenwerpelijkheid aan de gezamenlijke schuldeisers. 

De verrekening van een voorafbetaling, die zonder bedrog is gedaan en vooraleer de 
schuldenaar zijn betalingen heeft gestaakt, op de belasting die na het vonnis van 
faillietverklaring is ingekohierd, kan aan de gezamenlijke schuldeisers worden 
tegengeworpen  (Artikelen 157 en 175 WIB92.) 
13 januari 2006 C.2005.0003.F nr. 33 

Vereniging bij wijze van deelneming – Vaste activa – Deelnemend lid – 
Afschrijvingsannuïteit – Activiteitsduur van de vereniging – Evenredige vermindering. 

De afschrijvingen op vaste activa die de vennoot–zaakvoerder voor de 
gemeenschappelijke rekening van de vennoten heeft gekocht gedurende het jaar waarin 
die vereniging werd opgericht, moeten voor dat jaar overeenkomen met de duur van het 
boekjaar gedurende hetwelk de vereniging haar werkzaamheden heeft uitgeoefend en de 
door een deelnemend lid geclaimde afschrijvingsannuïteit moet in evenredigheid hiermee 
worden verminderd. (Artikelen 25, § 1, eerste lid, en 45, 4° WIB64.) 
3 februari 2006 F.2004.0007.F nr. 74 

Wijze van berekening – Gerealiseerde meerwaarden op aandelen – Vrijgesteld bedrag. 

Om het van vennootschapsbelasting vrijgesteld bedrag van de gerealiseerde meerwaarde 
op aandelen te bepalen, mag de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij 
vervreemding niet verminderd worden met de kosten van de vervreemding  (Artikelen 43, 
183, en 192, eerste lid WIB92.) 
15 december 2006 F.2005.0099.N nr. 656 

AANSLAGPROCEDURE 
Prejudiciële vraag – Verplichting – Verenigbaarheid – Verdrag 3 feb. 1958 tot instelling 
van de Benelux Economische Unie – Vreemde firma's in België – Fiscaal stelsel van 
forfaitaire minimumwinsten – Nationaal rechtscollege – Gelijke behandeling. 

Wanneer in een voor een nationaal rechtscollege aanhangige zaak een vraag rijst om 
uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel, als bedoeld 
bij artikel 1 van het Verdrag Benelux–Gerechtshof, zoals de vraag of het Belgisch fiscaal 
stelsel dat uitsluitend voor vreemde firma's voorziet in forfaitaire minimumwinsten 
verenigbaar is met het in het Benelux–Verdrag gewaarborgd beginsel inzake gelijke 
behandeling op het vlak van belastingen en fiscale lasten, is dit nationaal rechtscollege 
niet verplicht die vraag aan het Benelux–Gerechtshof voor te leggen, indien tegen zijn 
uitspraak beroep kan worden ingesteld krachtens het nationale recht; het cassatieberoep is 
kennelijk een beroep krachtens het nationale recht in de zin van die verdragsbepaling. 
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(Artikelen 1 en 6, § 3 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut 
van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 2, a en f, en 59 Verdrag 3 feb. 1958 tot instelling 
van de Benelux Economische Unie; Art. 248, § 1, eerste lid, en § 2 WIB64; Art. 146, § 1 
KB WIB92.) 
23 februari 2006 F.2004.0011.N nr. 108 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Verenigbaarheid – Verdrag 3 feb. 1958 tot instelling 
van de Benelux Economische Unie – Vreemde firma's in België – Fiscaal stelsel van 
forfaitaire minimumwinsten – Hof van Cassatie – Gelijke behandeling. 

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene 
rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag Benelux–Gerechtshof voor het Hof 
van Cassatie rijst, zoals de vraag of het Belgisch fiscaal stelsel dat uitsluitend voor 
vreemde firma's voorziet in forfaitaire minimumwinsten verenigbaar is met het in het 
Benelux–Verdrag gewaarborgd beginsel inzake gelijke behandeling op het vlak van 
belastingen en fiscale lasten, is het Hof verplicht die vraag aan het Benelux–Gerechtshof 
voor te leggen  (Artikelen 1 en 6, § 3 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 2, a en f, en 59 Verdrag 3 feb. 1958 
tot instelling van de Benelux Economische Unie; Art. 248, § 1, eerste lid, en § 2 WIB64; 
Art. 146, § 1 KB WIB92.) 
23 februari 2006 F.2004.0011.N nr. 108 

Echtgenoot op wiens naam de belasting niet gevestigd is – Recht om bezwaar in te dienen 
– Termijn. 

Het recht om bezwaar in te dienen, dat het nieuwe artikel 366 W.I.B. 1992 toekent aan de 
echtgenoot op wiens naam de aanslag niet vastgesteld is maar op wiens goederen de op 
naam van de andere echtgenoot vastgestelde belasting wordt ingevorderd, kan enkel 
worden uitgeoefend indien de in artikel 371 van dat wetboek bepaalde termijn om 
bezwaar in te dienen niet verstreken is op het ogenblik van de inwerkingtreding van het 
bovengenoemde nieuwe artikel 366  (Artikelen 366 en 371 WIB92.) 
3 maart 2006 C.2004.0480.F nr. 124 

Vormvereisten – Ondertekening – Cassatieberoep vanwege de belastingplichtige – 
Neerlegging – Voorziening in cassatie. 

Inzake inkomstenbelastingen moet het verzoekschrift in cassatie van de belastingplichtige 
in elk geval door een advocaat worden ondertekend en neergelegd  (Art. 378 WIB92.) 
9 maart 2006 F.2004.0052.N nr. 143 

Anti–rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, § 1, WIB92. 

De toepassing van de anti–rechtsmisbruikbepaling waarin artikel 344, § 1, 
WIB92voorziet, staat los van de vraag of de door de akte of juridische akten beoogde 
belastingontwijking al of niet een wetsovertreding inhoudt  (Art. 344, § 1 WIB92.) 
11 mei 2006 F.2004.0043.N nr. 269 

Toepassing van de anti–rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, § 1, WIB92. 

Een loutere herkwalificatie van een verrichting door de administratie op grond van artikel 
344, § 1, WIB92houdt niet in dat de belastingplichtige een bepaling die door het wetboek 
van de inkomstenbelastingen of zijn uitvoeringsbesluiten is opgelegd, heeft overtreden 
waardoor het bestuur gerechtigd zou zijn de bijzondere aanslagtermijnen toe te passen 
waarin dat wetboek in dat geval voorziet  (Artikelen 344, § 1, 354, lid 2 en 358, § 1, 1° 
WIB92.) 
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11 mei 2006 F.2004.0043.N nr. 269 

Bijzondere aanslagtermijn artikel 358, § 1, 1° WIB92– Toepassingsvoorwaarden. 

De bijzondere aanslagtermijn waarin artikel 358, § 1, 1°, van het WIB92voorziet, kan 
slechts worden toegepast als de belastingplichtige een bepaling van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen of van zijn uitvoeringsbesluiten inzake roerende voorheffing of 
bedrijfsvoorheffing heeft overtreden  (Art. 358, § 1, 1° WIB92.) 
11 mei 2006 F.2004.0043.N nr. 269 

Bijzondere aanslagtermijn artikel 358, § 1, 1° WIB92– Toepassing van de anti–
rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, § 1, WIB92. 

De bijzondere aanslagtermijn van art. 358, § 1, 1° van het WIB92kan niet toegepast 
worden wanneer het bestuur beroep doet op de anti–rechtsmisbruikbepaling waarin artikel 
344, § 1, van dat wetboek voorziet, nu de toepassing van deze laatste wetsbepaling 
losstaat van de vraag of de door de akte of juridische akten beoogde belastingontwijking 
al of niet een wetsovertreding inhoudt  (Artikelen 344, § 1 en 358, § 1, 1° WIB92.) 
11 mei 2006 F.2004.0043.N nr. 269 

Kennisgeving – Regelmatigheid – Ontvangst – Adres – Voornaam. 

Naar recht verantwoord is de beslissing dat de kennisgeving van de beslissing van de 
directeur der belastingen aan het adres dat als correspondentieadres van de 
belastingschuldige is vermeld en door hem niet is opgeheven, regelmatig is geschied 
wanneer zij is afgegeven aan de aldaar wondende persoon die als zijn lasthebber voor 
ontvangst tekent en wanneer op die kennisgeving de tweede voornaam voorkomt van de 
belastingschuldige die niet bewijst dat er een andere persoon met dezelfde voornaam 
bestaat die enige band heeft met dat adres. (Artikelen 375 en 379 WIB92.) 
2 juni 2006 F.2005.0048.F nr. 308 

Belastingambtenaren – Dossier van de rechtspleging – Voorwerp – Verzoek tot inzage – 
Verlof van de procureur–generaal of van de auditeur–generaal. 

De regel dat zonder uitdrukkelijk verlof van de procureur–generaal of de auditeur–
generaal geen inzage mag worden verleend van de akten, stukken, registers, bescheiden of 
inlichtingen in verband met de rechtspleging heeft enkel betrekking op de inzage van de 
daarin vermelde stukken en niet op de mededeling vanwege de betrokken diensten dat er 
dergelijke stukken zijn of op de mededeling vanwege de betrokken diensten van de 
gegevens die toelaten de inzage van het gerechtsdossier te vragen  (Art. 327, § 1, tweede 
lid WIB92.) 
17 november 2006 F.2005.0061.N nr. 576 

Veroordeling – Te vermelden wettelijke bepalingen – Straffen – Fiscale valsheid en 
gebruik van valse stukken. 

Een veroordelend vonnis wegens valsheid of het gebruik van valse stukken inzake 
inkomstenbelastingen, zoals bepaald in artikel 340, eerste lid, W.I.B., moet de bepalingen 
vermelden van dat wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, die de 
dader heeft of heeft willen overtreden  (thans artikelen 449 en 450, eerste lid WIB92; 
Artikelen 339 en 340, eerste lid WIB64.) 
13 december 2006 P.2005.1434.F nr. 646 
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VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP 
Ontvankelijkheid – Verjaring van de invordering – Nieuw bezwaar – Verval. 

De beslissing om een nieuw bezwaar dat buiten de in art. 378, tweede lid, W.I.B. 1992 
vastgestelde termijn voor het hof van beroep is aangevoerd en gegrond is op de verjaring 
van de invordering van de litigieuze aanslag niet–ontvankelijk te verklaren, is naar recht 
verantwoord  (Art. 378, tweede lid WIB92.) 
10 februari 2006 F.2005.0017.F nr. 90 

VOORZIENING IN CASSATIE 
Ondertekening en neerlegging – Ambtenaar. 

Artikel 378, W.I.B. 1992, dat onder meer bepaalt dat het verzoekschrift in cassatie voor 
de eiser door een advocaat mag worden ondertekend, laat voor de bevoegde ambtenaar 
van de administratie van de directe belastingen de mogelijkheid onverkort om dat 
verzoekschrift zelf te ondertekenen en neer te leggen  
16 november 2006 F.2005.0068.F nr. 569 

Afzonderlijke grieven – Geschonden wettelijke bepalingen – Cassatiemiddel – Vereiste 
vermeldingen. 

Het middel is niet ontvankelijk wanneer het, in inzake inkomstenbelastingen, 
verschillende grieven aanvoert maar niet voor elk van die grieven afzonderlijk aanwijst 
welke wetsbepalingen geschonden zijn  (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.) 
20 november 2006 F.2005.0059.F nr. 578 

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE 
SCHATKIST 

Invordering van de belasting – Wettigheid – Uit de echt gescheiden echtgenoot op wiens 
naam de belasting niet vastgesteld is – Geen recht van bezwaar. 

Uit de vaststelling dat de "door het Arbitragehof discriminerend geachte" wettelijke 
regeling die het recht om bezwaar in te dienen enkel toekent aan de belastingschuldige op 
wiens naam de aanslag is vastgesteld, op de uit de echt gescheiden echtgenoot is toegepast 
leidt het arrest wettig de nietigheid af van de vervolgingen en beslagleggingen, die gericht 
zijn tegen die echtgenoot op wiens naam de aanslag niet is vastgesteld en die tegen die 
aanslag geen bezwaar heeft kunnen indienen  (Artikelen 295 en 366 WIB92.) 
3 maart 2006 C.2004.0480.F nr. 124 

Invordering van de belasting – Tijdens het huwelijk verkregen inkomsten – Inkohiering op 
naam van het gezinshoofd – Invordering ten laste van de echtgenoten. 

Artikel 294, § 1, W.I.B. (1964), krachtens welke bepaling de invordering van de belasting 
gevestigd ten name van het gezinshoofd in beginsel mag vervolgd worden op al de 
roerende of onroerende goederen van de echtgenoten, alsmede op die van de kinderen 
wier inkomen met dat der ouders werd samengevoegd, heeft niet tot gevolg dat 
echtgenoten hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de belastingschuld, maar bepaalt 
enkel de omvang van het verhaalsrecht van de schatkist  (Artikelen 73 en 294, § 1 
WIB64.) 
8 juni 2006 C.2003.0145.N nr. 317 

Vereffening – Overdracht van een geheel van goederen of een handelszaak – Toepassing 
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van artikel 442bis, § 1, WIB92– Handelsvennootschappen. 

Artikel 442bis, § 1, van het WIB92is ook toepasselijk indien een in die wetsbepaling 
bedoeld geheel van goederen of een handelszaak wordt overgedragen door de vereffenaar 
van de belastingplichtige vennootschap zodat die overdracht tijdelijk niet aan de 
ontvangers van de belastingen kan worden tegengeworpen, en deze laatste ook de 
overgedragen goederen kunnen in beslag nemen voor de invordering van de door de 
overdrager verschuldigde belastingen. Dit beslag kan er evenwel niet toe leiden dat, bij 
samenloop, de ontvanger als algemeen bevoorrechte schuldeiser, op de door een 
vereffenaar overgedragen handelszaak die wat de ontvanger betreft nog steeds deel 
uitmaakt van het vermogen van de schuldenaar, uitsluitende rechten zou kunnen 
uitoefenen op die handelszaak of op haar tegenwaarde. (Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 
houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen; Art. 442bis, § 1 
WIB92.) 
22 september 2006 C.2004.0511.N nr. 431 

Overdracht van een handelszaak – Fiscale schuld verschuldigd door de overlater – 
Overnemer – Maatstaf van de gehoudenheid – Overnameprijs waarvoor een regeling 
wordt getroffen – Hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Wanneer bij de overdracht van de handelszaak voor de overnameprijs een regeling wordt 
getroffen, maakt deze regeling de betaling van de overnameprijs uit en houdt deze aldus 
de maatstaf in tot beloop waarvan de overnemer gehouden is voor de belastingschulden 
van de overdrager  (Art. 442bis, § 2 WIB92.) 
20 oktober 2006 C.2004.0447.N nr. 497 

Bewijswaarde – Dwangbevel – Uittreksel uit het kohier – Verplichte vermeldingen. 

Uit het voorschrift dat het dwangbevel een uittreksel uit het kohierartikel betreffende de 
belastingschuldige en een afschrift van de uitvoerbaarverklaring dient te bevatten, volgt 
dat dit uittreksel wordt vermoed gelijkvormig te zijn met het kohier en dat het kohier zelf 
niet mede dient betekend te worden met het dwangbevel  (Art. 149 KB WIB92.) 
17 november 2006 F.2005.0071.N nr. 577 

Notaris – Verkoop onroerend goed – Kennisgeving aan de ontvanger der belastingen – 
Belastingschuld – Fiscale notificatie aan de notaris – Uitvoerend beslag. 

De fiscale notificatie van het bedrag van de belastingschuld door de ontvanger der 
belastingen aan de met de verkoop van een onroerend goed belaste notaris maakt een 
beslag onder derden uit in handen van de notaris en heeft bijgevolg niet de integrale 
verkoopprijs, doch slechts het eventueel batig saldo ervan tot voorwerp, dat de notaris, na 
de betaling van de in het proces–verbaal van rangregeling opgenomen schuldvorderingen, 
onder zich heeft om het door te storten aan de belastingschuldige; een dergelijke 
notificatie kan derhalve niet worden opgevat als een verzet op de prijs in de zin van artikel 
1642 van het Gerechtelijk Wetboek  (Artikelen 433, eerste lid, 434, en 435, eerste lid 
WIB92; Art. 1642 Gerechtelijk Wetboek.) 
17 november 2006 F.2005.0050.N nr. 575 

Notaris – Rangregeling – Verkoop onroerend goed – Schuldvordering van de fiscus – 
Bevoorrecht karakter – Uitvoerend beslag. 

Uit de omstandigheid dat de schuldvordering van de fiscus een bevoorrecht karakter heeft 
op grond van de artikelen 422 en 423 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
(1992), kan niet worden afgeleid dat de notaris, belast met de verkoop van een onroerend 
goed na uitvoerend beslag, deze vordering moet toelaten tot de rangregeling. (Artikelen 
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422 en 423 WIB92; Art. 1644 Gerechtelijk Wetboek.) 
17 november 2006 F.2005.0050.N nr. 575 

ALLERLEI 
Valse stukken aangewend in de fiscale bezwaarprocedure – Fiscaal strafrecht – Valsheid 
en gebruik van valse stukken. 

Het gebruik van een vals stuk in een fiscale bezwaarprocedure is geen louter verweer, 
maar strekt ertoe alsnog het oogmerk van die fiscale valsheid te verwezenlijken  
(Artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek.) 
13 juni 2006 P.2006.0306.N nr. 327 

Uitbreiding van de vordering – Vordering gesteund op de gedinginleidende akte – Begrip 
– Toelaatbaarheid – Vordering in rechte. 

De belastingplichtige die een aanslag betwist en die in de loop van het geding, behalve de 
ontheffing ook de vernietiging ervan vraagt wegens een onregelmatigheid in de 
vestigingsprocedure, steunt de uitbreiding van zijn vordering op een akte die bij de 
inleiding van het geding is aangevoerd, zodat een dergelijke eisuitbreiding toelaatbaar is  
(Art. 807 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 december 2006 F.2005.0019.N nr. 655 

INTERESTEN 

ALGEMEEN 
Aard – Fonds voor Arbeidsongevallen – Aanpassingsbijslagen – Verjaring – Termijn – 
Vergoedingen – Duur – Interest van rechtswege verschuldigd – Arbeidsongevallen. 

Op de in de Arbeidsongevallenwet bedoelde uitkeringen zijn van rechtswege interesten 
verschuldigd vanaf het ogenblik waarop ze eisbaar worden; de interest die op de 
aanpassingsbijslagen verschuldigd is, is eveneens een vergoeding in de zin van artikel 69, 
eerste lid, Arbeidsongevallenwet en bijgevolg onderworpen aan de driejarige 
verjaringstermijn  (Artikelen 42, derde lid en 58, § 1, 2° Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971.) 
19 juni 2006 S.2005.0108.N nr. 337 

COMPENSATOIRE INTERESTEN 
Overeenkomst – Niet–uitvoering – Eisbaarheid – Compensatoire schadevergoeding – 
Datum. 

Compensatoire schadevergoeding is verschuldigd vanaf de dag waarop de niet–nakoming 
van de contractuele verbintenis vaststaat, ongeacht de datum van de ingebrekestelling. 
(Art. 1146 Burgerlijk Wetboek.) 
31 maart 2006 C.2004.0419.F nr. 188 

Verzekering – Compensatoire interesten – Indeplaatsstelling – Ongeval veroorzaakt door 
een onrechtmatige daad van een derde – Omvang van de schadeloosstelling – Tijdstip 
waarop die begint te lopen – Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar tegen 
de aansprakelijke derde – Arbeidsongeval. 

De interest die aan de gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar verschuldigd is op het 
bedrag van de schadeloosstelling die hij heeft betaald en op het kapitaal dat de 
maandelijkse uitkering vertegenwoordigt of de rente die hij heeft samengesteld, kan niet 
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beginnen te lopen vóór de dag van de uitbetaling van de voormelde schadeloosstelling en 
die waarop het voormelde kapitaal is samengesteld, d.i. vóór de indeplaatsstelling  
19 april 2006 P.2005.0525.F nr. 219 

Verzekering – Indeplaatsstelling – Ongeval veroorzaakt door een onrechtmatige daad van 
een derde – Omvang van de schadeloosstelling – Regresvordering van de 
arbeidsongevallenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde – Arbeidsongeval. 

De schuldvordering van de getroffene of zijn rechthebbenden tegen degene die 
aansprakelijk is voor het arbeidsongeval, komt krachtens art. 47 Arbeidsongevallenwet, 
ten goede aan de gesubrogeerde verzekeraar met alle bestanddelen en toebehoren die de 
schadeloosgestelde schuldeiser kon aanvoeren; die verzekeraar kan bijgevolg aanspraak 
maken op compensatoire interest in zoverre de getroffene zelf voornoemde interest op de 
naar gemeen recht geraamde schadeloosstelling kon krijgen en het aldus gevorderde 
bedrag die schadeloosstelling, met inbegrip van de compensatoire interest, niet 
overschrijdt  
19 april 2006 P.2005.0525.F nr. 219 

Beoordeling door de bodemrechter – Schade die zich uitstrekt over een langere periode – 
Vertrekpunt – Grenzen. 

De rechter bepaalt vrij de datum vanaf wanneer vergoedende interest wordt toegekend, 
voor zover geen interest wordt toegekend voor een periode die het ontstaan van de schade 
voorafgaat; in het geval een schade zich uitstrekt over een langere periode kan hij op het 
totale bedrag van de schadevergoeding interest toekennen vanaf een gemiddelde datum  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0210.N nr. 670 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 
Verdrag inzake de rechten van het kind – Mondeling karakter van het debat – Verbod om 
stukken betreffende de persoonlijkheid en het milieu van een minderjarige beschuldigde te 
gebruiken – Mogelijkheid voor het hof van assisen om te beslissen dat de jury met deze 
stukken geen rekening mag houden – Procedure ter zitting – Artikel 16 – Onrechtmatige 
of willekeurige inmenging in het privéleven van het kind – Hof van assisen. 

Het mondeling karakter van het debat voor het hof van assisen en het door artikel 55, Wet 
Jeugdbescherming opgelegde verbod om stukken die betrekking hebben op de 
persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij leeft aan hem of aan de 
burgerlijke partij mede te delen, verzetten zich niet ertegen dat het hof van assisen voor 
recht zegt dat de jury met de verwijderde stukken en de ter zitting mondeling afgelegde 
verklaringen van getuigen met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu van de 
minderjarige beschuldigde geen rekening mag houden; hierdoor worden noch de artikelen 
6 en 8, E.V.R.M., noch artikel 16, Verdrag voor de rechten van het kind geschonden. 
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Uitvoer en invoer van dezelfde verdovende middelen 
– Beginsel "non bis in idem" – Toepassing. 

Het relevante criterium voor de toepassing van artikel 54 van de Schengen–
uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 is de gelijkheid van de materiële feiten, 
begrepen als het bestaan van een geheel van feiten die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, ongeacht de juridische kwalificatie van deze feiten of het beschermde 
rechtsbelang; strafbare feiten van uitvoer en invoer van dezelfde verdovende middelen 
waarvoor in verschillende staten die partij zijn bij deze overeenkomst, vervolging is 
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ingesteld, dienen in beginsel te worden beschouwd als "dezelfde feiten" in de zin van dit 
artikel 54, maar het is aan de bevoegde nationale instanties om dit uiteindelijk te 
beoordelen  
16 mei 2006 P.2004.0265.N nr. 273 

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Toepassing in de tijd – Beginsel "non bis in idem". 

Het beginsel ne bis in idem, neergelegd in artikel 54 van de Schengen–
uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 moet toepassing vinden op een in een 
overeenkomstsluitende staat ingeleide strafrechtelijke procedure wegens feiten waarvoor 
de betrokkene reeds in een andere overeenkomstsluitende staat is veroordeeld, zelfs al 
was deze overeenkomst in deze laatste staat nog niet van kracht op de datum van 
uitspraak van die veroordeling, voor zover de overeenkomst in de betrokken 
overeenkomstsluitende staten van kracht was op het tijdstip van de beoordeling van de 
toepassingsvoorwaarden inzake het beginsel ne bis in idem door de instantie waarbij de 
tweede procedure werd ingeleid  
16 mei 2006 P.2004.0265.N nr. 273 

Doen toekomen van processtukken en van rechterlijke beslissingen – Kennisgeving op 
Frans grondgebied door een politieagent – Geldigheid – Europees verdrag aangaande de 
wederzijdse rechtshulp in strafzaken. 

Het arrest dat oordeelt dat de kennisgeving en afgifte aan de beklaagde van het afschrift 
van een verstekvonnis op verzoek van de Belgische rechterlijke overheid, op Frans 
grondgebied, door een hulpbrigadier van de Franse politie, overeenkomstig artikel 7.1, 
Europees Verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken, opgemaakt te 
Straatsburg op 20 april 1959, als betekening geldt van die beslissing en dat die betekening 
jegens de beklaagde de verzettermijn doet lopen, verantwoordt zijn beslissing naar recht. 
14 juni 2006 P.2006.0656.F nr. 331 

Doen toekomen van processtukken en van rechterlijke beslissingen – Bewijs van 
uitreiking – Vorm – Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken. 

Krachtens artikel 7.2, Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken, opgemaakt te Straatsburg op 20 april 1959, dient als bewijs dat de 
processtukken en rechterlijke beslissingen werden uitgereikt ofwel een gedateerd 
ontvangstbewijs dat door de geadresseerde ondertekend is, ofwel een verklaring van de 
aangezochte Partij waarin het feit van de uitreiking, benevens de wijze en de datum 
waarop deze is geschied, zijn vermeld. 
14 juni 2006 P.2006.0656.F nr. 331 

Doen toekomen van processtukken en van rechterlijke beslissingen – Vormen – Europees 
verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. 

Naar luid van artikel 7.1, Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken, opgemaakt te Straatsburg op 20 april 1959, kan de aangezochte Partij de 
processtukken en rechterlijke beslissingen die haar door de verzoekende Partij worden 
toegezonden, doen toekomen door een eenvoudige toezending van het processtuk of van 
de beslissing aan de geadresseerde; indien de verzoekende Partij hierom uitdrukkelijk 
vraagt, worden de stukken door de aangezochte Partij medegedeeld volgens een van de 
procedures waarin haar wetgeving voor dergelijke betekeningen voorziet of volgens een 
bijzondere procedure die met haar wetgeving verenigbaar is. 
14 juni 2006 P.2006.0656.F nr. 331 
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Machten – Rechterlijke macht – Overeenstemming – Scheiding der machten – 
Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

JAARLIJKSE VAKANTIE 
Veranderlijke wedde – Artikel 39, K.B. 30 maart 1967 – Vóór toevoeging zesde alinea – 
K.B. 1 maart 1999 en K.B. 28 april 1999 – Bedienden – Vakantiegeld – Premies. 

De jaarlijkse betaalde premies of bonussen kunnen onder bepaalde voorwaarden als 
veranderlijke wedde worden beschouwd  (Art. 39, eerste lid K.B. 30 maart 1967 tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse 
vakantie.) 
18 september 2006 S.2005.0020.N nr. 422 

Draagwijdte – Begrip – Bedienden – Vakantiegeld – Veranderlijk loon – Beperking. 

Loon moet als veranderlijk worden beschouwd wanneer de toekenning ervan als loon, dit 
is als tegenprestatie van de in de arbeidsovereenkomst bedongen arbeid, afhankelijk is van 
criteria die de betaling ervan onzeker en wisselend maken; wanneer de toekenning van het 
loonvoordeel vaststaat, maar alleen het bedrag ervan wisselend is, betreft het geen 
veranderlijk loon  (Art. 39, eerste lid K.B. 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie.) 
18 september 2006 S.2005.0020.N nr. 422 

JACHT 
Velden, vruchten en oogsten – Jachtrecht – Houder – Bospercelen – Grof wild – 
Grasperken – Eigenaar – Begrip – Schade. 

De vordering tot herstel van de schade die door grof wild toegebracht is aan velden, 
vruchten en oogsten en waarvoor de houder van het jachtrecht op bospercelen instaat, en 
die is ingesteld tegen de eigenaar van die percelen waaruit dat wild voortkomt, doelt op de 
schade aan alle vegetatie die buiten de bospercelen wordt geteeld, onder meer aan de voor 
ontspanning bestemde grasperken  (Artikelen 1, eerste lid, en 3, tweede lid Wet 14 juli 
1961.) 
16 juni 2006 C.2005.0330.F nr. 335 
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JEUGDBESCHERMING 
Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake 
hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – Onderzoeksmaatregel – 
Jeugdrechtbank. 

De jeugdrechtbank kan elke onderzoeksmaatregel bevelen die zij nuttig acht alvorens op 
grond van art. 38, Decr.Fr.Gem. inzake hulpverlening aan de jeugd, uitspraak te doen. 
(Art. 38 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.) 
22 februari 2006 P.2005.1522.F nr. 104 

Hoger beroep – Hernieuwing – Arrest – Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 
van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de 
jeugd – Beslissing tot verlenging van de dwang en de voorlopige maatregel – 
Jeugdrechtbank – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Het arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep verantwoordt zijn beslissing niet 
naar recht wanneer het op grond van art. 38 Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake 
hulpverlening aan de jeugd, tot verlenging van de dwang beslist en voorlopig uitspraak 
doet over de maatregelen die in afwachting van de resultaten van het bevolen 
deskundigenonderzoek dienen te worden genomen. (Artikelen 10, § 1, en 38 
Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.) 
22 februari 2006 P.2005.1522.F nr. 104 

Hoger beroep – Arrest – Beslissing alvorens recht te doen – Ontvankelijkheid – Artikel 38 
– Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – 
Hulpverlening aan de jeugd – Cassatieberoep vóór de eindbeslissing – 
Deskundigenonderzoek – Jeugdrechtbank – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Zijn geen eindbeslissingen in de zin van artikel 416, eerste lid, Sv., en houden geen 
verband met de gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bepaald, de beslissingen 
waarbij de jeugdkamer van het hof van beroep, die uitspraak moet doen op grond van art. 
38, Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, alvorens recht te doen 
een deskundigenonderzoek en de heropening van het debat beveelt; het onmiddellijk 
cassatieberoep dat tegen die beslissingen wordt ingesteld is bijgevolg niet ontvankelijk. 
(Artikelen 62 en 63bis Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming; Artikelen 
10, § 1, en 38 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.) 
22 februari 2006 P.2005.1522.F nr. 104 

Hoger beroep – Arrest – Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse 
Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – 
Noodzakelijke dwang en maatregel van gedwongen hulpverlening – Jeugdrechtbank – 
Afzonderlijke beslissingen – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Art. 38 Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd zorgt voor een 
zodanig nauwe samenhang tussen de beoordeling van de noodzaak van dwang en die van 
de eventueel te treffen maatregel, dat de jeugdrechtbank niet met afzonderlijke 
beslissingen over het één of het ander uitspraak kan doen. (Art. 38 Decr.Fr.Gem. 4 maart 
1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.) 
22 februari 2006 P.2005.1522.F nr. 104 
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Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake 
hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – Voorlopige maatregel – 
Jeugdrechtbank – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Art. 38 Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd staat de 
jeugdrechtbank niet toe een voorlopige maatregel te bevelen, aangezien een dergelijke 
maatregel alleen kan worden genomen in het geval dat bij art. 39 van het decreet is 
bepaald en mits de voorwaarden ervan worden nageleefd, met name wat de duur van die 
maatregel betreft. (Artikelen 38 en 39 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening 
aan de jeugd.) 
22 februari 2006 P.2005.1522.F nr. 104 

Voorlopige hechtenis – Maatregel van voorlopige plaatsing van een minderjarige die een 
als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd – Aanhouding – Vrijheidsbeneming. 

De beschikking van de jeugdrechter die met toepassing is genomen van art. 2, Wet 1 
maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd, is geen vrijheidsbeneming of aanhouding in de zin van 
de Wet Voorlopige Hechtenis. (Art. 18, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
1 maart 2006 P.2006.0254.F nr. 115 

Stukken betreffende de persoonlijkheid van de minderjarige en het milieu waarin hij leeft 
– Uithandengeving van de zaak – Verbod om deze stukken voor te leggen aan het 
bevoegde gerecht – Dossier van de Jeugdrechtbank. 

Ingevolge artikel 55, derde lid, Wet Jeugdbescherming, dat bepaalt dat de stukken die 
betrekking hebben op de persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij 
leeft, noch aan hem noch aan de burgerlijke partij mogen medegedeeld worden, is het 
uitgesloten dat, in geval de zaak met toepassing van artikel 38, eerste lid, van deze wet, uit 
handen gegeven wordt, die stukken, samen met het dossier in de zaak betreffende het als 
misdrijf omschreven feit dat de minderjarige wordt ten laste gelegd, voorgelegd worden 
aan het gerecht dat volgens het gemene recht bevoegd is. Deze regel betreft evenwel enkel 
de stukken met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu van de minderjarige, die in 
het kader van de procedure voor de jeugdrechtbank werden opgesteld met toepassing van 
artikel 50 van de Wet Jeugdbescherming. Het opzet van deze onderzoeken is immers de 
jeugdrechter zo volledig mogelijk in te lichten met het oog op een oordeelkundige 
toepassing van de Wet Jeugdbescherming. Dit opzet bestaat daarentegen niet voor stukken 
met betrekking tot de persoonlijkheid van een minderjarige, die op verzoek van de 
verdediging van die minderjarige werden opgesteld teneinde te dienen voor het gerecht 
bevoegd volgens het gemene recht. Voor dergelijke onderzoeken en getuigenissen bestaat 
het in artikel 55, derde lid, Wet jeugdbescherming bedoelde verbod derhalve niet  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel – Minderjarige boven de leeftijd van 16 jaar op het ogenblik van de 
feiten – Uitlevering. 

De vervolging en veroordeling in het buitenland van een minderjarige die meer dan 
zestien jaar oud is op het ogenblik van de feiten is niet strijdig met de Belgische 
internationale openbare orde, zodat niets zich verzet tegen de uitvoerbaarverklaring door 
de onderzoeksgerechten van een door de buitenlandse overheid verleend bevel tot 
aanhouding tegen de inmiddels meerderjarig geworden betrokkene, ook voor de feiten die 
zich situeren in die periode waarin hij minderjarig was maar boven de leeftijd van zestien 
jaar. (Art. 1, § 2 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen; Art. 2.1 Europees Verdrag 
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betreffende uitlevering van 13 dec. 1957; Artikelen 36, 4° en 38 Wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming.) 
23 augustus 2006 P.2006.1119.N nr. 383 

Hoger beroep – Arrest – Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse 
Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – 
Maatregelen van gedwongen hulpverlening – Noodzakelijke dwang en maatregel van 
gedwongen hulpverlening – Jeugdrechtbank – Onderscheiden beslissingen. 

Artikel 38, Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zorgt voor 
een zodanig nauwe samenhang tussen de beoordeling van de noodzaak van dwang en die 
van de eventueel te nemen maatregel, dat de jeugdrechtbank niet met afzonderlijke 
beslissingen over het één en het ander uitspraak kan doen  (Art. 38 Decr.Fr.Gem. 4 maart 
1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.) 
17 oktober 2006 P.2006.1089.F nr. 494 

Hoger beroep – Arrest – Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse 
Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – 
Beslissing tot verlenging van de dwang en de voorlopige maatregel – Maatregel van 
gedwongen hulpverlening – Verlenging – Jeugdrechtbank. 

Het arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep, dat op grond van artikel 38, 
Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, vaststelt dat het 
noodzakelijk is dwangmaatregelen te nemen, doch zegt dat er momenteel geen uitspraak 
moet worden gedaan over de maatregelen die dienen genomen te worden in afwachting 
van het resultaat van het deskundigenonderzoek en dat de tijdelijke huisvesting van het 
kind handhaaft, schendt het voormelde artikel 38  (Art. 38 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 
inzake hulpverlening aan de jeugd.) 
17 oktober 2006 P.2006.1089.F nr. 494 

Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake 
hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – Maatregel van gedwongen 
hulpverlening – Voorlopige maatregel – Jeugdrechtbank. 

Artikel 38, Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, staat de 
jeugdrechtbank niet toe een voorlopige maatregel te bevelen, aangezien een dergelijke 
maatregel alleen kan genomen worden in het geval bepaald bij art. 39 van het decreet en 
met naleving van de voorwaarden ervan, met name wat de duur van die maatregel betreft  
(Artikelen 38 en 39 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.) 
17 oktober 2006 P.2006.1089.F nr. 494 

Verdrag inzake de rechten van het kind – Verwijzing naar het hof van assisen – 
Toepasselijkheid – Beslissing tot uit handen geven van de jeugdrechtbank – Veroordeling 
– Kind dat schuldig geacht wordt aan een strafbaar feit – Recht op beoordeling door een 
hogere rechterlijke instantie. 

Artikel 40, lid 2.b(v) van het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat het recht toekent 
om het oordeel over het strafbaar feit gepleegd door een minderjarige opnieuw te doen 
beoordelen door een hoger rechtscollege is, ingevolge de interpretatieve verklaring die 
België bij de neerlegging van de bekrachtigingoorkonde heeft afgelegd, niet toepasselijk 
op de personen die krachtens de Belgische wet rechtstreeks naar het hof van assisen 
worden verwezen, ook al zijn zij jonger dan achttien jaar. (Art. 40, lid 2.b(v) 
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 nov. 1989.) 
31 oktober 2006 P.2006.0890.N nr. 529 
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Draagwijdte – Beslissing tot uit handen geven van de jeugdrechtbank – Omschrijving van 
het strafbaar feit door de Jeugdrechtbank – Verplichting van de vonnisrechter – Belang 
van het kind. 

De beslissing waarbij de jeugdrechter een zaak uit handen geeft, of een 
verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht omschrijven het feit slechts voorlopig 
en het staat de vonnisrechter, met eerbiediging van het recht van verdediging, aan het feit 
zijn juiste omschrijving te geven; het belang van het kind doet hieraan geen afbreuk  
(Artikelen 129 en 130 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 38, 50, § 1, vierde lid en 
50, §§ 2 en 3 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.) 
31 oktober 2006 P.2006.0890.N nr. 529 

Beslissing tot uit handen geven van de jeugdrechtbank. 

De uithandengeving maakt de zaak niet aanhangig bij het onderzoeksgerecht of het 
vonnisgerecht. (Artikelen 38, 50, § 1, vierde lid en 50, §§ 2 en 3 Wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming.) 
31 oktober 2006 P.2006.0890.N nr. 529 

KOOP 
Uitwerking van de verkoopsconcessie buiten het Belgische grondgebied – Dwingende 
bepalingen van de wet – Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd – Eenzijdige 
beëindiging – Toepassing. 

Wanneer een verkoopsconcessie uitsluitend buiten het Belgische grondgebied uitwerking 
heeft, zijn, ingeval van beëindiging van die verkoopsconcessie, dwingende bepalingen 
van de Alleenverkoopwet alleen toepasselijk wanneer de overeenkomst tussen 
concessiehouder en concessiegever uitdrukkelijk die wet toepasselijk stelt op de 
overeenkomst tussen de partijen.  (Art. 4 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige 
beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.) 
6 april 2006 C.2005.0290.N nr. 210 

Miskenning – Voorkeurrecht. 

Het niet nakomen van een voorkeurrecht door de verkoper heeft in beginsel niet de 
nietigheid tot gevolg van de koopovereenkomst die in weerwil van dit voorkeurrecht werd 
gesloten. Indien de koper aansprakelijkheid oploopt wegens derde–medeplichtigheid aan 
de contractbreuk van de verkoper, kan de rechter, wanneer ook de verkoper in het geding 
is betrokken, de nietigheid van de overeenkomst uitspreken als vorm van herstel van de 
schade van de begunstigde van het voorkeurrecht ten gevolge van deze derde–
medeplichtigheid aan de contractbreuk van de verkoper  (Art. 1234 Burgerlijk Wetboek.) 
27 april 2006 C.2004.0591.N nr. 246 

Vrijwaringplicht – Verkoop – Aannemingsovereenkomst – Verborgen gebreken – 
Verkoper – Opdrachtgever. 

Het recht op vrijwaring dat de eerste koper bezit tegen zijn verkoper is een toebehoren 
van de zaak dat samen met de zaak wordt doorverkocht aan de opeenvolgende kopers. De 
omstandigheid dat de gebrekkige zaak door een aannemer is geleverd aan zijn 
opdrachtgever in het raam van een aannemingsovereenkomst ontslaat de oorspronkelijke 
verkoper niet van zijn vrijwaringplicht tegenover deze eindgebruiker. De opdrachtgever 
heeft, zoals een onderverkrijger, alle rechten en vorderingen verbonden met de zaak die 
aan de oorspronkelijke verkoper toebehoorde  (Artikelen 1615 en 1641 Burgerlijk 
Wetboek.) 
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18 mei 2006 C.2005.0097.N nr. 279 

Roerende goederen – Eigendomsoverdracht – Beding van opschorting tot de volledige 
betaling van de prijs – Faillissement van de koper – Terugvordering. 

Wanneer, in geval van verkoop van roerende goederen, in de algemene 
verkoopvoorwaarden die op de factuur vermeld staan een beding tot opschorting van 
eigendomsoverdracht tot de volledige betaling van de prijs opgenomen wordt, is niet 
vereist dat dit beding door de schuldenaar schriftelijk aanvaard wordt opdat het na zijn 
faillissement uitwerking kan hebben. (Art. 101 Wet 8 aug. 1997.) 
25 september 2006 C.2005.0554.F nr. 434 

Levering – Zichtbaar gebrek. 

De geleverde zaak is niet conform de overeengekomen zaak, wanneer ze een zichtbaar 
gebrek vertoont dat onmiddellijk na de levering door een aandachtig maar normaal 
onderzoek ontdekt kan worden en die ze ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor ze 
normaal is bestemd  (Artikelen 1604 en 1610 Burgerlijk Wetboek.) 
9 oktober 2006 C.2005.0276.F nr. 467 

Levering. 

De geleverde zaak is niet conform de overeengekomen zaak, wanneer ze een zichtbaar 
gebrek vertoont dat onmiddellijk na de levering door een aandachtig maar normaal 
onderzoek ontdekt kan worden en die ze ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor ze 
normaal is bestemd  (Artikelen 1604 en 1610 Burgerlijk Wetboek.) 
9 oktober 2006 C.2005.0276.F nr. 467 

KOOPHANDEL. KOOPMAN 
Kennisgeving – Handelsagentuurovereenkomst – Uitzonderlijke omstandigheden of 
ernstige tekortkomingen – Vereiste – Vorm – Beëindiging. 

De kennisgeving bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief 
van uitzonderlijke omstandigheden of ernstige tekortkomingen ter rechtvaardiging van de 
beëindiging van een handelsagentuurovereenkomst zonder opzegging of voor het 
verstrijken van de termijn kan vervangen worden door een akte die evenwel alleen als 
gelijkwaardig kan worden beschouwd wanneer blijkt dat hij binnen de gestelde termijn ter 
kennis van de ontslagen agent is gebracht, zonder dat vereist is dat zulks uit de akte zelf 
kan worden afgeleid. (Art. 19, derde en vierde lid Wet 13 april 1995.) 
9 januari 2006 C.2004.0037.N nr. 20 

Apotheker. 

Ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel 
en ook al hebben zij een maatschappelijke functie, de apothekers oefenen een activiteit uit 
die gericht is op de uitwisseling van goederen of diensten; zij streven op duurzame wijze 
een economisch doel na en zijn aldus in de regel ondernemingen in de zin van artikel 1 
van de Mededingingswet  
2 februari 2006 D.2004.0020.N nr. 71 

Aard – Handelsagentuur – Verjaring – Termijn – Aanvang – Verbintenis – Vordering – 
Concurrentiebeding. 

Indien de agentuurovereenkomst een concurrentiebeding bevat is de verbintenis tot 



– 190 – 

nakoming ervan een gevolg van deze overeenkomst en is de rechtsvordering waartoe deze 
verbintenis aanleiding geeft onderworpen aan de verjaringstermijn van een jaar na het 
einde van die overeenkomst, met dien verstande dat deze termijn eerst loopt vanaf het 
tijdstip waarop die verbintenis een einde neemt  (Art. 26 Wet 13 april 1995.) 
18 mei 2006 C.2005.0270.N nr. 280 

KORT GEDING 
Hoger beroep – Gevolg – Geen spoedeisend karakter – Beoordeling – Voorlopige 
maatregel. 

Wanneer de appelrechter van oordeel is dat de zaak niet langer een spoedeisend karakter 
vertoont, brengt zulks noodzakelijk mee dat de door de eerste rechter bevolen voorlopige 
maatregel vervalt vanaf de uitspraak in hoger beroep. (Artikelen 584 en 1068, eerste lid 
Gerechtelijk Wetboek.) 
19 januari 2006 C.2004.0544.N nr. 44 

Verweerder aan wie een voorlopige maatregel is opgelegd – Hoger beroep van de 
verweerder – Tijdstip – Beoordeling – Devolutieve kracht – Omvang. 

Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen de beschikking waarbij 
hem een voorlopige maatregel werd opgelegd, moet de appelrechter geen uitspraak doen 
over de gevorderde en toegekende maatregel op grond van de ogenschijnlijke rechten van 
partijen, maar kan hij zich ertoe beperken te oordelen op grond van het spoedeisend 
karakter van de zaak  (Artikelen 584 en 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
19 januari 2006 C.2004.0544.N nr. 44 

Vrijheid van meningsuiting – Bevoegdheid van de rechter in kort geding – Beperkingen. 

Aangezien de grondwettelijke en wettelijke bepalingen die de rechter in kort geding de 
bevoegdheid verlenen om voorlopig de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om 
subjectieve rechten te vrijwaren, voldoende nauwkeurig zijn, staan ze niet in de weg aan 
de in art. 10.2 E.V.R.M. bedoelde beperkingen, mits die steun vinden in de wet  (Art. 144 
Grondwet 1994; Art. 10.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 18, tweede lid, 584 en 1039 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
2 juni 2006 C.2003.0211.F nr. 309 

Aanstelling van een gerechtelijk bewindvoerder – Veroordeling in de kosten en erelonen – 
Bevoegdheid van de rechter in kort geding. 

De vordering die ertoe strekt de kosten en erelonen van de gerechtelijk bewindvoerder ten 
laste te leggen van de partij die in kort geding om diens aanwijzing heeft verzocht gaat de 
grenzen van de uitspraak bij voorraad te buiten en behoort tot de bevoegdheid van de 
bodemrechter  (Art. 584, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
23 november 2006 C.2005.0344.F nr. 594 

LANDBOUW 
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 – Verbod om een veebeslag te exploiteren – 
Ambtshalve oplegging door de rechter – Strafbepalingen – Dieren – Bijkomende straf. 

Bij toepassing van artikel 26, § 2, Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, kan de 
rechter ambtshalve, zonder dat hij de beklaagde voorafgaandelijk dient te verwittigen, ten 
laste van de veroordeelde een tijdelijk of definitief verbod van het recht om een veebeslag 
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te exploiteren uitspreken. (Art. 26, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 – Verbod om een veebeslag te exploiteren – 
Facultatieve straf – Afwezigheid van vordering door het openbaar ministerie – 
Strafbepalingen – Dieren – Bijkomende straf. 

De omstandigheid dat het openbaar ministerie het tijdelijk of definitief verbod van het 
recht om een veebeslag te exploiteren, bij toepassing van artikel 26, § 2, 
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, niet heeft gevorderd en dat die bijkomende 
straf slechts facultatief is, neemt niet weg dat die straf een wettelijke mogelijkheid is 
waarmede de beklaagde rekening moet houden om een passend verweer te voeren. (Art. 
26, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

Opsporing en vaststelling – Wanbedrijven en overtredingen in het veld – Boswachters van 
de gewesten – Bevoegdheid – Veldwetboek. 

Uit de artikelen 6, § 1, III, en 11, derde lid, 1° en 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming van de staatsinstellingen, waarmee artikel 67 Veldwetboek, dat niet 
bij decreet werd gewijzigd, niet onverenigbaar is, volgt dat ook boswachters van het 
gewest bevoegd zijn om de in artikel 67 Veldwetboek bedoelde wanbedrijven en 
overtredingen vast te stellen. (Artikelen 6, § 1, III, en 11, derde lid, 1° en 2° Bijzondere 
wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 
67 Veldwetboek.) 
5 september 2006 P.2006.0459.N nr. 386 

LASTGEVING 
Stilzwijgend mandaat – Lasthebber – Indeplaatsstelling – Omvang van mandaat – 
Vertegenwoordiging. 

De lastgever kan aan de lasthebber de toelating verlenen zich voor de uitvoering van het 
mandaat te laten vertegenwoordigen of bijstaan; deze toelating kan zelfs stilzwijgend zijn. 
(Art. 1994 Burgerlijk Wetboek.) 
6 februari 2006 S.2005.0030.N nr. 77 

Hypothecaire volmacht aan een derde – Tijdstip van uitoefening – Bevoegdheid van de 
schuldeiser – Schuldeiser. 

De schuldeiser ten behoeve van wie een lastgever aan een derde een onherroepelijke 
volmacht geeft om in zijn naam op een of meerdere van zijn onroerende goederen een 
hypotheek te vestigen, kan zelf bepalen wanneer hij deze hypothecaire volmacht wenst uit 
te oefenen, zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid voor de rechter 
om achteraf na te gaan of deze uitvoering beantwoordt aan de contractuele voorwaarden 
en of zij geen misbruik van recht oplevert. 
23 maart 2006 C.2003.0626.N nr. 170 

Aard – Geldsom – Mogelijkheid – Ontvangst – Verplichting van de lasthebber – 
Schuldvergelijking. 

De verplichting van de lasthebber om de gelden die hij krachtens de uitvoering van zijn 
volmacht heeft ontvangen aan zijn lastgever af te dragen kan worden aangezien als een 
schuld tot betaling van een geldsom die, in beginsel, in aanmerking komt voor 
schuldvergelijking met een schuldvordering die de lasthebber op de lastgever heeft, ook al 
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is die schuldvordering vreemd aan de lastgeving. (Artikelen 1291, 1984 en 1993 
Burgerlijk Wetboek.) 
29 juni 2006 C.2005.0163.N nr. 368 

LEVENSONDERHOUD 
Echtscheiding en scheiding van tafel en bed – T.a.v. de echtgenoten – Vaststelling – 
Gevolgen t.a.v. de personen – Ingrijpende wijziging in de bestaansmiddelen van de 
uitkeringsgerechtigde echtgenoot – Uitkering na echtscheiding – Criteria. 

Wanneer de rechter uitspraak moet doen over een vordering tot herziening van een 
uitkering na echtscheiding wegens een ingrijpende wijziging in de toestand van de 
uitkeringsgerechtigde echtgenoot, moet hij rekening houden met de wijziging die zich in 
de bestaansmiddelen van de uitkeringsgerechtigde heeft voorgedaan tussen de uitspraak 
van de echtscheiding en het over de uitkering gewezen vonnis, ook al betreft het geen 
aanzienlijke of ingrijpende wijziging. (Art. 301, § 3 Burgerlijk Wetboek.) 
26 mei 2006 C.2005.0090.F nr. 291 

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed – T.a.v. de echtgenoten – Gevolgen t.a.v. de 
personen – Uitkering na echtscheiding. 

Uit de overweging alleen dat de echtscheiding is opgedrongen aan de echtgenoot wiens 
schuld aan de scheiding niet bewezen is, kan niet wettig worden afgeleid dat de andere 
echtgenoot moet worden geacht de echtgenoot te zijn die verantwoordelijk is voor het 
ophouden van het samenleven. (Artikelen 301, § 1, en 306 Burgerlijk Wetboek.) 
26 mei 2006 C.2004.0438.F nr. 290 

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Gevolgen t.a.v. de personen – Echtgenoten 
met dezelfde nationaliteit – Uitkering na echtscheiding – Toepasselijke wet – 
Wettenconflict. 

De vordering tot het verkrijgen van een uitkering na echtscheiding kan alleen worden 
beslecht met toepassing van de wet tot regeling van het personeel statuut van de gewezen 
echtgenoten. Wanneer deze dezelfde nationaliteit hebben, wordt hun personeel statuut 
geregeld door de wet van die gemeenschappelijke nationaliteit  (Art. 3, derde lid 
Burgerlijk Wetboek.) 
26 mei 2006 C.2004.0438.F nr. 290 

Bijdrage in het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen – Wettigheid – Wijze 
ambtshalve door de rechter gekozen – Herzieningsclausule – Methode–Renard – 
Vervanging – Verbindende kracht – Echtscheiding door onderlinge toestemming – 
Voorafgaande overeenkomst. 

Indien voor de echtscheiding door onderlinge toestemming de onderhoudsbijdrage van de 
echtgenoten voor de kinderen bij overeenkomst is vastgesteld en deze gegrond is op de 
evolutie van de feitelijke toestand en er geen stukken zijn waaruit de verhoging van de 
kosten voor de kinderen blijkt, mag de rechter die wijze van vaststelling niet door een 
andere wijze van berekening – de zogenaamde "methode–Renard" – waarvan hij vaststelt 
dat het resultaat ervan in casu de werkelijke behoeften van de kinderen overtreft, 
vervangen teneinde de aldus gevraagde verhoging toe te staan. (Art. 1134 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 1288, eerste lid, 3° Gerechtelijk Wetboek.) 
7 december 2006 C.2005.0513.F nr. 630 

Gerechtelijke beslissing – Huwelijk – Bewijslast – Vordering tot onderhoudsbijdrage – 
Ontstaan of voortduren van de scheiding – Opschorting van de samenwoningsverplichting 
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– Beoordeling – Echtscheidingsprocedure – Oorzaak. 

Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke beslissing dan wel 
ingevolge een echtscheidingsprocedure staat de echtgenoot tegen wie een vordering tot 
onderhoudsbijdrage wordt ingesteld vrij het bewijs te leveren dat het ontstaan dan wel het 
voortduren van de scheiding, al was het ten dele, te wijten is aan de echtgenoot die deze 
onderhoudsbijdrage vordert; bij de beoordeling van het bewijs mag niet worden 
vooruitgelopen op de in voorkomend geval hangende echtscheidingsprocedure en de 
hierbij door de echtscheidingsrechter te beoordelen fouten  (Art. 223 Burgerlijk Wetboek; 
Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0098.N nr. 672 

Echtscheiding – Onderhoudsbijdrage – Eiser – Vaststaand ingevolge definitieve 
echtscheiding – Voorlopige maatregelen – Overspel. 

De rechter die krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek oordeelt over een 
vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsbijdrage moet rekening houden met de 
aangevoerde overspelige relatie van de echtgenoot die de onderhoudsbijdrage vordert en 
die vaststaat ingevolge een inmiddels definitieve echtscheidingsuitspraak  (Art. 1280 
Gerechtelijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0098.N nr. 672 

Huwelijk – Bewijslast – Hulp– en bijstandsverplichting – Vordering tot 
onderhoudsbijdrage – Ontstaan of voortduren van de scheiding – Rechten en 
verplichtingen – Echtgenoten – Feitelijke scheiding – Oorzaak. 

Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen, moet de echtgenoot die een vordering instelt 
die strekt tot nakoming door de andere echtgenoot van de hulp– en de 
bijstandsverplichting en zodoende een onderhoudsbijdrage vordert, bewijzen dat noch het 
ontstaan noch het voortduren van de scheiding aan hem te wijten is en dat hij derhalve 
niet zelf verhindert dat de andere echtgenoot de hulp– en bijstandsverplichting in natura in 
de echtelijke woonst nakomt  (Art. 213 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0098.N nr. 672 

Gerechtelijke beslissing – Huwelijk – Vordering tot onderhoudsbijdrage – Ontstaan of 
voortduren van de scheiding – Opschorting van de samenwoningsverplichting – 
Echtscheidingsprocedure – Bewijs – Oorzaak. 

Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke beslissing dan wel 
ingevolge een echtscheidingsprocedure die de samenwoningsverplichting automatisch 
opschort, moet de echtgenoot die een onderhoudsbijdrage vordert, niet bewijzen dat noch 
het ontstaan noch het voortduren van de scheiding aan hem te wijten is  (Art. 223 
Burgerlijk Wetboek; Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0098.N nr. 672 

LOON 

RECHT OP LOON 
Ontstaan – Groepsverzekering – Werkgeversbijdrage – Recht van betaling – 
Arbeidsovereenkomst. 

Wanneer de arbeidsovereenkomst een bepaling inhoudt waarbij de werkgever zich er toe 
verbindt de premies te betalen voor een groepsverzekering, bestaat die verbintenis vanaf 
het sluiten van de arbeidsovereenkomst, maar ontstaat het recht op de betaling van de 
premies op de data waarop die premies komen te vervallen. (Art. 20, 3° Wet van 3 juli 
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1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
24 april 2006 S.2005.0080.N nr. 234 

Eindejaarspremie – Pro rata – Arbeidsovereenkomst – Einde – Berekening. 

In geval de arbeidsovereenkomst de toekenning inhoudt van een eindejaarspremie is de 
betaling van deze premie bij ontstentenis van nadere precisering in beginsel verschuldigd 
op het einde van het jaar; bij beëindiging van de overeenkomst vóór het einde van het jaar 
is de betaling pro rata in beginsel verschuldigd voor de in dat jaar tot dat tijdstip geleverde 
arbeid. (Art. 20, 3° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
24 april 2006 S.2005.0080.N nr. 234 

Aard – Ontstaan – Eindejaarspremie. 

Een eindejaarspremie is in de regel de tegenprestatie van de arbeid die ter uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst wordt verricht, zodat het recht erop, in beginsel wordt verkregen 
naar gelang de arbeid is verricht; de eindejaarspremie is dienvolgens splitsbaar  (Art. 20, 
3° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
24 april 2006 S.2005.0080.N nr. 234 

BESCHERMING 
Opzeggingsvergoeding – Inhouding – Rente – Vergoeding vastheid van betrekking – 
Sociale zekerheidsbijdragen – Bedrijfsvoorheffing. 

De werkgever is aan de werknemer geen rente verschuldigd op het gedeelte van de 
opzeggingsvergoeding dat hij als bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen 
inhoudt  (Art. 10 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers.) 
6 februari 2006 S.2005.0063.N nr. 78 

Aard – Inhouding – Rente – Artikel 82, Wet 26 juni 2002 betreffende de sluiting van 
ondernemingen – Vervangt artikel 10, Loonbeschermingswet – Sociale 
zekerheidsbijdragen – Bedrijfsvoorheffing. 

Is geen interpretatieve wet het artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 dat artikel 10 van de 
Loonbeschermingswet vervangt in die zin dat interest verschuldigd is op het brutobedrag 
van het loon in de zin van de Loonbeschermingswet. (Art. 82 Wet 26 juni 2002 
betreffende de sluiting van ondernemingen.) 
6 februari 2006 S.2005.0063.N nr. 78 

Herstelplicht – Misdrijf – Verjaring – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – 
Arbeid – Vordering in rechte – Niet–betaling – Overwerk – Schade. 

Wanneer de niet–betaling van het loon voor overwerk een misdrijf vormt, kan de 
werknemer een vordering tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte schade 
instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het loon zelf, 
en zelfs al vormt de niet–betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan de 
verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde zaak 
in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij de 
V.T.Sv. bepaalde voorschriften  (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F nr. 501 

Aard – Wijzigingswet – Artikel 82, Wet 26 juni 2002 betreffende de sluiting van 
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ondernemingen – Artikel 10, Loonbeschermingswet – Interest. 

Artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 dat artikel 10 van de Loonbeschermingswet 
vervangt in die zin dat interest verschuldigd is op het brutobedrag van het loon in de zin 
van de Loonbeschermingswet is geen interpretatieve wetsbepaling. (Art. 82 Wet 26 juni 
2002 betreffende de sluiting van ondernemingen.) 
11 december 2006 S.2005.0083.N nr. 636 

Aard – Artikel 10, Loonbeschermingswet. 

Artikel 10 van de Loonbeschermingswet, volgens hetwelk op het loon van rechtswege 
rente verschuldigd is vanaf het tijdstip waarop het eisbaar wordt, is een dwingende 
wetsbepaling ten voordele van de werknemer  (Art. 10 Wet van 12 april 1965 betreffende 
de bescherming van het loon der werknemers.) 
11 december 2006 S.2004.0143.N nr. 635 

Variabel loon – Werkgever – Opzeggingsvergoeding – Inhouding – Sociale 
zekerheidsbijdrage – Eindejaarspremie – Bonussen – Bedrijfsvoorheffing – Interest. 

De werkgever is aan de werknemer geen rente verschuldigd op het gedeelte van de 
opzeggingsvergoeding, van de eindejaarspremie en van het variabel loon bestaande uit 
bonussen die verbonden zijn aan het realiseren van een bepaalde omzet, dat hij als 
bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdrage inhoudt  (Art. 10 Wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon der werknemers; Artikelen 270, enig lid, 1°, en 
272, eerste lid WIB92; Art. 23, § 1 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
11 december 2006 S.2005.0083.N nr. 636 

ALLERLEI 
Aard – Abnormale lage opzeggingsvergoeding – Niet–concurrentieovereenkomst – 
Arbeidsovereenkomst – Einde – Vergoeding. 

Uit het feit dat door de werkgever aan een werknemer een abnormale lage 
opzeggingsvergoeding die zelfs niet voldoet aan de minimale rechten bepaald bij de 
Arbeidsovereenkomstenwet wordt toegekend, volgt niet noodzakelijk dat de vergoeding 
bepaald in de niet–concurrentieovereenkomst een verdoken opzeggingsvergoeding is, 
waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn  (Artikelen 39 en 82 Wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers; Art. 14 Wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders.) 
4 september 2006 S.2006.0002.N nr. 385 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) 
Voorschotten op sociale uitkeringen – Wettelijke subrogatie – Beslissing tot toekenning 
van inkomensvervangende en integratietegemoetkoming – Kennisgeving aan O.C.M.W. – 
Belgische Staat. 

Van betaling van voorschotten met subrogatie kan geen sprake meer zijn nadat tot 
regelmatige betaling van het pensioen of de sociale uitkering werd beslist en het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn van die beslissing op de hoogte werd gebracht; het 
openbaar centrum voor maatschappelijke zekerheid wordt niet in de plaats gesteld indien 
het betalingen blijft verrichten aan de rechthebbende nadat het op de hoogte werd 
gebracht van die beslissing. (Art. 99, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
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openbare centra voor maatschappelijk welzijn.) 
6 februari 2006 C.2005.0186.N nr. 75 

Niet gevorderde zaken – Recht – Bestaan – Verbod om uitspraak te doen – 
Maatschappelijke hulp – Geschil – Arbeidsgerechten – Omvang. 

De rechter aan wie een geschil wordt voorgelegd dat niet beperkt was tot de vraag of het 
recht op maatschappelijke hulp op een welbepaalde datum bestond maar zich uitstrekte tot 
de vraag of dat recht vanaf die datum bestond, en die uitspraak doet over het bestaan van 
dat recht na die datum, doet geen uitspraak over niet gevorderde zaken  (Art. 1138, 2° 
Gerechtelijk Wetboek.) 
22 mei 2006 S.2005.0070.F nr. 285 

Billijkheidsredenen – Verhaalrecht – Onderhoudsplichtigen – Verplicht karakter – 
Afwijzing – Uitzonderingen – Gemotiveerde beslissing. 

De beslissing van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die het verzoek 
afwijst van de onderhoudsplichtigen om afstand te doen van het verhaal wegens de door 
hen aangevoerde billijkheidsredenen, dient uitdrukkelijk te worden gemotiveerd, dit wil 
zeggen op afdoende wijze de juridische en feitelijke overwegingen dient te vermelden die 
aan de beslissing ten grondslag liggen. (Art. 100bis, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.) 
18 september 2006 C.2004.0363.N nr. 421 

Vreemdelingen – Bevel om het grondgebied te verlaten – Uitvoerbaar bevel om het 
grondgebied te verlaten – Taken – Algemene taak – Maatschappelijke dienstverlening – 
Begrip – Beroep bij de Raad van State. 

De vernietiging van het woord "uitvoerbaar" in het derde en vierde lid van artikel 57, § 2, 
O.C.M.W.–wet, in zijn versie na de wet van 15 juli 1996, heeft tot gevolg dat die bepaling 
zo moet worden uitgelegd dat ze niet van toepassing is op de vreemdeling die gevraagd 
heeft om als vluchteling te worden erkend, wiens aanvraag is afgewezen en die het bevel 
ontvangen heeft om het grondgebied te verlaten, zolang de beroepen die hij voor de Raad 
van State heeft ingesteld tegen de beslissing van de commissaris–generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen of tegen de beslissing van de vaste beroepscommissie voor 
vluchtelingen niet zijn berecht; in die niet–toepassing is de reglementaire termijn 
inbegrepen waarover de vreemdeling beschikt om die beroepen voor de Raad van State in 
te stellen  (Art. 1 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; Artikelen 10, 11, 23, en 191 Grondwet 1994; Art. 20 K.B. 9 juli 
2000.) 
23 oktober 2006 S.2005.0090.F nr. 503 

Vreemdelingen – Regularisatieaanvraag – Wet 22 dec. 1999 – Verbod van elke maatregel 
tot verwijdering – Steunverlening – Algemene opdracht – Maatschappelijk welzijn – 
Omvang. 

De vreemdeling die een regularisatieaanvraag op grond van de wet van 22 december 1999 
indient, mag krachtens de wet op het grondgebied van het Koninkrijk verblijven; wat de 
hem te verlenen steun betreft, kan hij, zolang over zijn aanvraag niet is beslist, dus niet 
beschouwd worden als een persoon die illegaal in het Rijk verblijft in de zin van artikel 
57, § 2, O.C.M.W.–wet  (Art. 191 Grondwet 1994; Artikelen 1 en 57, §§ 1 en 2, eerste lid 
Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; Artikelen 2 en 14 Wet 22 dec. 1999.) 
23 oktober 2006 S.2005.0042.F nr. 502 
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Geldsom – Algemene opdracht – Maatschappelijk welzijn. 

Maatschappelijke dienstverlening kan in geldelijke steun bestaan. (Art. 57, § 1 Organieke 
Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.) 
23 oktober 2006 S.2005.0042.F nr. 502 

MACHTEN 

WETGEVENDE MACHT 
Parlementaire immuniteit – Doel. 

De parlementaire immuniteit, bepaald in artikel 58 van de Grondwet heeft tot doel het 
beschermen van de vrije meningsuiting in het Parlement en de handhaving van de 
scheiding van machten tussen wetgever en rechter  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Parlementaire immuniteit – Vrije meningsuiting in het Parlement. 

De vrijheid van meningsuiting in het Parlement omvat niet enkel de mondelinge 
verklaringen van individuele parlementsleden, maar ook hun geschriften, alsmede alle 
parlementaire werkzaamheden, zo ook deze van een parlementaire onderzoekscommissie, 
opgericht bij toepassing van artikel 56 van de Grondwet en van de wet van 3 mei 1880 op 
het parlementaire onderzoek  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Fout van Parlement – Schade veroorzaakt aan derde – Verplichting tot vergoeding. 

De beginselen van scheiding der machten en van de onafhankelijkheid van de wetgevende 
macht en van de parlementsleden houden niet in dat de Staat in het algemeen zou zijn 
ontheven van zijn verplichting de schade te vergoeden die een fout van het Parlement aan 
een derde heeft veroorzaakt  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Rechterlijke macht – Scheiding der machten – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

UITVOERENDE MACHT 
Subjectief recht – Gebonden bevoegdheid. 

Opdat een partij zich t.a.v. de administratieve overheid kan beroepen op een subjectief 
recht, moet de bevoegdheid van die overheid volledig gebonden zijn  (Artikelen 144 en 
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145 Grondwet 1994.) 
16 januari 2006 C.2005.0057.F nr. 37 

Inschrijving – Referentieadres – Administratieve handeling – Gemeenteoverheid – 
Minister van Binnenlandse Zaken – Bevolkingsregisters – Discretionaire bevoegdheid. 

Geen enkele bepaling van de wet betreffende de bevolkingsregisters en de 
identiteitskaarten verleent de gemeenteoverheid of de Minister van Binnenlandse Zaken 
die erover toezicht houdt, de discretionaire bevoegdheid om, onder de voorwaarden 
waarin die wet voorziet, een Belg of een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om 
zich in het Rijk te vestigen of er te verblijven, in te schrijven op een referentieadres. (Art. 
1, § 2, eerste lid Wet 19 juli 1991.) 
16 juni 2006 C.2005.0287.F nr. 334 

Discretionaire bevoegdheid. 

Het bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een beslissing neemt, 
beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over 
de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt lijkende oplossing te 
kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen  
24 november 2006 C.2005.0436.N nr. 599 

RECHTERLIJKE MACHT 
Administratieve geldboete – Luchtvervoerder – Betwisting – Rechtbank van eerste aanleg 
– Toetsing – Vreemdelingenwet. 

De rechter bij wie een beroep aanhangig wordt gemaakt van de luchtvervoerder tegen een 
hem op grond van artikel 74/4bis, § 1, van de Vreemdelingenwet opgelegde 
administratieve geldboete, mag de wettigheid van deze sanctie onderzoeken en in het 
bijzonder nagaan of de feitelijke en de wettelijke voorwaarden vervuld zijn en of ze 
overeenstemt met de wettelijke voorschriften; hij mag inzonderheid nagaan of ze 
evenredig is, zonder dat hij om loutere redenen van opportuniteit of billijkheid de 
administratieve geldboete mag kwijtschelden  (Art. 74/4bis, § 1, eerste lid en § 5 Wet van 
15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen.) 
16 februari 2006 C.2004.0094.N nr. 97 

Geschillen over burgerlijke rechten – Kennisneming door hoven en rechtbanken. 

Door de kennisneming van geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting aan de hoven 
en rechtbanken toe te kennen, stelt artikel 144 van de Grondwet alle burgerlijke rechten 
onder de bescherming van de rechterlijke macht  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Wettigheid – Administratieve handeling – Opportuniteit – Toetsing – Hoven en 
rechtbanken. 

Het staat de hoven en rechtbanken niet de opportuniteit te beoordelen van een 
administratieve handeling waarop een vordering, een verweer of een exceptie berust, maar 
ze hebben daarentegen de bevoegdheid en de plicht de interne en externe wettigheid ervan 
te toetsen alvorens eraan uitwerking te verlenen  (Art. 159 Grondwet 1994.) 
16 juni 2006 C.2005.0287.F nr. 334 
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Scheiding der machten – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

Rechtbanken – Behandeling ter terechtzitting – Onderzoeksmaatregelen – Verplichtingen 
van de rechter – Strafvordering – Strafzaken. 

Het cassatiemiddel dat aanvoert dat artikel 190, Sv., de strafrechter verplicht om "actief 
mee te zoeken naar de waarheid en zo nodig, ambtshalve of op verzoek van de partijen 
onderzoekshandelingen te verrichten om de waarheid te achterhalen", faalt naar recht. 
11 oktober 2006 P.2005.1684.F nr. 477 

Artikel 5, Ger.W. – Begrip – Verplichting om te oordelen – Rechtsweigering. 

De omstandigheid dat de vergoeding van de kosten van de verdediging door de wetgever 
zou kunnen worden geregeld, ontheft de rechter niet van de verplichting om over het 
voorwerp van de vordering uitspraak te doen  
11 oktober 2006 P.2006.0627.F nr. 479 

Bestuur – Onzorgvuldigheid – Beoordeling – Bevoegdheid – Schadevergoeding. 

De rechterlijke macht is bevoegd om het bestuur te veroordelen tot vergoeding van de 
schade die een derde lijdt ingevolge zijn onzorgvuldig optreden, zonder daarbij evenwel 
aan het bestuur zijn beleidsvrijheid te ontnemen en zich in zijn plaats te stellen; aldus 
moet zij de beoordelingsvrijheid eerbiedigen die het bestuur de mogelijkheid biedt zelf te 
oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt 
lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen  (Art. 144 Grondwet 
1994.) 
27 oktober 2006 C.2003.0584.N nr. 518 

Grondwet (1994) – Besluiten en verordeningen – Artikel 159 – Toetsing door de rechter – 
Overeenstemming met de wetten. 

Ofschoon het toezicht, mits opwerpen van een exceptie, dat door artikel 159, Grondwet is 
ingesteld, het mogelijk maakt om een akte niet toe te passen, laat dit geen bestraffing toe 
wegens het niet bestaan ervan. (Art. 159 Grondwet 1994.) 
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Overeenstemming met de Grondwet – Grondwet (1994) – Besluiten en verordeningen – 
Artikel 159 – Toetsing door de rechter. 

De gerechten kunnen en moeten zelfs weigeren om de algemene, provinciale en 
plaatselijke besluiten en verordeningen toe te passen, met inbegrip van de niet 
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verordenende bepalingen die op dergelijke akten steunen, met name als ze in strijd zijn 
met de Grondwet  (Art. 159 Grondwet 1994.) 
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Subjectief recht – Bevoegdheid – Bestuurshandeling – Aantasting. 

De rechterlijke macht is ook bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn 
niet–gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht 
zowel te voorkomen als te vergoeden, maar mag daarbij aan het bestuur zijn 
beleidsvrijheid niet te ontnemen en zich niet in de plaats van het bestuur stellen  
24 november 2006 C.2005.0436.N nr. 599 

Wettigheidstoezicht – Bevoegdheid en verplichtingen van het met eigenlijke rechtspraak 
belast orgaan – Artikel 159 Gw. (1994). 

Elk met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan en moet nagaan of de besluiten en 
verordeningen waarop een vordering, verweer of exceptie is gegrond, met de wet 
overeenstemmen  (Art. 159 Grondwet 1994.) 
4 december 2006 S.2006.0066.F nr. 620 

SCHEIDING DER MACHTEN 
Bescherming geboden door artikel 144 Grondwet. 

De bescherming geboden door artikel 144 van de Grondwet laat niet toe dat de rechter, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, toezicht uitoefent op de wijze waarop het Parlement het 
recht van onderzoek uitoefent of tot zijn besluit komt, en aldus op de wijze waarop de 
leden van de Kamers hun mening uitdrukken  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Parlementaire immuniteit – Recht op toegang tot de rechter – Gevolg. 

Vormt geen onevenredige inbreuk op het recht op toegang tot de rechter de omstandigheid 
dat de rechter niet mag oordelen of een meningsuiting van een parlementslid of van een 
parlementaire commissie foutief was en aldus de aansprakelijkheid van de federale Staat 
tot gevolg zou kunnen hebben  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Fout van Parlement – Schade veroorzaakt aan derde – Verplichting tot vergoeding – 
Onafhankelijkheid van de wetgevende macht. 

De beginselen van scheiding der machten en van de onafhankelijkheid van de wetgevende 
macht en van de parlementsleden houden niet in dat de Staat in het algemeen zou zijn 
ontheven van zijn verplichting de schade te vergoeden die een fout van het Parlement aan 
een derde heeft veroorzaakt  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Parlementaire immuniteit – Doel. 

De parlementaire immuniteit, bepaald in artikel 58 van de Grondwet heeft tot doel het 
beschermen van de vrije meningsuiting in het Parlement en de handhaving van de 
scheiding van machten tussen wetgever en rechter  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 
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Wettigheid – Administratieve handeling – Rechterlijke macht – Opportuniteit – Toetsing. 

Het staat de hoven en rechtbanken niet de opportuniteit te beoordelen van een 
administratieve handeling waarop een vordering, een verweer of een exceptie berust, maar 
ze hebben daarentegen de bevoegdheid en de plicht de interne en externe wettigheid ervan 
te toetsen alvorens eraan uitwerking te verlenen  (Art. 159 Grondwet 1994.) 
16 juni 2006 C.2005.0287.F nr. 334 

Rechterlijke macht – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

MAKELAAR 
Stage – Inschrijving – Voorwaarden – Activiteiten voor rekening van derden – 
Vastgoedmakelaar – Lijst van stagiairs – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. 

De rechter die vaststelt dat de eiseres gedurende meer dan drie jaar tijdens het 
referentiedecennium activiteiten heeft uitgeoefend, bestaande in het "beheer van het 
onroerend vermogen van de werkgever of van diens moederonderneming, alsook in 
verhuur, beperkt tot wat door de werkgever of diens moederonderneming wordt 
gevraagd", kan niet beslissen dat deze, voor rekening van haar werkgever of de 
moederonderneming verrichte activiteiten niet voor rekening van een derde werden 
verricht en om die reden weigeren de eiseres op de lijst van de stagiairs in te schrijven. 
(Art. 17, § 8 Wet 1 maart 1976.) 
7 december 2006 D.2005.0019.F nr. 631 

MEINEED 
Meineed bij een boedelbeschrijving – Boedelbeschrijving. 

Ofschoon het misdrijf afleggen van een valse eed bij een boedelbeschrijving, zoals 
bepaald bij artikel 226, tweede lid, Sw., het bestaan van een boedelbeschrijving vereist 
met als doel de vaststelling van de inhoud van een nalatenschap, een gemeenschap of een 
onverdeeldheid, vereist het niet dat alle bij artikel 1183, Ger.W. bepaalde vormvereisten 
zijn vervuld, aangezien die niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven  
6 september 2006 P.2006.0501.F nr. 393 

Meineed bij een boedelbeschrijving – Vervulling van de vormvereisten – Sanctie – 
Boedelbeschrijving – Verzuim. 

Meineed blijft strafbaar, ook wanneer hij is gepleegd bij een notariële boedelbeschrijving 
die alleen de activa vaststelt zonder de passiva te vermelden. 
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6 september 2006 P.2006.0501.F nr. 393 

Moreel bestanddeel. 

Het misdrijf van valse eed bij een verzegeling of een boedelbeschrijving vereist enkel 
algemeen opzet, wat inhoudt dat de dader het misdrijf wetens en willens heeft gepleegd, 
dit is dat hij ervan bewust is dat de boedelbeschrijving bij dewelke hij de eed aflegt, 
verkeerde of onvolledige gegevens bevat; het feit dat de dader hierbij te goeder trouw 
gemeend heeft dat hij bepaalde vermogensbestanden niet diende aan te geven omdat 
daarover tussen de partijen afspraken bestonden, brengt geen staffeloosheid mee  (Art. 
226, tweede lid Strafwetboek.) 
5 december 2006 P.2006.1132.N nr. 622 

MERKEN 

BENELUX–MERK 
Verwarringsgevaar – Niet–gedeponeerde elementen – Beoordelingselement. 

Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar tussen het inbreukmakend teken en 
het merk mogen niet–gedeponeerde elementen, die in of bij het merk een rol spelen, zoals 
de kwaliteit van het product waarop het teken of het merk is aangebracht en die op 
zichzelf genomen geen onderscheidende kracht hebben, in acht genomen worden  (Art. 
13, A, 1, c Benelux Merkenwet.) 
3 november 2006 C.2005.0423.N nr. 536 

MIJNEN. GROEVEN. GRAVERIJEN 
Draagwijdte – Mijnen – Concessie van een mijn – Grond – Eigendomsrechten. 

De concessie van een mijn scheidt alleen de mijn af van de bovengrond en laat alle 
overige rechten van de eigenaar van de grond intact  (Art. 552, eerste en derde lid 
Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1 en 5 tot 7 Wet 21 april 1810.) 
6 januari 2006 C.2003.0195.F nr. 17 

MILIEURECHT 
Vordering tot staking – Kennelijke inbreuk – Beoordeling door de rechter – Begrip – 
Leefmilieu. 

Om het bestaan vast te stellen van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling die 
een kennelijke inbreuk is op een of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnanties, 
verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu, moet de 
rechter niet alleen nagaan of de inbreuk met voldoende zekerheid vaststaat, maar moet hij 
tevens de gevolgen van die inbreuk op het milieu in aanmerking nemen  (Art. 1, eerste lid 
Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.) 
2 maart 2006 C.2005.0128.N nr. 123 

Milieutaks – Wet Milieutaks – Toestand voor de wijziging door de wet van 7 maart 1996 – 
Batterijen – Handelingen waardoor de milieutaks verschuldigd wordt. 

Uit de artikelen 369, 11° en 12°, 377 en 394 Wet Milieutaks, vóór zijn wijziging bij wet 
van 7 maart 1996, volgt dat tot 9 april 1996, datum van inwerkingtreding van 
laatstgenoemde wet, de milieutaksen verschuldigd waren van zodra er een handeling werd 
gesteld waardoor de rechten bij invoer, de accijns of de belasting over de toegevoegde 
waarde voor de eerste maal in het land verschuldigd worden, ongeacht de aard van de 
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handeling die aanleiding gaf tot het verschuldigd zijn van de rechten, accijnzen en 
belasting over de toegevoegde waarde en ongeacht de bestemmeling van de producten. 
4 april 2006 P.2005.1607.N nr. 193 

Milieutaks – Wet Milieutaks – Batterijen – Handelingen waardoor de milieutaks 
verschuldigd wordt – Toestand na de wijziging door de wet van 7 maart 1996 – 
Groothandelaar – Rechtstreekse levering aan particulieren. 

Uit de artikelen 369, 11° en 369, 11°bis, Wet Milieutaks, zoals gewijzigd door de wet van 
7 maart 1996, volgt dat de milieutaks verschuldigd is in de fase van het distributieproces 
die net voorafgaat aan de levering van de aan de milieutaks onderworpen producten aan 
personen die ze daadwerkelijk verbruiken, ongeacht of het gaat om een intermediair 
verbruik of om een eindverbruik, met andere woorden bij de levering van de producten 
aan de kleinhandelaar die de laatste schakel vormt tussen de verbruiker enerzijds en de 
groothandelaar anderzijds. Wanneer de groothandelaar rechtstreeks de aan de milieutaks 
onderworpen producten levert aan particulieren, blijft hij een belastingplichtige die de 
milieutaks verschuldigd is, aangezien hij in dat geval in zijn hoedanigheid van 
groothandelaar rechtstreeks aan zichzelf levert in zijn hoedanigheid van kleinhandelaar en 
aldus zelf de aan de milieutaks onderworpen producten in verbruik brengt in de zin van 
artikel 369, 11° Wet Milieutaks. 
4 april 2006 P.2005.1607.N nr. 193 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Prejudiciële vraag – Verplichting – 
Wijziging – Europese richtlijn 85/337/EEG – Vliegveld – Aanleg – Project – Begrip – Hof 
van Cassatie. 

Wanneer het onderzoek van een middel de vragen doet rijzen of a) een overeenkomst 
tussen de overheid en een privéfirma die werd ondertekend opdat die firma zich zou 
kunnen vestigen op de gronden van een vliegveld met een start– en landingsbaan van 
meer dan 2100m, en die de nauwkeurige omschrijving bevat van de toekomstige 
infrastructuurwerken betreffende de baan zonder dat die wordt verlengd, en voorziet in de 
bouw van een controletoren om vluchten mogelijk te maken in de omstandigheden die zij 
omschrijft, b) of de aanpassingswerken aan de infrastructuur van een bestaande vliegveld 
om het aan te passen aan een geplande toename van nacht– en dagvluchten zonder 
verlenging van de start– en landingsbaan een project zijn in de zin van de richtlijn 
85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu–effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals zij van toepassing was vóór de 
wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997, c) of de 
Lidstaat, aangezien de geplande toename van de activiteit van een vliegveld niet 
rechtstreeks wordt bedoeld door de bijlagen bij de richtlijn 85/337/EEG, niettemin met die 
toename rekening moet houden wanneer hij het mogelijke milieu–effect onderzoekt van 
de wijzigingen in de infrastructuur van dat vliegveld teneinde die toename van de 
activiteit te kunnen opvangen, stelt het Hof die prejudiciële vragen aan het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen  
14 december 2006 C.2004.0582.F nr. 650 

MINDERVALIDEN 
Rechtspleging – Tegemoetkomingen – Integratietegemoetkoming – Ambtshalve herziening 
– Nieuwe aanvraag – Gevolgen – Criterium – Onderscheid – Beslissing. 

De ingangsdatum van de nieuwe beslissing over de integratietegemoetkoming hangt af 
van de omstandigheid of die beslissing ambtshalve dan wel op een nieuwe aanvraag is 
genomen; dit criterium wordt niet beïnvloed door het feit dat het onderzoek van de nieuwe 
aanvraag die ingediend kan worden wanneer zich volgens de aanvrager van de 
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tegemoetkoming wijzigingen hebben voorgedaan die de toekenning of de verhoging van 
de tegemoetkomingen rechtvaardigen, de vermindering van de integratietegemoetkoming 
tot gevolg heeft. (Art. 17, § 1, eerste lid, en § 3, eerste lid K.B. 22 mei 2003; Art. 23, § 
1er, 6°, en § 2, vierde lid K.B. 22 mei 2003.) 
20 november 2006 S.2006.0042.F nr. 580 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN 
Roerende zaken – Verduistering door een ambtenaar – Bestanddelen. 

Onlichamelijke activa, zoals mankracht, zijn niet begrepen in de opsomming van de 
roerende zaken die vatbaar zijn voor verduistering door een persoon die een openbaar 
ambt uitoefent  (Art. 240 Strafwetboek.) 
31 mei 2006 P.2006.0238.F nr. 299 

Verduistering door een ambtenaar – Bezit van het verduisterde goed – Bestanddelen. 

Het misdrijf verduistering door een persoon die een openbaar ambt uitoefent, vereist dat 
het bedoelde goed zich op een zeker ogenblik in handen van de dader bevond; de 
veroordelende beslissing wegens verduistering dient dus vast te stellen dat deze onder 
bede ervan in het bezit is gekomen, hetzij door afgifte of fysieke overhandiging van de 
zaak of door de overdracht van rechten die met het gebruik of het beheer ervan 
samengaan  (Art. 240 Strafwetboek.) 
31 mei 2006 P.2006.0238.F nr. 299 

Bestanddelen – Misbruik van vennootschapsgoederen – Persoonlijk belang. 

Misbruik van vennootschapsgoederen vereist niet dat het persoonlijk belang waarmee de 
dader heeft gehandeld louter tot doel zou hebben gehad hem een persoonlijk materieel 
voordeel te bezorgen; het kan ook van morele orde zijn  (Art. 492bis Strafwetboek.) 
21 juni 2006 P.2006.0848.F nr. 347 

Bestanddelen – Misbruik van vennootschapsgoederen – Bestuurders van burgerlijke en 
handelsvennootschappen alsook van verenigingen zonder winstoogmerk – 
Rechtspersonen met een publiekrechtelijk karakter – Begrip. 

Artikel 492bis Sw., is van toepassing op de bestuurders van alle burgerlijke of 
handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid of van verenigingen zonder 
winstoogmerk, zonder onderscheid of die rechtspersonen al dan niet een publiekrechtelijk 
karakter hebben  (Art. 492bis Strafwetboek.) 
21 juni 2006 P.2006.0848.F nr. 347 

MISDRIJF 

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. 
EENHEID VAN OPZET 

Eenheid van opzet – Verscheidene misdrijven – Laatste strafbaar feit – Verjaring – 
Aanvang – Gevolgen. 

Wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering zijn van éénzelfde misdadig opzet, vangt 
de verjaring van de strafvordering aan vanaf het laatste strafbare feit, op voorwaarde dat, 
behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, geen van de vroegere feiten van het 
daaropvolgende feit gescheiden is door een langere termijn dan de verjaringstermijn  
(Artikelen 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 65 
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Strafwetboek.) 
2 mei 2006 P.2006.0125.N nr. 252 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Cumulatie van de straffen – Correctionele werkstraf en criminele straf van opsluiting. 

Het verschil in aard en voorwerp tussen een correctionele werkstraf en een criminele straf 
van vrijheidsberoving, belet niet dat de maat van de tweede wordt bepaald met 
inachtneming van de eerste  (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.) 
31 mei 2006 P.2006.0403.F nr. 300 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Straftoemeting. 

Krachtens art. 65, tweede lid, Sw. dat van toepassing is op elk collectief misdrijf door 
eenheid van opzet waarvan de bestanddelen het voorwerp hebben uitgemaakt van 
opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters, kan de rechter, bij wie de nog 
uit te spreken zaken aanhangig zijn gemaakt, daarvoor een straf opleggen, rekening 
gehouden met de reeds uitgesproken straffen, d.w.z. door die straf naar verhouding te 
verminderen  
31 mei 2006 P.2006.0403.F nr. 300 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Cumulatie van de straffen. 

Het voordeel van de aanpassing die bij art. 65, tweede lid, Sw. ten gunste van de dader 
van het collectief misdrijf is bepaald, hangt niet af van de voorwaarde dat er tussen de nog 
uit te spreken straf en die waarmee rekening moet worden gehouden, eenheid van 
voorwerp, aard, karakter of soort zou zijn; de enige grens die deze bepaling aan de 
verzachte cumulatie instelt is het verbod om het maximum van de zwaarste straf te 
overschrijden  
31 mei 2006 P.2006.0403.F nr. 300 

Belaging – Miskenning – Wettigheidsbeginsel – Definitie – Materieel bestanddeel. 

Art. 442bis, Sw. geeft van het misdrijf belaging geen definitie die het beginsel van de 
wettigheid in strafzaken miskent  (Art. 442bis Strafwetboek.) 
7 juni 2006 P.2006.0207.F nr. 314 

Niet–uitvoering – Bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde overeenkomst – 
Collectieve arbeidsovereenkomst – Strafrechtelijke sancties. 

Artikel 56.1, C.A.O.–Wet, bestraft met gevangenisstraf en met een geldboete, of met één 
van die straffen alleen, de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die zich schuldig 
maken aan overtreding van een bij K.B. algemeen verbindend verklaarde overeenkomst. 
6 september 2006 P.2006.0492.F nr. 392 

Douane en accijnzen – Moreel bestanddeel. 

Ook al is, behalve in geval van overmacht of onoverkomelijke dwaling, de gewone 
schending van de reglementen inzake douane en accijnzen strafbaar, ongeacht het opzet 
van de overtreder, toch moet dat misdrijf, zoals elk ander misdrijf, een moreel bestanddeel 
bevatten, namelijk de wetenschap dat het wordt gepleegd  (Artikelen 220 e.v. Douane en 
accijnzenwet 18 juli 1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 
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Douane en accijnzenwet – Materiële overtreding van een wetsvoorschrift – Bedoeling van 
de overtreder – Overmacht of onoverkomelijke dwaling – Moreel bestanddeel. 

De wetten inzake douane en accijnzen straffen in de regel de gewone schending van de 
voorschriften ter zake, afgezien van het opzet van de overtreder en onverminderd 
overmacht of onoverkomelijke dwaling  (Artikelen 220 e.v. Douane en accijnzenwet 18 
juli 1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 

Bestanddelen – Begrip – Ontvoering van een kind. 

Wanneer de vader of de moeder, die bij rechterlijke beslissing de bewaring van het 
gemeenschappelijk kind hebben, hun opvoedingsplicht niet vervullen die erin bestaat dit 
kind te overtuigen zich naar het omgangsrecht van de andere ouder te schikken, kan dat, 
behoudens bijzondere omstandigheden die de bodemrechter dient vast te stellen, het 
misdrijf uitmaken dat bij artikel 432, Sw., is bepaald  
11 oktober 2006 P.2006.0272.F nr. 478 

Bestanddelen – Artikel 518, Sw. – Opzettelijke brandstichting – Moreel bestanddeel. 

De essentiële voorwaarde voor de toepassing van de straffen die bij artikel 518, Sw. zijn 
gesteld, is dat de brandstichter op de hoogte was van de aanwezigheid van personen in de 
in brand gestoken plaatsen, wat het moreel bestanddeel ervan uitmaakt. 
11 oktober 2006 P.2006.0937.F nr. 480 

Valsheid in geschrifte – Bestanddelen – Moreel bestanddeel – Bedrieglijk opzet. 

Het bedrieglijk opzet in het moreel bestanddeel van valsheid in geschriften is het opzet 
om zichzelf of een ander een onrechtmatig voordeel te verschaffen  
15 november 2006 P.2006.0308.F nr. 561 

Opeenvolging in de tijd van de elementen die het materieel bestanddeel vormen – 
Materieel bestanddeel – Bedrieglijk onvermogen – Toepassing. 

Het misdrijf van bedrieglijk onvermogen is voltooid wanneer de twee voorwaarden die 
samen het materiële bestanddeel vormen, onverschillig welke van beide het andere in tijd 
voorafgaat, verenigd zijn, namelijk het bewerken van zijn onvermogen door de 
schuldenaar en het hierdoor niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen; het vervallen en 
opeisbaar worden van de schuld dient dus het bewerken van het onvermogen niet vooraf 
te gaan  (Art. 490bis Strafwetboek.) 
21 november 2006 P.2006.0830.N nr. 582 

Eenheid van opzet – Strafvordering – Gezag van gewijsde – Definitieve strafrechtelijke 
veroordeling – Andere misdrijven die zijn gepleegd voor die veroordeling. 

Wanneer de feitenrechter, krachtens artikel 65, tweede lid, Sw., vaststelt dat misdrijven 
die reeds het voorwerp waren van een in kracht van gewijsde gegane beslissing en andere 
feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden 
zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende 
en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, houdt hij bij de 
straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen; met die bepaling heeft de 
wetgever de grond van niet–ontvankelijkheid van de strafvordering opgeheven die is 
afgeleid uit de exceptie van het gezag van gewijsde in combinatie met het collectief 
misdrijf  (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.) 
22 november 2006 P.2006.0925.F nr. 587 



– 207 – 

Meineed – Moreel bestanddeel. 

Het misdrijf van valse eed bij een verzegeling of een boedelbeschrijving vereist enkel 
algemeen opzet, wat inhoudt dat de dader het misdrijf wetens en willens heeft gepleegd, 
dit is dat hij ervan bewust is dat de boedelbeschrijving bij dewelke hij de eed aflegt, 
verkeerde of onvolledige gegevens bevat; het feit dat de dader hierbij te goeder trouw 
gemeend heeft dat hij bepaalde vermogensbestanden niet diende aan te geven omdat 
daarover tussen de partijen afspraken bestonden, brengt geen staffeloosheid mee  (Art. 
226, tweede lid Strafwetboek.) 
5 december 2006 P.2006.1132.N nr. 622 

Opzettelijke slagen en verwondingen – Verzwarende omstandigheden verbonden aan de 
gevolgen van de slagen en verwondingen – Moreel bestanddeel. 

Het is voor de in de artikelen 399 en 400 Strafwetboek wettelijk vastgestelde 
strafverzwaring, wanneer de toegebrachte slagen of verwondingen voor het slachtoffer 
bepaalde gevolgen hebben gehad, niet vereist dat de dader het bepaalde gevolg van de 
door hem persoonlijk toegebrachte slagen of verwondingen heeft gewild. 
19 december 2006 P.2006.1170.N nr. 662 

Voorwaarden – Bedreigingen onder voorwaarden – Begrip – Bewijs. 

Aangezien bedreiging alleen bestraft wordt in zoverre daaruit een welomlijnd misdadig 
opzet blijkt, moet de voorwaarde waarvan de dader de uitvoering van de mondeling 
aangekondigde aanslag afhankelijk stelt, duidelijk blijken uit hetgeen daadwerkelijk is 
gezegd en niet impliciet uit de context ervan  (Art. 330 Strafwetboek.) 
20 december 2006 P.2006.0807.F nr. 666 

SOORTEN 
Wettigheid – Overtreding – Artikel 29, § 1, derde lid, Wegverkeerswet – Artikel 2, K.B. 22 
dec. 2003 – Categorieën. 

Aan het beginsel van de wettigheid van de straf is voldaan wanneer het voor diegenen 
waarop de strafrechtelijke bepaling toepasselijk is, mogelijk is om op grond ervan de straf 
te kennen waaraan zij zich blootstellen  
8 maart 2006 P.2005.1556.F nr. 135 

Voortdurend misdrijf – Verjaring – Aanvang – Termijnen. 

Het voortdurend misdrijf, dat kan voortvloeien uit een daad of uit een verzuim, komt neer 
op een feitelijke toestand die aanhoudt door de volgehouden wil van de delinquent; bij een 
voortdurend misdrijf begint de verjaring te lopen vanaf het ogenblik waarop die feitelijke 
toestand ophoudt te bestaan, d.w.z. vanaf de dag waarop de gevolgen van het misdrijf 
verdwijnen  
5 april 2006 P.2006.0098.F nr. 203 

Aard – Instandhoudingsmisdrijf – Onroerend bebouwd goed – Hoofdfunctie – Niet–
vergunde vergunningsplichtige functiewijziging – Permanente bewoning – Stedenbouw. 

Het misdrijf van instandhouding van een niet–vergunde maar vergunningsplichtige 
functiewijziging bestaat in het schuldig verzuim om aan het bestaan van de aldus 
wederrechtelijk doorgevoerde functiewijziging een einde te maken, wat inzonderheid 
blijkt uit het verdere gebruik van het onroerend bebouwd goed overeenkomstig de niet–
vergunde gewijzigde functie; als voortdurend misdrijf, dit is een misdrijf dat bestaat in 
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een ononderbroken en door de dader bestendigde wederrechtelijke toestand, onderscheidt 
het zich van de wederrechtelijke functiewijziging doordat het noodzakelijk daarop volgt. 
(Artikelen 99, § 1, eerste lid, 6°, en 146 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse 
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
2 mei 2006 P.2006.0100.N nr. 251 

Aard – Onroerend bebouwd goed – Hoofdfunctie – Niet–vergunde vergunningsplichtige 
functiewijziging – Permanente bewoning – Stedenbouw. 

Het misdrijf van uitvoering van een niet–vergunde maar vergunningsplichtige gehele of 
gedeeltelijke wijziging van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed wordt 
voltrokken door het geven, zonder de vereiste voorafgaande vergunning, van een in artikel 
99, § 1, eerste lid, 6°, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde nieuwe functie; de 
omstandigheid dat de hoofdfunctie wonen een zekere continuïteit veronderstelt, staat niet 
in de weg dat de wijziging van de functie van een onroerend bebouwd goed van 
verblijfsrecreatie naar wonen, zich op een welbepaald ogenblik voordoet. (Artikelen 99, § 
1, eerste lid, 6°, en 146 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
2 mei 2006 P.2006.0100.N nr. 251 

Politiek misdrijf – Begrip. 

Een misdrijf kan slechts een politiek misdrijf zijn, hetzij indien het uit de aard van het 
misdrijf zelf noodzakelijk bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke 
instellingen in hun bestaan, hun inrichting of hun werking, hetzij indien het werd 
gepleegd met het oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te plegen en 
het feit, gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, 
rechtstreeks zulk een aantasting tot gevolg heeft of kan hebben  (Art. 150 Grondwet 
1994.) 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

TOEREKENBAARHEID 
In het verkeer brengen van een niet–verzekerd voertuig op de openbare weg – 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar – WAM–verzekering – Geen 
verzekering. 

Art. 22, § 1, WAM–wet, waarbij de eigenaar of houder van een motorrijtuig gestraft 
wordt wanneer hij het in het verkeer brengt of toelaat dat het in het verkeer wordt 
gebracht zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit aanleiding kan 
geven is gedekt, doelt met name op het feit dat de eigenaar van een voertuig dat hij niet 
zelf heeft verzekerd, het gebruik ervan toelaat door een ander, zonder te hebben nagegaan 
of die verzekerd is of, op zijn minst, zonder voldoende waarborgen te hebben verkregen 
dat een dergelijke verzekering werd afgesloten vóór ingebruikneming  
29 maart 2006 P.2005.0055.F nr. 179 

Beoordeling door de bodemrechter – Inschrijving van voertuigen – Wegverkeer – 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar – Niet–inschrijving – In het verkeer 
brengen van een niet–ingeschreven voertuig op de openbare weg. 

Het staat aan de bodemrechter om te beoordelen of, in het licht van de omstandigheden 
van de zaak, de eigenaar van een voertuig dat niet is ingeschreven of geen geldig 
keuringsbewijs heeft, door dit voertuig in het verkeer te brengen op de openbare weg, art. 
2, § 1, K.B. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en art. 24, § 1, eerste 
lid, K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 
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auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten 
voldoen, overtreedt  
29 maart 2006 P.2005.0055.F nr. 179 

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar – Wederrechtelijk uitgevoerde werken 
– Stedenbouw – Instandhouding. 

De eigenaar is strafrechtelijk aansprakelijk voor de handhaving van wederrechtelijk 
uitgevoerde werkzaamheden  (Art. 154, eerste lid, 3° Waals Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.) 
29 maart 2006 P.2005.1631.F nr. 180 

Beoordeling door de bodemrechter – Wegverkeer – Strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
de eigenaar – Autokeuring – Geen keuringsbewijs – In het verkeer brengen van een 
voertuig zonder geldig keuringsbewijs op de openbare weg. 

Het staat aan de bodemrechter om te beoordelen of, in het licht van de omstandigheden 
van de zaak, de eigenaar van een voertuig dat niet is ingeschreven of geen geldig 
keuringsbewijs heeft, door dit voertuig in het verkeer te brengen op de openbare weg, art. 
2, § 1, K.B. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en art. 24, § 1, eerste 
lid, K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 
auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten 
voldoen, overtreedt  
29 maart 2006 P.2005.0055.F nr. 179 

Artikel 5 Strafwetboek – Deelneming. 

Artikel 5 Strafwetboek doet geen afbreuk aan de gewone regels van toerekening van een 
misdrijf aan de daders of de mededaders ervan. (Art. 66 Strafwetboek.) 
12 september 2006 P.2006.0598.N nr. 407 

Bedrijfsleider – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor aangestelde. 

De bedrijfsleider is strafrechtelijk verantwoordelijk voor het door zijn aangestelde op zijn 
bevel of met zijn toelating begane misdrijf  
12 september 2006 P.2006.0598.N nr. 407 

Veroordeling met verantwoordelijke rechtspersoon – Wetens en willens gepleegde fout – 
Strafuitsluitingsgrond – Toepassingsvoorwaarde. 

Artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek, dat de gevallen regelt waarin de 
verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het geding 
zijn wegens eenzelfde misdrijf, voert een strafuitsluitingsgrond in voor degene die de 
minst zware fout heeft begaan; die verschoningsgrond geldt voor de dader van het door 
onvoorzichtigheid of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens 
en wetens heeft gehandeld  
8 november 2006 P.2006.0060.F nr. 544 

Verantwoordelijke rechtspersoon wegens het optreden van geïdentificeerde natuurlijke  – 
Wetens en willens gepleegde fout – Strafuitsluitingsgrond – Toepassingsvoorwaarde. 

Artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek, dat de gevallen regelt waarin de 
verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het geding 
zijn wegens eenzelfde misdrijf, voert een strafuitsluitingsgrond in voor degene die de 
minst zware fout heeft begaan; die verschoningsgrond geldt voor de dader van het door 
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onvoorzichtigheid of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens 
en wetens heeft gehandeld  
8 november 2006 P.2006.0060.F nr. 544 

Handelsvennootschap – Natuurlijke persoon – Feiten gepleegd vóór 3 juli 1999 – 
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 

De bestraffing van de misdaden en wanbedrijven die voor rekening van een 
handelsvennootschap zijn gepleegd of die een intrinsiek verband hebben met de 
verwezenlijking van haar doel of de waarneming van haar belangen, en die gepleegd zijn 
vóór de inwerkingtreding, op 3 juli 1999, van de Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, veronderstelt dat de rechter bij 
een natuurlijk persoon het bestaan van de bestanddelen ervan vaststelt; daarvoor komt met 
name iedereen in aanmerking die in feite voor de vennootschap optreedt, ook al is die 
persoon geen orgaan ervan  
22 november 2006 P.2006.1133.F nr. 589 

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING 
Wettige verdediging. 

Er is wettige verdediging wanneer iemand, die niet in de mogelijkheid verkeert om een 
ernstige en ogenblikkelijke aanranding tegen zijn persoon of tegen een derde te ontwijken, 
anders dan door het misdrijf te plegen, zich op een evenredige manier tegen die 
onrechtmatige aanval verweert  
19 april 2006 P.2006.0018.F nr. 221 

Onderzoek door de rechter – Wettige verdediging. 

Wanneer wettige verdediging wordt aangevoerd, onderzoekt de rechter met name of de 
doodslag, de verwondingen of de slagen een verweer waren, of dit noodzakelijk was en of 
het in verhouding stond tot de aanranding; hij steunt aldus op de feitelijke 
omstandigheden, rekening houdende met de reacties die de aangerande persoon redelijk 
kon en moest hebben  
19 april 2006 P.2006.0018.F nr. 221 

Niet–uitvoering – Bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde overeenkomst – 
Bijzondere overeenkomsten – Akkoord tussen de werkgever en zijn arbeiders – 
Collectieve arbeidsovereenkomst. 

Zelfs als de werkgever en zijn arbeiders akkoord gaan om een krachtens een C.A.O. 
verschuldigde prestatie niet te leveren, terwijl op de niet–uitvoering ervan correctionele 
straffen zijn gesteld, blijft dit verzuim krachtens de wet strafbaar. 
6 september 2006 P.2006.0492.F nr. 392 

Niet–uitvoering – Bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde overeenkomst – 
Werknemer verzaakt aan zijn rechten – Collectieve arbeidsovereenkomst. 

Geen enkele wettelijke bepaling maakt het verzaken door de werknemer aan de hem, in 
een bij K.B. algemeen verbindend verklaarde C.A.O., toegekende rechten, tot een 
rechtvaardigingsgrond. 
6 september 2006 P.2006.0492.F nr. 392 
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Rechtvaardigingsgrond – Misdrijf inzake douane en accijnzen – Overmacht of 
onoverkomelijke dwaling. 

De wetten inzake douane en accijnzen straffen in de regel de gewone schending van de 
voorschriften ter zake, afgezien van het opzet van de overtreder en onverminderd 
overmacht of onoverkomelijke dwaling  (Artikelen 220 e.v. Douane en accijnzenwet 18 
juli 1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 

Werkstraf – Doodslag – Toepassing. 

De werkstraf is verboden voor de feiten die in art. 37ter, § 1, tweede lid, Sw., zijn 
bedoeld, los van iedere omstandigheid die de dader ervan een minder zware straf kan 
opleveren, inbegrepen deze die, onafhankelijk van zijn wil, hem belet hebben zijn 
misdadig voornemen volledig ten uitvoer te leggen; de uitsluiting geldt dus ook voor de 
dader die gepoogd heeft het feit te plegen dat in de wet wordt bedoeld, en ook voor 
degene die alleen als medeplichtige of met een verschoningsgrond of verzachtende 
omstandigheden zou hebben gehandeld  
15 november 2006 P.2006.1221.F nr. 563 

Werkstraf – Doodslag – Toepassing. 

De werkstraf is verboden voor de feiten die in art. 37ter, § 1, tweede lid, Sw., zijn 
bedoeld, los van iedere omstandigheid die de dader ervan een minder zware straf kan 
opleveren, inbegrepen deze die, onafhankelijk van zijn wil, hem belet hebben zijn 
misdadig voornemen volledig ten uitvoer te leggen; de uitsluiting geldt dus ook voor de 
dader die gepoogd heeft het feit te plegen dat in de wet wordt bedoeld, en ook voor 
degene die alleen als medeplichtige of met een verschoningsgrond of verzachtende 
omstandigheden zou hebben gehandeld  
15 november 2006 P.2006.1221.F nr. 563 

VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 
Bezit "ten aanzien van" een minderjarige – Verdovende middelen. 

Door te bepalen dat de straf geleidelijk kan worden verzwaard gelet op de leeftijd van de 
persoon "ten aanzien waarvan" de overtreding van de artikelen 1 en 2bis, Drugwet werd 
gepleegd, heeft de wetgever een verhoogde bescherming van de minderjarigen wegens 
hun grotere kwetsbaarheid op het oog gehad; die bescherming gaat ervan uit dat het ten 
laste gelegde bezit voor de minderjarige gevaarlijk kan zijn en houdt bijgevolg in dat, 
ofwel de minderjarige over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om zich bewust 
te zijn van de feiten die in zijn aanwezigheid worden gepleegd, ofwel dat de verdovende 
middelen in zijn aanwezigheid werden gebruikt zodat hij rechtstreeks het risico loopt 
bepaalde gevolgen ervan te ondergaan  (Artikelen 1 en 2bis Wet 24 feb. 1921.) 
8 februari 2006 P.2005.1543.F nr. 83 

Opzettelijke slagen en verwondingen – Verzwarende omstandigheden verbonden aan de 
gevolgen van de slagen en verwondingen – Moreel bestanddeel. 

Het is voor de in de artikelen 399 en 400 Strafwetboek wettelijk vastgestelde 
strafverzwaring, wanneer de toegebrachte slagen of verwondingen voor het slachtoffer 
bepaalde gevolgen hebben gehad, niet vereist dat de dader het bepaalde gevolg van de 
door hem persoonlijk toegebrachte slagen of verwondingen heeft gewild. 
19 december 2006 P.2006.1170.N nr. 662 
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DEELNEMING 
Vereiste – Strafbare deelneming. 

Enkel een positieve daad die voorafgaandelijk of gelijktijdig aan het misdrijf is gesteld 
kan een daad van strafbare deelneming als bedoeld in artikel 66 Strafwetboek uitmaken  
17 januari 2006 P.2005.1304.N nr. 39 

Vereisten. 

Een mededader moet niet het opzet hebben gehad dat vereist is voor het misdrijf waaraan 
hij zijn medewerking verleent maar vereist is enkel dat hij een door de wet bepaalde vorm 
van medewerking aan het misdrijf verleent, hij weet dat hij daaraan zijn medewerking 
verleent en het opzet heeft daaraan zijn medewerking te verlenen  
12 september 2006 P.2006.0416.N nr. 406 

Artikel 5 Strafwetboek – Toepassing. 

Artikel 5 Strafwetboek doet geen afbreuk aan de gewone regels van toerekening van een 
misdrijf aan de daders of de mededaders ervan. (Art. 66 Strafwetboek.) 
12 september 2006 P.2006.0598.N nr. 407 

Marginale toetsing – Opzettelijke slagen en verwondingen – Verzwarende 
omstandigheden verbonden aan de gevolgen van de slagen en verwondingen – Met 
hetzelfde oogmerk gezamenlijk en gelijktijdig toebrengen van slagen en verwondingen – 
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de verschillende mededaders voor de gevolgen 
– Onaantastbare beoordeling door de strafrechter – Grenzen. 

De rechter in strafzaken oordeelt op grond van de feitelijke omstandigheden dat allen die 
met eenzelfde oogmerk, gezamenlijk en gelijktijdig, dit is binnen eenzelfde tijdsvak en 
uitvoering, als daders of mededaders, zoals bepaald in artikel 66 Strafwetboek, aan een 
persoon slagen en verwondingen hebben toegebracht, mede strafrechtelijk 
verantwoordelijk moeten worden geacht voor het geheel van deze handelingen en 
derhalve ook voor alle gevolgen daarvan voor het slachtoffer; het Hof kan alleen nagaan 
of de rechter zijn oordeel ter zake niet steunt op feitelijke omstandigheden die dit oordeel 
niet kunnen schragen. (Artikelen 66, 392, 398, 399 en 400 Strafwetboek.) 
19 december 2006 P.2006.1170.N nr. 662 

ALLERLEI 
Strafbaarstelling – Bestraffing – Verdovende middelen. 

De bestraffingschaal van de artikelen 26bis, 2°, 3°, en 4° van het koninklijk besluit van 31 
december 1930 doet geen afbreuk aan de strafbaarheid van misdrijven met betrekking tot 
cannabis  (Artikelen 2bis en 2ter Wet 24 feb. 1921; Artikelen 26bis, 2°, 3°, 4° en 28 K.B. 
31 dec. 1930.) 
10 januari 2006 P.2005.0812.N nr. 25 

Gevolg – Persoonlijk gebruik – Bestraffing – Cannabis – Misdrijf – Andere misdrijven – 
Verdovende middelen. 

De artikelen 26bis, 2° en 28 van het koninklijk besluit van 31 december 1930 die een 
minder zware straf stellen op de invoer, vervaardiging, vervoer, aanschaf en bezit van 
slaap– en verdovende middelen die betrekking hebben op cannabis alsmede op de teelt 
van cannabisplanten voor persoonlijk gebruik, doen geen afbreuk aan de strafbaarheid van 
andere dan voor persoonlijk gebruik gepleegde misdrijven met betrekking tot cannabis  
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(Artikelen 2bis en 2ter Wet 24 feb. 1921; Artikelen 26bis, 2°, 3°, 4° en 28 K.B. 31 dec. 
1930.) 
10 januari 2006 P.2005.0812.N nr. 25 

Strafbaarstelling – Teelt van cannabis – Andermans gebruik – Verdovende middelen – 
Verkoop – Grondslag. 

De teelt van cannabis voor verkoop en de teelt van cannabis voor andermans gebruik is 
strafbaar op grond van artikel 2bis Drugswet en artikel 26bis, 4° van het koninklijk besluit 
van 31 december 1930  (Art. 2bis Wet 24 feb. 1921; Artikelen 26bis, 4° en 28 K.B. 31 
dec. 1930.) 
10 januari 2006 P.2005.0812.N nr. 25 

Feiten gepleegd gedurende verschillende periodes – Geen precisering van datum – 
Verjaring – Gevolgen. 

De rechter die een aantal feiten bewezen verklaart als gepleegd gedurende verschillende 
periodes en die verder geen datum preciseert, moet bij de controle of de strafvordering 
wel of niet door verjaring vervallen is, rekening houden met de volledige tijdspanne 
binnen dewelke die feiten zijn gepleegd; indien aldus geen precieze aanvangsdatum van 
de verjaring kan worden vastgesteld, dient de rechter rekening te houden met de voor 
beklaagde meest gunstige datum  (Artikelen 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering.) 
2 mei 2006 P.2006.0125.N nr. 252 

Toetsing door het Hof – Onmogelijkheid – Misdrijf gepleegd op een niet bepaald tijdstip 
tussen twee data – Verjaring. 

Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt met de vermelding dat hij de 
feiten heeft gepleegd op een niet bepaald tijdstip tussen twee data, en het Hof aan de hand 
van de processtukken waarop het vermag acht te slaan, niet kan nagaan of de 
strafvordering al dan niet verjaard was, vernietigt het Hof de veroordelende beslissing met 
verwijzing  (Artikelen 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; 
Art. 149 Gerechtelijk Wetboek.) 
2 mei 2006 P.2006.0125.N nr. 252 

Herstelplicht – Loon – Verjaring – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – 
Arbeid – Vordering in rechte – Arbeidsovereenkomst – Niet–betaling – Overwerk – 
Schade. 

Wanneer de niet–betaling van het loon voor overwerk een misdrijf vormt, kan de 
werknemer een vordering tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte schade 
instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het loon zelf, 
en zelfs al vormt de niet–betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan de 
verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde zaak 
in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij de 
V.T.Sv. bepaalde voorschriften  (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F nr. 501 

NATUURRAMP 
Hoger beroep – Toepasselijkheid – Beslissing van de gouverneur – Voorziening. 

De rechter kan niet weigeren op grond van een vertrouwensbeginsel de regeling van het 
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Gerechtelijk Wetboek betreffende het hoger beroep toe te passen op de voorziening 
gericht tegen de beslissing van de provinciegouverneur gewezen op grond van de 
bepalingen van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade 
veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. (Art. 2 Gerechtelijk Wetboek; 
Artikelen 1, § 1, 3, 24, 26, en 27 Wet 12 juli 1976.) 
2 maart 2006 C.2004.0567.N nr. 117 

Rechtstreekse schade. 

Het begrip rechtstreekse schade als bedoeld in artikel 1, § 1, van de wet van 12 juli 1976 
betreffende het herstel van zekere schade, veroorzaakt aan private goederen door 
natuurrampen impliceert dat tussen het schadeverwekkende feit en de schade zelf een 
oorzakelijk verband bestaat zonder enig ander tussenliggend feit  
5 oktober 2006 C.2005.0345.F nr. 463 

NIEUWE VORDERING 
Ontvankelijkheid – Tegenvordering voor het eerst in hoger beroep ingesteld – 
Tegenvordering – Burgerlijke zaken. 

Tegenvorderingen kunnen voor het eerst in hoger beroep ingesteld worden indien zij 
berusten op een feit of op een handeling in de dagvaarding aangevoerd of een verweer op 
de hoofdvordering uitmaken of tot compensatie strekken  (Artikelen 807, 808, 809, 810 en 
1042 Gerechtelijk Wetboek.) 
23 februari 2006 C.2004.0048.N nr. 106 

Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Binnen de tienjarige termijn ingestelde 
vordering – Burgerlijke zaken – Aannemingsovereenkomst. 

Een binnen de tienjarige termijn ingestelde aansprakelijkheidsvordering tegen de 
aannemer en de architect onttrekt aan het verval ook de vordering ingesteld op grond van 
nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde gebrek en van eenzelfde 
contractuele tekortkoming in de conceptie of uitvoering, mits uit de tijdig ingestelde 
vordering blijkt wat zij omvat  (Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 
1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

Vordering virtueel begrepen in de oorspronkelijk in de dagvaarding gestelde vordering – 
Burgerlijke zaken – Beoordeling door de feitenrechter – Bevoegdheid van het Hof – 
Uitbreiding of wijziging van de vordering. 

Het Hof vermag na te gaan of de appelrechters, op grond van de feitelijke elementen die 
zij aangeven, wettig hebben kunnen afleiden dat een vordering in conclusie geformuleerd 
"virtueel" niet begrepen is in de oorspronkelijk in de dagvaarding gestelde vordering. 
(Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

In de dagvaarding aangevoerd feit of akte – Burgerlijke zaken – Uitbreiding of wijziging 
van de vordering. 

Art. 807 Ger.W. vereist niet dat de nieuwe vordering, wanneer zij berust op een feit of 
akte in de dagvaarding aangevoerd, uitsluitend op dat feit of die akte berust  (Art. 807 
Gerechtelijk Wetboek.) 
10 november 2006 C.2006.0274.N nr. 554 
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Uitbreiding van de vordering – Vordering gesteund op de gedinginleidende akte – Fiscale 
zaken – Begrip – Toelaatbaarheid. 

De belastingplichtige die een aanslag betwist en die in de loop van het geding, behalve de 
ontheffing ook de vernietiging ervan vraagt wegens een onregelmatigheid in de 
vestigingsprocedure, steunt de uitbreiding van zijn vordering op een akte die bij de 
inleiding van het geding is aangevoerd, zodat een dergelijke eisuitbreiding toelaatbaar is  
(Art. 807 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 december 2006 F.2005.0019.N nr. 655 

Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Vordering voor nieuwe gevolgen van 
gebrek en tekortkoming – Binnen de tienjarige termijn ingestelde vordering – Burgerlijke 
zaken – Vereiste – Aannemingsovereenkomst – Gevolg. 

Een vordering die binnen de tienjarige termijn voor de aansprakelijkheid van de aannemer 
en de architect wordt ingesteld, onttrekt aan het verval van deze termijn ook een vordering 
ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde 
gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie of de uitvoering; 
hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat zij omvat  (Artikelen 1792 
en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0210.N nr. 670 

NOTARIS 
Verstrijken van termijn – Rangregeling – Toewijzing – Proces–verbaal – 
Aansprakelijkheid – Uitvoerend beslag op onroerend goed. 

De aansprakelijkheid van de notaris komt niet in het gedrang door het louter verstrijken 
van de termijn van een maand om het proces–verbaal van de verdeling of rangregeling op 
te maken, bepaald in artikel 1643, eerste lid, Ger. W.  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 1643, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
9 juni 2006 C.2005.0441.N nr. 324 

Rangregeling – Verkoop onroerend goed – Schuldvordering van de fiscus – Bevoorrecht 
karakter – Uitvoerend beslag. 

Uit de omstandigheid dat de schuldvordering van de fiscus een bevoorrecht karakter heeft 
op grond van de artikelen 422 en 423 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
(1992), kan niet worden afgeleid dat de notaris, belast met de verkoop van een onroerend 
goed na uitvoerend beslag, deze vordering moet toelaten tot de rangregeling. (Artikelen 
422 en 423 WIB92; Art. 1644 Gerechtelijk Wetboek.) 
17 november 2006 F.2005.0050.N nr. 575 

Rangregeling – In aanmerking te nemen schuldeisers – Verkoop onroerend goed – 
Uitvoerend beslag. 

Op de notaris belast met de rangregeling ingevolge de verkoop van een onroerend goed na 
een uitvoerend beslag, rust geen verplichting om rekening te houden met alle bestaande en 
door hem gekende schuldeisers, met inbegrip van deze waarvan het bestaan niet blijkt uit 
de raadpleging van de beslagberichten  (Art. 1644, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
17 november 2006 F.2005.0050.N nr. 575 
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ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER 
Houding van de beklaagde – Redelijke termijn – Strafzaken. 

De rechter oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn voor de berechting van de zaak, 
waarop elke beklaagde recht heeft, al dan niet is overschreden; hij mag daarbij rekening 
houden met de houding van de beklaagde, onder meer met zijn verzoek tot uitstel  
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Onderzoeksgerecht – Burgerlijke partijstelling – Grenzen – Wettelijke omschrijving van 
de feiten. 

Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar welke de wettelijke omschrijving is van de 
feiten bedoeld in de klacht van de burgerlijke partij waardoor het onderzoek werd 
geopend, voor zover die omschrijving niet onverenigbaar is met die feiten. 
4 april 2006 P.2005.1650.N nr. 195 

Rechter–commissaris – Toezichtsplicht – Beoordeling – Inhoud – Faillissement. 

De algemene toezichtsplicht die rust op de rechter–commissaris impliceert dat hij er op 
toeziet, in het belang van de failliet en de schuldeisers, dat de curator de wettelijke 
verplichtingen naleeft die in het bijzonder het goede beheer en de correcte vereffening van 
het faillissement moeten waarborgen  
21 april 2006 C.2004.0614.N nr. 230 

Verband – Goederen – Schuldvordering – Retentierecht. 

Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om een zaak die hem door zijn 
schuldenaar werd overhandigd te behouden zolang zijn schuldvordering niet is voldaan. 
Het vereist een samenhang tussen de teruggehouden goederen en de schuldvordering 
waarvan de betaling wordt geëist. De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over 
het bestaan van het verband  
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Marginale toetsing – Artikel 42, § 1 Stedenbouwdecreet 1996 – Bouwen of een grond 
gebruiken voor het plaatsen van een vaste inrichting – Beoordeling door de rechter van 
de aard van de uitgevoerde werken – Vergunningsplichtig bouwwerk – Bevoegdheid van 
het Hof – Strafzaken – Bouwmisdrijf. 

De rechter oordeelt in feite of de uitgevoerde werken wegens hun aard of hun omvang 
dienen beschouwd te worden als "bouwen" of "grond gebruiken" in de zin van artikel 42, 
§ 1, 1° Stedenbouwdecreet 1996. Het Hof gaat alleen na of de rechter uit zijn 
vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond 
daarvan niet kunnen worden verantwoord. 
6 juni 2006 P.2006.0038.N nr. 310 

Toetsing door het Hof – Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordeel – Raming – Strafzaken. 

De rechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bijzondere 
verbeurdverklaring wordt toegepast, rechtstreeks uit een misdrijf werd verkregen en het 
staat aan hem om dit voordeel te ramen; het Hof onderzoekt of de rechter op grond van 
zijn onaantastbare beoordeling het wettelijk begrip vermogensvoordeel niet heeft miskend  
(Art. 42, 3° Strafwetboek.) 
27 september 2006 P.2006.0739.F nr. 441 



– 217 – 

Douane en accijnzen – Misdrijf – Processen–verbaal van de douaneambtenaren – Bewijs 
– Wettelijke bewijswaarde. 

De bijzondere wettelijke bewijswaarde die art. 272, Douane en Accijnzenwet, aan de 
processen–verbaal van de ambtenaren van dat bestuur toekent, geldt niet voor de 
rechtsbegrippen waarvoor gevolgtrekkingen uit feitelijke gegevens zijn vereist; zij belet 
niet dat, ook al moeten de verklaringen en vaststellingen waarvan de ambtenaren akte 
hebben genomen, tot bewijs van het tegendeel, beschouwd worden als zijnde werkelijk 
verricht in de door de verbalisant gestelde bewoordingen, de oprechtheid van de ene en de 
gevolgtrekkingen uit de andere, wat het bewijs betreft, toch onderworpen blijven aan de 
onaantastbare beoordeling van de bodemrechter  (Art. 272 Douane en accijnzenwet 18 juli 
1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 

Ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling – Marginale toetsing – Grenzen. 

Een burgerlijke partijstelling is slechts ontvankelijk wanneer het aanvaardbaar is dat de 
feiten waarvoor betrokkene klacht neerlegt, ook al zijn zij nog niet voldoende bepaald, 
hem schade hebben veroorzaakt; de rechter oordeelt daarover onaantastbaar, voor zover 
hij uit de feitelijke gegevens die hij vaststelt, geen gevolg afleidt dat daardoor niet kan 
worden verantwoord  
24 oktober 2006 P.2006.0688.N nr. 507 

Stilzwijgende oplevering – Aannemingsovereenkomst. 

De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite en op grond van de omstandigheden 
van de zaak of een handeling van de opdrachtgever een stilzwijgende oplevering van het 
werk uitmaakt. (Art. 1791 Burgerlijk Wetboek.) 
26 oktober 2006 C.2005.0329.F nr. 517 

Verzoek om een bijkomende onderzoeksmaatregel – Beoordeling van het nut of de 
noodzaak van de bijkomende onderzoeksmaatregel – Strafzaken. 

De rechter beoordeelt onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de 
gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel  
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Marginale toetsing – Gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs – Beoordeling door de 
rechter – Recht op een eerlijk proces – Strafzaken. 

De rechter oordeelt onaantastbaar onder welke omstandigheden het gebruik van 
onrechtmatig verkregen bewijs in strijd dan wel onverenigbaar is met het recht op een 
eerlijk proces, voor zover de omstandigheden waarop hij dit oordeel grondt, zijn 
beslissing kunnen rechtvaardigen  
21 november 2006 P.2006.0806.N nr. 581 

Marginale toetsing – Opzettelijke slagen en verwondingen – Verzwarende 
omstandigheden verbonden aan de gevolgen van de slagen en verwondingen – Met 
hetzelfde oogmerk gezamenlijk en gelijktijdig toebrengen van slagen en verwondingen – 
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de verschillende mededaders voor de gevolgen 
– Onaantastbare beoordeling door de strafrechter – Grenzen – Meerdere daders. 

De rechter in strafzaken oordeelt op grond van de feitelijke omstandigheden dat allen die 
met eenzelfde oogmerk, gezamenlijk en gelijktijdig, dit is binnen eenzelfde tijdsvak en 
uitvoering, als daders of mededaders, zoals bepaald in artikel 66 Strafwetboek, aan een 



– 218 – 

persoon slagen en verwondingen hebben toegebracht, mede strafrechtelijk 
verantwoordelijk moeten worden geacht voor het geheel van deze handelingen en 
derhalve ook voor alle gevolgen daarvan voor het slachtoffer; het Hof kan alleen nagaan 
of de rechter zijn oordeel ter zake niet steunt op feitelijke omstandigheden die dit oordeel 
niet kunnen schragen. (Artikelen 66, 392, 398, 399 en 400 Strafwetboek.) 
19 december 2006 P.2006.1170.N nr. 662 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE 

BESCHERMDE WERKNEMERS 
Voorafgaande feiten – Verzoek – Voorzitter Arbeidsrechtbank – Werkgever die meerdere 
feiten aanvoert – Geen fout binnen de wettelijke termijn – Onderzoek – Gevolg – Ontslag 
om dringende reden. 

Wanneer het bestreden arrest de feiten die aan de personeelsafgevaardigde in de 
ondernemingsraad of in het comité voor veiligheid en hygiëne, of aan de kandidaat–
personeelsafgevaardigde verweten worden, en die drie werkdagen of minder zijn 
voorafgegaan aan het verzoek dat de werkgever, die een ontslag om dringende reden 
overweegt, aan de voorzitter van de arbeidsrechtbank richt, als fout weigert aan te 
merken, hoeft dat arrest bijgevolg geen feiten te onderzoeken die méér dan drie 
werkdagen vóór het verzoek hebben plaatsgevonden, aangezien die geen weerslag kunnen 
hebben op het dringend karakter van een gedrag dat niet fout is bevonden  (Art. 4, § 1 Wet 
19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in 
de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat–personeelsafgevaardigden.) 
11 september 2006 S.2005.0100.F nr. 403 

Kennisgeving – Ontslag – Begrip – Vonnis – Heropening van het debat – Waarschuwing. 

Een bij gerechtsbrief gegeven waarschuwing dat de rechtbank de heropening van het 
debat beveelt, vormt niet de kennisgeving bedoeld in artikel 10, achtste lid, Wet 19 maart 
1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de beschermde werknemers. (Art. 775 
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 3, § 1, en 10, achtste lid Wet 19 maart 1991 houdende 
bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en 
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede 
voor de kandidaat–personeelsafgevaardigden.) 
18 december 2006 S.2006.0038.F nr. 658 

Hoger beroep – Kennisgeving – Betekening – Ontslag – Termijn – Vonnis. 

Wanneer een in artikel 11, § 1, eerste lid, Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere 
ontslagregeling voor de beschermde werknemers bedoeld vonnis niet ter kennis is 
gebracht overeenkomstig artikel 10, achtste lid, van dezelfde wet, bedraagt de termijn van 
hoger beroep die een aanvang neemt met de betekening van dit vonnis, niet de termijn van 
tien werkdagen bepaald in voormeld artikel 11, § 1, eerste lid, maar de termijn van een 
maand bepaald in artikel 1051, eerste lid, Ger. W. (Art. 1051, eerste lid Gerechtelijk 
Wetboek; Artikelen 10, achtste lid, en 11, § 1, eerste lid Wet 19 maart 1991 houdende 
bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en 
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede 
voor de kandidaat–personeelsafgevaardigden.) 
18 december 2006 S.2006.0038.F nr. 658 
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ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Anonieme aangifte – Ernstige 
aanwijzingen die de maatregel rechtvaardigen – Feitelijke beoordeling – Verdovende 
middelen – Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang. 

De aanwending van de onderzoeksbevoegdheden die bij art. 6bis Drugwet zijn bepaald, 
hangt niet af van een aangifte waarvan de bron bekend zou zijn, noch van het verkrijgen 
van gegevens die het bestaan van een handel in verdovende middelen aantonen; de 
bodemrechter beoordeelt in feite het ernstig karakter van de aanwijzingen waarover de 
speurders op grond van inlichtingen uit een niet–geïdentificeerde bron beschikten en wat 
dat betreft kan hij eveneens rekening houden met de vorm en de inhoud van de inlichting 
alsook met de omstandigheden waarin zij is verkregen  
4 januari 2006 P.2005.1417.F nr. 6 

Draagwijdte – Toestemming van degene die het werkelijk genot heeft van de plaats – 
Huiszoeking – Toepassing. 

De schriftelijke toestemming die bij art. 1bis Huiszoekingswet is vereist, komt neer op 
een verzaking aan het grondwettelijk recht van onschendbaarheid van de woning; die 
vormvereiste is bijgevolg niet van toepassing op de plaatsen die geen dergelijke waarborg 
genieten. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F nr. 6 

Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Hotelkamer – Verdovende middelen – 
Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang. 

Art. 6bis Drugwet, staat de huiszoeking zonder bevel tot huiszoeking toe van om het even 
welke plaats die voor de verkoop of de aflevering van dergelijke stoffen is bestemd, zodra 
de speurders, vóór de huiszoeking, over ernstige en objectieve aanwijzingen over het 
bestaan van een misdrijf met betrekking tot onrechtmatig bezit van verdovende middelen 
met het oog op verkoop, beschikken  
4 januari 2006 P.2005.1417.F nr. 6 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Verplichting – Toezicht – 
Regelmatigheid – Onregelmatigheid van een onderzoeksdaad. 

De bevoegdheid van het vonnisgerecht om te oordelen of het bewijs dat met behulp van 
een onregelmatige huiszoeking is verkregen al dan niet het recht op een eerlijk proces in 
het gedrang brengt, ontslaat de kamer van inbeschuldigingstelling niet van de verplichting 
om het toezicht uit te oefenen waartoe zij is verplicht en staat haar niet toe om een 
onderzoekshandeling in overeenstemming met de wet te verklaren wanneer dit niet het 
geval is  (Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.) 
11 januari 2006 P.2005.1371.F nr. 29 

Bevel tot huiszoeking – Regelmatigheid – Opdracht – Beschikking die regelmatig met 
redenen is omkleed – Vermelding van de misdrijven die de huiszoeking rechtvaardigen – 
Verbalisanten – Ontdekking van aanwijzingen met betrekking tot andere misdrijven – 
Huiszoeking. 

Wanneer een beschikking tot huiszoeking regelmatig met redenen is omkleed, houdt ze 
niet op dit te zijn, louter door het feit dat de verbalisanten tijdens de verrichting ervan 
binnen de grenzen die door het bevel zijn bepaald, aanwijzingen ontdekken met 
betrekking tot andere misdrijven dan diegene die de zoeking verantwoordden  
11 januari 2006 P.2005.1371.F nr. 29 
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Redengeving – Bevel tot huiszoeking – Opdracht – Informatie aan degene waarbij de 
huiszoeking wordt uigevoerd – Huiszoeking – Beschikking. 

Een beschikking tot huiszoeking is regelmatig met redenen omkleed, als de vermeldingen 
die zij bevat, degene bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd voldoende gegevens 
verschaffen over de vervolgingen die aan de handeling ten oorsprong liggen, zodat hij de 
wettigheid ervan kan nagaan  (Art. 89bis Wetboek van Strafvordering.) 
11 januari 2006 P.2005.1371.F nr. 29 

Motiveringsplicht – Bevel tot huiszoeking – Opdracht – Grenzen van het gerechtelijk 
onderzoek – Voldoende gegevens – Huiszoeking – Officier van gerechtelijke politie – 
Grenzen van zijn opdracht – Beschikking. 

De motiveringsvereiste van een beschikking tot huiszoeking is vervuld met de vermelding 
van het misdrijf dat men op het oog heeft alsook van de plaats en het voorwerp van de 
huiszoeking; ofschoon het niet noodzakelijk is om een gedetailleerde weergave van de 
feiten op te maken, noch om de op te sporen zaken in detail te beschrijven, is het evenwel 
noodzakelijk dat de officier van gerechtelijke politie die met de onderzoeksopdracht is 
belast over de nodige gegevens beschikt die hem moeten toelaten te weten over welk 
misdrijf het onderzoek wordt gevoerd en welke nuttige opsporingen en inbeslagnemingen 
hij daartoe kan verrichten zonder de grenzen van het gerechtelijk onderzoek en van zijn 
opdracht te buiten te gaan  (Art. 89bis Wetboek van Strafvordering.) 
11 januari 2006 P.2005.1371.F nr. 29 

Schending – Beroepsgeheim – Aangifte – Ontvankelijkheid van de vervolging. 

Schending van het beroepsgeheim leidt alleen tot het weren van de aangifte, en zelfs tot 
niet–ontvankelijkheid van de vervolging, in zoverre een oorzakelijk verband bestaat 
tussen de onregelmatigheid die is begaan en het meedelen van de inlichting aan de 
rechterlijke overheid of aan de politie  
1 februari 2006 P.2005.1432.F nr. 65 

Onaantastbare beoordeling door de rechter – Bewijswaarde – Verhoor met de polygraaf 
– Aanwijzing die het onderzoek stuurt. 

Ook al vormen zij een aanwijzing die aan het onderzoek een bepaalde richting heeft 
gegeven en bepaalde onderzoeksopdrachten in de loop van het voorbereidend onderzoek 
hebben verantwoord, toch worden de gevolgtrekkingen uit een polygraaftest aan de 
onaantastbare beoordeling van de rechter overgelaten, die in feite beslist om al dan niet 
gevolg eraan te geven naargelang het vertrouwen dat hij in die test stelt  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Deskundigenonderzoek – Politieambtenaar – Verhoor met de polygraaf – 
Gerechtsdeskundige. 

De speurder die een verhoor afneemt met de polygraaf is geen deskundige, vermits hij 
niet de opdracht heeft om de rechter te adviseren, ook al wordt hem om die test verzocht 
om reden van zijn bijzondere bekwaamheid  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Deskundigenonderzoek – Definitie – Gerechtsdeskundige. 

De gerechtsdeskundige is iemand die wegens zijn vakkennis, doch zonder lasthebber van 
de rechter te zijn, door hem is aangesteld om in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
technisch advies te verstrekken dat de rechter in staat stelt zijn opdracht te vervullen; hij 
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geeft zijn bevindingen en besluiten pas nadat hij de eed heeft afgelegd om in eer en 
geweten, nauwgezet en eerlijk verslag uit te brengen  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Verhoor van de inverdenkinggestelde – Miskenning – Recht op stilzwijgen – 
Polygraaftest. 

Het verhoor met de polygraaf miskent het recht op stilzwijgen niet van degene die zich 
vrijwillig eraan onderwerpt en die op elk ogenblik kan beslissen ermee op te houden  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Verhoor van de inverdenkinggestelde – Polygraaftest – Vermoeden van onschuld – 
Miskenning. 

Wanneer de inverdenkinggestelde zich, na van de speurders alle nodige uitleg te hebben 
gekregen, zonder enige dwang of druk aan de polygraaftest onderwerpt, miskent die 
bijzondere ondervragingsmethode het vermoeden van onschuld niet  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Opsporingsrecht en –plicht – Voltooiing van het onderzoek – Nieuwe mededeling van het 
dossier met het oog op het afsluiten van het onderzoek – Mededeling van het dossier met 
het oog op het afsluiten van het onderzoek – Bijkomende onderzoekshandelingen – 
Tenuitvoerlegging – Procureur des Konings. 

Nadat het dossier hem een tweede maal, na uitvoering van de bijkomende 
onderzoekshandelingen, met het oog op het afsluiten van het onderzoek werd 
medegedeeld, kan de procureur des Konings wiens opsporingsrecht en opsporingsplicht 
blijven bestaan zolang de strafvordering niet is vervallen, nog een aanvullend onderzoek 
bevelen of uitvoeren, processen–verbaal aan het dossier toevoegen en, in de vordering die 
hij met het oog op de regeling van de rechtspleging opstelt, feiten in aanmerking nemen 
die niet bij de onderzoeksrechter waren aangebracht of anderen naar de rechtbank 
verwijzen dan diegenen die in de vordering van de onderzoeksrechter tot gerechtelijk 
onderzoek, staan vermeld  (Art. 28quater, derde lid Wetboek van Strafvordering.) 
8 maart 2006 P.2005.1673.F nr. 134 

Vordering tot regeling van de rechtspleging – Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij 
– Ontvankelijkheid – Verzoek om aanvullende onderzoeksverrichtingen – Voltooiing van 
het onderzoek – Nieuw verzoek om aanvullende onderzoekshandelingen – 
Tenuitvoerlegging. 

Krachtens art. 127, § 3, Sv., kan het recht om overeenkomstig art. 61quinquies van het 
voormeld wetboek een aanvullende onderzoekshandeling te eisen, in de regel, slechts 
éénmaal tijdens de eerste fase van de regeling van de rechtspleging worden uitgeoefend; 
die regel geldt alleen niet wanneer het openbaar ministerie, nadat de aanvullende 
onderzoeksopdrachten zijn uitgevoerd, zijn vordering moet wijzigen of aanvullen  (Art. 
127, § 3 Wetboek van Strafvordering.) 
8 maart 2006 P.2005.1673.F nr. 134 

Niet voor het publiek toegankelijke plaats – Wettigheid – Toestemming – Personen die het 
werkelijk genot hebben van de plaats – Medebewoners – Huiszoeking. 

Wanneer, in een gemeenschappelijke verblijfplaats, een medebewoner, op het ogenblik 
van de huiszoeking, zijn toestemming niet kan verlenen, volstaat de toestemming van één 
van hen, daar immers niet blijkt dat de eerste het uitsluitend genot had over een gedeelte 
van de woning die hij deelde met degene die met de huiszoeking heeft ingestemd  
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8 maart 2006 P.2006.0226.F nr. 137 

Bevel tot huiszoeking – Huiszoeking – Vermeldingen. 

Zo het bevel tot huiszoeking de woning moet aanwijzen waar de huiszoeking moet 
worden uitgevoerd en dit in de regel kan gebeuren door de vermelding van het adres en 
van de naam van de bewoner, vereisen noch het E.V.R.M., noch artikel 89bis Wetboek 
van Strafvordering, noch enige andere wetsbepaling formeel de vermelding van de naam 
van de bewoner  
4 april 2006 P.2005.1612.N nr. 194 

Onregelmatige aanhangigmaking bij de raadkamer – Regeling van de rechtspleging – 
Gerechtelijk onderzoek – Ontvankelijkheid van de strafvordering – Gevolg. 

Een eventuele onregelmatige aanhangigmaking van de zaak bij de raadkamer doet geen 
afbreuk aan de ontvankelijkheid van de strafvordering die voordien rechtsgeldig werd 
ingesteld door de vordering daartoe van de procureur des Konings. (Art. 127, tweede lid 
Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2006.0120.N nr. 198 

Observatie – Bijzondere opsporingsmethoden – Vertrouwelijk dossier – Geen inzage van 
het vertrouwelijk dossier – Rechten van de Mens – Artikel 5.4 E.V.R.M. – 
Inverdenkinggestelde. 

Uit het feit dat alleen de procureur des Konings, de onderzoeksrechter en de kamer van 
inbeschuldigingstelling inzage hebben van het vertrouwelijk dossier dat bij art. 47septies, 
Sv., is bepaald, terwijl de inverdenkinggestelde dit recht niet heeft, kan geen schending 
van art. 5.4, E.V.R.M., en evenmin een miskenning van zijn recht van verdediging noch 
van zijn recht op een eerlijk proces worden afgeleid  (Art. 47septies Wetboek van 
Strafvordering; Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden.) 
7 juni 2006 P.2006.0795.F nr. 316 

Recht van verdediging – Observatie – Bijzondere opsporingsmethoden – Vertrouwelijk 
dossier – Geen inzage van het vertrouwelijk dossier – Inverdenkinggestelde. 

Uit het feit dat alleen de procureur des Konings, de onderzoeksrechter en de kamer van 
inbeschuldigingstelling inzage hebben van het vertrouwelijk dossier dat bij art. 47septies, 
Sv., is bepaald, terwijl de inverdenkinggestelde dit recht niet heeft, kan geen schending 
van art. 5.4, E.V.R.M., en evenmin een miskenning van zijn recht van verdediging noch 
van zijn recht op een eerlijk proces worden afgeleid  (Art. 47septies Wetboek van 
Strafvordering; Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden.) 
7 juni 2006 P.2006.0795.F nr. 316 

Aanvullend protocol – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat – Uitwisseling van informatie – Misdrijf van witwassen – Gebruik. 

Het gebruik van ontvangen informatie voor de vervolging van een witwasmisdrijf, 
gepleegd door of ten gevolge van de schending van een douanevoorschrift, beantwoordt 
eveneens aan het gebruik omschreven in artikel 11.1 van het Aanvullend Protocol 
betreffende wederzijdse administratieve bijstand inzake douanezaken van 9 juni 1997. 
(Art. 505, 3° en 4° Strafwetboek; Art. 11 Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de 
overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 
2840/72 van de Raad van 19 december 1972..) 
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13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Aanvullend protocol – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat – Uitwisseling van informatie – Gebruik – Doel. 

Artikel 11.1 van het Aanvullend Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand 
inzake douanezaken van 9 juni 1997 houdt in dat de met toepassing van de overeenkomst 
verkregen informatie kan worden gebruikt voor strafprocedures wegens niet–naleving van 
douanewetgeving, onverschillig of de overtreding daarvan naar Belgisch recht wordt 
gestraft door het bijzondere douanestrafrecht of het gemene strafrecht. (Art. 11 
Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972..) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Op gang brengen van de strafvordering – Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke 
partijstelling tegen de personen die geen voorrecht van rechtsmacht genieten – Voorrecht 
van rechtsmacht. 

De partij die beweert te zijn benadeeld behoudt het recht om, na bekendmaking in handen 
van de procureur–generaal van haar grieven tegen de persoon die voorrecht van 
rechtsmacht geniet, zich burgerlijke partij te stellen bij een onderzoeksrechter uitsluitend 
tegen de andere betrokken personen, die van geen voorrecht van rechtsmacht genieten. 
(Art. 63 Wetboek van Strafvordering.) 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Op gang brengen van de strafvordering – Gelijkheid en niet–discriminatie – Rechten van 
het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Voorrecht van 
rechtsmacht. 

Het slachtoffer heeft niet het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen een 
persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet; die beperking die de benadeelde partij 
wordt opgelegd schendt de artikelen 10 en 11, G.W. niet  
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Rechten van het slachtoffer – Vooronderzoek en onderzoek – Voorrecht van rechtsmacht. 

De toepassing van de bijzondere bevoegdheids– en procedureregels die bij de artikelen 
479 e.v., Sv. zijn bepaald ontneemt het slachtoffer niet het recht om correct en 
gewetensvol te worden bejegend, in het bijzonder door terbeschikkingstelling van de 
nodige informatie, noch het recht om de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor 
dezelfde rechter te vervolgen, noch het recht om de hoedanigheid van benadeelde persoon 
te verkrijgen, noch het recht om de bevoegde onderzoeksmagistraat om inzage van het 
dossier te verzoeken, noch het recht om die magistraat te verzoeken een bijkomende 
onderzoekshandeling te verrichten, noch ten slotte het recht om zich bij hem burgerlijke 
partij te stellen. (Artikelen 3bis en 5bis Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; Artikelen 61ter, 61quinquies, en 63 Wetboek van Strafvordering.) 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Bewijslast – Verbindingsofficier – Gegevens – Vertrouwenspersoon – 
Opsporingsonderzoek – Omvang. 

De enkele omstandigheid dat een verbindingsofficier aan de Belgische gerechtelijke 
overheid gegevens meedeelt die bekomen werden van een vertrouwenspersoon, 
aangaande een in België te plegen feit, behoort tot zijn specifieke opdracht en houdt geen 
enkel verband met het verrichten van een opsporingsonderzoek in de zin van art. 28bis, 
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Wetboek van Strafvordering. 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Opsporing en vaststelling – Wanbedrijven en overtredingen in het veld – Boswachters van 
het gewest – Bevoegdheid – Veldwetboek. 

Uit de artikelen 6, § 1, III, en 11, derde lid, 1° en 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming van de staatsinstellingen, waarmee artikel 67 Veldwetboek, dat niet 
bij decreet werd gewijzigd, niet onverenigbaar is, volgt dat ook boswachters van het 
gewest bevoegd zijn om de in artikel 67 Veldwetboek bedoelde wanbedrijven en 
overtredingen vast te stellen. (Artikelen 6, § 1, III, en 11, derde lid, 1° en 2° Bijzondere 
wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 
67 Veldwetboek.) 
5 september 2006 P.2006.0459.N nr. 386 

Doeleinde – Onderzoeksrechter – Lid van de Provinciale Raad – Ondervraging van een 
arts – Aanwezigheid – Orde der geneesheren. 

Het lid van de provinciale raad van de Orde der geneesheren dat aanwezig is bij bepaalde 
akten van de strafrechtspleging, zoals de ondervraging van de arts, tegen wie een 
strafrechtelijk onderzoek wordt gevoerd, door de onderzoeksrechter, doet zulks tot 
vrijwaring van de rechten en de belangen van de patiënten van die arts maar neemt aldus 
niet deel aan de uitoefening van het strafonderzoek  
8 september 2006 D.2005.0014.N nr. 399 

Observatie – Bijzondere opsporingsmethoden – Toepassing. 

Geen observatie als bedoeld in artikel 47sexies, Wetboek van Strafvordering is het feit dat 
een politieambtenaar bij de eigenaar van het pand, bewoond door een verdachte, 
inlichtingen over deze laatste inwint. 
3 oktober 2006 P.2006.0919.N nr. 458 

Verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen – Schorsing van de regeling van de 
rechtspleging – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer. 

De schorsing van de regeling van de rechtspleging in de zin van artikel 127, § 3, Wetboek 
van Strafvordering is afhankelijk van het tijdig indienen van het verzoekschrift om 
bijkomende onderzoekshandelingen, binnen de termijn van de vaststelling voor de 
raadkamer op grond van artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering. (Artikelen 
61quinquies en 127, §§ 2 en 3 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Laattijdig verzoekschrift – Verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen – 
Opdracht van het onderzoeksgerecht – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer – 
Gevolg. 

Wanneer het verzoekschrift gericht tot de onderzoeksrechter tot het stellen van 
bijkomende onderzoekshandelingen wegens laattijdigheid kennelijk niet ontvankelijk is, 
behoort het niet aan het onderzoeksgerecht die de rechtspleging moet regelen dit verzoek 
niet ontvankelijk te verklaren; wat betreft de door hem te nemen beslissing dient dit 
gerecht onvermijdelijk rekening te houden met de evidente niet–ontvankelijkheid van dit 
verzoekschrift. (Artikelen 61quinquies en 127, §§ 2 en 3 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 
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Onderzoeksgerecht – Afwezigheid van voorafgaande inverdenkingstelling door de 
onderzoeksrechter – Verdachte – Verwijzing naar het vonnisgerecht. 

De afwezigheid van voorafgaande inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter van 
een verdachte die door het onderzoeksgerecht naar het vonnisgerecht wordt verwezen 
heeft niet de niet–ontvankelijkheid van de vervolging tot gevolg; de regelmatigheid van 
de rechtspleging komt slechts in het gedrang in zoverre het recht van verdediging van de 
verwezene daardoor miskend of beperkt wordt  (Artikelen 61bis, 129 en 130 Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Legaliteitsbeginsel – Beginsel van de rechtsstaat – Beslag. 

Het beslag dat in de artikelen 35 en 35ter Wetboek van Strafvordering is bepaald en 
waarvan de pleegvormen in artikel 37 Wetboek van Strafvordering worden uitgewerkt, 
voldoet aan het legaliteitsbeginsel en het rechtsbeginsel van de rechtsstaat, en is in 
overeenstemming met artikel 1 Eerste Aanvullend E.V.R.M.–Protocol  (Art. 1 Eerste 
Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.; Artikelen 35, 35ter, 37 en 89 
Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 

Waarborg van eigendomsrecht – Bestaanbaarheid met het eigendomsrecht – Rechten van 
de Mens – Beslag – Artikel 1 – Verdrag Rechten van de Mens – Eerste aanvullend 
protocol. 

Het beslag dat in de artikelen 35 en 35ter Wetboek van Strafvordering is bepaald en 
waarvan de pleegvormen in artikel 37 Wetboek van Strafvordering worden uitgewerkt, 
voldoet aan het legaliteitsbeginsel en het rechtsbeginsel van de rechtsstaat, en is in 
overeenstemming met artikel 1 Eerste Aanvullend E.V.R.M.–Protocol  (Art. 1 Eerste 
Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.; Artikelen 35, 35ter, 37 en 89 
Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 

Aard – Procedurele garanties – Niet–naleving – Beslag. 

De naleving van de procedurele garanties die bij de inbeslagname in overeenstemming 
met artikel 1 Eerste Aanvullend E.V.R.M.–Protocol van 20 maart 1952 bij wet zijn 
bepaald, zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid noch substantieel; de niet–
naleving ervan leidt alleen tot nietigheid wanneer daardoor het recht van verdediging 
wordt miskend  (Art. 1 Eerste Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.; 
Artikelen 35, 35ter, 37 en 89 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 

Bewijswaarde – Gebrek aan ondertekening – Beoordeling door de rechter – Niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid – Proces–verbaal. 

Een vormelijke onvolkomenheid van het proces–verbaal, zoals een gebrek aan 
ondertekening die niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven, brengt niet de 
nietigheid van het proces–verbaal met zich mee, maar doet wel in voorkomend geval de 
bewijswaarde die de wet er aan hecht teniet, zodat het proces–verbaal nog slechts als 
inlichting voor de rechter geldt  (Artikelen 154 en 189 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 
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Onderzoeksrechter – Verhoor van de inverdenkinggestelde – Vereiste. 

Artikel 61bis Wetboek van Strafvordering vereist niet dat in alle gevallen de 
inverdenkinggestelde wordt verhoord door de onderzoeksrechter  (Art. 61bis Wetboek 
van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Afwezigheid van kennisgeving – Beslag. 

De afwezigheid van enige kennisgeving van doorgevoerde beslagmaatregelen vormt op 
zich geen miskenning van de rechten van verdediging. (Artikelen 28sexies, 35, 35ter, 37, 
61quater en 89 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 

Bewijswaarde – Gebrek aan ondertekening – Opdracht van het vonnisgerecht – 
Beoordeling door de rechter – Opdracht van het onderzoeksgerecht – Niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid – Proces–verbaal. 

Een vormelijke onvolkomenheid van het proces–verbaal, zoals een gebrek aan 
ondertekening die niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven, betreft de beoordeling 
van de bewijswaarde van de bewijselementen in relatie tot de grond van de zaak, dit is de 
bewijswaardering, die voorbehouden blijft voor het vonnisgerecht; er is bijgevolg geen 
grond voor het onderzoeksgerecht om met toepassing van artikel 131, § 1, Wetboek van 
Strafvordering de nietigheid van het proces–verbaal uit te spreken wegens 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die invloed heeft op een handeling van het 
onderzoek of de bewijsverkrijging. (Artikelen 131, § 1, 154 en 189 Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Instellen 
van de strafvordering – Parlementaire onschendbaarheid. 

Artikel 59, Grondwet kent het slachtoffer van de misdrijven waarvan het de vervolging 
regelt, het recht niet toe om zelf de strafvervolging op gang te brengen tegen degene die 
hij beschuldigt. (Art. 59 Grondwet 1994.) 
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Afsluiting van het onderzoek – Onderzoeksrechter – Aanhangigmaking. 

De zaak wordt alleen aan de onderzoeksrechter onttrokken door de beslissing waarbij de 
raadkamer haar rechtsmacht m.b.t. de strafvordering volledig heeft uitgeoefend  (Art. 133 
Wetboek van Strafvordering.) 
22 november 2006 P.2006.1457.F nr. 593 

Onderzoeksrechter – Beschikking houdende bevel tot mededeling – Regelmatigheid – 
Lopende onderzoeksverrichtingen. 

De beschikking houdende het bevel tot mededeling onttrekt de zaak niet aan de 
onderzoeksrechter en ook al bepaalt artikel 127, § 1, eerste lid, Sv., dat de 
onderzoeksrechter het dossier aan de procureur des Konings overzendt wanneer hij 
oordeelt dat zijn onderzoek voltooid is, toch belet het hem niet om het dossier met het oog 
op het afsluiten van het onderzoek over te zenden terwijl er nog onderzoeksopdrachten 
lopen. (Art. 127, § 1, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
22 november 2006 P.2006.1457.F nr. 593 
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Onderzoeksrechter – Afluistermaatregel – Beschikking die geldt voor verschillende 
communicatiemiddelen. 

Artikel 90quater, Sv. bepaalt niet dat een afluistermaatregel nietig is alleen omdat de 
onderzoeksrechter hem heeft toegestaan met een beschikking die geldt voor verschillende 
communicatiemiddelen. (Art. 90quater, § 1, 3° Wetboek van Strafvordering.) 
26 december 2006 P.2006.1621.F nr. 676 

Onderzoeksrechter – Redengeving – Afluistermaatregel – Met redenen omklede 
beschikking – Subsidiariteitsbeginsel. 

Artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1° en 2°, Sv., verplicht de onderzoeksrechter, op straffe 
van nietigheid, om in de beschikking tot afluisteren de redenen te vermelden waarom de 
gewone onderzoeksmiddelen ondoeltreffend zouden zijn  (Art. 90quater, § 1, tweede lid, 
1° en 2° Wetboek van Strafvordering.) 
26 december 2006 P.2006.1621.F nr. 676 

ONDERZOEKSGERECHTEN 
Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Herstel van vormverzuim bij 
de rechtspleging in hoger beroep. 

Bij de handhaving van de voorlopige hechtenis kan het vormverzuim van de verwittiging 
van de verdachte en zijn raadman dat zich bij de raadkamer heeft voorgedaan, worden 
hersteld bij de rechtspleging in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling, 
zodat tevens de miskenning van het recht van verdediging wordt hersteld  (Art. 21, § 2 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 januari 2006 P.2005.1662.N nr. 5 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Recht van verdediging – Inverdenkinggestelde die 
op de vlucht is en zich verborgen houdt – Regeling van de rechtspleging – 
Vertegenwoordiging. 

Een inverdenkinggestelde ziet niet af van zijn recht van verdediging alleen maar omdat hij 
op de vlucht is en zich verborgen houdt; artikel 223, Sv. staat hem toe om zich voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling te laten vertegenwoordigen met inachtneming van de 
regels die gelden inzake verschijning voor de raadkamer en het algemeen rechtsbeginsel 
van eerbiediging van het recht van verdediging is onlosmakelijk verbonden met de regels 
van de rechtspleging op tegenspraak die in dit artikel zijn bepaald; door in de 
vertegenwoordiging te voorzien heeft de wetgever gewild dat de vertegenwoordigde 
persoon zijn verweer daadwerkelijk kan voeren. 
11 januari 2006 P.2005.1544.F nr. 30 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Verplichting – Toezicht – 
Regelmatigheid – Onregelmatigheid van een onderzoeksdaad. 

De bevoegdheid van het vonnisgerecht om te oordelen of het bewijs dat met behulp van 
een onregelmatige huiszoeking is verkregen al dan niet het recht op een eerlijk proces in 
het gedrang brengt, ontslaat de kamer van inbeschuldigingstelling niet van de verplichting 
om het toezicht uit te oefenen waartoe zij is verplicht en staat haar niet toe om een 
onderzoekshandeling in overeenstemming met de wet te verklaren wanneer dit niet het 
geval is  (Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.) 
11 januari 2006 P.2005.1371.F nr. 29 

Betwisting van het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren – Conclusie – Regeling van 
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de rechtspleging – Motivering. 

De wetgever heeft de leden van de onderzoeksgerechten in geweten willen laten oordelen 
over de vraag of het onderzoek al dan niet voldoende bezwaren heeft opgeleverd om 
hetzij de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht te verwijzen, hetzij een beslissing 
tot buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen enkele wettelijke bepaling schrijft 
voor dat de bezwaren worden gepreciseerd of de redenen worden vermeld waarom die 
bezwaren ontoereikend worden geacht, zodat, wanneer een conclusie betwist of aanvoert 
dat er, in feite, voldoende bezwaren bestaan, het onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar 
antwoordt dat dergelijke bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 
231 Wetboek van Strafvordering.) 
17 januari 2006 P.2005.1342.N nr. 40 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoenbaarheid – Onderzoek van de 
regelmatigheid van de rechtspleging – Controle van de regelmatigheid van de observatie 
en infiltratie bij het afsluiten van het opsporings– of gerechtelijk onderzoek – Controle 
aan de hand van het vertrouwelijk dossier – Artikel 235ter Sv. – Artikel 6, E.V.R.M.. 

Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op 
vordering van het openbaar ministerie, alleen tot de controle van de regelmatigheid van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk 
dossier verplicht bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek, alvorens het openbaar 
ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat, en op het ogenblik dat de 
onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings overzendt krachtens artikel 
127, § 1, eerste lid, van dit wetboek, is in overeenstemming met artikel 6 E.V.R.M., dat 
alleen vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijke dossier de wettigheid van de 
observatie of infiltratie zou onderzoeken; uit voormelde verdragsbepaling volgt niet dat 
dit nazicht moet geschieden telkens wanneer de inverdenkinggestelde daarom verzoekt  
24 januari 2006 P.2006.0082.N nr. 52 

Artikel 235bis Sv. – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de 
regelmatigheid van de rechtspleging – Onderzoek naar aanleiding van hoger beroep 
inzake voorlopige hechtenis – Stukken die het voorwerp uitmaken van dit onderzoek – 
Controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden van observatie en  – 
Principe – Toepassing. 

Uit de bepalingen van artikel 235bis, § 1 en 2 Wetboek van Strafvordering volgt dat het 
onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging door de kamer van 
inbeschuldigingstelling, ambtshalve of op verzoek van één der partijen, onder meer naar 
aanleiding van een bij haar ingesteld hoger beroep inzake voorlopige hechtenis, in 
beginsel beperkt blijft tot de stukken van het strafdossier; dit geldt evenzeer voor de 
controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden van observatie en 
infiltratie. 
24 januari 2006 P.2006.0082.N nr. 52 

Toepasselijkheid – Redengeving – Regeling van de rechtspleging – Artikel 149, Gw. 
(1994). 

Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die de 
rechtspleging regelen, aangezien hun beslissingen geen vonnissen zijn in de zin van dat 
artikel  
24 januari 2006 P.2005.1125.N nr. 50 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle aan de hand van het vertrouwelijk dossier 
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– Voorlopig onderzoek van de regelmatigheid van de observatie en infiltratie tijdens het 
gerechtelijk onderzoek – Voorlopig onderzoek enkel ambtshalve, op verzoek van de 
onderzoeksrechter of op verzoek van het openbaar ministerie. 

Het onderzoek bedoeld in artikel 235quater Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat 
de kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve, op verzoek van de onderzoeksrechter 
of op vordering van het openbaar ministerie, tijdens het gerechtelijk onderzoek mede aan 
de hand van het vertrouwelijk dossier voorlopig de regelmatigheid van de toegepaste 
observatie of infiltratie onderzoekt, is een voorlopig onderzoek teneinde eventuele 
onregelmatigheden vroegtijdig op te sporen, waarbij de andere partijen niet worden 
betrokken; de kamer van inbeschuldigingstelling is derhalve niet verplicht om dit 
onderzoek te verrichten op de enkele vordering van de inverdenkinggestelde. 
24 januari 2006 P.2006.0082.N nr. 52 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de regelmatigheid van de 
rechtspleging – Controle van de regelmatigheid van de observatie en infiltratie bij het 
afsluiten van het opsporings– of gerechtelijk onderzoek – Controle aan de hand van het 
vertrouwelijk dossier – Artikel 6, E.V.R.M.. 

Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op 
vordering van het openbaar ministerie, alleen tot de controle van de regelmatigheid van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk 
dossier verplicht bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek, alvorens het openbaar 
ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat, en op het ogenblik dat de 
onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings overzendt krachtens artikel 
127, § 1, eerste lid, van dit wetboek, is in overeenstemming met artikel 6 E.V.R.M., dat 
alleen vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijke dossier de wettigheid van de 
observatie of infiltratie zou onderzoeken, uit voormelde verdragsbepaling volgt niet dat 
dit nazicht moet geschieden telkens wanneer de inverdenkinggestelde daarom verzoekt  
24 januari 2006 P.2006.0082.N nr. 52 

Betwisting van het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren – Conclusie – Regeling van 
de rechtspleging – Motivering. 

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten om de bezwaren te 
vermelden of de redenen op te geven waarom die onvoldoende worden geacht, zodat, 
wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, 
het onderzoeksgerecht daarop antwoordt door de onaantastbare vaststelling dat die 
bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van 
Strafvordering.) 
24 januari 2006 P.2005.1125.N nr. 50 

Buitenlands aanhoudingsbevel – Opdracht – Exequatur – Passieve uitlevering. 

Het toezicht dat het onderzoeksgerecht moet houden op de uitvoerbaarverklaring van het 
internationaal aanhoudingsbevel, bestaat erin om na te gaan of de feiten beantwoorden 
aan het uitleveringsverdrag dat met de verzoekende Staat is gesloten en of ze krachtens de 
twee betrokken wetgevingen strafbaar zijn; ongeacht of de aanduiding ervan verschilt  
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 

Europees aanhoudingsbevel – Verplichting om de uitspraak met redenen te omkleden – 
Uitlevering – Wettelijke grondslag – Tenuitvoerlegging. 

De verplichting voor de onderzoeksgerechten om hun uitspraak over de tenuitvoerlegging 
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van het Europees aanhoudingsbevel met redenen te omkleden is niet gegrond op artikel 
163, Wetboek van Strafvordering, maar op artikel 16, § 1, van de wet van 19 december 
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel. 
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Toepasselijkheid – Europees aanhoudingsbevel – Uitlevering – Artikel 6, E.V.R.M. – 
Tenuitvoerlegging. 

Artikel 6, E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich uitspreken 
over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel  
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Toepasselijkheid – Europees aanhoudingsbevel – Uitlevering – Tenuitvoerlegging – 
Artikel 149, Gw. (1994). 

Artikel 149, Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich 
uitspreken over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel  
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Europees aanhoudingsbevel – Kennisgeving van plaats, dag en uur van verschijning – 
Uitlevering – Tenuitvoerlegging. 

Eens de verdachte krachtens artikel 17, § 4, Wet Europees Aanhoudingsbevel in kennis is 
gesteld van de plaats, dag en uur van de verschijning voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling, is hij ervan op de hoogte dat dit onderzoeksgerecht uitspraak zal 
doen over zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer, die het Europese 
aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart; hieruit volgt dat de verdachte niet nogmaals in 
het bijzonder en uitdrukkelijk moet uitgenodigd worden zich over die tenuitvoerlegging te 
verdedigen. 
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Europees aanhoudingsbevel – Beschikking van de onderzoeksrechter tot het in hechtenis 
plaatsen van betrokkene – Tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel – 
Bevoegdheid – Uitlevering. 

De onderzoeksgerechten die met toepassing van de artikelen 16 en 17, Wet Europees 
Aanhoudingsbevel uitspraak doen, hebben enkel te oordelen over de tenuitvoerlegging 
van het Europese aanhoudingsbevel overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4 tot en 
met 8 van die wet, na te hebben nagegaan of de voorwaarden van artikel 3 van diezelfde 
wet vervuld zijn; zij hebben bij die gelegenheid geen rechtsmacht te oordelen over de 
handhaving van de hechtenis die de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 11, § 3 
van voormelde wet heeft bevolen. 
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Artikel 6, E.V.R.M. – 
Toepassing. 

Art. 6, E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich uitspreken 
over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, aangezien zij geen 
uitspraak moeten doen over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken  
1 maart 2006 P.2006.0280.F nr. 116 
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Voorlopige hechtenis – Artikel 5 – Toezicht – Uitlevering – Redelijke termijn – Artikel 5.3 
– Verdrag Rechten van de Mens. 

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen in zake voorlopige hechtenis moeten alleen 
toezicht uitoefenen op de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3 van het 
Verdrag is gewaarborgd, voor de voorlopige hechtenis die op Belgisch grondgebied is 
ondergaan sinds de aflevering van de titel waarop zij is gegrond. 
8 maart 2006 P.2006.0341.F nr. 138 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoek tot opheffing van een 
opsporingshandeling – Afwijzing van het verzoek door de procureur des Konings – 
Onderzoek van de regelmatigheid van het opsporingsonderzoek – Bevoegdheid. 

De artikelen 135 en 235bis, Wetboek van Strafvordering verlenen aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling de bevoegdheid om uitspraak te doen over de regelmatigheid van 
het gerechtelijk onderzoek, maar niet over de regelmatigheid van het 
opsporingsonderzoek gevoerd door het openbaar ministerie, wanneer dit 
opsporingsonderzoek nog niet geleid heeft tot het instellen van de strafvordering  
21 maart 2006 P.2005.1701.N nr. 164 

Onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging – Regeling van de rechtspleging – 
Vermelding. 

Het onderzoeksgerecht dat de rechtspleging regelt is niet verplicht in zijn uitspraak te 
vermelden dat het de regelmatigheid van de hem voorgelegde procedure heeft onderzocht. 
(Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.1650.N nr. 195 

Artikel 6.1 – Toepasselijkheid – E.V.R.M. – Rechten van de Mens – Eerlijk proces. 

Daar de beslissingen van de onderzoeksgerechten die de rechtspleging regelen, onder 
meer deze die een buitenvervolgingstelling of een ontslag van onderzoek bevelen, geen 
uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvervolging of over de vaststelling van 
burgerlijke rechten of verplichtingen, is het artikel 6,1 E.V.R.M. als dusdanig op die 
regeling van de rechtspleging niet toepasselijk  
4 april 2006 P.2005.1651.N nr. 196 

Regeling van de procedure – Wijze van aanhangigmaking – Raadkamer. 

Overeenkomstig artikel 127, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, wordt de zaak voor 
de regeling van de rechtspleging bij de raadkamer aanhangig gemaakt door de vordering 
van de procureur des Konings  
4 april 2006 P.2006.0120.N nr. 198 

Beslissing waarbij bijkomende onderzoekshandelingen worden bevolen – Gezag van 
gewijsde. 

De beslissing van het onderzoeksgerecht dat bijkomende onderzoekshandelingen beveelt, 
is slechts voorlopig en heeft geen gezag van gewijsde, het onderzoeksgerecht blijft vrij 
om nadien ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging te oordelen dat het 
onderzoek volledig is  
4 april 2006 P.2005.1650.N nr. 195 
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Bestaan van voldoende bezwaren – Beoordeling – Regeling van de rechtspleging. 

Het onderzoeksgerecht oordeelt bij de regeling van de rechtspleging vrij of er tegen de 
inverdenkinggestelde al dan niet voldoende bezwaren bestaan; het Hof van Cassatie kan 
op dit oordeel van het onderzoeksgerecht geen marginale toetsing uitoefenen  
4 april 2006 P.2005.1650.N nr. 195 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Ambtshalve vervolgingen – Beoordeling. 

De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt vrij of ze met toepassing van het artikel 
235 Wetboek van Strafvordering ambtshalve vervolgingen gelast voor feiten die niet in de 
oorspronkelijke vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek of de klacht 
met burgerlijke partijstelling begrepen zijn. 
4 april 2006 P.2005.1650.N nr. 195 

Burgerlijke partijstelling – Onaantastbare beoordeling – Grenzen – Wettelijke 
omschrijving van de feiten. 

Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar welke de wettelijke omschrijving is van de 
feiten bedoeld in de klacht van de burgerlijke partij waardoor het onderzoek werd 
geopend, voor zover die omschrijving niet onverenigbaar is met die feiten. 
4 april 2006 P.2005.1650.N nr. 195 

Betwisting van het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren – Conclusie – Regeling van 
de rechtspleging – Motivering. 

Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, 
antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de onaantastbare vaststelling dat die 
bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van 
Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.1651.N nr. 196 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – 
Schriftelijke vordering van de procureur–generaal – Neerlegging op de terechtzitting – 
Geen verzoek tot verdaging – Beschikking tot verwijzing – Raadkamer – 
Inverdenkinggestelde. 

Wanneer de procureur–generaal zijn schriftelijke en ondertekende conclusie heeft 
neergelegd op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling vóór de zaak in 
beraad wordt genomen en uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat de raadsman 
van de inverdenkinggestelde, die op die terechtzitting is verschenen, om een verdaging 
van de zaak heeft verzocht om kennis te kunnen nemen van de voormelde vordering en 
erop te kunnen antwoorden, kan de appelrechters niet verweten worden dat zij de 
inverdenkinggestelde een recht hebben ontnomen, waarvan deze de uitoefening niet had 
gevorderd. (Art. 224 Wetboek van Strafvordering.) 
5 april 2006 P.2006.0098.F nr. 203 

Bevoegdheden van het vonnisgerecht – Beschikking tot verwijzing – Raadkamer. 

Een beschikking tot verwijzing maakt de zaak aanhangig bij de bodemrechter, in zoverre 
zij geen onwettigheid inzake bevoegdheid bevat; zij blijft al haar gevolgen behouden 
zolang zij door het Hof van Cassatie niet is vernietigd  
5 april 2006 P.2006.0322.F nr. 205 

Beschikking of arrest tot verwijzing – Zaak aanhangig gemaakt bij het vonnisgerecht – 
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Wettigheid van de beslissing van het onderzoeksgerecht – Bevoegdheid. 

De wet verleent de vonnisgerechten niet de bevoegdheid om zich uit te spreken over de 
wettigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten  
5 april 2006 P.2006.0322.F nr. 205 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – 
Voortdurend misdrijf dat niet is afgelopen op het ogenblik van de regeling van de  – 
Tenlasteleggingen – Beoordeling – Verjaring – Beschikking tot verwijzing – 
Strafvordering – Bevoegdheid – Raadkamer. 

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet binnen de grenzen van 
de devolutieve werking van het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij hij naar de correctionele rechtbank werd verwezen, 
zich heeft uitgesproken over de verjaring die de appellant aanvoert en die exceptie heeft 
afgewezen door te oordelen dat luidens de voldoende bezwaren die door de 
verwijzingsbeschikking in aanmerking zijn genomen, aan de feitelijke toestand, die een 
wezenlijk bestanddeel uitmaakt van het voortdurend misdrijf dat de voormelde 
inverdenkinggestelde wordt tenlastegelegd, geen einde was gekomen op het ogenblik van 
de regeling van de rechtspleging, is de kamer van inbeschuldigingstelling aangezien het 
debat over de telastleggingen zelf niet voor haar werd gebracht, niet bevoegd om de 
beslissing van de eerste rechter dienaangaande te wijzigen  
5 april 2006 P.2006.0098.F nr. 203 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Beschikking tot internering – Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde – Omvang van de aanhangigmaking – Regeling van de 
rechtspleging – Raadkamer. 

Het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking tot internering 
maakt zowel de regeling van de rechtspleging als de beschikking tot internering 
aanhangig bij de kamer van inbeschuldigingstelling; de kamer van inbeschuldigingstelling 
die bij art. 235bis Sv., de volle bevoegdheid bezit inzake het voorbereidend onderzoek, is 
bevoegd om, na hervorming van de beschikking tot internering, uitspraak te doen over 
alles wat dit onderzoek betreft; haar bevoegdheid kan, wat dat betreft, niet worden beperkt 
door het ontbreken van het hoger beroep van het openbaar ministerie  
10 mei 2006 P.2006.0644.F nr. 268 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op het verloop van het onderzoek – 
Verzoekschrift – Niet–ontvankelijkheid. 

Doet geen uitspraak over de regelmatigheid van het voorbereidend onderzoek of over de 
ontvankelijkheid van de daarmee verbonden strafvordering en is mitsdien niet vatbaar 
voor onmiddellijk cassatieberoep, het arrest dat het verzoek tot toezicht op het onderzoek 
niet ontvankelijk verklaart omdat het niet werd ingediend volgens de bepalingen van art. 
136 Sv, en dat de verplichting voor de kamer van inbeschuldigingstelling om dit toezicht 
uit te oefenen ervan uitgaat dat de zaak regelmatig bij haar werd aanhangig gemaakt  
(Artikelen 136, 235bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
10 mei 2006 P.2006.0281.F nr. 266 

Voorlopige hechtenis – Motivering van de beslissing – Verplichting een conclusie te 
beantwoorden – Niet–correctionaliseerbare misdaad – Handhaving – Omschrijving van 
het misdrijf. 

Wanneer de appelrechters een criminele omschrijving handhaven waardoor de 
handhaving van de voorlopige hechtenis voor een termijn van drie maanden kan bevolen 
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worden, moeten zij de gegevens preciseren die volgens hen, niettegenstaande de 
omstandige betwisting van de eiser, de ernstige aanwijzingen van schuld lijken uit te 
maken die met die omschrijving overeenkomen. (Artikelen 23, 4° en 30, § 4, eerste lid 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
17 mei 2006 P.2006.0684.F nr. 278 

Voorlopige hechtenis – Motivering van de beslissing – Verplichting een conclusie te 
beantwoorden – Handhaving. 

De verplichting om een conclusie te beantwoorden die bij art. 23, 4°, Wet Voorlopige 
Hechtenis, is opgelegd, is niet onbegrensd; zij wordt de onderzoeksgerechten slechts 
opgelegd in zoverre de betwisting die door de inverdenkinggestelde is opgeworpen 
relevant is, d.w.z. betrekking heeft op de voorwaarden waarvan de wet, in dat geval, de 
wettigheid van de hechtenis doet afhangen  
17 mei 2006 P.2006.0684.F nr. 278 

Vreemdelingen – Beroep bij de rechterlijke macht – Verplichting – Beslissing tot 
handhaving – Administratieve maatregel van vrijheidsberoving – Bepalingen betreffende 
de regels van de rechtspleging – Vermeldingen. 

Geen enkele bepaling van de Wet Voorlopige Hechtenis, waarnaar art. 72, vierde lid, 
Vreemdelingenwet, verwijst, noch enige andere wettelijke bepaling, verplicht de 
onderzoeksgerechten om in hun beslissingen de bepalingen te vermelden die, met 
uitzondering van die van de Taalwet Gerechtszaken waarvan het verzuim evenwel niet tot 
nietigheid leidt  (Art. 72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
24 mei 2006 P.2006.0593.F nr. 289 

Vreemdelingen – Beroep bij de rechterlijke macht – Administratieve maatregel van 
vrijheidsberoving – Handhaving – Toepassing – Artikel 149, Gw. (1994). 

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de 
handhaving van de administratieve maatregel van vrijheidsberoving die tegen een 
vreemdeling is genomen  (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen.) 
24 mei 2006 P.2006.0593.F nr. 289 

Bezwaren – Vaststelling – Regeling van de rechtspleging. 

Wanneer een conclusie betwist of aanvoert dat er, in feite, voldoende bezwaren bestaan, 
antwoordt het onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar dat dergelijke bezwaren al dan niet 
bestaan  (Artikelen 127 tot 135, 229 tot 231 Wetboek van Strafvordering.) 
20 juni 2006 P.2006.0425.N nr. 340 

Cassatieberoep – Afwijzing van het verzoek tot opschorting – Opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling – Gevolg. 

De beslissing van het onderzoeksgerecht die het verzoek tot opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling afwijst, is geen beslissing die de opschorting toestaat of weigert zodat 
hiertegen geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat  
20 juni 2006 P.2006.0425.N nr. 340 

Ontvankelijkheid – Beslissing van verwijzing van de inverdenkinggestelde – 
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Rechtsmiddelen van de civielrechtelijk aansprakelijke partij – Regeling van de 
rechtspleging. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tegen 
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat haar hoger beroep tegen de 
beschikking van verwijzing van de inverdenkinggestelde waarvoor zij civielrechtelijk 
aansprakelijk is, niet ontvankelijk verklaart  (Artikelen 135 en 416 Wetboek van 
Strafvordering.) 
20 juni 2006 P.2006.0527.N nr. 341 

Ontvankelijkheid – Verwijzing naar de correctionele rechtbank wegens het bestaan van 
voldoende bezwaren – Rechtsmiddelen – Inverdenkinggestelde. 

Tegen de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht wegens het bestaan van 
voldoende bezwaren kan door de inverdenkinggestelde geen hoger beroep en geen 
onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld  (Artikelen 135, § 2, en 416 Wetboek van 
Strafvordering.) 
20 juni 2006 P.2006.0425.N nr. 340 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Handhaving van de voorlopige 
hechtenis – Verslag. 

Alleen het openbaar ministerie brengt verslag uit voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling die in hoger beroep uitspraak moet doen inzake de voorlopige 
hechtenis; noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch enige andere wetsbepaling schrijven voor dat 
een lid van de zetel of de onderzoeksrechter verslag uitbrengt  (Art. 30, § 3, eerste lid Wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
28 juni 2006 P.2006.0893.F nr. 364 

Onderzoeksgerecht – Europees aanhoudingsbevel – Uitvaardigende Staat – Voorwaarden 
– Mogelijkheid – Tenuitvoerlegging – Beslissing bij verstek gewezen. 

De voorwaarde dat de uitvaardigende rechterlijke autoriteit waarborgen biedt die als 
toereikend worden beschouwd om de persoon op wie het Europees aanhoudingsbevel 
betrekking heeft, ervan te verzekeren dat hij in de uitvaardigende Staat een nieuwe 
vonnisprocedure kan vragen en in zijn aanwezigheid wordt berecht, zo het Europees 
aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd op grond van een bij verstek gewezen beslissing, 
maakt voor het onderzoeksgerecht geen verplichting maar gewoon een mogelijkheid uit  
(Art. 7, eerste lid Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
2 augustus 2006 P.2006.1128.F nr. 378 

Europees aanhoudingsbevel – Uitvaardigende Staat – Verzet – Tenuitvoerlegging – 
Beslissing bij verstek gewezen. 

Uit de omstandigheid dat de persoon waartegen een Europees aanhoudingsbevel is 
uitgevaardigd verzet heeft aangetekend tegen het bij verstek gewezen vonnis, met het oog 
op de tenuitvoerlegging waarvoor dit bevel werd uitgevaardigd, kan niet worden afgeleid 
dat de rechtspleging tot tenuitvoerlegging van het voormelde bevel zonder voorwerp zou 
zijn. 
2 augustus 2006 P.2006.1128.F nr. 378 

Europees aanhoudingsbevel – Termijn – Tenuitvoerlegging – Raadkamer – Beslissing. 

Geen enkele wetsbepaling voorziet erin, dat na het verstrijken van de termijn van vijftien 
dagen na de aanhouding van de persoon en zonder dat de raadkamer uitspraak heeft 
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gedaan over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, de raadkamer, en, 
in het geval van hoger beroep, de kamer van inbeschuldigingstelling, geen uitspraak meer 
kunnen doen over de tenuitvoerlegging van dat Europees aanhoudingsbevel. (Art. 16, § 1, 
derde lid Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
2 augustus 2006 P.2006.1128.F nr. 378 

Voorlopige hechtenis – Handhaving – Redenen – Aanwijzingen van schuld. 

De vaststelling van de ernstige aanwijzingen van schuld, als één van de vereisten tot de 
voorlopige hechtenis, houdt geen beoordeling in van de schuld; dit laatste, als constitutief 
bestanddeel van een veroordeling wegens misdrijf, is voorbehouden aan het vonnisgerecht 
dat oordeelt op grond van vaststaande feitelijke gegevens waarvan alleen dit gerecht 
bevoegd is om de bewijswaarde ervan te beoordelen  (Artikelen 16, § 5, 21, § 5, 22, vijfde 
lid, 23, 4°, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
16 augustus 2006 P.2006.1169.N nr. 380 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Motiveringsplicht – 
Handhaving – Aanwijzingen van schuld – Op conclusie. 

De bepaling volgens dewelke de raadkamer bij de procedure tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis moet antwoorden op de conclusies van de partijen en in geval de 
partijen in hun conclusies het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, onder 
vermelding van feitelijke gegevens, betwisten, moet preciseren welke gegevens volgens 
haar dergelijke aanwijzingen van schuld uitmaken, is ook van toepassing op de procedure 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling  (Art. 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis.) 
16 augustus 2006 P.2006.1169.N nr. 380 

Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel – Minderjarige boven de leeftijd van 16 jaar op het ogenblik van de 
feiten – Uitlevering. 

De vervolging en veroordeling in het buitenland van een minderjarige die meer dan 
zestien jaar oud is op het ogenblik van de feiten is niet strijdig met de Belgische 
internationale openbare orde, zodat niets zich verzet tegen de uitvoerbaarverklaring door 
de onderzoeksgerechten van een door de buitenlandse overheid verleend bevel tot 
aanhouding tegen de inmiddels meerderjarig geworden betrokkene, ook voor de feiten die 
zich situeren in die periode waarin hij minderjarig was maar boven de leeftijd van zestien 
jaar. (Art. 1, § 2 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen; Art. 2.1 Europees Verdrag 
betreffende uitlevering van 13 dec. 1957; Artikelen 36, 4° en 38 Wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming.) 
23 augustus 2006 P.2006.1119.N nr. 383 

Artikel 149 – Voorlopige hechtenis – Grondwet 1994 (Artikel 100 tot einde) – Grondwet – 
Toepassing. 

Art. 149 G.W. is niet van toepassing op de beslissingen van deonderzoeksgerechten 
inzake voorlopige hechtenis  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
23 augustus 2006 P.2006.1200.F nr. 382 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Kamer die in de regel, uiteraard met gesloten 
deuren zitting houdt. 

Aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling, in de regel, uiteraard met gesloten 
deuren zitting houdt, worden het onderzoek van de zaak en het debat dat aan het arrest, 
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inzake internering, voorafgaat, verondersteld met gesloten deuren te hebben 
plaatsgevonden  (Art. 9, tweede lid Wet Bescherming Maatschappij.) 
30 augustus 2006 P.2006.1080.F nr. 384 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Aanvulling der gegevens – 
Bevel tot aanhouding. 

De kamer van inbeschuldigingstelling vermag bij de handhaving van de voorlopige 
hechtenis wettig de gegevens van het bevel tot aanhouding aan te vullen op grond van de 
artikelen 21, § 5, 23, § 4 en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis. 
12 september 2006 P.2006.1240.N nr. 409 

Toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging – Onregelmatige handeling – 
Vaststelling – Onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die een onderzoekshandeling of de 
bewijsverkrijging aantasten. 

Wanneer het onderzoeksgerecht een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van een 
onderzoekshandeling of van de bewijsverkrijging vaststelt, spreekt het, als daartoe grond 
bestaat, de nietigheid uit van de handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het 
geheel van de erop volgende rechtspleging; behoudens het geval van de miskenning van 
een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste, moet het onregelmatige stuk 
uit het dossier verwijderd worden wanneer de onregelmatigheid aan het bewijs zijn 
geloofwaardigheid of betrouwbaarheid ontneemt, of wanneer zij het recht op een eerlijk 
proces in het gedrang brengt. (Artikelen 131, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering.) 
20 september 2006 P.2006.0681.F nr. 428 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging 
– Wettigheid – Betwisting over de nietigheid van verschillende voorbereidende 
onderzoekshandelingen – Nietigverklaring van één van de handelingen – Beslissing tot 
onderzoek en tot aanhouden van de beslissing voor het overige. 

Naar luid van artikel 235bis, § 6, Sv., wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid vaststelt, als bedoeld in artikel 131, § 1, van 
voormeld wetboek, spreekt zij, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de 
handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop volgende 
rechtspleging; die bepaling verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling niet om, 
wanneer een betwisting hangende is over verschillende voorbereidende 
onderzoekshandelingen, die betwisting slechts aan te nemen betreffende één van die 
handelingen, om voor het overige een informatieonderzoek te beginnen of te doen 
uitvoeren en te beslissen dat zij vervolgens passend zal beslissen. (Artikelen 131, § 1, en 
235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering.) 
20 september 2006 P.2006.0681.F nr. 428 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzing naar het hof van assisen – Feitelijke 
beoordeling – Omschrijving van het misdrijf. 

Het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de vorderingen tot verwijzing 
van de inverdenkinggestelde naar het hof van assisen aanhangig zijn gemaakt, om op 
grond van een feitelijke beoordeling het misdrijf te omschrijven. (Art. 231 Wetboek van 
Strafvordering.) 
4 oktober 2006 P.2006.1241.F nr. 462 
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Latere beslissing – Samenstelling van het rechtscollege – Wraking – Beslissing op 
verwijzing na vernietiging – Ander voorwerp – Ander geschil. 

De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 135, § 2, Sv. 
uitspraak doet, op verwijzing van het Hof na gedeeltelijke vernietiging, oefent haar 
rechtsmacht volledig uit, zodat het rechtscollege dat later uitspraak heeft gedaan over 
nieuwe elementen die eigen zijn aan het verloop van het proces, geen kennis heeft 
genomen van hetzelfde geschil in de zin van artikel 828, 9°, Ger.W.  
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Onderzoeksrechter – Eerbiediging – Vermoeden van onschuld – Bevestiging van de 
beschikking – Motivering. 

Het arrest dat de beschikking van de onderzoeksrechter regelmatig verklaart, waarvan uit 
geen enkele overweging blijkt dat eiser als schuldig aan te hem ten laste gelegde feiten 
werd voorgesteld, schendt het vermoeden van onschuld niet. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Recht van verdediging – Eerbiediging – Vermoeden van onschuld – Motivering. 

Aangezien de bewijslast van de schuld bij de vervolgende partij ligt, kan uit de 
omstandigheid alleen dat de appelrechters stellen dat het niet aan de inverdenkinggestelde 
stond om zijn onschuld aan te tonen, geen miskenning van het vermoeden van onschuld 
noch van het recht van verdediging worden afgeleid. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Controle van de rechtspleging – Regelmatigheid van bewijsverkrijging – Gebrek aan 
ondertekening – Regelmatigheid van het onderzoek – Niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid – Proces–verbaal. 

Een vormelijke onvolkomenheid van het proces–verbaal, zoals een gebrek aan 
ondertekening die niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven, betreft de beoordeling 
van de bewijswaarde van de bewijselementen in relatie tot de grond van de zaak, dit is de 
bewijswaardering, die voorbehouden blijft voor het vonnisgerecht; er is bijgevolg geen 
grond voor het onderzoeksgerecht om met toepassing van artikel 131, § 1, Wetboek van 
Strafvordering de nietigheid van het proces–verbaal uit te spreken wegens 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die invloed heeft op een handeling van het 
onderzoek of de bewijsverkrijging. (Artikelen 131, § 1, 154 en 189 Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen – Schorsing van de regeling van de 
rechtspleging – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer. 

De schorsing van de regeling van de rechtspleging in de zin van artikel 127, § 3, Wetboek 
van Strafvordering is afhankelijk van het tijdig indienen van het verzoekschrift om 
bijkomende onderzoekshandelingen, binnen de termijn van de vaststelling voor de 
raadkamer op grond van artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering. (Artikelen 
61quinquies en 127, §§ 2 en 3 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 
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Laattijdig verzoekschrift – Verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen – 
Opdracht van het onderzoeksgerecht – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer – 
Gevolg. 

Wanneer het verzoekschrift gericht tot de onderzoeksrechter tot het stellen van 
bijkomende onderzoekshandelingen wegens laattijdigheid kennelijk niet ontvankelijk is, 
behoort het niet aan het onderzoeksgerecht die de rechtspleging moet regelen dit verzoek 
niet ontvankelijk te verklaren; wat betreft de door hem te nemen beslissing dient dit 
gerecht onvermijdelijk rekening te houden met de evidente niet–ontvankelijkheid van dit 
verzoekschrift. (Artikelen 61quinquies en 127, §§ 2 en 3 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Bezwaren – Neerlegging van conclusie – Regeling van de rechtspleging – Motivering. 

Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, 
beantwoordt het onderzoeksgerecht dit verweer door zijn onaantastbare vaststelling dat 
die bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 127, 128, 129 en 130 Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Facultatieve grond tot 
weigering – Persoon met de Belgische nationaliteit of die in België verblijft – Verbintenis 
om de straf in België ten uitvoer te leggen – Toepassing van de grond tot weigering. 

De gerechtelijke beslissing tot weigering van de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel, uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf 
ingeval de betrokken persoon Belg is of in België verblijft, en de bevoegde autoriteiten 
zich ertoe verbinden om die straf overeenkomstig de Belgische wetgeving ten uitvoer te 
leggen, brengt de overname van de tenuitvoerlegging mee van de straf waarop die 
gerechtelijke beslissing betrekking heeft, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 
23 mei 1990; in dat geval is de in het buitenland uitgesproken straf in België rechtstreeks 
en onmiddellijk uitvoerbaar  (Art. 18, §§ 2 en 3 Wet 23 mei 1990; Art. 6, 4° Wet 19 dec. 
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
18 oktober 2006 P.2006.1316.F nr. 496 

Voorlopige hechtenis – Recht van verdediging – Videocassettes van de observatie – 
Inzage van de overtuigingsstukken – Handhaving. 

De voorlopig gehechte inverdenkinggestelde of zijn raadsman kunnen om de overlegging 
verzoeken van de overtuigingsstukken indien zij dit nuttig achten voor de uitoefening van 
het recht van verdediging voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis. 
18 oktober 2006 P.2006.1312.F nr. 495 

Voorlopige hechtenis – Draagwijdte – Inzage van het strafdossier – Videocassettes van de 
observatie – Handhaving – Overtuigingsstukken. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de overtuigingsstukken bij het dossier 
moeten worden gevoegd dat ter inzage van de inverdenkinggestelde moet worden 
gehouden vóór de verschijning in de raadkamer die uitspraak moet doen over de 
voorlopige hechtenis, of bij het dossier dat, bij hoger beroep, door de procureur des 
Konings aan de procureur–generaal moet worden overgezonden  
18 oktober 2006 P.2006.1312.F nr. 495 
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Openbare behandeling – Regeling van de rechtspleging. 

Overeenkomstig artikel 218 Wetboek van Strafvordering behandelt de kamer van 
inbeschuldigingstelling de regeling van de rechtspleging in raadkamer, dit is niet 
openbaar; wanneer de regeling van de rechtspleging openbaar wordt behandeld is zij 
nietig  
24 oktober 2006 P.2006.0696.N nr. 508 

Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure – Kamer van inbeschuldigingstelling 
– Onderzoek van de ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstelling. 

Overeenkomstig artikel 235bis, § 1 en 2, Wetboek van Strafvordering kan de kamer van 
inbeschuldigingstelling telkens zij kennis neemt van de zaak, op vordering van het 
openbaar ministerie of op verzoek van een van de partijen, en zelfs ambtshalve, de 
regelmatigheid van de haar voorgelegde rechtspleging onderzoeken: dit onderzoek betreft 
onder meer de instelling van het gerechtelijk onderzoek ten gevolge van een burgerlijke 
partijstelling. 
24 oktober 2006 P.2006.0688.N nr. 507 

Behandeling in raadkamer – Regeling van de rechtspleging. 

Overeenkomstig artikel 218 Wetboek van Strafvordering behandelt de kamer van 
inbeschuldigingstelling de regeling van de rechtspleging in raadkamer, dit is niet 
openbaar; wanneer de regeling van de rechtspleging openbaar wordt behandeld is zij 
nietig  
24 oktober 2006 P.2006.0696.N nr. 508 

Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure – Kamer van inbeschuldigingstelling 
– Onderzoek van de ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstelling – Beslissing 
waarbij de niet–ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling wordt vastgesteld. 

Het oordeel van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de voorwaarden voor een 
ontvankelijke burgerlijke partijstelling niet waren vervuld, doet geen uitspraak over de 
afwezigheid van bezwaren na gerechtelijk onderzoek. 
24 oktober 2006 P.2006.0688.N nr. 507 

Niet–openbaarheid van de behandeling – Regeling van de rechtspleging. 

De niet–openbaarheid van de behandeling van de regeling van de rechtspleging door de 
kamer van inbeschuldigingstelling houdt in dat enkel de leden van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, de griffier, het openbaar ministerie, de zaalwachter, het personeel 
dat met de bewaking van de gedetineerden is gelast, de tolken, de verdachten en 
inverdenkinggestelden, de burgerlijke partijen of toekomstige burgerlijke partijen of de 
andere personen die gerechtigd zijn in de regeling van de rechtspleging tussen te komen 
en hun raadslieden, de behandeling of het deel ervan waarvoor hun aanwezigheid is 
vereist mogen bijwonen; de kamer van inbeschuldigingstelling beslist wie in de wettelijke 
voorwaarden verkeert om tot de behandeling van de zaak te worden toegelaten  (Artikelen 
217 en 218 Wetboek van Strafvordering.) 
24 oktober 2006 P.2006.0696.N nr. 508 

Vraag tot voeging van andere voor het onderzoeksgerecht hangende zaken – Beslissing 
om de vraag tot voeging bij de grond te voegen – Toelating van de raadslieden van de 
partijen in de andere zaken tot de behandeling van de  – Regeling van de rechtspleging. 

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling om de vraag tot voeging van 
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verschillende voor de kamer van inbeschuldigingstelling hangende zaken bij de grond te 
voegen, verantwoordt de toelating tot de verdere gehele behandeling van de zaak van de 
raadslieden van de partijen in deze andere zaken. 
24 oktober 2006 P.2006.0696.N nr. 508 

Beslissing om tot de behandeling van de zaak te worden toegelaten – Bevoegdheid – 
Regeling van de rechtspleging. 

De niet–openbaarheid van de behandeling van de regeling van de rechtspleging door de 
kamer van inbeschuldigingstelling houdt in dat enkel de leden van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, de griffier, het openbaar ministerie, de zaalwachter, het personeel 
dat met de bewaking van de gedetineerden is gelast, de tolken, de verdachten en 
inverdenkinggestelden, de burgerlijke partijen of toekomstige burgerlijke partijen of de 
andere personen die gerechtigd zijn in de regeling van de rechtspleging tussen te komen 
en hun raadslieden, de behandeling of het deel ervan waarvoor hun aanwezigheid is 
vereist mogen bijwonen; de kamer van inbeschuldigingstelling beslist wie in de wettelijke 
voorwaarden verkeert om tot de behandeling van de zaak te worden toegelaten  (Artikelen 
217 en 218 Wetboek van Strafvordering.) 
24 oktober 2006 P.2006.0696.N nr. 508 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Beoordeling van de regelmatigheid van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en  – Artikel 235ter Sv.. 

Het artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering voert een afzonderlijke, inquisitoire en 
niet–tegensprekelijke rechtspleging in, waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling 
enkel de regelmatigheid beoordeelt van de toepassing van de bijzondere 
opsporingsmethoden observatie en infiltratie, voor zover zij daartoe het vertrouwelijk 
dossier, bedoeld in de artikelen 47septies en 47novies, Wetboek van Strafvordering, moet 
controleren  
31 oktober 2006 P.2006.0898.N nr. 534 

Artikel 235bis Sv. – Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de regelmatigheid 
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en  – Controle van de regelmatigheid 
van de gehele procedure – Bevoegdheid op grond van artikel 235, Sv. – Samenloop van 
de bevoegdheden ex 235, 235bis en 235ter, Sv. – Artikel 235ter Sv.. 

De rechtspleging van artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering doet geen afbreuk aan 
de eventuele toepassing van de rechtspleging van de artikelen 235 en 235bis, Wetboek 
van Strafvordering, maar wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, ter gelegenheid 
van de controle van het vertrouwelijk dossier, wil overgaan tot een onderzoek van de 
regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure met inbegrip van het onderzoek van de 
wettigheid en de regelmatigheid van de observatie en infiltratie aan de hand van het 
strafdossier, dan moet zij een debat openen overeenkomstig artikel 235bis, § 3, Wetboek 
van Strafvordering. 
31 oktober 2006 P.2006.0898.N nr. 534 

Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest dat uitspraak doet met 
toepassing van de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering – Arrest 
behept met een onregelmatigheid – Ogenblik waarop cassatieberoep moet worden 
ingesteld – Inverdenkinggestelde. 

Het cassatieberoep dat openstaat tegen de arresten van de kamer van 
inbeschuldigingstelling wanneer dit onderzoeksgerecht uitspraak doet met toepassing van 
de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering, of wanneer het arrest zelf 
behept is met een onregelmatigheid, moet onmiddellijk worden ingesteld, zonder dat de 
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inverdenkinggestelde de keuze heeft het slechts later, samen met het eindarrest in te 
stellen. (Artikelen 131, § 1, 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering.) 
31 oktober 2006 P.2006.0614.N nr. 527 

Verplichting van de vonnisrechter – Verwijzing naar het vonnisgerecht na beslissing tot 
uit handen geven van de jeugdrechtbank – Omschrijving van het strafbaar feit – Belang 
van het kind. 

De beslissing waarbij de jeugdrechter een zaak uit handen geeft, of een 
verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht omschrijven het feit slechts voorlopig 
en het staat de vonnisrechter, met eerbiediging van het recht van verdediging, aan het feit 
zijn juiste omschrijving te geven; het belang van het kind doet hieraan geen afbreuk  
(Artikelen 129 en 130 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 38, 50, § 1, vierde lid en 
50, §§ 2 en 3 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.) 
31 oktober 2006 P.2006.0890.N nr. 529 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Beoordeling van de regelmatigheid van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en  – Artikel 235ter Sv.. 

Artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoegd bij de wet van 27 december 
2005, voert een afzonderlijke rechtspleging in waarbij de kamer van 
inbeschuldigingstelling enkel de regelmatigheid beoordeelt van de toepassing van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie voor zover zij daartoe het 
vertrouwelijk dossier, bedoeld in de artikelen 47septies of 47novies, Wetboek van 
Strafvordering, zoals ingevoegd bij wet van 6 januari 2003 en vervangen door de wet van 
27 december 2005, moet controleren  
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Eenparigheid – Verwijzingsarrest – 
Beschikking van buitenvervolgingstelling – Raadkamer. 

Wanneer de raadkamer een beschikking tot buitenvervolgingstelling heeft gewezen kan 
het appelgerecht de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht 
slechts uitspreken met eenparigheid van stemmen van zijn leden  (Artikelen 128, 135, § 1, 
en 211bis Wetboek van Strafvordering.) 
31 oktober 2006 P.2006.0979.N nr. 532 

Voorlopige hechtenis – Beslissing tot handhaving – Ernstige aanwijzingen van schuld – 
Vaststelling – Motivering. 

Bij gebrek aan een conclusie waarin het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld 
betwist wordt, kan het onderzoeksgerecht zich bij zijn beslissing tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis beperken tot de vaststelling dat de ernstige aanwijzingen van schuld 
die in het bevel tot aanhouding zijn vermeld, nog steeds bestaan. 
8 november 2006 P.2006.1385.F nr. 549 

Rechter op verwijzing – Correctioneel vonnis – Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht – Gevolg – Gerechtelijk verleden – Beschikking tot verwijzing – Regeling 
van rechtsgebied – Bevoegdheid – Opschorting van de uitspraak – Verzachtende 
omstandigheden – Begrippen – Correctionalisering. 

De correctionalisering van een misdaad met aanneming van verzachtende 
omstandigheden wegens het ontbreken van een gerechtelijk verleden, is onjuist wanneer 
tegen de beklaagde reeds een correctioneel vonnis met opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling werd uitgesproken. 
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15 november 2006 P.2006.1230.F nr. 564 

Voorlopige hechtenis – Dossier van de rechtspleging – Handhaving – Inhoud. 

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling in zake voorlopige hechtenis uitspraak 
doet moet zij, in de regel, haar beslissing op grond van een volledig dossier nemen  
22 november 2006 P.2006.1457.F nr. 593 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Vaststelling van voldoende 
bezwaren – Verwijzingsbeschikking – Bevoegdheid – Regeling van de rechtspleging – 
Raadkamer. 

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft niet de bevoegdheid de bezwaren te 
beoordelen waarvan de raadkamer onaantastbaar het bestaan aannam  
28 november 2006 P.2006.1234.N nr. 608 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – 
Verwijzingsbeschikking – Middel waarbij de verjaring van de strafvordering wordt 
aangevoerd – Opdracht van de kamer van inbeschuldigingstelling – Conclusie – 
Bevoegdheid – Raadkamer. 

De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek 
van Strafvordering uitspraak doet over het hoger beroep tegen een 
verwijzingsbeschikking, moet op grond van de feiten waarvan de raadkamer geoordeeld 
heeft dat er voldoende bezwaren bestaan, onderzoeken of deze feiten, mocht de 
feitenrechter ze bewezen achten, al dan niet verjaard zijn; dit onderzoek kan evenwel geen 
onderzoek van de bezwaren betreffen  (Artikelen 129, 135, § 2, en 235bis Wetboek van 
Strafvordering.) 
5 december 2006 P.2006.1218.N nr. 624 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Draagwijdte – 
Verwijzingsbeschikking – Opdracht van de kamer van inbeschuldigingstelling – Verjaring 
– Raadkamer. 

Wanneer het onderzoeksgerecht een inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank 
verwijst wegens het gebruik van valse stukken gedurende een bepaalde periode, dan 
oordeelt zij dat er voldoende bezwaren bestaan dat de valsheid tot de door de raadkamer 
aangenomen datum heeft geduurd; de kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt 
derhalve of de feiten vanaf die datum verjaard zijn  (Artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 
Strafwetboek; Artikelen 129, 135, § 2, en 235bis Wetboek van Strafvordering.) 
5 december 2006 P.2006.1218.N nr. 624 

Motiveringsgebrek – Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde – Verwijzingsbeschikking – Aard van het middel – Middel waarbij 
de onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking wordt aangevoerd – Strafbare 
periode – Conclusie – Raadkamer. 

Het middel van de inverdenkinggestelde dat aanvoert dat de verwijzingsbeschikking zelf 
onregelmatig is daar zij een motiveringsgebrek vertoont waar zij oordeelt dat er met 
betrekking tot de strafbare periode van het gebruik van de fiscale valsheid voldoende 
bezwaren bestaan, betreft het debat over de bezwaren waartegen geen ontvankelijk hoger 
beroep open staat zodat de kamer van inbeschuldigingstelling daarover geen uitspraak 
dient te doen. 
5 december 2006 P.2006.1218.N nr. 624 
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Regeling van de rechtspleging – Verwijzing – Strafvordering. 

Uit artikel 432, Wetboek van Strafvordering, dat een algemene draagwijdte heeft en 
eveneens van toepassing is in correctionele en politiezaken, volgt dat wanneer het 
onderzoeksgerecht de rechtspleging regelt, het de inverdenkinggestelde enkel kan 
verwijzen naar een vonnisgerecht van zijn eigen rechtsgebied. (Artikelen 129, 130, 427 en 
432 Wetboek van Strafvordering.) 
5 december 2006 P.2006.1305.N nr. 625 

Excepties – Draagwijdte – Zuivering van nietigheden – Bewijswaardering – Bewijs. 

Uit artikel 235bis, § 5, Sv. volgt dat de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als 
bedoeld in artikel 131, § 1, of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking, die door de 
kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht, opnieuw door de bodemrechter 
kunnen worden onderzocht wanneer de middelen die worden aangevoerd betrekking 
hebben op de bewijswaardering, doch niet wanneer zij de bewijsverkrijging betreffen  
(Art. 235bis, § 5 Wetboek van Strafvordering.) 
6 december 2006 P.2006.1300.F nr. 626 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Opdracht – Verwijzingsbeschikking – Ontvankelijk 
hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Onderzoek van de verjaring sedert de door 
de raadkamer bepaalde datum van het misdrijf – Ontvankelijkheid van de strafvordering 
– Raadkamer. 

Bij een ontvankelijk hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de 
verwijzingsbeschikking is de kamer van inbeschuldigingstelling in elk geval bevoegd en 
verplicht de verlopen verjaring sedert de door de beschikking van de raadkamer bepaalde 
datum van het misdrijf en de eventuele schorsingen en stuitingen ervan te onderzoeken. 
19 december 2006 P.2006.1194.N nr. 663 

Opdracht – Verjaring – Regeling van de rechtspleging – Ontvankelijkheid van de 
strafvordering – Raadkamer. 

Bij het oordeel over het bestaan van voldoende bezwaren, moet de raadkamer ambtshalve 
de ontvankelijkheid van de strafvordering onderzoeken; ze moet hierbij onder meer 
onderzoeken of de strafvordering van het misdrijf dat de verdachte zou kunnen hebben 
gepleegd, niet verjaard is  (Artikelen 128, 129 en 130 Wetboek van Strafvordering; Art. 
21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
19 december 2006 P.2006.1194.N nr. 663 

Onregelmatige verwijzingsbeschikking – Verwijzingsbeschikking – Ontvankelijk hoger 
beroep van de inverdenkinggestelde – Schriftelijke conclusie betreffende het verval van de 
strafvordering door verjaring – Verzuim van de raadkamer de datum of het tijdsbestek 
van het misdrijf te bepalen – Regeling van de rechtspleging – Bevoegdheid van de kamer 
van inbeschuldigingstelling – Raadkamer. 

Bij een ontvankelijk hoger beroep van de inverdenkinggestelde, die bij een schriftelijke 
conclusie voor de raadkamer de verjaring van de strafvordering heeft ingeroepen, is de 
kamer van inbeschuldigingstelling in de regel niet bevoegd zich uit te spreken over het 
bestaan van bezwaren; wanneer de raadkamer evenwel niet de datum of het tijdsbestek 
van het misdrijf, waaromtrent voldoende bezwaren bestaan, heeft bepaald, is de 
verwijzingsbeschikking onregelmatig en is de kamer van inbeschuldigingstelling 
noodzakelijk gehouden zelf die datum of dat tijdsbestek te bepalen  
19 december 2006 P.2006.1194.N nr. 663 
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ONDERZOEKSRECHTER 
Motiveringsplicht – Bevel tot huiszoeking – Opdracht – Grenzen van het gerechtelijk 
onderzoek – Voldoende gegevens – Huiszoeking – Officier van gerechtelijke politie – 
Grenzen van zijn opdracht – Beschikking. 

De motiveringsvereiste van een beschikking tot huiszoeking is vervuld met de vermelding 
van het misdrijf dat men op het oog heeft alsook van de plaats en het voorwerp van de 
huiszoeking; ofschoon het niet noodzakelijk is om een gedetailleerde weergave van de 
feiten op te maken, noch om de op te sporen zaken in detail te beschrijven, is het evenwel 
noodzakelijk dat de officier van gerechtelijke politie die met de onderzoeksopdracht is 
belast over de nodige gegevens beschikt die hem moeten toelaten te weten over welk 
misdrijf het onderzoek wordt gevoerd en welke nuttige opsporingen en inbeslagnemingen 
hij daartoe kan verrichten zonder de grenzen van het gerechtelijk onderzoek en van zijn 
opdracht te buiten te gaan  (Art. 89bis Wetboek van Strafvordering.) 
11 januari 2006 P.2005.1371.F nr. 29 

Redengeving – Bevel tot huiszoeking – Opdracht – Informatie aan degene waarbij de 
huiszoeking wordt uigevoerd – Huiszoeking – Beschikking. 

Een beschikking tot huiszoeking is regelmatig met redenen omkleed, als de vermeldingen 
die zij bevat, degene bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd voldoende gegevens 
verschaffen over de vervolgingen die aan de handeling ten oorsprong liggen, zodat hij de 
wettigheid ervan kan nagaan  (Art. 89bis Wetboek van Strafvordering.) 
11 januari 2006 P.2005.1371.F nr. 29 

Opsporingsrecht en –plicht – Voltooiing van het onderzoek – Nieuwe mededeling van het 
dossier met het oog op het afsluiten van het onderzoek – Mededeling van het dossier met 
het oog op het afsluiten van het onderzoek – Bijkomende onderzoekshandelingen – 
Tenuitvoerlegging – Procureur des Konings – Aanhangigmaking. 

Nadat het dossier hem een tweede maal, na uitvoering van de bijkomende 
onderzoekshandelingen, met het oog op het afsluiten van het onderzoek werd 
medegedeeld, kan de procureur des Konings wiens opsporingsrecht en opsporingsplicht 
blijven bestaan zolang de strafvordering niet is vervallen, nog een aanvullend onderzoek 
bevelen of uitvoeren, processen–verbaal aan het dossier toevoegen en, in de vordering die 
hij met het oog op de regeling van de rechtspleging opstelt, feiten in aanmerking nemen 
die niet bij de onderzoeksrechter waren aangebracht of anderen naar de rechtbank 
verwijzen dan diegenen die in de vordering van de onderzoeksrechter tot gerechtelijk 
onderzoek, staan vermeld  (Art. 28quater, derde lid Wetboek van Strafvordering.) 
8 maart 2006 P.2005.1673.F nr. 134 

Verplichting – Onderzoek – Persoon waartegen ernstige aanwijzingen van schuld bestaan 
– Verzuim van die verplichting – Verhoor – Straf. 

De wetgever heeft geen sanctie bepaald wanneer de onderzoeksrechter zijn plicht 
verzuimt om elke persoon te verhoren tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld 
bestaan; daarenboven is een dergelijk verzuim op zichzelf geen miskenning van het recht 
van verdediging  (Art. 61bis Wetboek van Strafvordering.) 
8 maart 2006 P.2005.1673.F nr. 134 

Onpartijdigheid – Tucht – Samenstelling – Veroordeling – Advocaat – Tuchtraad van 
beroep – Vervolging – Huiszoeking – Aanwezigheid – Stafhouder. 

De enkele omstandigheid dat een lid van de tuchtraad van beroep van een balie in zijn 
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hoedanigheid van stafhouder aanwezig was bij een huiszoeking door een 
onderzoeksrechter in het kantoor van een advocaat, tijdens een gerechtelijk onderzoek, dat 
geleid heeft tot diens strafrechtelijke veroordeling, die ook de grondslag was van zijn 
tuchtvervolging, heeft niet tot gevolg dat dit lid daarbij een betrokken overheid was die 
kennis nam van dat onderzoek of aldus een standpunt innam over de grond van die 
strafvervolging, zodat daaruit niet kan worden afgeleid dat de aldus samengestelde 
tuchtraad van beroep niet meer met de vereiste objectieve onpartijdigheid over die 
tuchtvervolging kan oordelen  (Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981; Artikelen 87 en 88 Wetboek van Strafvordering.) 
18 mei 2006 D.2005.0015.N nr. 281 

Onderzoekshandelingen – Gebrek aan onpartijdigheid – Nietigheid – Omvang. 

Een onderzoeksrechter die publiekelijk een standpunt heeft ingenomen over de schuld van 
een inverdenkinggestelde verliest zijn vermogen om op onpartijdige wijze de 
verantwoordelijkheid te dragen voor het onderzoek à charge en à décharge; hieruit kan 
evenwel niet worden afgeleid dat alle door die magistraat verrichte handelingen 
noodzakelijk nietig zijn  
20 september 2006 P.2006.0681.F nr. 428 

Gespecialiseerde onderzoeksrechter – Artikel 62bis, vierde en vijfde lid, Sv. – 
Bevoegdheid over het hele grondgebied van het Rijk – Bevel tot medebrenging – 
Toepassing. 

Een verdachte is slechts ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin van artikel 3 
Voorlopige Hechteniswet, wanneer hij zich in het onmiddellijk bereik van die rechter 
bevindt, zodat deze die verdachte onverwijld kan verhoren; de omstandigheid dat de 
onderzoeksrechter zijn bevoegdheid uitoefent over het hele grondgebied van het Rijk doet 
daaraan niets af en is daarvoor geen criterium  
10 oktober 2006 P.2006.1301.N nr. 476 

Voorwaarde – Geldigheid – Aanhangigmaking. 

De geldigheid van de aanstelling van een onderzoeksrechter hangt niet af van de 
kennisgeving ervan aan de inverdenkinggestelde. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Aanvullende onderzoeksverrichtingen – Onderzoeksmaatregel – Debat op tegenspraak – 
Beschikking. 

Artikel 61quinquies, Sv. bepaalt niet dat de onderzoeksrechter uitspraak doet over een 
vordering tot het stellen van een aanvullende onderzoekshandeling na een debat op 
tegenspraak. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Verplichting – Onderzoeksmaatregelen – Aanvullende onderzoeksverrichtingen – 
Beschikking. 

De onderzoeksrechter moet niet alle aanvullende onderzoeksverrichtingen stellen die de 
inverdenkinggestelde vordert om zijn onschuld aan te tonen. (Art. 55 Wetboek van 
Strafvordering.) 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 
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Vormvereisten – Griffier – Handtekening – Onderzoeksmaatregelen – Aanvullende 
onderzoeksverrichtingen – Beschikking. 

Noch artikel 61quinquies, Sv., noch artikel 170, Ger.W. vereisen dat de beschikking 
waarbij de onderzoeksrechter uitspraak doet over de vordering tot het vervullen van een 
aanvullende onderzoeksverrichting, door zijn handtekening, getuigt van de bijstand van de 
griffier  
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Verhoor van de inverdenkinggestelde – Vereiste. 

Artikel 61bis Wetboek van Strafvordering vereist niet dat in alle gevallen de 
inverdenkinggestelde wordt verhoord door de onderzoeksrechter  (Art. 61bis Wetboek 
van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Voorlopige hechtenis – In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte – Nieuwe en 
ernstige omstandigheden – Nieuw bevel tot aanhouding – Bevel tot aanhouding. 

Krachtens artikel 28, § 1, 2°, Wet Voorlopige Hechtenis, kan de onderzoeksrechter in elke 
stand van de zaak een bevel tot aanhouding uitvaardigen tegen de in vrijheid gelaten of in 
vrijheid gestelde verdachte, indien nieuwe en ernstige omstandigheden die maatregel 
noodzakelijk maken; de onderzoeksrechter kan oordelen dat ten aanzien van de volstrekte 
noodzaak voor de openbare veiligheid en de vrees voor verstandhouding en herhaling, de 
toestemming die eiser werd verleend om het ziekenhuis te verlaten waar hij na de eerste 
vrijheidsbeneming als een spoedgeval in de reanimatieafdeling werd opgenomen, een 
nieuwe en ernstige omstandigheid is in de zin van het voormelde artikel 28  
8 november 2006 P.2006.1391.F nr. 550 

Beschikking houdende bevel tot mededeling – Regelmatigheid – Lopende 
onderzoeksverrichtingen. 

De beschikking houdende het bevel tot mededeling onttrekt de zaak niet aan de 
onderzoeksrechter en ook al bepaalt artikel 127, § 1, eerste lid, Sv., dat de 
onderzoeksrechter het dossier aan de procureur des Konings overzendt wanneer hij 
oordeelt dat zijn onderzoek voltooid is, toch belet het hem niet om het dossier met het oog 
op het afsluiten van het onderzoek over te zenden terwijl er nog onderzoeksopdrachten 
lopen. (Art. 127, § 1, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
22 november 2006 P.2006.1457.F nr. 593 

Afsluiting van het onderzoek – Aanhangigmaking. 

De zaak wordt alleen aan de onderzoeksrechter onttrokken door de beslissing waarbij de 
raadkamer haar rechtsmacht m.b.t. de strafvordering volledig heeft uitgeoefend  (Art. 133 
Wetboek van Strafvordering.) 
22 november 2006 P.2006.1457.F nr. 593 

Onpartijdigheid – Wraking – Vermoeden van onschuld. 

Het arrest dat afwijzend beschikt op de vordering tot wraking van een onderzoeksrechter 
die de eiser van partijdigheid verdenkt omdat hij aan de procureur des Konings 
geschreven heeft dat de vermoedelijke dader de feiten blijft ontkennen, miskent het 
vermoeden van onschuld van de eiser en verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar 
recht  (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek; Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
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23 november 2006 P.2006.1367.F nr. 596 

Afluistermaatregel – Beschikking die geldt voor verschillende communicatiemiddelen. 

Artikel 90quater, Sv. bepaalt niet dat een afluistermaatregel nietig is alleen omdat de 
onderzoeksrechter hem heeft toegestaan met een beschikking die geldt voor verschillende 
communicatiemiddelen. (Art. 90quater, § 1, 3° Wetboek van Strafvordering.) 
26 december 2006 P.2006.1621.F nr. 676 

Redengeving – Afluistermaatregel – Met redenen omklede beschikking – 
Subsidiariteitsbeginsel. 

Artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1° en 2°, Sv., verplicht de onderzoeksrechter, op straffe 
van nietigheid, om in de beschikking tot afluisteren de redenen te vermelden waarom de 
gewone onderzoeksmiddelen ondoeltreffend zouden zijn  (Art. 90quater, § 1, tweede lid, 
1° en 2° Wetboek van Strafvordering.) 
26 december 2006 P.2006.1621.F nr. 676 

ONROEREND EN ROEREND GOED 
Stage – Inschrijving – Voorwaarden – Activiteiten voor rekening van derden – Onroerend 
goed – Vastgoedmakelaar – Lijst van stagiairs – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. 

De rechter die vaststelt dat de eiseres gedurende meer dan drie jaar tijdens het 
referentiedecennium activiteiten heeft uitgeoefend, bestaande in het "beheer van het 
onroerend vermogen van de werkgever of van diens moederonderneming, alsook in 
verhuur, beperkt tot wat door de werkgever of diens moederonderneming wordt 
gevraagd", kan niet beslissen dat deze, voor rekening van haar werkgever of de 
moederonderneming verrichte activiteiten niet voor rekening van een derde werden 
verricht en om die reden weigeren de eiseres op de lijst van de stagiairs in te schrijven. 
(Art. 17, § 8 Wet 1 maart 1976.) 
7 december 2006 D.2005.0019.F nr. 631 

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) 
Verzekeringsinstelling – Uitkeringen – Verzekerde – Rijksinstituut voor ziekte– en 
invaliditeitsverzekering – Onverschuldigd betaalde – Ziekte– en invaliditeitsverzekering. 

Het geschil over het recht van de verzekeringsinstelling op terugbetaling door de 
verzekerde van Z.I.V.–uitkeringen die zij hem onrechtmatig heeft uitbetaald, is 
onsplitsbaar t.a.v. het Rijksinstituut voor ziekte– en invaliditeitsverzekering, dat in het 
geschil is tussengekomen  (Artikelen 31 en 1053, eerste en tweede lid Gerechtelijk 
Wetboek.) 
18 december 2006 S.2006.0047.F nr. 659 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE 
Ontvankelijkheid – Rechtspleging tot vaststelling van de voorlopige vergoeding – 
Regelmatigheid van de onteigening – Nieuw debat – Vordering tot herziening – Gevolgen 
– Beslissing. 

De beslissing die tijdens de rechtspleging tot vaststelling van de voorlopige vergoeding 
genomen is over de regelmatigheid van de onteigening, heeft alleen gevolgen in het kader 
van de voorlopige vergoeding maar belet niet dat de onteigende in het debat in herziening 
zijn bezwaren tegen de regelmatigheid van de onteigening ten volle opnieuw kan laten 
gelden  (Art. 16, tweede lid Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij 
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hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen nutte.) 
5 januari 2006 C.2004.0435.N nr. 9 

Draagwijdte – Wettigheid – Billijke schadeloosstelling – Opneming – Kosten – Technisch 
raadsman. 

Het arrest dat de kosten van een technisch raadsman niet beschouwt als gerechtskosten en 
het noodzakelijke oorzakelijk verband vaststelt tussen de onteigening ten algemenen nutte 
en de voornoemde kosten die door de onteigende zijn gemaakt, verantwoordt zijn 
beslissing naar recht dat die kosten opgenomen moeten  worden in de billijke 
schadeloosstelling die aan de onteigende wordt toegekend  (Art. 16 Grondwet 1994.) 
5 mei 2006 C.2003.0068.F nr. 257 

Billijke schadeloosstelling – Vaststelling. 

Om billijk te zijn dient de schadeloosstelling, die aan de onteigende verschuldigd is 
wegens ontzetting uit zijn onroerend goed, gelijk te zijn aan maar niet meer te bedragen 
dan het bedrag dat moet worden betaald om zich een onroerend goed aan te schaffen van 
dezelfde waarde. (Art. 16 Grondwet 1994.) 
21 september 2006 C.2005.0448.F nr. 429 

ONTVOERING VAN EEN KIND 
Misdrijf – Bestanddelen – Begrip. 

Wanneer de vader of de moeder, die bij rechterlijke beslissing de bewaring van het 
gemeenschappelijk kind hebben, hun opvoedingsplicht niet vervullen die erin bestaat dit 
kind te overtuigen zich naar het omgangsrecht van de andere ouder te schikken, kan dat, 
behoudens bijzondere omstandigheden die de bodemrechter dient vast te stellen, het 
misdrijf uitmaken dat bij artikel 432, Sw., is bepaald  
11 oktober 2006 P.2006.0272.F nr. 478 

ONVERDEELDHEID 
Overeenkomst – Wijze van verdeling – Gerechtelijke verdeling – Verdeling. 

Vanaf de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel kunnen de deelgenoten, ook in 
het raam van een gerechtelijke verdeling, te allen tijde overeenkomen over de wijze 
waarop de verdeling van de onverdeelde goederen zal geschieden  (Art. 1205 Gerechtelijk 
Wetboek; Artikelen 819 en 1430, vierde lid Burgerlijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2005.0368.N nr. 157 

Aard – Nalatenschap – Mede–erfgenaam – Onverdeeld aandeel in een goed – Verkoop 
aan een derde – Verdeling. 

De verkoop van zijn onverdeeld aandeel in een goed uit een ruimere nalatenschap door 
een mede–erfgenaam aan een derde heeft steeds een voorwaardelijk karakter en kan de 
goederen die bij de uiteindelijke vereffening–verdeling van die nalatenschap in de kavel 
van een andere mede–erfgenaam worden geplaatst niet aantasten  (Art. 883 Burgerlijk 
Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0536.N nr. 673 
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Nalatenschap – Mede–erfgenaam – Onverdeeld aandeel in een goed – Verkoop aan een 
derde – Rechten van de derde. 

In afwachting van de vereffening–verdeling van de nalatenschap kan de koper van een 
onverdeeld aandeel in een goed uit die nalatenschap bij de vereffening en verdeling geen 
rechten als deelgenoot laten gelden op dat goed, doch wel als schuldeiser van de verkoper 
toezien op die verdeling  (Art. 882 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0536.N nr. 673 

OPENBAAR MINISTERIE 
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Gebrek aan betekening – Bij verstek gewezen arrest 
– Gevolgen. 

Het openbaar ministerie dat het bij verstek gewezen arrest niet heeft betekend kan geen 
cassatieberoep instellen zolang de versteklatende beklaagde nog over de termijn beschikt 
om in verzet te komen. (Art. 413, derde lid Wetboek van Strafvordering.) 
8 maart 2006 P.2006.0077.F nr. 136 

Opsporingsrecht en –plicht – Voltooiing van het onderzoek – Nieuwe mededeling van het 
dossier met het oog op het afsluiten van het onderzoek – Mededeling van het dossier met 
het oog op het afsluiten van het onderzoek – Bijkomende onderzoekshandelingen – 
Aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter – Tenuitvoerlegging – Procureur 
des Konings – Strafvordering. 

Nadat het dossier hem een tweede maal, na uitvoering van de bijkomende 
onderzoekshandelingen, met het oog op het afsluiten van het onderzoek werd 
medegedeeld, kan de procureur des Konings wiens opsporingsrecht en opsporingsplicht 
blijven bestaan zolang de strafvordering niet is vervallen, nog een aanvullend onderzoek 
bevelen of uitvoeren, processen–verbaal aan het dossier toevoegen en, in de vordering die 
hij met het oog op de regeling van de rechtspleging opstelt, feiten in aanmerking nemen 
die niet bij de onderzoeksrechter waren aangebracht of anderen naar de rechtbank 
verwijzen dan diegenen die in de vordering van de onderzoeksrechter tot gerechtelijk 
onderzoek, staan vermeld  (Art. 28quater, derde lid Wetboek van Strafvordering.) 
8 maart 2006 P.2005.1673.F nr. 134 

Bijzondere verbeurdverklaring – Schriftelijke vordering van het O.M. – Zaken die het 
voorwerp uitmaken van het misdrijf, gediend hebben of bestemd waren tot het plegen 
ervan of eruit voortkomen – Vereiste – Strafvordering – Strafzaken. 

Artikel 43bis, Strafwetboek bepaalt niet dat de verbeurdverklaring van de in artikel 42, 1° 
en 2° van hetzelfde wetboek, bedoelde zaken slechts mogelijk is mits voorafgaande 
schriftelijke vordering van het openbaar ministerie. 
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Onderzoeksrechter – Aanstelling – Voorwaarde – Geldigheid – Aanhangigmaking. 

De geldigheid van de aanstelling van een onderzoeksrechter hangt niet af van de 
kennisgeving ervan aan de inverdenkinggestelde. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Kantschrift – Inlichtingenbulletin – Verjaring – Stuiting – Gevolgen – Strafvordering. 

Het kantschrift waarbij de procureur des Konings de burgemeester verzoekt hem een 
nieuw inlichtingenbulletin over de beklaagde te doen toekomen om de zaak in staat van 
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wijzen te brengen door de actualisering van de gegevens over deze laatste, is een daad van 
onderzoek of van vervolging waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit. 
29 november 2006 P.2006.0174.F nr. 613 

OPENBARE ORDE 
Aard – Deeltijdse werknemers – R.S.Z.–Wet – Vermoedens neergelegd in artikel 22ter – 
Werknemers – Sociale zekerheid. 

De wettelijke vermoedens volgens dewelke deeltijdse werknemers worden vermoed hun 
prestaties te hebben uitgevoerd volgens de openbaar gemaakte werkroosters, of bij 
ontstentenis daarvan, arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst 
voor voltijdse arbeid, belangen de openbare orde aan  (Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders.) 
24 april 2006 S.2004.0121.N nr. 232 

Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Samenstelling – Wettigheid – Cumulatie van 
ambten – Hof van beroep – Raadsheer die als lid van de K.I., op grond van artikelen 
235ter en 235quater Sv. heeft  – Artikel 292, Ger.W. – Rechterlijke organisatie. 

Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek vindt geen toepassing in het geval dat een magistraat, 
nadat hij voordien in dezelfde zaak, als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, over 
de regelmatigheid van de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden op grond van art. 
235 ter en 235 quater Wetboek van Strafvordering heeft geoordeeld, als lid van de 
correctionele kamer uitspraak moet doen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling. 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Samenstelling – Cumulatie van ambten – Hof van beroep – Artikel 292, Ger.W. – 
Raadsheer die als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan – 
Begrip – Rechterlijke organisatie – Strafvordering. 

De omstandigheid dat een voorzitter in de kamer van inbeschuldigingstelling heeft 
gezeteld en vervolgens in een correctionele kamer van hetzelfde hof van beroep, is geen 
uitoefening van verschillende ambten in dezelfde zaak, aangezien het rechterlijk ambt van 
de interveniënt hetzelfde is gebleven  (Art. 292 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 november 2006 P.2006.1252.F nr. 565 

OPENBARE WERKEN 
Openbaar domein – Verplichting – Telecommunicatienet – Kabels – Operator – Plan – 
Onderwerping – Persoon die werken uitvoert of laat uitvoeren – Tekortkoming – 
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

De tekortkoming van de operator van een openbaar telecommunicatienet aan zijn 
verplichting om, vooraleer kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen aan 
te leggen op het openbaar domein, het plan van de plaats van aanleg en de bijzonderheden 
ervan te onderwerpen aan de goedkeuring van de overheid van wie het openbaar domein 
afhangt, ontslaat de persoon die deze inlichting niet gekregen heeft en die de werken 
uitvoert of laat uitvoeren waardoor de infrastructuur kan worden beschadigd of waardoor 
de werking ervan in gevaar kan komen, niet van de verplichting om de operator van het 
telecommunicatienet daarvan vooraf in te lichten. (Art. 98, § 1 en 114, § 1 Wet 21 maart 
1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.) 
28 april 2006 C.2005.0199.F nr. 248 
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OPLICHTING 
Vereiste – Strafbare deelneming. 

Er is slechts strafbare deelneming aan oplichting wanneer door de mededader een 
positieve daad gesteld wordt voorafgaandelijk of gelijktijdig aan de afgifte of het 
afleveren van de zaak die de hoofddader zich wenst toe te eigenen. (Artikelen 66 en 496 
Strafwetboek.) 
17 januari 2006 P.2005.1304.N nr. 39 

Bestanddelen. 

Het wanbedrijf "oplichting" is voltrokken zodra de dader ervan, die gehandeld heeft met 
het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort, erin geslaagd 
is zich deze zaak te doen afgeven of afleveren  (Art. 496 Strafwetboek.) 
17 januari 2006 P.2005.1304.N nr. 39 

Heromschrijving door de rechter – Bestanddelen van het misdrijf – Listige kunstgrepen – 
Omschrijving. 

Inzake oplichting mag de strafrechter, bij wijze van heromschrijving, de listige kunstgreep 
nader beschrijven of vervangen, mits de bedoelde materiële gedraging geen substitutie 
ondergaat en na deze wijziging de aldus omschreven oplichting betrekking heeft op 
dezelfde concrete daad als de in de inleidende akte bedoelde oplichting  (Art. 496 
Strafwetboek.) 
5 september 2006 P.2006.0649.N nr. 389 

Aanwending van bedrieglijke middelen om zich een zaak te doen afgeven – Volmacht op 
bankrekening van een derde – Misbruik van de volmacht – Toepassing – Listige 
kunstgreep – Constitutieve bestanddelen. 

De enkele omstandigheid dat een persoon houder is van een volmacht en zich krachtens 
deze volmacht gelden of waarden laat overhandigen, sluit niet uit dat het misbruik of 
oneigenlijk gebruik van die volmacht een listige kunstgreep als bedoeld in artikel 496 
Strafwetboek kan uitmaken  
24 oktober 2006 P.2006.0960.N nr. 510 

Gebruik van valse stukken – Listige kunstgrepen – Bestanddelen – Toepassing. 

Het gebruik van valse stukken vermeld in de artikelen 193, 194, 196, 197 en 214 
Strafwetboek kan een listige kunstgreep bij oplichting in de zin van artikel 496 
Strafwetboek uitmaken  
28 november 2006 P.2006.1234.N nr. 608 

OPSTAL (RECHT VAN) 
Onbepaalde duur. 

Het recht van opstal dat voor onbepaalde duur wordt bedongen, waardoor in 
werkelijkheid een zakelijk recht wordt gevestigd voor meer dan vijftig jaar, is niet nietig 
maar dient herleid te worden tot deze wettelijk bepaalde maximumtermijn. (Artikelen 1 en 
4 Wet 10 jan. 1824 over het recht van opstal.) 
15 december 2006 C.2005.0558.N nr. 654 
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OVEREENKOMST 

BESTANDDELEN 
Gevolg – Spelovereenkomst – Ongeoorloofd karakter – Overeenkomst met het oog op de 
exploitatie van het spel. 

De spelovereenkomst is volstrekt ongeoorloofd en alle overeenkomsten tot organisatie 
van de exploitatie ervan zijn dat dus ook; dit staat los van haar strafbaarstelling. (Art. 
1965 Burgerlijk Wetboek.) 
30 januari 2006 C.2004.0212.F nr. 60 

Spelovereenkomst – Ongeoorloofd karakter – Uitzondering. 

Alleen de spelen die geschikt zijn voor de behendigheid en geoefendheid van het lichaam, 
genieten gerechtelijke bescherming. (Artikelen 1965 en 1966 Burgerlijk Wetboek.) 
30 januari 2006 C.2004.0212.F nr. 60 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 
Derdenbeding – Levensverzekering. 

Inzake levensverzekeringen, die een beding ten behoeve van een derde impliceren, 
verkrijgt de derde–begunstigde, gewoon door het feit van zijn aanwijzing, een eigen en 
rechtstreeks recht op de verzekeringsprestaties en kunnen de verzekeringnemer noch, in 
de regel, zijn erfgenamen, enig recht op die prestaties doen gelden  (Art. 1121 Burgerlijk 
Wetboek.) 
16 januari 2006 C.2004.0302.F nr. 36 

Omvang van de verplichtingen – Aannemer. 

De aannemer is niet alleen gehouden tot hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst met de 
opdrachtgever is bedongen maar ook tot de uitvoering van de opdracht volgens de regels 
van de kunst. (Art. 1135 Burgerlijk Wetboek.) 
2 februari 2006 C.2004.0527.N nr. 68 

Uitvoeringsagent – Verhouding tot de medecontractant. 

De uitvoeringsagent die door een contractant in zijn plaats wordt gesteld om het contract 
geheel of gedeeltelijk uit te voeren mag ten aanzien van de uitvoering van het contract en 
ten overstaan van de medecontractant van de opdrachtgever niet als een derde in de 
contractuele verhouding worden beschouwd. (Art. 1135 Burgerlijk Wetboek.) 
2 februari 2006 C.2004.0527.N nr. 68 

Ontstaan van een recht ten behoeve van een derde. 

Een overeenkomst brengt alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen; zij 
kan, in beginsel, ten voordele van een derde enkel een recht doen ontstaan indien zij een 
beding ten behoeve van een derde bevat of indien een bijzondere wetsbepaling dat gevolg 
eraan verbindt  (Art. 1165 Burgerlijk Wetboek.) 
23 maart 2006 C.2003.0598.N nr. 168 

Nieuwe en niet voorziene omstandigheden – Rechten van de schuldeiser – Gevolgen – 
Uitvoering te goeder trouw. 

De regel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst impliceert niet dat de 
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schuldeiser, wanneer nieuwe en door partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet 
voorziene omstandigheden de uitvoering ervan voor de schuldenaar bemoeilijken, de 
betaling van zijn schuldvordering niet kan vragen  (Art. 1134, derde lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
20 april 2006 C.2003.0084.N nr. 226 

Verband – Goederen – Beoordeling – Schuldvordering – Retentierecht. 

Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om een zaak die hem door zijn 
schuldenaar werd overhandigd te behouden zolang zijn schuldvordering niet is voldaan. 
Het vereist een samenhang tussen de teruggehouden goederen en de schuldvordering 
waarvan de betaling wordt geëist. De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over 
het bestaan van het verband  
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Tegenwerpelijkheid – Retentierecht – Eigenaar. 

Het retentierecht is, met betrekking tot roerende lichamelijke zaken, ook tegenwerpelijk 
aan de eigenaar van de teruggehouden goederen die niet de schuldenaar is, op voorwaarde 
van de goede trouw van de schuldeiser  
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Retentierecht – Eigendom. 

De rechtmatige uitoefening van het retentierecht op goederen die niet toebehoren aan de 
schuldenaar van de retentor levert geen schending op van het recht op ongestoord genot 
van eigendom. (Art. 544 Burgerlijk Wetboek.) 
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Goederen – Retentierecht – Schuldeiser – Goede trouw. 

De schuldeiser is te goeder trouw wanneer hij bij de inontvangstname van de goederen 
mocht aannemen dat zijn schuldenaar de eigenaar van de goederen was of althans 
bevoegd was om ter zake van die goederen overeenkomsten te sluiten die aanleiding 
kunnen geven tot de uitoefenig van het retentierecht op deze goederen. 
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Tegenwerpelijkheid – Retentierecht. 

De tegenwerpelijkheid van het retentierecht aan een derde heeft niet tot gevolg dat deze 
derde schuldenaar wordt van de schuldvorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst 
gesloten tussen de retentor en diens schuldenaar. 
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Retentierecht – Begrip – Vereiste. 

Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om een zaak die hem door zijn 
schuldenaar werd overhandigd te behouden zolang zijn schuldvordering niet is voldaan. 
Het vereist een samenhang tussen de teruggehouden goederen en de schuldvordering 
waarvan de betaling wordt geëist. De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over 
het bestaan van het verband  
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 
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Koop – Miskenning – Voorkeurrecht. 

Het niet nakomen van een voorkeurrecht door de verkoper heeft in beginsel niet de 
nietigheid tot gevolg van de koopovereenkomst die in weerwil van dit voorkeurrecht werd 
gesloten. Indien de koper aansprakelijkheid oploopt wegens derde–medeplichtigheid aan 
de contractbreuk van de verkoper, kan de rechter, wanneer ook de verkoper in het geding 
is betrokken, de nietigheid van de overeenkomst uitspreken als vorm van herstel van de 
schade van de begunstigde van het voorkeurrecht ten gevolge van deze derde–
medeplichtigheid aan de contractbreuk van de verkoper  (Art. 1234 Burgerlijk Wetboek.) 
27 april 2006 C.2004.0591.N nr. 246 

Gevolg – Vormvereisten – Contract tot reisorganisatie – Contract tot reisbemiddeling – 
Beoordeling – Niet–naleving. 

De vormvereisten die zijn voorgeschreven bij de artikelen 9 en 23, §§ 1 en 2, van de wet 
van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 
strekken tot bescherming van de belangen van de reiziger en de niet–naleving hiervan kan 
leiden tot betrekkelijke nietigheid die de rechter beoordeelt met inachtneming van de 
zwaarwichtigheid van de aantasting van die belangen. (Artikelen 9 en 23, §§ 1 en 2 Wet 
16 feb. 1994.) 
26 mei 2006 C.2005.0378.F nr. 293 

Gevolg – Vormvereisten – Contract tot reisorganisatie – Contract tot reisbemiddeling – 
Beoordeling – Niet–naleving. 

De vormvereisten die zijn voorgeschreven bij de artikelen 9 en 23, §§ 1 en 2, van de wet 
van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 
strekken tot bescherming van de belangen van de reiziger en de niet–naleving hiervan kan 
leiden tot betrekkelijke nietigheid die de rechter beoordeelt met inachtneming van de 
zwaarwichtigheid van de aantasting van die belangen. (Artikelen 9 en 23, §§ 1 en 2 Wet 
16 feb. 1994.) 
26 mei 2006 C.2005.0378.F nr. 293 

Aansprakelijkheid van de contractant – Contractant die zich laat vervangen door zijn 
werknemer – Fout van de uitvoerder. 

De contractant die zich door zijn werknemer laat vervangen voor de uitvoering van een 
contractuele verplichting is zelf contractueel aansprakelijk voor de schade die de 
uitvoerder veroorzaakt  
29 september 2006 C.2003.0502.N nr. 447 

Wettigheid – Reglement – Strafmaatregelen – Verbindende kracht – Bevoegdheid van de 
rechter. 

Door de strafmaatregel die een vzw ten aanzien van één van haar leden treft krachtens 
haar reglement waaraan dat lid zich door zijn aansluiting vrijwillig onderworpen heeft, 
onwettig en zonder gevolg te verklaren, schendt de rechter artikel 2 van de wet van 24 
mei 1921 en miskent hij de verbindende kracht van het reglement van die vzw  (Art. 2 
Wet 24 mei 1921; Artikelen 1101 en 1134 Burgerlijk Wetboek.) 
21 december 2006 C.2004.0379.F nr. 668 



– 256 – 

UITLEGGING 
Beoordeling door de rechter – Uitvoering te goeder trouw. 

De rechter vermag de overeenkomst tussen de partijen uit te leggen en er de gevolgen van 
te bepalen in het licht van de verplichting tot uitvoering te goeder trouw; hij mag echter 
op grond van dergelijke uitlegging aan de partijen geen verplichtingen opleggen die 
onverenigbaar zijn met de aard en de strekking van de overeenkomst. (Art. 1134, derde lid 
Burgerlijk Wetboek.) 
23 maart 2006 C.2003.0626.N nr. 170 

VERBINDENDE KRACHT (NIET–UITVOERING) 
Bevoegdheid van de rechter – Nietigverklaring door de rechter – Indeplaatsstelling van 
een beding – Beding. 

Als de rechter de volstrekte nietigheid van een beding van een overeenkomst vaststelt, 
mag hij geen beding in de plaats stellen dat niet berust op de wilsovereenstemming van de 
partijen. (Artikelen 1131, 1134 en 1135 Burgerlijk Wetboek.) 
23 maart 2006 C.2004.0335.N nr. 171 

Niet–uitvoering – Eisbaarheid – Compensatoire schadevergoeding – Datum. 

Compensatoire schadevergoeding is verschuldigd vanaf de dag waarop de niet–nakoming 
van de contractuele verbintenis vaststaat, ongeacht de datum van de ingebrekestelling. 
(Art. 1146 Burgerlijk Wetboek.) 
31 maart 2006 C.2004.0419.F nr. 188 

Bevoegdheid van de rechter – Wijziging. 

De rechter mag de inhoud van een overeenkomst niet uit billijkheidsoverwegingen 
wijzigen  (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.) 
20 april 2006 C.2003.0084.N nr. 226 

Toepasselijke regels – Uitkering tot levensonderhoud – Echtscheiding door onderlinge 
toestemming – Voorafgaande overeenkomst. 

De overeenkomst gesloten in het kader van een echtscheiding door onderlinge 
toestemming, waarbij de ene echtgenoot zich ertoe verbindt om de andere een uitkering 
tot levensonderhoud, die geen wettelijke alimentatieschuld is, te betalen, is uitsluitend 
onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht  (Art. 1288, 4° Gerechtelijk 
Wetboek.) 
20 april 2006 C.2003.0084.N nr. 226 

Bevoegdheid van de rechter – Betalingsfaciliteiten. 

Door het toestaan van betalingsfaciliteiten, dat een uitzondering vormt op het beginsel van 
de verbindende kracht van overeenkomsten, hetwelk ook geldt voor de rechter, kan deze 
de schuldenaar uitstel van betaling verlenen, maar kan hij hem niet van zijn verplichting 
tot betaling ontslaan  (Art. 1134, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
15 juni 2006 C.2005.0115.N nr. 332 

Herstel – Wanuitvoering – Contractuele verbintenis – Grondslag – Schade. 

Bij wanuitvoering van een contractuele verbintenis door een partij, vormen artikelen 1146 
e.v. Burgerlijk Wetboek de grondslag van de verplichting om de schade van de andere 
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partij te vergoeden die een rechtstreeks gevolg is van die wanuitvoering  (Art. 1146 
Burgerlijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0481.F nr. 483 

Bijdrage in het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen – Wettigheid – Wijze 
ambtshalve door de rechter gekozen – Herzieningsclausule – Methode–Renard – 
Vervanging – Verbindende kracht – Echtscheiding door onderlinge toestemming – 
Voorafgaande overeenkomst. 

Indien voor de echtscheiding door onderlinge toestemming de onderhoudsbijdrage van de 
echtgenoten voor de kinderen bij overeenkomst is vastgesteld en deze gegrond is op de 
evolutie van de feitelijke toestand en er geen stukken zijn waaruit de verhoging van de 
kosten voor de kinderen blijkt, mag de rechter die wijze van vaststelling niet door een 
andere wijze van berekening – de zogenaamde "methode–Renard" – waarvan hij vaststelt 
dat het resultaat ervan in casu de werkelijke behoeften van de kinderen overtreft, 
vervangen teneinde de aldus gevraagde verhoging toe te staan. (Art. 1134 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 1288, eerste lid, 3° Gerechtelijk Wetboek.) 
7 december 2006 C.2005.0513.F nr. 630 

EINDE 
Gerechtelijke ontbinding – Gevolgen – Duurcontract – Datum – Uitzondering. 

De rechterlijke ontbinding van een wederkerig duurcontract, zoals een huurovereenkomst, 
werkt in de regel, wat de gevolgen betreft, terug tot de vordering in rechte, tenzij hetgeen 
ingevolge de overeenkomst na die vordering is uitgevoerd, niet kan worden teruggegeven  
(Artikelen 1184 en 1741 Burgerlijk Wetboek.) 
23 juni 2006 C.2005.0215.F nr. 351 

INTERNATIONAAL RECHT 
Verplichting – Geoorloofdheid – Motorvoertuigensector – Verticale overeenkomsten – 
Dealer – Leasingmaatschappij – Verkoop. 

Uit de artikelen 1, w, 2, 1° en 4,1°, b) iii) van de Verordening (EG) nr. 1400/2002 van de 
Commissie van 31 juli 2002 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG–
Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen in de motorvoertuigensector volgt niet kennelijk dat de leveranciers het recht 
hebben aan een dealer op te leggen dat hij niet mag verkopen aan een leasingmaatschappij 
tenzij deze zich ertoe verbindt een minimale termijn van zes maanden verhuring te eisen 
van de lessor. (Art. 1, w, 2, 1° en 4,1°, b), iii Verordening Comm. E.G. nr. 1400/2002 van 
31 juli 2002.) 
6 oktober 2006 C.2005.0266.N nr. 464 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) 
Offertes – Rekenfouten en kennelijk materiële vergissingen – Verbetering door de 
aanbestedende overheid – Werkelijke bedoeling van de inschrijver – Toelichting door de 
inschrijver. 

De werkelijke bedoeling van een inschrijver die een kennelijk materiële vergissing maakt 
in zijn offerte kan ook blijken uit de toelichting die door de aanbestedende overheid aan 
de inschrijver wordt gevraagd. (Art. 111, eerste lid K.B. 8 jan. 1996 betreffende de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 
concessies voor openbare werken.) 
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30 maart 2006 C.2005.0346.N nr. 185 

Straf – Berekeningsgrondslag – Borgtocht – Bewijs – Ontstentenis – Werken. 

De straf die de aanbestedende overheid van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
toepast indien de aannemer niet binnen dertig kalenderdagen volgend op de dag van de 
gunning van het bewijs van het stellen van de borgtocht overlegt bedraagt 0,07 pct. die 
wordt berekend op de oorspronkelijke aannemingssom per kalenderdag vertraging, met 
een maximum van 2 pct. van die som  (Art. 6, § 2 K.B. 26 sept. 1996.) 
8 september 2006 C.2005.0289.N nr. 398 

PAND 
Endossement – Schuldvordering – Factuur. 

De toepassing van de bepaling die voorschrijft dat elke schuldvordering ontstaan uit een 
beroeps–, handels– of burgerlijke bedrijvigheid en die gewoonlijk door een factuur wordt 
vastgesteld mag worden afgestaan of in pand gegeven worden door endossement van deze 
factuur of van een voor eensluidend verklaard afschrift ervan, is niet beperkt tot facturen 
over goederen die reeds geleverd of prestaties die reeds volbracht zijn. (Art. 13, eerste lid 
Wet 25 okt. 1919.) 
20 oktober 2006 C.2005.0347.N nr. 500 

Rechtsvordering tegen de schuldenaar – Regels inzake borgtocht – Uitwinning door de 
schuldeiser – Toepassing. 

De artikelen 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek die bepalen dat de borg die de 
schuld betaald heeft, op de hoofdschuldenaar verhaal heeft om door hem terugbetaald te 
worden en dat hij te dien einde in de rechten treedt die de schuldeiser had tegen de 
schuldenaar, zijn van overeenkomstige toepassing op de zakelijke borg aangezien de 
uitwinning door de schuldeisers van het zakelijk zekerheidsrecht tot beloop van de waarde 
ervan, te beschouwen is als een betaling van de hoofdschuld  (Artikelen 1251, 3°, 2028 en 
2029 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0089.N nr. 671 

Zakelijke borg – Omvang van de verbintenis – Begrip. 

De derde die tot zekerheid van andermans schuld aan de schuldeiser een zakelijke 
zekerheid verschaft, is anders dan de borg niet tot deze schuld gehouden met zijn gehele 
vermogen, maar heeft hiervoor slechts in te staan tot beloop van het zakelijk 
zekerheidsrecht  
22 december 2006 C.2006.0089.N nr. 671 

Zakelijke borg – Regels inzake borgtocht – Toepassing. 

De regels inzake borgtocht zijn op de zakelijke borg enkel van toepassing in zoverre zij 
verenigbaar zijn met de aard ervan  
22 december 2006 C.2006.0089.N nr. 671 

PAULIAANSE RECHTSVORDERING 
Benadeling van de rechten van de schuldeisers. 

De benadeling van de rechten van de schuldeisers als bedoeld in artikel 1167 van het 
Burgerlijk Wetboek, kan erin bestaan dat de verhaalrechten van de schuldeisers door de 
bestreden rechtshandeling worden bemoeilijkt  (Art. 1167 Burgerlijk Wetboek.) 
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5 januari 2006 C.2004.0607.N nr. 12 

Tijdstip – Vereisten – Ontstaan – Vaststelling – Schuldvordering – Schuldeiser. 

De pauliaanse vordering kan worden ingesteld door een schuldeiser wiens 
schuldvordering ontstaan is voor de bestreden handeling; het is niet vereist dat het bedrag 
van deze schuldvordering op dat tijdstip reeds is bepaald  (Art. 1167 Burgerlijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2004.0607.N nr. 12 

Bedrieglijke verarming – Onmogelijkheid – Vergoeding door derde–medeplichtige – 
Schuldenaar – Verkoop – Herstel in natura – Schuldeiser – Schadevergoeding. 

De pauliaanse vordering strekt tot vergoeding van de schade die de bedrieglijke verarming 
van de schuldenaar aan de schuldeiser berokkent; ter zake van de bedrieglijke overdracht 
van een vermogensbestanddeel door de schuldenaar aan een derde–medeplichtige, bestaat 
de vergoeding van de schade in beginsel hierin dat die overdracht niet tegenwerpelijk is 
aan de agerende schuldeiser zodat hij tot executie op het overgedragen 
vermogensbestanddeel kan overgaan; indien deze vorm van herstel in natura niet meer 
mogelijk is of indien het vermogensbestanddeel niet meer identificeerbaar is in het 
vermogen van de derde–medeplichtige, kan de schuldeiser aanspraak maken op een 
vervangende schadevergoeding vanwege de derde–medeplichtige die beperkt is tot de 
waarde van het vervreemde vermogensbestanddeel en dit ten belope van het bedrag van 
zijn schuldvordering  (Art. 1167 Burgerlijk Wetboek.) 
9 februari 2006 C.2003.0074.N nr. 86 

Vermogensbestanddeel – Bedrieglijke overdracht aan een derde–medeplichtige – 
Overdracht aan een derde–onderverkrijger – Vordering tegen de derde–onderverkrijger. 

De schuldeiser kan de pauliaanse vordering ook instellen tegen de derde–onderverkrijger, 
aan wie de derde–medeplichtige de zaak heeft overgedragen, indien zowel ten aanzien 
van de derde–medeplichtige als ten aanzien van de derde–onderverkrijger aan de 
voorwaarden van de pauliaanse vordering is voldaan. (Art. 1167 Burgerlijk Wetboek.) 
9 februari 2006 C.2003.0074.N nr. 86 

PENSIOEN 

WERKNEMERS 
Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Uitbetalingsinstelling – Verjaring – 
Aanvang – Onverschuldigde betaling – Buitenlands voordeel. 

Wanneer de onverschuldigde betaling van het rustpensioen van de werknemer haar 
oorsprong vindt in een buitenlands voordeel, verjaart de rechtsvordering tot 
terugvordering van de uitbetalingsinstelling, de enige die bevoegd is om het 
onverschuldigd betaalde terug te vorderen, door verloop van zes maanden te rekenen van 
de kennisgeving aan de uitbetalingsinstelling van de beslissing waarbij het voormelde 
voordeel wordt toegekend; opdat de verjaringstermijn van zes maanden ingaat, moet de 
instelling waaraan kennis gegeven werd van de beslissing tot toekenning van het 
buitenlands voordeel waaruit het onverschuldigd betaalde voortvloeit, bijgevolg de 
instelling zijn die de betaling heeft verricht die wegens die toekenning onverschuldigd is 
gebleken, en niet de instelling die het buitenlands voordeel heeft uitbetaald  (Art. 21, § 2, 
eerste lid, en § 3, tweede lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en 
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.) 
8 mei 2006 S.2005.0092.F nr. 262 
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Rustpensioen – Recht – Gescheiden echtgenoot – Echtgescheiden echtgenoot – Verstoten 
echtgenoot – Echtgenoten van Marokkaanse nationaliteit – Verstoting. 

Wanneer de rechter oordeelt dat de verstoting tussen echtgenoten van Marokkaanse 
nationaliteit tot ontbinding van de huwelijksband leidt, heeft de verstoten echtgenoot, die 
aldus geacht wordt echtgescheiden te zijn en die niet hertrouwd is met een werknemer, 
recht op een rustpensioen en niet, zoals de van tafel en bed gescheiden of de feitelijk 
gescheiden echtgenoot, op het voordeel van de betaling van een gedeelte van het 
rustpensioen van zijn echtgenoot  (Artikelen 74, § 1, 4°, a, § 2, en § 8, 75, 76, 77, 78 en 
79 K.B. 21 dec. 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust– en 
overlevingspensioen voor werknemers.) 
12 juni 2006 S.2005.0086.F nr. 326 

Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Overheid – Rustpensioen – 
Uitbetalingsinstelling van het werknemerspensioen – Verjaring – Aanvang – Voordeel – 
Onverschuldigde betaling. 

Wanneer de onverschuldigde betaling van het overlevingspensioen, toegekend in de 
pensioenregeling voor werknemers, haar oorsprong vindt in de toekenning van een 
voordeel in de regeling van rustpensioenen ten laste van de overheid, verjaart de 
rechtsvordering tot terugbetaling van de uitbetalingsinstelling van het 
overlevingspensioen, die alleen bevoegd is om het onverschuldigd betaalde terug te 
vorderen, na verloop van zes maanden te rekenen van de kennisgeving, aan die 
uitbetalingsinstelling van het overlevingspensioen, van de beslissing tot toekenning van 
het voormelde voordeel; de voormelde verjaringstermijn van zes maanden begint derhalve 
pas te lopen wanneer de beslissing tot toekenning van het voordeel in een regeling van 
rustpensioenen ten laste van de overheid, waaruit het onverschuldigd betaalde voortvloeit, 
ter kennis is gebracht aan de instelling die het overlevingspensioen betaald heeft, dat door 
de toekenning van dat voordeel onverschuldigd is geworden, en niet aan de begunstigde 
van dat voordeel in een regeling van rustpensioenen ten laste van de overheid  (Art. 21, § 
2, eerste lid, en § 3, tweede lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en 
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.) 
6 november 2006 S.2006.0007.F nr. 540 

POLITIE 
Vaststellingen door een politieambtenaar buiten de uitoefening van zijn ambt – Proces–
verbaal – Geldigheid. 

De geldigheid van een proces–verbaal van een misdrijf wordt niet aangetast wanneer de 
opsteller ervan de feiten buiten de uitoefening van zijn ambt heeft vastgesteld terwijl hij in 
burger met een voertuig zonder kentekens reed  
1 februari 2006 P.2005.1355.F nr. 63 

Politieambtenaar – Federale en lokale politie – Opsporing en vaststelling van misdrijven 
– Politie over het wegverkeer – Bevoegdheid – Territoriale bevoegdheid. 

De artikelen 15 van de Wet op het politieambt van 5 aug. 1972 en 117, tweede lid, van de 
Wet van 7 dec. 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst kennen aan alle 
politieambtenaren van de federale en lokale politie een algemene bevoegdheid toe inzake 
de opsporing en de vaststelling van misdrijven; die opdracht wordt krachtens art. 45, 
eerste lid, van de Wet op het politieambt van 5 augustus 1972, en overeenkomstig art. 16 
van de voormelde wet dat meer bepaald de politie over het wegverkeer betreft, op het 
geheel van het grondgebied van het Rijk vervuld  
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1 februari 2006 P.2005.1355.F nr. 63 

Vaststelling van een gemeenrechtelijk misdrijf – Lid van de federale politie van een 
gerechtelijke dienst van een arrondissement – Ambtshalve opgesteld proces–verbaal. 

Een ambtshalve, zonder opdracht van de Procureur des Konings of van de 
onderzoeksrechter, door een lid van de federale politie van de gerechtelijke dienst van een 
arrondissement opgesteld proces–verbaal houdende de vaststelling van een 
gemeenrechtelijk misdrijf is een daad van onderzoek die de verjaring van de 
strafvordering stuit  (Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; 
Artikelen 8, 46 en 49 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 15 en 40 Wet 5 aug. 1992 op 
het politieambt.) 
28 maart 2006 P.2005.1705.N nr. 178 

Voorlopige hechtenis – Bewijswaarde – Processen–verbaal – Proces–verbaal van de 
aanhouding – Vermelding van het uur van de aangifte van de feiten door een privé–
persoon. 

Het proces–verbaal van de aanhouding dat het uur vermeldt van de aangifte van de feiten 
door een privé–persoon, heeft geen bewijswaarde tot betichting van valsheid  
28 juni 2006 P.2006.0901.F nr. 365 

POLITIEK MISDRIJF 
Politiek misdrijf en recht van uitlevering – Feit dat zware gewelddaden tegen personen 
met zich meebrengt – Begrip. 

Art. 6 Uitleveringswet is niet van toepassing op feiten die, wat ook het doel moge zijn dat 
de dader nastreeft en ongeacht de politieke vorm van het land waar het feit is gepleegd, 
met name zware gewelddaden tegen personen met zich kunnen meebrengen  
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 

Politiek misdrijf en recht van uitlevering. 

De Uitleveringswet verstaat onder politiek misdrijf alleen de feiten die rechtstreeks het 
politiek stelsel en de politieke orde van een bepaald land aantasten  (Art. 6 Wet 1 okt. 
1833 op de uitleveringen.) 
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 

Politiek misdrijf en recht van uitlevering – Vereniging met het oog op het voorbereiden en 
plegen van daden van terrorisme – Begrip. 

Kunnen niet beschouwd worden als politieke misdrijven in de zin van art. 6 
Uitleveringswet, de feiten van deelneming aan een vereniging die is opgericht met het 
oogmerk om terroristische daden voor te bereiden en te plegen vermits dergelijke feiten 
het opzettelijk in gevaar brengen van menselijk leven met zich mee kunnen brengen, door 
geweld, vernieling of ontvoering, met als doel een bevolking zwaar te intimideren of een 
openbare macht of een internationale organisatie onterecht te verplichten een daad te 
stellen of zich daarvan te onthouden  
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 

Begrip. 

Een misdrijf kan slechts een politiek misdrijf zijn, hetzij indien het uit de aard van het 
misdrijf zelf noodzakelijk bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke 
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instellingen in hun bestaan, hun inrichting of hun werking, hetzij indien het werd 
gepleegd met het oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te plegen en 
het feit, gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, 
rechtstreeks zulk een aantasting tot gevolg heeft of kan hebben  (Art. 150 Grondwet 
1994.) 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

PREJUDICIEEL GESCHIL 
Arbitragehof – Verplichting – Cassatiemiddel – Hof van Cassatie. 

Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen die gebaseerd is op een onjuiste onderstelling van het cassatiemiddel over de 
inhoud van het recht  
5 januari 2006 D.2005.0005.N nr. 11 

Niet ontvankelijk middel – Arbitragehof – Verplichting van het Hof van Cassatie. 

Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is het Hof van Cassatie niet gehouden aan het 
Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het middel niet ontvankelijk is 
wegens onnauwkeurigheid, doordat het niet nader preciseert waarin de discriminatie 
tussen bepaalde categorieën van personen bestaat  (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het 
Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Verplichting – Verenigbaarheid – Vraag om uitlegging – Vennootschappen – Verdrag 3 
feb. 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie – Fiscale lasten – Vreemde 
firma's in België – Fiscaal stelsel van forfaitaire minimumwinsten – Nationaal 
rechtscollege – Gelijke behandeling – Benelux. 

Wanneer in een voor een nationaal rechtscollege aanhangige zaak een vraag rijst om 
uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel, als bedoeld 
bij artikel 1 van het Verdrag Benelux–Gerechtshof, zoals de vraag of het Belgisch fiscaal 
stelsel dat uitsluitend voor vreemde firma's voorziet in forfaitaire minimumwinsten 
verenigbaar is met het in het Benelux–Verdrag gewaarborgd beginsel inzake gelijke 
behandeling op het vlak van belastingen en fiscale lasten, is dit nationaal rechtscollege 
niet verplicht die vraag aan het Benelux–Gerechtshof voor te leggen, indien tegen zijn 
uitspraak beroep kan worden ingesteld krachtens het nationale recht; het cassatieberoep is 
kennelijk een beroep krachtens het nationale recht in de zin van die verdragsbepaling. 
(Artikelen 1 en 6, § 3 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut 
van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 2, a en f, en 59 Verdrag 3 feb. 1958 tot instelling 
van de Benelux Economische Unie; Art. 248, § 1, eerste lid, en § 2 WIB64; Art. 146, § 1 
KB WIB92.) 
23 februari 2006 F.2004.0011.N nr. 108 

Verplichting – Verenigbaarheid – Vraag om uitlegging – Vennootschappen – Verdrag 3 
feb. 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie – Fiscale lasten – Vreemde 
firma's in België – Fiscaal stelsel van forfaitaire minimumwinsten – Hof van Cassatie – 
Gelijke behandeling – Benelux. 

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene 
rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag Benelux–Gerechtshof voor het Hof 
van Cassatie rijst, zoals de vraag of het Belgisch fiscaal stelsel dat uitsluitend voor 
vreemde firma's voorziet in forfaitaire minimumwinsten verenigbaar is met het in het 
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Benelux–Verdrag gewaarborgd beginsel inzake gelijke behandeling op het vlak van 
belastingen en fiscale lasten, is het Hof verplicht die vraag aan het Benelux–Gerechtshof 
voor te leggen  (Artikelen 1 en 6, § 3 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 2, a en f, en 59 Verdrag 3 feb. 1958 
tot instelling van de Benelux Economische Unie; Art. 248, § 1, eerste lid, en § 2 WIB64; 
Art. 146, § 1 KB WIB92.) 
23 februari 2006 F.2004.0011.N nr. 108 

Artikel 234 E.E.G.–Verdrag – Duidelijke akte – Verplichting voor het Hof van Cassatie – 
Europese Gemeenschappen. 

Het Hof is overeenkomstig artikel 234 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschappen niet verplicht aan het Hof van de Europese Gemeenschappen een 
prejudiciële vraag te stellen, wanneer de uitlegging van een door de instelling van de 
Gemeenschappen genomen akte, duidelijk is  
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Eerdere uitlegging door het Hof van Justitie – Europese Unie – Verplichting voor het Hof 
van Cassatie. 

Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen wanneer het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen reeds krachtens artikel 234 Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschappen een in dat artikel vermelde bepaling heeft 
uitgelegd en het Hof van cassatie zich door deze uitleg voldoende ingelicht acht  (Art. 234 
Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Arbitragehof. 

Wanneer de vraag gegrond is op grondwettelijke regels die geen verband houden met de 
beslissing die in het geding wordt bekritiseerd, of verwijst naar een toestand die niet deze 
van de eiser is, is zij niet prejudicieel in de zin van Hoofdstuk II, Titel I, Bijzondere Wet 
Arbitragehof. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Arbitragehof – Vraag die steunt op een verkeerde hypothese – Grenzen – Verplichting van 
het Hof van Cassatie. 

Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Arbitragehof, wanneer de vraag op een verkeerde hypothese steunt, zoals de bewering dat 
art. 235bis Sv. alleen aan het openbaar ministerie het recht toekent om de kamer van 
inbeschuldigingstelling te verzoeken dat zij de regelmatigheid van de rechtspleging zou 
nagaan en het toestaat dit toezicht aan die voormelde kamer op te leggen nadat het de zaak 
daar onregelmatig heeft aanhangig gemaakt  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof 
van 6 jan. 1989.) 
10 mei 2006 P.2006.0281.F nr. 266 

Verplichting – Hof van Cassatie – Benelux. 

Het Hof van Cassatie is niet ertoe verplicht het Benelux–Gerechtshof een prejudiciële 
vraag te stellen die gegrond is op de in rechte verkeerde stelling van het cassatiemiddel  
(Art. 6, derde en vierde lid, 1° Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het 
statuut van een Benelux–gerechtshof.) 
12 mei 2006 C.2005.0451.F nr. 271 
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Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting voor de rechter – Beperking. 

Het artikel 26, § 1e, en § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof legt de rechter in beginsel op de 
bij hem opgeworpen prejudiciële vraag betreffende de eventuele schending door een wet, 
een decreet of een in een artikel 134 Grondwet bedoelde regel van de artikelen van titel II 
"de Belgen en hun rechten" en de artikelen 170, 172 en 191 Grondwet, aan het 
Arbitragehof te stellen, voor zover de vraag precies aanduidt welke bepaling wordt 
bedoeld  
16 mei 2006 P.2006.0116.N nr. 275 

Invoer – Vraag om uitlegging – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Uitvoer – 
Verdovende middelen – Europese Unie – Beginsel "non bis in idem" – Feiten gepleegd in 
België en in het buitenland – Afzonderlijke feiten – Internationale sluikhandel – Artikel 
54. 

Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 54 van de Overeenkomst van 
19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, in 
samenhang gelezen met artikel 71 van deze overeenkomst, zo moet begrepen worden dat 
het met zich meebrengt dat strafbare feiten van invoer en uitvoer van dezelfde verdovende 
middelen, indien zij in verschillende overeenkomstsluitende landen zijn begaan, als 
afzonderlijke strafbare feiten worden beschouwd zodat in elk van die 
overeenkomstsluitende landen vervolging mogelijk blijft, stelt het Hof een prejudiciële 
vraag aan het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen. (Artikelen 54 en 71 
Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 
1985; Art. 35 Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie.) 
16 mei 2006 P.2004.0265.N nr. 273 

Arbitragehof – Verplichting – Verschillende juridische toestand – Huur – 
Hoofdverblijfplaats – Echtgenoten samen titularis – Echtgenoot alleen titularis van de 
huurovereenkomst – Hof van Cassatie – Onderscheid. 

Het Hof van cassatie dient geen vraag, die tot staving van de grief van schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt voorgesteld, aan het Arbitragehof te stellen, 
wanneer het middel geen onderscheid aanklaagt dat wordt gemaakt tussen verschillende 
rechtsonderhorigen of categorieën van rechtsonderhorigen die zich in dezelfde juridische 
toestand bevinden maar wel tussen hen die zich in een andere juridische toestand 
bevinden, met name tussen, enerzijds, echtgenoten waarvan slechts één titularis van de 
huurovereenkomst van het goed dat als hoofdverblijfplaats van het gezin dient, en, 
anderzijds, echtgenoten die samen titularis zijn van die huurovereenkomst. (Art. 26, § 1, 
3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
26 mei 2006 C.2005.0150.F nr. 292 

Arbitragehof – Verplichting – Vraag met hetzelfde onderwerp als een vraag waarover 
reeds uitspraak is gedaan – Hof van Cassatie – Grenzen – Vroeger arrest. 

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen, 
die alleen tot doel heeft het Arbitragehof een vraag voor te leggen met hetzelfde 
onderwerp als een vraag waarover het reeds uitspraak heeft gedaan  (Art. 26, § 2 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
7 juni 2006 P.2006.0207.F nr. 314 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Rechtspunt waarover reeds 
uitspraak is gedaan – Verplichting tot het stellen van de vraag. 

Er is geen grond om aan het Hof van Justitie E.G. een rechtspunt voor te leggen dat het 
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reeds in vorige arresten heeft beslecht, ongeacht de aard van de rechtsplegingen die tot 
zijn rechtspraak hebben geleid en zelfs zonder dat de vragen waarover een geding wordt 
gevoerd strikt identiek zijn. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Rechtspunt waarover reeds 
uitspraak is gedaan – Verplichting tot het stellen van de vraag. 

Vermits het Hof van Justitie E.G. in vroegere arresten heeft geoordeeld dat, enerzijds, "het 
gemeenschapsrecht een nationale rechter niet gebiedt, nationale procedureregels die een 
beslissing kracht van gewijsde verlenen buiten toepassing te laten, ook al zou daardoor 
een schending van het gemeenschapsrecht door deze beslissing kunnen worden 
opgeheven", en, dat anderzijds, "de verplichting van het betrokken orgaan uit hoofde van 
artikel 10 EG, een in strijd met het gemeenschapsrecht tot stand gekomen definitieve 
beslissing opnieuw te onderzoeken, onder meer afhankelijk is gesteld van de voorwaarde 
dat bedoeld orgaan naar nationaal recht bevoegd is om op die beslissing terug te komen", 
is er geen grond om het aldus beslechte rechtspunt opnieuw aan het Hof van Justitie E.G. 
voor te leggen. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Arbitragehof – Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Vordering 
ingeleid vóór de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – 
Beoordeling door de rechter na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid – Geen verplicht voorafgaand eensluidend advies – Vordering ingeleid na 
de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Verplicht voorafgaand 
eensluidend advies – Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet – 
Stedenbouw. 

Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 198bis, Stedenbouwdecreet 1999, zoals 
ingevoegd bij artikel 11 van het decreet van 4 juni 2003, en geïnterpreteerd in die zin dat 
de rechter niet verplicht is de ingediende vorderingen die nog niet voor eensluidend 
advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor Herstelbeleid alsnog voor eensluidend 
advies voor te leggen aan de Hoge Raad, en samengelezen met artikel 149, § 1, van 
datzelfde decreet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat eruit volgt dat 
voor herstelvorderingen die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de bepalingen 
met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid maar 
waarover de rechter pas na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het 
eensluidend advies uitspraak doet, de verplichting van het voorafgaand eensluidend 
advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid niet van toepassing is, terwijl deze 
verplichting wel geldt voor herstelvorderingen die werden ingeleid na de 
inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het eensluidend advies van de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid en deze verplichting krachtens artikel 149, § 1, van 
datzelfde decreet een algemene draagwijdte heeft, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan 
het Arbitragehof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; 
Artikelen 149, § 1, eerste lid, en 198bis Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse 
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0543.N nr. 388 

Rechtbanken – Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting – Grenzen. 

Een rechtscollege kan de toepassing van een wettelijke norm weigeren wegens de 
strijdigheid met de grondwetsbepalingen waaraan het Arbitragehof de wet kan toetsen, 
zonder ter zake aan dat Hof een prejudiciële vraag te moeten stellen, indien het 
Arbitragehof die wettelijke norm reeds in antwoord op een prejudiciële vraag met een 
identiek onderwerp ongrondwettig heeft verklaard  (Art. 26, § 1, 3°, § 2, tweede lid, 2° 
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Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
20 oktober 2006 F.2005.0018.N nr. 498 

Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Vraag betreffende de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep – Hof van Cassatie – Verplichting voor het Hof. 

Wanneer in een cassatiemiddel, bij wijze van prejudiciële vraag, wordt aangevoerd dat 
artikel 235ter, § 6, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat tegen de controle van het 
vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling, in het kader van het 
onderzoek van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en 
infiltratie, geen rechtsmiddel openstaat, de artikelen 10 en 11, Grondwet schendt, moet het 
Hof van cassatie deze prejudiciële vraag, die betrekking heeft op de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep, stellen aan het Arbitragehof  (Art. 26 Bijzondere wet op het 
Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
31 oktober 2006 P.2006.0898.N nr. 534 

Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting – Wetten – Hof van Cassatie – Werking 
in de tijd. 

Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen wanneer de partij niet opkomt tegen een onderscheid dat voortvloeit uit de 
aangewezen wettelijke bepalingen, maar tegen de gevolgen die noodzakelijkerwijze 
voortvloeien uit de toepassing van de strafproceswet in de tijd  
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Arbitragehof – Verplichting voor het Hof van Cassatie – Ongelijke behandeling die niet 
voortvloeit uit de wetsbepalingen waarvan de schending aangevoerd wordt. 

Wanneer de door eiser aangeklaagde ongelijke behandeling niet voortvloeit uit de 
wetsbepaling waarvan de schending wordt aangevoerd, maar uit de omstandigheid dat het 
K.B. waarnaar de vraag verwijst niet toepasselijk is op personen die in het buitenland zijn 
opgesloten, behoort de voorgestelde vraag niet tot die welke aan het Arbitragehof moeten 
worden gesteld  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
8 november 2006 P.2006.0488.F nr. 545 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Niet ontvankelijk middel – 
Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verenigbaarheid – Europees aanhoudingsbevel – 
Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 – Gevolg – Niet–ontvankelijkheid die geen 
verband houdt met de regels die in de prejudiciële vraag worden bedoeld – Artikel 34.2, 
b, van het Verdrag betreffende de Europese Unie – Uitlevering. 

Wanneer de niet–ontvankelijkheid van het middel niet is afgeleid uit regels die de eiser 
aan het toezicht van het Arbitragehof of van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen wilde voorleggen, is er geen grond om de prejudiciële vraag die 
betrekking heeft op de verenigbaarheid van art. 34.2, b, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie met het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel, aan die gerechten voor te leggen. 
15 november 2006 P.2006.1401.F nr. 566 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Prejudiciële vraag – Arbitragehof – 
Europees aanhoudingsbevel – Voorwaarden – Gevolg – Dubbele strafbaarstelling – 
Uitlevering. 

De vaststelling van de eerste rechters dat de feiten bedoeld in het Europees 
aanhoudingsbevel dat tegen de eiser is uitgevaardigd, zowel in België als in de 
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Uitvaardigende Staat strafbaar zijn, maakt het middel irrelevant volgens welk de 
tenuitvoerlegging van dit bevel moet worden opgeschort totdat het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen zich uitspreekt over de afschaffing van het onderzoek naar de 
dubbele strafbaarstelling. 
15 november 2006 P.2006.1401.F nr. 566 

Arbitragehof – Verplichting – Vraag niet gesteund op een rechtsongelijkheid tussen twee 
categoriën van vergelijkbare  – Vraag gesteund op een hypothetische ongelijkheid – Hof 
van Cassatie – Grenzen. 

Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen wanneer die vraag geen rechtsongelijkheid betreft tussen twee categorieën van 
vergelijkbare beklaagden, maar berust op een hypothetische ongelijkheid tussen 
beklaagden die het gevolg is van de feitelijke omstandigheden van elke strafzaak  (Art. 
26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 november 2006 P.2006.1129.N nr. 606 

Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting – Vraag gesteund op een onjuiste 
onderstelling – Hof van Cassatie – Grenzen. 

Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen die gebaseerd is op een onjuiste onderstelling van het cassatiemiddel over de 
inhoud van het recht  (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 november 2006 P.2006.1129.N nr. 606 

Gevolg – Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Vraag gesteund op een onvolledige lezing 
van de bestreden beslissing. 

Het Hof van Cassatie dient geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen, 
wanneer die gesteund is op een onvolledige lezing van het bestreden arrest  (Art. 26 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 november 2006 P.2006.0863.N nr. 603 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Verplichting – Wijziging – Europese 
richtlijn 85/337/EEG – Vliegveld – Aanleg – Project – Europese Unie – Begrip – Hof van 
Cassatie. 

Wanneer het onderzoek van een middel de vragen doet rijzen of a) een overeenkomst 
tussen de overheid en een privéfirma die werd ondertekend opdat die firma zich zou 
kunnen vestigen op de gronden van een vliegveld met een start– en landingsbaan van 
meer dan 2100m, en die de nauwkeurige omschrijving bevat van de toekomstige 
infrastructuurwerken betreffende de baan zonder dat die wordt verlengd, en voorziet in de 
bouw van een controletoren om vluchten mogelijk te maken in de omstandigheden die zij 
omschrijft, b) of de aanpassingswerken aan de infrastructuur van een bestaande vliegveld 
om het aan te passen aan een geplande toename van nacht– en dagvluchten zonder 
verlenging van de start– en landingsbaan een project zijn in de zin van de richtlijn 
85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu–effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals zij van toepassing was vóór de 
wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997, c) of de 
Lidstaat, aangezien de geplande toename van de activiteit van een vliegveld niet 
rechtstreeks wordt bedoeld door de bijlagen bij de richtlijn 85/337/EEG, niettemin met die 
toename rekening moet houden wanneer hij het mogelijke milieu–effect onderzoekt van 
de wijzigingen in de infrastructuur van dat vliegveld teneinde die toename van de 
activiteit te kunnen opvangen, stelt het Hof die prejudiciële vragen aan het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen  
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14 december 2006 C.2004.0582.F nr. 650 

RADIO– EN TELEVISIEOMROEP 
Audiovisuele media – Antwoord reeds in de loop van de uitzending vermeld – Begrip – 
Recht tot antwoord. 

Een natuurlijke persoon die bij name is genoemd in een audiovisuele uitzending van 
periodieke aard, heeft niet het recht de uitzending te vorderen van een antwoord dat hij in 
de loop van die uitzending reeds heeft kunnen vermelden; de uitzending van een dergelijk 
antwoord kan worden geweigerd  (Artikelen 7, eerste lid, en 9 Wet 23 juni 1961.) 
26 juni 2006 C.2005.0570.F nr. 355 

RECHT VAN VERDEDIGING 

ALGEMEEN 
Verplichting – Schending – Onderzoeksrechter – Onderzoek – Persoon waartegen 
ernstige aanwijzingen van schuld bestaan – Verzuim van die verplichting – Verhoor. 

De wetgever heeft geen sanctie bepaald wanneer de onderzoeksrechter zijn plicht 
verzuimt om elke persoon te verhoren tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld 
bestaan; daarenboven is een dergelijk verzuim op zichzelf geen miskenning van het recht 
van verdediging  (Art. 61bis Wetboek van Strafvordering.) 
8 maart 2006 P.2005.1673.F nr. 134 

Toepasselijkheid – Begrip. 

Het recht van verdediging is een algemeen rechtsbeginsel dat voor alle gerechten van 
toepassing is, ook al heeft de wetgever de uitoefening ervan niet of slechts ten dele 
geregeld; het houdt in dat de partij de mogelijkheid moet hebben om tegenspraak te 
voeren tegen elk feit of elk stuk dat de beslissing van de rechter kan beïnvloeden  (Art. 2 
Gerechtelijk Wetboek.) 
30 juni 2006 C.2006.0298.F nr. 374 

Afwezigheid – Redenen – Rechterlijke beslissing. 

Uit het enkel feit dat een rechterlijke beslissing niet met redenen is omkleed kan geen 
schending van het recht van verdediging worden afgeleid  
8 september 2006 D.2005.0014.N nr. 399 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Hoger beroep – Devolutieve kracht – Eerste rechter – Heropening van het debat. 

Noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging noch artikel 6.1, 
E.V.R.M. worden geschonden door de appelrechter die op grond van de devolutieve 
kracht van het hoger beroep uitspraak doet over een betwisting waarvoor de eerste rechter 
enkel het debat had heropend. (Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0190.N nr. 10 

Ambtshalve aanvullen der redenen – Opdracht van de rechter. 

De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten 
onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben 
gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij 
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geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, 
dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het 
voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij het recht van 
verdediging van partijen eerbiedigt  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2004.0267.N nr. 155 

Ambtshalve aanvullen der redenen – Bevoegdheid van de rechter. 

De rechter miskent noch het beschikkingsbeginsel noch het recht van verdediging 
wanneer hij de door de partijen aangevoerde redenen ambtshalve aanvult en daarbij steunt 
op feiten die de partijen regelmatig aan zijn beoordeling hebben voorgelegd en door hen 
besproken konden worden  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
24 maart 2006 C.2005.0360.F nr. 173 

Beslissing over de strafvordering – Tegenstelbaarheid aan de partijen – Gezag van 
gewijsde – Later burgerlijk proces. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken belet niet dat een partij, in een later gevoerd 
burgerlijk proces, de gegevens kan betwisten die uit het strafproces zijn afgeleid, wanneer 
zij geen partij was in dat strafproces of daarin haar rechten en belangen niet vrij heeft 
kunnen doen gelden  
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Aard – Toepasselijkheid – Vervanging – Curator. 

De beslissing van de rechtbank van koophandel om een curator te vervangen is een 
rechtsprekende handeling, waarop het algemeen beginsel van het recht van verdediging 
van toepassing is  (Art. 31 Wet 8 aug. 1997.) 
30 juni 2006 C.2006.0298.F nr. 374 

Door de rechter vervangen redenen. 

Het arrest dat, door te steunen op feiten die tijdens een tegensprekelijk debat regelmatig 
ter beoordeling aan de appelrechter zijn voorgelegd, enkel de door de partijen 
aangevoerde redenen vervangt zonder enig ander geschil op te werpen waarvan de 
partijen het bestaan hebben uitgesloten, miskent noch het beschikkingsbeginsel, noch het 
recht van verdediging  (Art. 1138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0481.F nr. 483 

Niet aangevoerde reden – Bevoegdheden van de rechter. 

De rechter miskent het recht van verdediging van de eiser wanneer hij diens 
rechtsvordering verwerpt op een door de verweerder niet aangevoerde grond, zonder de 
eiser de gelegenheid te geven zijn verweermiddelen op dat punt voor te dragen  
23 november 2006 C.2006.0006.F nr. 595 

Algemeen beginsel van het recht van verdediging – Ambtshalve opgeworpen grond – 
Ontbreken van een debat op tegenspraak. 

Het recht van verdediging van de eiser wordt geschonden door de rechter die weigert op 
de vordering recht te doen zonder het middel waarop de verweerder zich niet beroepen 
heeft en dat de rechter ambtshalve opgeworpen heeft, aan de tegenspraak van de partijen 
te onderwerpen  
7 december 2006 C.2004.0501.F nr. 627 
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Rechtsgrond waarop partijen zich niet hebben beroepen – Geen gelegenheid tot 
tegenspraak – Opdracht van de rechter – Beslissing. 

De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd, 
zonder hen de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het recht van 
verdediging  
18 december 2006 S.2006.0068.F nr. 660 

STRAFZAKEN 
Voorlopige hechtenis – Herstel van vormverzuim door de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

Bij de handhaving van de voorlopige hechtenis kan het vormverzuim van de verwittiging 
van de verdachte en zijn raadman dat zich bij de raadkamer heeft voorgedaan, worden 
hersteld bij de rechtspleging in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling, 
zodat tevens de miskenning van het recht van verdediging wordt hersteld  (Art. 21, § 2 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 januari 2006 P.2005.1662.N nr. 5 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Inverdenkinggestelde die op de vlucht is en zich 
verborgen houdt – Regeling van de rechtspleging – Vertegenwoordiging. 

Een inverdenkinggestelde ziet niet af van zijn recht van verdediging alleen maar omdat hij 
op de vlucht is en zich verborgen houdt; artikel 223, Sv. staat hem toe om zich voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling te laten vertegenwoordigen met inachtneming van de 
regels die gelden inzake verschijning voor de raadkamer en het algemeen rechtsbeginsel 
van eerbiediging van het recht van verdediging is onlosmakelijk verbonden met de regels 
van de rechtspleging op tegenspraak die in dit artikel zijn bepaald; door in de 
vertegenwoordiging te voorzien heeft de wetgever gewild dat de vertegenwoordigde 
persoon zijn verweer daadwerkelijk kan voeren. 
11 januari 2006 P.2005.1544.F nr. 30 

Verzoek tot voeging van een ander strafdossier – Weigering. 

De rechter, die onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de gepastheid van 
een bijkomende onderzoeksmaatregel beoordeelt, miskent het recht van verdediging niet 
wanneer hij een voeging van een ander strafdossier afwijst omdat hij die maatregel niet 
nodig acht om tot zijn overtuiging te komen  
31 januari 2006 P.2005.0651.N nr. 61 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Europees aanhoudingsbevel – 
Algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging – 
Onderzoeksgerechten – Tenuitvoerlegging – Bericht om te verschijnen. 

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat eiser, die 
gehospitaliseerd is, en zijn raadsman, het bericht hebben ontvangen dat bij art. 17, § 3, 
eerste lid, Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, is bepaald, en zij 
niet op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling zijn verschenen, 
schendt het arrest van dit rechtscollege, dat in dergelijke omstandigheden de beroepen 
beschikking bevestigt, art. 17, § 3, eerste lid, en § 4, van de voormelde wet en miskent het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging. 
1 februari 2006 P.2006.0109.F nr. 66 

Feit niet onderworpen aan de tegenspraak van partijen – Toetsing door het Hof – 
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Beoordelingsvrijheid – Overtuiging van de rechter – Algemeen bekend feit – Bewijs – 
Algemeen – Strafvordering. 

Ofschoon de rechter geen rekening mag houden met feitelijke gegevens waarover de 
partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren en die hij slechts buiten het debat heeft 
vernomen, kan hij zijn overtuiging wel steunen op algemeen bekende feitelijke gegevens 
die op algemene ervaring berusten en die hij dus niet buiten het debat heeft moeten 
vernemen, aangezien die algemeen bekende feitelijke gegevens steeds tot het debat 
behoren juist omdat ze algemeen bekend zijn; het Hof gaat na of het door de rechter als 
algemeen bekend geoordeeld feit, wel als dusdanig kan worden beschouwd en of het geen 
bijzonder feit is dat de rechter noodzakelijk buiten het debat heeft vernomen  
7 februari 2006 P.2005.1375.N nr. 80 

Bijzondere verbeurdverklaring – Witgewassen vermogensvoordelen – Zaken die het 
voorwerp uitmaken van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° Sw. – 
Verplichte verbeurdverklaring – Witwas. 

De verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp van het 
misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is krachtens artikel 42, 1°, 
juncto 43 Strafwetboek verplicht; de beklaagde die weet dat hem dit misdrijf wordt 
telastegelegd weet vooraf dat dergelijke verbeurdverklaring in geval van 
schuldigverklaring verplicht moet worden uitgesproken en dient zich hierop dan ook te 
verdedigen. 
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Daders van eenzelfde misdrijf of van samenhangende misdrijven – Gelijktijdige 
vervolging voor dezelfde rechter. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging en het 
recht op een eerlijk proces dat in art. 6.1 van het E.V.R.M. is vastgelegd, leggen geen 
gelijktijdige vervolging op, voor dezelfde rechter, van alle daders van een zelfde misdrijf 
of van samenhangende misdrijven. 
5 april 2006 P.2006.0098.F nr. 203 

Beslissing over de strafvordering – Verweer door de beslissing verworpen – 
Tegenstelbaarheid aan een beklaagde die geen partij was in de zaak – Gezag van 
gewijsde. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken belet niet dat de beklaagde die geen partij was in de 
vroeger beslechte zaak, in een later strafproces de hem tenlastegelegde feiten kan 
aanvechten en te zijnen gunste een verweer mag aanvoeren dat verworpen werd door het 
vonnis waarin hij geen partij is  
19 april 2006 P.2005.1547.F nr. 220 

Verplichting – Afzonderlijke getuigenverklaring – Getuigenverhoor – Hof van assisen. 

Aangezien de verplichting voor het hof van assisen om de getuigen ieder afzonderlijk te 
horen niet substantieel is en evenmin op straffe van nietigheid is voorgeschreven, kan met 
het oog op een goede rechtsbedeling en met eerbiediging van het recht van verdediging, 
van die regel worden afgeweken. (Art. 317 Wetboek van Strafvordering.) 
19 april 2006 P.2006.0227.F nr. 224 

Getuigen aangebracht door een partij – Bewijs. 

Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, staat het de strafrechter vrij 
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zonder miskenning van het recht van verdediging zijn overtuiging te gronden op onder 
meer verklaringen van getuigen die in het aanvankelijk proces–verbaal niet worden 
vermeld, ook al zijn deze getuigen later aangebracht door een partij. 
25 april 2006 P.2005.1571.N nr. 235 

Witwassen van vermogensvoordelen – Delictomschrijving – Artikel 14.3.a I.V.B.P.R. – 
Vaststellen van de bestanddelen – Precisering van het basismisdrijf – Artikel 6.3.a, 
E.V.R.M. – Vereiste – Grenzen – Heling. 

Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek heeft tot voorwerp 
het verhelen van onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen door het plegen van een 
misdrijf en niet dit basismisdrijf zelf. Aan de vereisten van de artikelen 6.3.a E.V.R.M. en 
14.3.a I.V.B.P.R. is voldaan wanneer dit witwasmisdrijf nauwkeurig wordt omschreven, 
waaronder de illegale oorsprong van die vermogensvoordelen en de kennis hiervan door 
de dader, zonder dat het basismisdrijf zelf hoeft te worden omschreven of zelfs dat opgave 
ervan moet worden gedaan  
9 mei 2006 P.2006.0242.N nr. 263 

Douane en accijnzen – Opsporing en vaststelling van misdrijven – Douaneambtenaren. 

De loutere omstandigheid dat de douaneambtenaren belast zijn met de opsporing en 
vaststelling van misdrijven inzake douane en accijnzen doet geen afbreuk aan het recht 
van verdediging van de persoon die verdacht wordt van een misdrijf ter zake douane en 
accijnzen  (Artikelen 267 e.v. Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.) 
16 mei 2006 P.2006.0116.N nr. 275 

Inzage en afschriftname van het strafdossier – Afwezigheid van kopie – Regeling van de 
rechtspleging – Onderzoeksgerechten – Overtuigingsstukken. 

Het enkele feit dat een inverdenkinggestelde in het kader van de regeling van de 
rechtspleging geen kopie gekregen heeft van overtuigingsstukken levert geen miskenning 
van het recht van verdediging op wanneer de inverdenkinggestelde van die stukken inzage 
heeft kunnen hebben en ze zowel voor het onderzoeksgerecht als, in geval van verwijzing, 
voor de feitenrechter aan wie hij nog kopie van die stukken kan vragen, kan tegenspreken 
of zich erop kan beroepen. (Artikelen 127 en 223 Wetboek van Strafvordering.) 
30 mei 2006 P.2006.0362.N nr. 297 

Tergend en roekeloos hoger beroep – Beslissing over de strafvordering – Beklaagde of 
inverdenkinggestelde – Vrijheid in de organisatie van de verdediging. 

De vrijheid waarover elke beklaagde of inverdenkinggestelde beschikt bij de verdediging 
tegen een tegen hem ingestelde strafvordering, sluit elke sanctie uit wegens de wijze 
waarop hij deze verdediging organiseert en zijn rechtsmiddelen aanwendt. Het artikel 
1072bis, tweede, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, dat toepasselijk is in 
strafzaken, is derhalve niet van toepassing op het hoger beroep ingesteld door de 
beklaagde of een inverdenkinggestelde tegen een beslissing over een tegen hem ingestelde 
strafvordering  
6 juni 2006 P.2006.0462.N nr. 312 

Regelmatigheid – Verwijzing naar een proces–verbaal met feiten die het voorwerp van 
een afzonderlijke rechtspleging uitmaken – Veroordelend arrest. 

Wanneer een veroordelend arrest verwijst naar een proces–verbaal uit de stukken van de 
rechtspleging waarvan alle gegevens aan tegenspraak werden onderworpen, kan uit de 
omstandigheid alleen dat dit proces–verbaal feiten beschrijft die het voorwerp van een 
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afzonderlijke rechtspleging uitmaken, geen miskenning van het algemeen beginsel van de 
eerbiediging van het recht van verdediging worden afgeleid  
7 juni 2006 P.2006.0207.F nr. 314 

Observatie – Bijzondere opsporingsmethoden – Vertrouwelijk dossier – Geen inzage van 
het vertrouwelijk dossier – Inverdenkinggestelde – Onderzoek in strafzaken. 

Uit het feit dat alleen de procureur des Konings, de onderzoeksrechter en de kamer van 
inbeschuldigingstelling inzage hebben van het vertrouwelijk dossier dat bij art. 47septies, 
Sv., is bepaald, terwijl de inverdenkinggestelde dit recht niet heeft, kan geen schending 
van art. 5.4, E.V.R.M., en evenmin een miskenning van zijn recht van verdediging noch 
van zijn recht op een eerlijk proces worden afgeleid  (Art. 47septies Wetboek van 
Strafvordering; Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden.) 
7 juni 2006 P.2006.0795.F nr. 316 

Herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw – Sanctie – 
Redelijke termijn – Overschrijding. 

De beslissing om bij overschrijding van de redelijke termijn geen sanctie op te leggen aan 
de herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw, schendt noch 
artikel 6.1, E.V.R.M., noch artikel 14, I.V.B.P.R., en miskent evenmin het recht van 
verdediging. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

Voorlopige hechtenis – Proces–verbaal afkomstig uit ander strafdossier – Ernstige 
aanwijzingen van schuld – Handhaving. 

De enkele omstandigheid dat het onderzoeksgerecht dat beslist over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis van een verdachte zijn oordeel over het bestaan van ernstige 
aanwijzingen van schuld medesteunt op een verklaring van een derde welke is opgenomen 
in een proces–verbaal, afkomstig uit een ander strafdossier dat niet volledig in kopie bij 
het dossier van het gerechtelijk onderzoek is gevoegd, miskent het recht van verdediging 
van de verdachte niet  (Art. 22 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
20 juni 2006 P.2006.0825.N nr. 342 

Weigering – Verzoek tot het stellen van bijkomende onderzoeksmaatregelen – Niet 
pertinent – Getuigenverhoren – Vonnisgerechten. 

Noch het recht van verdediging, noch het recht op een eerlijk proces, verplichten de 
bodemrechter om onderzoeksmaatregelen te bevelen waarvan hij, in feite, heeft 
vastgesteld dat zij niet pertinent zijn  (Artikelen 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
6 september 2006 P.2006.0889.F nr. 394 

Witwassen van vermogensvoordelen – Kennis van de delictuele oorsprong of illegale 
herkomst van de vermogensvoordelen – Precieze oorsprong of herkomst niet gekend door 
het openbaar ministerie – Geen precisering of vermelding in de dagvaarding, 
rechtsvordering of oproeping – Heling. 

Daar het voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van artikel 505, 
eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek niet noodzakelijk vereist is dat de dader de precieze 
oorsprong of herkomst van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek kende of 
moest kennen, kan geen miskenning van het recht van verdediging, van de bewijslast in 
strafzaken of van het vermoeden van onschuld worden afgeleid uit het feit dat het 
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openbaar ministerie die precieze oorsprong evenmin kende en dus in zijn dagvaarding, 
rechtsvordering of oproeping niet kon vermelden aan welke misdrijven de beweerdelijk 
witgewassen gelden gerelateerd waren  
19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Rechtspleging voor het vonnisgerecht – Toelating tot inzage van het strafdossier – 
Weigering tot het afleveren van kopie van enkele stukken van het strafdossier. 

Dat een beklaagde in het kader van de behandeling van zijn zaak voor het vonnisgerecht 
geen kopie heeft gekregen van enkele stukken van het strafdossier, is geen miskenning 
van het recht van verdediging of van het algemeen rechtsbeginsel inzake de 
wapengelijkheid, noch een schending van de artikelen 6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of van 
artikel 297 Wetboek van Strafvordering, wanneer die beklaagde, zoals de appelrechters 
vaststellen, van die enkele stukken inzage heeft gekregen en deze alleszins tijdig heeft 
kunnen verifiëren, zodat hij ze derhalve voor de feitenrechter kan tegenspreken of zich 
erop kan beroepen. 
19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Termijn van dagvaarding – Niet–naleving van de termijn – Veroordeling op tegenspraak 
– Geldigheid – Strafvordering. 

Wanneer de zaak op tegenspraak is behandeld brengt de niet–naleving van de termijn van 
dagvaarding slechts de nietigheid van de veroordeling mee als het recht van verdediging 
is miskend  (Artikelen 145, 146, eerste lid, 174, tweede lid, en 182 Wetboek van 
Strafvordering.) 
26 september 2006 P.2006.0373.N nr. 436 

Eerbiediging – Vermoeden van onschuld – Motivering – Onderzoeksgerechten. 

Aangezien de bewijslast van de schuld bij de vervolgende partij ligt, kan uit de 
omstandigheid alleen dat de appelrechters stellen dat het niet aan de inverdenkinggestelde 
stond om zijn onschuld aan te tonen, geen miskenning van het vermoeden van onschuld 
noch van het recht van verdediging worden afgeleid. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Onderzoeksrechter – Eerbiediging – Vermoeden van onschuld – Bevestiging van de 
beschikking – Motivering – Onderzoeksgerechten. 

Het arrest dat de beschikking van de onderzoeksrechter regelmatig verklaart, waarvan uit 
geen enkele overweging blijkt dat eiser als schuldig aan te hem ten laste gelegde feiten 
werd voorgesteld, schendt het vermoeden van onschuld niet. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Onderzoeksrechter – Aanvullende onderzoeksverrichtingen – Onderzoeksmaatregel – 
Debat op tegenspraak – Beschikking. 

Artikel 61quinquies, Sv. bepaalt niet dat de onderzoeksrechter uitspraak doet over een 
vordering tot het stellen van een aanvullende onderzoekshandeling na een debat op 
tegenspraak. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Eerbiediging – Eerlijk proces. 

Wanneer eiser vrij uitleg heeft kunnen geven over alle gegevens die hij tegen de 
verweerders aanbracht, werden zijn recht van verdediging en, met name, zijn recht op een 
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eerlijk proces, dat door artikel 6, E.V.R.M. is gewaarborgd, niet miskend. 
11 oktober 2006 P.2005.1684.F nr. 477 

Afwezigheid van kennisgeving – Beslag – Onderzoek in strafzaken. 

De afwezigheid van enige kennisgeving van doorgevoerde beslagmaatregelen vormt op 
zich geen miskenning van de rechten van verdediging. (Artikelen 28sexies, 35, 35ter, 37, 
61quater en 89 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 

Onderzoeksgerecht – Verdachte – Afwezigheid van voorafgaande inverdenkingstelling 
door de onderzoeksrechter – Gerechtelijk onderzoek – Verwijzing naar het vonnisgerecht. 

De afwezigheid van voorafgaande inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter van 
een verdachte die door het onderzoeksgerecht naar het vonnisgerecht wordt verwezen 
heeft niet de niet–ontvankelijkheid van de vervolging tot gevolg; de regelmatigheid van 
de rechtspleging komt slechts in het gedrang in zoverre het recht van verdediging van de 
verwezene daardoor miskend of beperkt wordt  (Artikelen 61bis, 129 en 130 Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Procedurele garanties – Niet–naleving – Beslag – Onderzoek in strafzaken. 

De naleving van de procedurele garanties die bij de inbeslagname in overeenstemming 
met artikel 1 Eerste Aanvullend E.V.R.M.–Protocol van 20 maart 1952 bij wet zijn 
bepaald, zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid noch substantieel; de niet–
naleving ervan leidt alleen tot nietigheid wanneer daardoor het recht van verdediging 
wordt miskend  (Art. 1 Eerste Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.; 
Artikelen 35, 35ter, 37 en 89 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 

Voorlopige hechtenis – Draagwijdte – Inzage van het strafdossier – Videocassettes van de 
observatie – Handhaving – Onderzoeksgerechten – Overtuigingsstukken. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de overtuigingsstukken bij het dossier 
moeten worden gevoegd dat ter inzage van de inverdenkinggestelde moet worden 
gehouden vóór de verschijning in de raadkamer die uitspraak moet doen over de 
voorlopige hechtenis, of bij het dossier dat, bij hoger beroep, door de procureur des 
Konings aan de procureur–generaal moet worden overgezonden  
18 oktober 2006 P.2006.1312.F nr. 495 

Voorlopige hechtenis – Videocassettes van de observatie – Inzage van de 
overtuigingsstukken – Handhaving – Onderzoeksgerechten. 

De voorlopig gehechte inverdenkinggestelde of zijn raadsman kunnen om de overlegging 
verzoeken van de overtuigingsstukken indien zij dit nuttig achten voor de uitoefening van 
het recht van verdediging voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis. 
18 oktober 2006 P.2006.1312.F nr. 495 

Verstek van de partij tegen dewelke de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld – Gehele 
of gedeeltelijke niet inwilliging van de vordering – Geen voorafgaande mededeling aan 
eiser – Recht van verdediging van eiser – Burgerlijke rechtsvordering. 

De rechter die oordeelt dat de burgerlijke rechtsvordering, ingesteld tegen een partij die 
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verstek laat gaan, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk niet kan worden ingewilligd omdat hij 
op grond van de hem voorgelegde gegevens bepaalde aangevoerde feiten niet bewezen 
acht, is niet verplicht dit vooraf aan de eisende partij mee te delen; zulke afwijzing zonder 
voorafgaande mededeling houdt geen schending in van artikel 1138, 2°, Gerechtelijk 
Wetboek, noch miskenning van het recht van verdediging van de eisende partij  
14 november 2006 P.2006.0896.N nr. 559 

Artikel 6.1 – Samenstelling – Cumulatie van ambten – Hof van beroep – Miskenning – 
Voorwaarden – Raadsheer die als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak 
heeft gedaan – Artikel 6 – Onpartijdige rechter – Verdrag Rechten van de Mens – Eerlijk 
proces. 

De omstandigheid dat een voorzitter in de kamer van inbeschuldigingstelling en 
vervolgens in een correctionele kamer van datzelfde hof van beroep heeft gezeteld, kan 
een schending met zich meebrengen van art. 6.1 E.V.R.M., wanneer de vorige 
tussenkomst van de magistraat van die aard was of in een dergelijk stadium plaatsvond dat 
hij zich een mening over de grond van de zaak heeft moeten vormen; dat is niet het geval 
wanneer, rekening gehouden met de mate waarin de zaak bij hen aanhangig is gemaakt, 
de magistraat geen uitspraak heeft kunnen doen, noch over de aanwijzingen van schuld 
die de voorlopige hechtenis van de eiser kunnen verantwoorden, noch over de 
telastleggingen die van aard zijn om diens verwijzing naar het vonnisgerecht met redenen 
te omkleden  
15 november 2006 P.2006.1252.F nr. 565 

Voorlopige hechtenis – Geen voeging van de stukken – Cassatiemiddel – Handhaving – 
Onvolledig dossier. 

Een inverdenkinggestelde wiens voorlopige hechtenis door de kamer van 
inbeschuldigingstelling werd gehandhaafd, kan geen miskenning van zijn recht van 
verdediging aanvoeren wegens het vermeende ontbreken van stukken in het hem en zijn 
raadsman ter beschikking gestelde dossier, wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan niet blijkt dat hij voor de kamer van inbeschuldigingstelling de 
volledigheid en onpartijdigheid van het mondeling verslag van de onderzoeksrechter aan 
de raadkamer heeft betwist, noch dat hij hetzij het verhoor van die magistraat m.b.t. de 
stukken die zouden ontbreken, hetzij de voeging van die stukken, hetzij de verdaging van 
de zaak met het oog op de voeging en het onderzoek van die stukken, heeft gevorderd  
(Artikelen 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
22 november 2006 P.2006.1457.F nr. 593 

Getuige – Oordeel over de schuld – Mogelijkheid om dit oordeel op uitsluitende of 
beslissende wijze te steunen op de anonieme getuigenverklaring – Strafvordering – 
Anonieme getuige. 

Ofschoon de rechter in strafzaken, die anonieme getuigenissen die buiten het 
toepassingsgebied vallen van de artikelen 75bis, 75ter en 86bis tot 86quater Wetboek van 
Strafvordering in overweging neemt, zijn oordeel over de schuld van de beklaagde noch 
uitsluitend, noch op beslissende wijze op een dergelijke anonieme getuigenverklaring mag 
laten steunen, volgt uit geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling dat hij, bij 
ontstentenis van desbetreffende conclusie, gehouden is uitdrukkelijk vast te stellen dat hij 
die anonieme getuigenverklaring niet uitsluitend of niet op beslissende wijze in 
aanmerking heeft genomen  
19 december 2006 P.2006.1310.N nr. 665 
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TUCHTZAKEN 
Dossier – Verdwijning van stukken – Onderzoek van de tenlasteleggingen – Plicht van de 
rechter. 

Ook al kan de rechter, zonder het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, 
neergelegd in artikel 6.1, E.V.R.M., en zonder het recht van verdediging te schenden, 
uitspraak doen over een dossier waarvan bepaalde stukken verloren gegaan zijn, dan nog 
moet hij, indien die verdwijning de uitoefening van het recht van verdediging kan 
belemmeren, daarmee rekening houden bij het onderzoek van de tenlasteleggingen  
3 februari 2006 D.2004.0018.F nr. 73 

RECHTBANKEN 

ALGEMEEN 
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Beoordeling – Verwijzing – 
Onttrekking. 

Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die 
hij in beraad heeft genomen, kan het Hof, als het dit verzuim vaststelt en oordeelt dat de 
beslissing over het geschil in het belang van een goede rechtsbedeling niet langer mag 
uitblijven, hem de zaak onttrekken en ze verwijzen naar hetzelfde, anders samengestelde, 
rechtscollege  (Artikelen 648, 4°, 652 en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 januari 2006 C.2005.0541.F nr. 59 

Beoordelingscriteria – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek 
van een partij – Onttrekking aan de rechter. 

Het Hof van cassatie willigt het verzoek tot onttrekking van de zaak uitgaande van één der 
partijen in het belang van een goede rechtsbedeling in wanneer het vaststelt dat de rechter 
reeds meer dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad 
genomen heeft, en de zaak zelf geen bijzondere kenmerken vertoont die zouden kunnen 
verantwoorden dat de zaak zo lang in beraad werd gehouden. (Artikelen 648, 4°, en 652 
Gerechtelijk Wetboek.) 
9 februari 2006 C.2006.0029.N nr. 87 

Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Beoordeling – Onttrekking. 

Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende meer dan 
zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, kan het 
Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking nemen om te beoordelen of het 
belang van een goede rechtsbedeling die onttrekking rechtvaardigt  (Artikelen 648, 4°, 
652 en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
21 april 2006 C.2006.0132.F nr. 229 

Verzuim gedurende meer dan zes maanden om de zaak te berechten – Verzuimen. 

De term "verzuimen" in artikel 652 van het Gerechtelijk Wetboek mag niet in een 
tuchtrechtelijke betekenis worden opgevat en heeft niet de connotatie van een fout; het 
betekent "niet voldoen aan de verplichting om uitspraak te doen"  (Art. 652 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
9 juni 2006 C.2006.0240.F nr. 322 
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Verzuim gedurende meer dan zes maanden om de zaak te berechten – Beoordeling – 
Onttrekking. 

Wanneer het Hof kennis neemt van een verzoek dat ertoe strekt een zaak die een rechter 
in beraad genomen had aan hem te onttrekken omdat hij gedurende meer dan zes maanden 
verzuimt haar te berechten, kan het Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking 
nemen om te oordelen of die onttrekking het belang van een goede rechtsbedeling dient. 
(Artikelen 648, 4°, 652 en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
9 juni 2006 C.2006.0240.F nr. 322 

Verplichting om uitspraak te doen over alle punten van de vordering – Punt van de 
vordering – Artikel 1138, 3°, Ger.W. – Opdracht van de rechter. 

Het door een partij aan de rechter gedane verzoek om een onderzoeksmaatregel te 
bevelen, is geen punt van de vordering, in de zin van artikel 1138, 3°, Ger.W.  (Art. 1138, 
3° Gerechtelijk Wetboek.) 
13 september 2006 P.2006.0532.F nr. 411 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Arrondissementsrechtbank – Gezag van het rechterlijk gewijsde. 

De redenen van een vonnis van de arrondissementsrechtbank hebben, wat de beoordeling 
van het geschil zelf betreft, geen gezag van gewijsde ten aanzien van de rechter naar wie 
de vordering wordt verwezen  (Artikelen 23 en 660 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0080.N nr. 15 

Rechter in handelszaken – Vervanging – Rechtbank van koophandel – Verhindering – 
Samenstelling van het rechtscollege. 

De verhinderde rechter in handelszaken kan enkel vervangen worden door een 
plaatsvervangende rechter in handelszaken. (Art. 322, derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
23 februari 2006 C.2004.0530.N nr. 107 

Rechter in handelszaken – Vervanging – Advocaat – Rechtbank van koophandel – 
Verhindering – Samenstelling van het rechtscollege. 

Enkel in het geval dat een rechter in handelszaken onvoorzien afwezig is, kan de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel een op het tableau van de Orde ingeschreven 
advocaat die ten minste dertig jaar oud is aanwijzen om de verhinderde rechter te 
vervangen  (Art. 322, derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
23 februari 2006 C.2004.0530.N nr. 107 

Door partijen aangevoerde feiten en redenen – Ambtshalve aanvullen der redenen – 
Opdracht van de rechter. 

De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten 
onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben 
gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij 
geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, 
dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het 
voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij het recht van 
verdediging van partijen eerbiedigt  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2004.0267.N nr. 155 
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Conclusietermijnen – Artikel 747, § 2, Ger.W. – Strekking. 

Artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek heeft niet de strekking dat een partij die 
nalaat binnen de door de rechter bepaalde termijn een conclusie te nemen, hierdoor het 
recht verbeurt om binnen de voor haar bepaalde daaropvolgende termijn een conclusie te 
nemen  (Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2005.0442.N nr. 158 

Recht van verdediging – Ambtshalve aanvullen der redenen – Bevoegdheid van de rechter 
– Beschikkingsbeginsel. 

De rechter miskent noch het beschikkingsbeginsel noch het recht van verdediging 
wanneer hij de door de partijen aangevoerde redenen ambtshalve aanvult en daarbij steunt 
op feiten die de partijen regelmatig aan zijn beoordeling hebben voorgelegd en door hen 
besproken konden worden  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
24 maart 2006 C.2005.0360.F nr. 173 

Onderwerp – Bedongen interesten – Verlaging – Gevolgen – Vordering in rechte. 

Door te beslissen de gevorderde bedongen interesten te verlagen tot de wettelijke 
rentevoet wijzigt de rechter het onderwerp van de vordering  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk 
Wetboek.) 
31 maart 2006 C.2004.0257.F nr. 187 

Niet gevorderde zaken – Recht – Bestaan – Verbod om uitspraak te doen – 
Maatschappelijke hulp – Geschil – Begrip – Arbeidsgerechten – Omvang. 

De rechter aan wie een geschil wordt voorgelegd dat niet beperkt was tot de vraag of het 
recht op maatschappelijke hulp op een welbepaalde datum bestond maar zich uitstrekte tot 
de vraag of dat recht vanaf die datum bestond, en die uitspraak doet over het bestaan van 
dat recht na die datum, doet geen uitspraak over niet gevorderde zaken  (Art. 1138, 2° 
Gerechtelijk Wetboek.) 
22 mei 2006 S.2005.0070.F nr. 285 

Overeenkomst – Bevoegdheid van de rechter – Betalingsfaciliteiten – Verbindende kracht. 

Door het toestaan van betalingsfaciliteiten, dat een uitzondering vormt op het beginsel van 
de verbindende kracht van overeenkomsten, hetwelk ook geldt voor de rechter, kan deze 
de schuldenaar uitstel van betaling verlenen, maar kan hij hem niet van zijn verplichting 
tot betaling ontslaan  
15 juni 2006 C.2005.0115.N nr. 332 

Wettigheid – Administratieve handeling – Opportuniteit – Toetsing. 

Het staat de hoven en rechtbanken niet de opportuniteit te beoordelen van een 
administratieve handeling waarop een vordering, een verweer of een exceptie berust, maar 
ze hebben daarentegen de bevoegdheid en de plicht de interne en externe wettigheid ervan 
te toetsen alvorens eraan uitwerking te verlenen  (Art. 159 Grondwet 1994.) 
16 juni 2006 C.2005.0287.F nr. 334 

Recht van verdediging – Door de rechter vervangen redenen – Beschikkingsbeginsel. 

Het arrest dat, door te steunen op feiten die tijdens een tegensprekelijk debat regelmatig 
ter beoordeling aan de appelrechter zijn voorgelegd, enkel de door de partijen 
aangevoerde redenen vervangt zonder enig ander geschil op te werpen waarvan de 
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partijen het bestaan hebben uitgesloten, miskent noch het beschikkingsbeginsel, noch het 
recht van verdediging  (Art. 1138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0481.F nr. 483 

Opdracht – Deskundigenonderzoek – Rechtsmacht. 

Een door de rechter bevolen deskundigenonderzoek mag enkel tot doel hebben feitelijke 
vaststellingen te doen of technisch advies te geven, maar niet advies te geven over de 
gegrondheid van de vordering zelf  (Artikelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek.) 
10 november 2006 C.2006.0274.N nr. 554 

Gevolg – Conclusies neergelegd buiten de termijn – Conclusietermijnen – Dagstelling 
artikel 751, Ger.W. – Verwijzing naar de rol – Nieuwe dagstelling artikel 750, Ger.W.. 

Wanneer na dagstelling overeenkomstig artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek er 
buiten de in die dagstelling verleende termijn een conclusie werd neergelegd, dient de 
rechter die nadien op grond van een dagstelling overeenkomstig artikel 750 van het 
Gerechtelijk Wetboek kennis van de zaak neemt, die buiten de termijn van de dagstelling 
overeenkomstig artikel 751 neergelegde conclusie, niet ambtshalve uit het debat te weren  
(Artikelen 750 en 751 Gerechtelijk Wetboek.) 
17 november 2006 C.2005.0204.N nr. 572 

Recht van verdediging – Niet aangevoerde reden – Bevoegdheid van de rechter. 

De rechter miskent het recht van verdediging van de eiser wanneer hij diens 
rechtsvordering verwerpt op een door de verweerder niet aangevoerde grond, zonder de 
eiser de gelegenheid te geven zijn verweermiddelen op dat punt voor te dragen  
23 november 2006 C.2006.0006.F nr. 595 

Drager – Mededeling – Begrip – Conclusies. 

Alle conclusies worden aan de tegenpartij of aan haar advocaat gezonden, terzelfdertijd 
als zij ter griffie worden neergelegd; die bepaling sluit niet uit dat die mededeling door 
toedoen van een drager geschiedt. (Art. 745, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
4 december 2006 S.2006.0046.F nr. 619 

Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging – Ambtshalve opgeworpen 
grond – Ontbreken van een debat op tegenspraak. 

Het recht van verdediging van de eiser wordt geschonden door de rechter die weigert op 
de vordering recht te doen zonder het middel waarop de verweerder zich niet beroepen 
heeft en dat de rechter ambtshalve opgeworpen heeft, aan de tegenspraak van de partijen 
te onderwerpen  
7 december 2006 C.2004.0501.F nr. 627 

Rechtsgedingen – In de overeenkomst aangewezen gerecht – Goederenvervoer – 
Bevoegdheid – Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag – Wegvervoer – Plaatselijke 
bevoegdheid. 

Wanneer de partijen in hun overeenkomst een bepaald gerecht hebben aangewezen, sluit 
dit niet uit dat het geschil door een eiser kan worden gebracht voor één van de andere in 
artikel 31, eerste lid, van het CMR–Verdrag bedoelde gerechten  (Art. 31, eerste lid 
Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.).) 
8 december 2006 C.2006.0005.N nr. 632 
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STRAFZAKEN 
Rechter op verwijzing – Wettigheid – Cassatie – Rechter die aangewezen werd om een 
wettig verhinderde rechter te vervangen bij de uitspraak van de vernietigde beslissing – 
Zelfde rechter die na vernietiging van de beslissing als verwijzingsrechter zetelt – 
Samenstelling van de zetel. 

De regel vervat in, onder meer de artikelen 214, 427 tot 429 Wetboek van Strafvordering 
en 1110 Gerechtelijk Wetboek, krachtens dewelke de rechter die heeft deelgenomen aan 
een vernietigde beslissing geen zitting kan houden in het gerecht dat, na cassatie, opnieuw 
uitspraak doet, houdt enkel in dat de rechter die na cassatie uitspraak doet, geen kennis 
van de zaak mag genomen hebben en niet mag deelgenomen hebben aan het beraad dat tot 
de vernietigde beslissing heeft geleid; niets belet derhalve de rechter, die, met toepassing 
van artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, aangewezen is om een rechter die 
deelgenomen heeft aan de vernietigde beslissing bij de uitspraak te vervangen, zonder 
evenwel bij die gelegenheid zelf van de zaak kennis te hebben genomen, later, na de 
vernietiging van die beslissing, in de zaak ten gronde te zetelen  
17 januari 2006 P.2005.1342.N nr. 40 

Feit niet onderworpen aan de tegenspraak van partijen – Beoordelingsvrijheid – 
Overtuiging van de rechter – Bewijs – Strafvordering – Grenzen. 

Ofschoon de rechter geen rekening mag houden met feitelijke gegevens waarover de 
partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren en die hij slechts buiten het debat heeft 
vernomen, kan hij zijn overtuiging wel steunen op algemeen bekende feitelijke gegevens 
die op algemene ervaring berusten en die hij dus niet buiten het debat heeft moeten 
vernemen, aangezien die algemeen bekende feitelijke gegevens steeds tot het debat 
behoren juist omdat ze algemeen bekend zijn; het Hof gaat na of het door de rechter als 
algemeen bekend geoordeeld feit, wel als dusdanig kan worden beschouwd en of het geen 
bijzonder feit is dat de rechter noodzakelijk buiten het debat heeft vernomen  
7 februari 2006 P.2005.1375.N nr. 80 

Toetsing door het Hof – Beoordelingsvrijheid – Overtuiging van de rechter – Algemeen 
bekend feit – Bewijs – Strafvordering. 

Ofschoon de rechter geen rekening mag houden met feitelijke gegevens waarover de 
partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren en die hij slechts buiten het debat heeft 
vernomen, kan hij zijn overtuiging wel steunen op algemeen bekende feitelijke gegevens 
die op algemene ervaring berusten en die hij dus niet buiten het debat heeft moeten 
vernemen, aangezien die algemeen bekende feitelijke gegevens steeds tot het debat 
behoren juist omdat ze algemeen bekend zijn; het Hof gaat na of het door de rechter als 
algemeen bekend geoordeeld feit, wel als dusdanig kan worden beschouwd en of het geen 
bijzonder feit is dat de rechter noodzakelijk buiten het debat heeft vernomen  
7 februari 2006 P.2005.1375.N nr. 80 

Voorlopige hechtenis – Artikel 5 – Toezicht – Uitlevering – Redelijke termijn – Artikel 5.3 
– Verdrag Rechten van de Mens. 

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen in zake voorlopige hechtenis moeten alleen 
toezicht uitoefenen op de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3 van het 
Verdrag is gewaarborgd, voor de voorlopige hechtenis die op Belgisch grondgebied is 
ondergaan sinds de aflevering van de titel waarop zij is gegrond. 
8 maart 2006 P.2006.0341.F nr. 138 

Stukken betreffende de persoonlijkheid van de minderjarige en het milieu waarin hij leeft 
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– Uithandengeving van de zaak – Verbod om deze stukken voor te leggen aan het 
bevoegde gerecht – Minderjarige dader – Misdrijf – Dossier van de Jeugdrechtbank. 

Ingevolge artikel 55, derde lid, Wet Jeugdbescherming, dat bepaalt dat de stukken die 
betrekking hebben op de persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij 
leeft, noch aan hem noch aan de burgerlijke partij mogen medegedeeld worden, is het 
uitgesloten dat, in geval de zaak met toepassing van artikel 38, eerste lid, van deze wet, uit 
handen gegeven wordt, die stukken, samen met het dossier in de zaak betreffende het als 
misdrijf omschreven feit dat de minderjarige wordt ten laste gelegd, voorgelegd worden 
aan het gerecht dat volgens het gemene recht bevoegd is. Deze regel betreft evenwel enkel 
de stukken met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu van de minderjarige, die in 
het kader van de procedure voor de jeugdrechtbank werden opgesteld met toepassing van 
artikel 50 van de Wet Jeugdbescherming. Het opzet van deze onderzoeken is immers de 
jeugdrechter zo volledig mogelijk in te lichten met het oog op een oordeelkundige 
toepassing van de Wet Jeugdbescherming. Dit opzet bestaat daarentegen niet voor stukken 
met betrekking tot de persoonlijkheid van een minderjarige, die op verzoek van de 
verdediging van die minderjarige werden opgesteld teneinde te dienen voor het gerecht 
bevoegd volgens het gemene recht. Voor dergelijke onderzoeken en getuigenissen bestaat 
het in artikel 55, derde lid, Wet jeugdbescherming bedoelde verbod derhalve niet  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Niet gevorderde zaken – Gevorderde zaken – Wettigheid – Burgerlijke partij – 
Schadevergoeding – Bedragen vermeerderd met conpensatoire interest – Verweer alleen 
over de rentevoet – Opschorting van de compensatoire interest gedurende een tijdvak – 
Conclusie – Begrip – Vonnis – Beklaagde. 

Wanneer de burgerlijke partij eist dat de beklaagde zou worden veroordeeld om haar bij 
wijze van schadevergoeding verscheidene bedragen te betalen, vermeerderd met 
compensatoire en moratoire interesten tegen de wettelijke rentevoet, naargelang het geval 
vanaf de datum van het ongeval, vanaf een gemiddelde datum of vanaf de 
consolidatiedatum, en de voormelde beklaagde, in zijn conclusie, alleen aanvoert dat de 
interestvoet op 5% dient te worden vastgelegd werpt de rechter tussen de partijen een 
geschil op dat zij in hun conclusies hadden uitgesloten en schendt bijgevolg art. 1138, 2°, 
Ger.W., wanneer hij de burgerlijke partij een gebrek aan benaarstiging verwijt bij het in 
staat stellen van de zaak en derhalve de loop van de compensatoire interest die hij toekent 
op het bedrag tot betaling waarvan hij de beklaagde veroordeelt, gedurende een bepaald 
tijdvak opschort  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
22 maart 2006 P.2005.0987.F nr. 167 

Beschikking tot verwijzing – Bevoegdheid. 

Een beschikking tot verwijzing maakt de zaak aanhangig bij de bodemrechter, in zoverre 
zij geen onwettigheid inzake bevoegdheid bevat; zij blijft al haar gevolgen behouden 
zolang zij door het Hof van Cassatie niet is vernietigd  
5 april 2006 P.2006.0322.F nr. 205 

Verwerping van het verzoek tot behandeling van de zaak met gesloten deuren – 
Openbaarheid van de terechtzittingen – Vorm. 

Wanneer het vonnisgerecht, gelast met vervolgingen gegrond op de artikelen 372 tot 378 
Sw., een verzoek tot behandeling met gesloten deuren verwerpt en beslist dat de 
terechtzitting openbaar blijft, moet zijn desbetreffende beslissing geen vonnis of een arrest 
uitmaken. (Art. 190, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
3 mei 2006 P.2006.0299.F nr. 255 
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Gesloten deuren – Openbaarheid van de terechtzittingen – Vorm – Beslissing. 

Wanneer het vonnisgerecht met toepassing van art. 190, eerste lid, Sv., beveelt dat de 
zaak met gesloten deuren wordt behandeld indien een van de partijen of het slachtoffer het 
vraagt, namelijk met het oog op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, kan die 
beslissing zowel uit het proces–verbaal van de terechtzitting als uit de beslissing op de 
strafvordering blijken en moet ze dus geen afzonderlijk vonnis of arrest uitmaken  
3 mei 2006 P.2006.0299.F nr. 255 

Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Samenstelling – Wettigheid – Cumulatie van 
ambten – Hof van beroep – Raadsheer die als lid van de K.I., op grond van artikelen 
235ter en 235quater Sv. heeft  – Artikel 292, Ger.W.. 

Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek vindt geen toepassing in het geval dat een magistraat, 
nadat hij voordien in dezelfde zaak, als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, over 
de regelmatigheid van de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden op grond van art. 
235 ter en 235 quater Wetboek van Strafvordering heeft geoordeeld, als lid van de 
correctionele kamer uitspraak moet doen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling. 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Rechtbanken – Samenstelling – Risico van kritiek wegens vorig optreden in dezelfde zaak 
– Magistraat. 

Het enkel risico dat een rechter wordt bekritiseerd wegens een vorig optreden in dezelfde 
zaak leidt niet tot de onverenigbaarheid. (Art. 292 Gerechtelijk Wetboek.) 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Adiëren van de strafrechter – Verwijzingsbeschikking of dagvaarding – Voorwerp – 
Aanhangigmaking. 

In correctionele– of politiezaken maakt de door een onderzoeksgerecht gewezen 
beschikking van verwijzing of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen, 
niet de daarin vermelde kwalificatie en omschrijving bij de vonnisgerechten aanhangig, 
maar de feiten zoals zij blijken uit de stukken van het gerechtelijk onderzoek of het 
opsporingsonderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking of de dagvaarding ten 
grondslag liggen  (Artikelen 129, eerste lid, 130, 160, en 182 Wetboek van 
Strafvordering.) 
5 september 2006 P.2006.0649.N nr. 389 

Kwalificatie en omschrijving van het strafbare feit – Verplichting van de strafrechter. 

De strafrechter moet aan het strafbare feit de juiste kwalificatie en omschrijving geven, en 
mag daartoe de vermeldingen van de telastlegging aanpassen, verbeteren of vervangen, op 
voorwaarde dat hij daarbij evenwel bij het gepleegde feit blijft, zoals het bepaald of 
bedoeld is in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt  
5 september 2006 P.2006.0649.N nr. 389 

Voorafgaande controle van de aanhangigmaking – Bevoegdheid. 

De strafrechter dient eerst te controleren of de zaak bij hem aanhangig is, en pas nadien of 
hij wel bevoegd is; aldus zal hij zich niet onbevoegd moeten verklaren voor een misdrijf 
dat niet bij hem aanhangig is gemaakt. 
6 september 2006 P.2006.0312.F nr. 391 
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Criminele zaken – Vrijwillige verschijning van de beklaagde – Aanhangigmaking. 

In criminele zaken is de vrijwillige verschijning van de beklaagde geen wijze van 
aanhangigmaking van de zaak bij de strafrechter  
6 september 2006 P.2006.0312.F nr. 391 

Gesloten deuren – Aanwezigheid van een derde – Openbaarheid van de terechtzittingen. 

Wanneer de voorzitter daarvoor de toestemming heeft gegeven en de beschuldigde 
daartegen geen enkel bezwaar heeft geuit, kan de toelating of handhaving, in de 
gerechtszaal, van een persoon, ook al heeft die geen uitstaans met het onderzoek van de 
zaak of de dienst van het hof, de verdediging geen nadeel berokkenen  
27 september 2006 P.2006.0857.F nr. 442 

Gesloten deuren – Voorrecht van de voorzitter – Openbaarheid van de terechtzittingen – 
Tenuitvoerlegging – Hof van assisen – Omvang. 

Het staat aan de voorzitter van het hof van assisen, die krachtens artikel 267, tweede lid, 
Sv., belast is met de handhaving van de orde ter terechtzitting, om het arrest ten uitvoer te 
doen leggen dat de behandeling met gesloten deuren beveelt. 
27 september 2006 P.2006.0857.F nr. 442 

Beslissing de deuren te sluiten – Niet–tenuitvoerlegging – Openbaarheid van de 
terechtzittingen. 

De behandeling met gesloten deuren waarom de beschuldigde zelf niet heeft verzocht, 
vermindert alleen maar de waarborgen die de openbaarheid van het debat hem biedt; uit 
de niet ten uitvoerlegging van die uitzonderlijke maatregel, vloeit dus geen enkele 
nietigheid voort waarop die beschuldigde zich zou kunnen beroepen. 
27 september 2006 P.2006.0857.F nr. 442 

Aard – Bijdrage tot financiering van het Slachtofferfonds. 

De verplichting om een bedrag te betalen bij wijze van bijdrage tot financiering van het 
Slachtofferfonds, die de rechter moet opleggen bij iedere veroordeling tot een criminele of 
correctionele hoofdstraf heeft een eigen aard en is geen straf zodat die bijdrage moet 
worden opgelegd zoals bepaald op de dag van de veroordeling en ongeacht de datum 
waarop het bestrafte misdrijf werd gepleegd  (Art. 29 Wet 1 aug. 1985.) 
3 oktober 2006 P.2006.0337.N nr. 455 

Behandeling ter terechtzitting – Onderzoeksmaatregelen – Verplichtingen van de rechter. 

Het cassatiemiddel dat aanvoert dat artikel 190, Sv., de strafrechter verplicht om "actief 
mee te zoeken naar de waarheid en zo nodig, ambtshalve of op verzoek van de partijen 
onderzoekshandelingen te verrichten om de waarheid te achterhalen", faalt naar recht. 
11 oktober 2006 P.2005.1684.F nr. 477 

Latere beslissing – Samenstelling van het rechtscollege – Wraking – Beslissing op 
verwijzing na vernietiging – Ander voorwerp – Ander geschil – Onderzoeksgerechten. 

De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 135, § 2, Sv. 
uitspraak doet, op verwijzing van het Hof na gedeeltelijke vernietiging, oefent haar 
rechtsmacht volledig uit, zodat het rechtscollege dat later uitspraak heeft gedaan over 
nieuwe elementen die eigen zijn aan het verloop van het proces, geen kennis heeft 
genomen van hetzelfde geschil in de zin van artikel 828, 9°, Ger.W.  
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11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Beoordeling van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en  
– Artikelen 189ter en 235ter, Sv. – Bestaan van het vertrouwelijk dossier bedoeld in de 
artikelen 47septies of 47novies, Sv. – Voorwaarde. 

De controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en 
infiltratie op grond van de artikelen 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering heeft 
enkel betrekking op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie die, in 
toepassing van de wetten van 6 januari 2003 en 27 december 2005, aanleiding gegeven 
hebben tot het opstellen van een vertrouwelijk dossier, bedoeld in de artikelen 47septies 
of 47novies, Wetboek van Strafvordering. 
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Draagwijdte – Beslissing tot uit handen geven van de jeugdrechtbank – Verplichting van 
de vonnisrechter – Omschrijving van het strafbaar feit – Zaak aanhangig gemaakt 
ingevolge verwijzing door het onderzoeksgerecht – Belang van het kind. 

De beslissing waarbij de jeugdrechter een zaak uit handen geeft, of een 
verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht omschrijven het feit slechts voorlopig 
en het staat de vonnisrechter, met eerbiediging van het recht van verdediging, aan het feit 
zijn juiste omschrijving te geven; het belang van het kind doet hieraan geen afbreuk  
(Artikelen 129 en 130 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 38, 50, § 1, vierde lid en 
50, §§ 2 en 3 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.) 
31 oktober 2006 P.2006.0890.N nr. 529 

Draagwijdte – Omschrijving van het strafbaar feit door de Jeugdrechtbank – Verplichting 
van de vonnisrechter – Zaak aanhangig gemaakt na uithandengeving door de 
jeugdrechtbank – Belang van het kind. 

De beslissing waarbij de jeugdrechter een zaak uit handen geeft, of een 
verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht omschrijven het feit slechts voorlopig 
en het staat de vonnisrechter, met eerbiediging van het recht van verdediging, aan het feit 
zijn juiste omschrijving te geven; het belang van het kind doet hieraan geen afbreuk  
(Artikelen 129 en 130 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 38, 50, § 1, vierde lid en 
50, §§ 2 en 3 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.) 
31 oktober 2006 P.2006.0890.N nr. 529 

Verstek van de partij tegen dewelke de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld – Taak 
van de rechter. 

Nu verstek vanwege een partij een wijze is van betwisting voeren, moet de rechter ook bij 
verstek van de partij tegen dewelke een burgerlijke rechtsvordering is ingesteld, die 
vordering nauwkeurig onderzoeken  
14 november 2006 P.2006.0896.N nr. 559 

Verstek van de partij tegen dewelke de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld – Gehele 
of gedeeltelijke niet inwilliging van de vordering – Geen voorafgaande mededeling aan 
eiser – Artikel 1138, 2°, Ger.W.. 

De rechter die oordeelt dat de burgerlijke rechtsvordering, ingesteld tegen een partij die 
verstek laat gaan, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk niet kan worden ingewilligd omdat hij 
op grond van de hem voorgelegde gegevens bepaalde aangevoerde feiten niet bewezen 
acht, is niet verplicht dit vooraf aan de eisende partij mee te delen; zulke afwijzing zonder 
voorafgaande mededeling houdt geen schending in van artikel 1138, 2°, Gerechtelijk 
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Wetboek, noch miskenning van het recht van verdediging van de eisende partij  
14 november 2006 P.2006.0896.N nr. 559 

Samenstelling – Cumulatie van ambten – Hof van beroep – Artikel 292, Ger.W. – 
Raadsheer die als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan – 
Begrip – Strafvordering. 

De omstandigheid dat een voorzitter in de kamer van inbeschuldigingstelling heeft 
gezeteld en vervolgens in een correctionele kamer van hetzelfde hof van beroep, is geen 
uitoefening van verschillende ambten in dezelfde zaak, aangezien het rechterlijk ambt van 
de interveniënt hetzelfde is gebleven  (Art. 292 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 november 2006 P.2006.1252.F nr. 565 

Cassatieberoep – Rechter op verwijzing – Arrest – Vernietiging – Hof van beroep – 
Bevoegdheid – Verwijzing na cassatie. 

De appelrechter naar dewelke een zaak bij een arrest van het Hof gewezen op het 
cassatieberoep van een partij, verwezen is, is bevoegd kennis te nemen van de zaak 
binnen de perken van de vernietiging en eigent zich niet de bevoegdheid toe van een 
andere rechter  
5 december 2006 P.2006.1305.N nr. 625 

TUCHTZAKEN 
Afwezigheid – Samenstelling – Orde der dierenartsen – Vaststelling – Gemengde raad 
van beroep – Belet. 

De wettelijke bepalingen betreffende de samenstelling van de Nederlandstalige gemengde 
raad van beroep van de Orde der dierenartsen houden niet de verplichting in hetzij in 
diens beslissing hetzij in het proces–verbaal van de terechtzitting waarop de zaak is 
behandeld en berecht, vast te stellen dat een gewoon lid wettig belet of gerechtvaardigd 
afwezig is, zoals wordt vermoed. (Art. 12 Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der 
dierenartsen.) 
27 oktober 2006 D.2005.0028.N nr. 520 

RECHTEN VAN DE MENS 

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
Onpartijdigheid – Onafhankelijkheid – Samenstelling – Raad van beroep – Orde van 
Advocaten – Tuchtzaken. 

Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten is 
samengesteld uit vier advocaten en een magistraat valt niet af te leiden dat dit 
rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6, § 1, E.V.R.M., 
noch dat het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter geschonden 
wordt  (Art. 473 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 D.2005.0005.N nr. 11 

Hoger beroep – Burgerlijke zaken – Devolutieve kracht – Eerste rechter – Heropening 
van het debat. 

Noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging noch artikel 6.1, 
E.V.R.M. worden geschonden door de appelrechter die op grond van de devolutieve 
kracht van het hoger beroep uitspraak doet over een betwisting waarvoor de eerste rechter 
enkel het debat had heropend. (Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
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5 januari 2006 C.2005.0190.N nr. 10 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de regelmatigheid van de 
rechtspleging – Controle van de regelmatigheid van de observatie en infiltratie bij het 
afsluiten van het opsporings– of gerechtelijk onderzoek – Controle aan de hand van het 
vertrouwelijk dossier – Onderzoek in strafzaken. 

Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op 
vordering van het openbaar ministerie, alleen tot de controle van de regelmatigheid van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk 
dossier verplicht bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek, alvorens het openbaar 
ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat, en op het ogenblik dat de 
onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings overzendt krachtens artikel 
127, § 1, eerste lid, van dit wetboek, is in overeenstemming met artikel 6 E.V.R.M., dat 
alleen vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijke dossier de wettigheid van de 
observatie of infiltratie zou onderzoeken, uit voormelde verdragsbepaling volgt niet dat 
dit nazicht moet geschieden telkens wanneer de inverdenkinggestelde daarom verzoekt  
24 januari 2006 P.2006.0082.N nr. 52 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoenbaarheid – Onderzoek van de 
regelmatigheid van de rechtspleging – Controle van de regelmatigheid van de observatie 
en infiltratie bij het afsluiten van het opsporings– of gerechtelijk onderzoek – Controle 
aan de hand van het vertrouwelijk dossier – Artikel 235ter Sv. – Onderzoek in strafzaken. 

Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op 
vordering van het openbaar ministerie, alleen tot de controle van de regelmatigheid van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk 
dossier verplicht bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek, alvorens het openbaar 
ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat, en op het ogenblik dat de 
onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings overzendt krachtens artikel 
127, § 1, eerste lid, van dit wetboek, is in overeenstemming met artikel 6 E.V.R.M., dat 
alleen vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijke dossier de wettigheid van de 
observatie of infiltratie zou onderzoeken, uit voormelde verdragsbepaling volgt niet dat 
dit nazicht moet geschieden telkens wanneer de inverdenkinggestelde daarom verzoekt  
24 januari 2006 P.2006.0082.N nr. 52 

Dossier – Eerlijke behandeling van de zaak – Verdwijning van stukken – Onderzoek van 
de tenlasteleggingen – Plicht van de rechter – Tuchtzaken. 

Ook al kan de rechter, zonder het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, 
neergelegd in artikel 6.1, E.V.R.M., en zonder het recht van verdediging te schenden, 
uitspraak doen over een dossier waarvan bepaalde stukken verloren gegaan zijn, dan nog 
moet hij, indien die verdwijning de uitoefening van het recht van verdediging kan 
belemmeren, daarmee rekening houden bij het onderzoek van de tenlasteleggingen  
3 februari 2006 D.2004.0018.F nr. 73 

Polygraaftest – Vermoeden van onschuld – Miskenning. 

Wanneer de inverdenkinggestelde zich, na van de speurders alle nodige uitleg te hebben 
gekregen, zonder enige dwang of druk aan de polygraaftest onderwerpt, miskent die 
bijzondere ondervragingsmethode het vermoeden van onschuld niet  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 
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Toepasselijkheid – Europees aanhoudingsbevel – Uitlevering – Tenuitvoerlegging. 

Artikel 6, E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich uitspreken 
over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel  
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Europees aanhoudingsbevel – Uitlevering – Tenuitvoerlegging – Toepassing. 

Art. 6, E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich uitspreken 
over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, aangezien zij geen 
uitspraak moeten doen over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken  
1 maart 2006 P.2006.0280.F nr. 116 

Arrestatie – Voorwaarden – Beoordeling door de rechter – Uitlevering – Criteria. 

De rechter die onaantastbaar oordeelt of een gearresteerde onverwijld en in een taal welke 
hij verstaat, op de hoogte werd gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle 
beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht, kan hierbij rekening houden met alle 
omstandigheden waaruit blijkt dat de gearresteerde reeds eerder feitelijk op de hoogte was 
van een buitenlands bevel tot aanhouding. (Artikelen 5.1.f, en 5.2 Verdrag van 4 nov. 
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 3, 
vierde lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen.) 
7 maart 2006 P.2006.0316.N nr. 132 

Voorlopige hechtenis – Toezicht van de rechter – Uitlevering – Redelijke termijn. 

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen in zake voorlopige hechtenis moeten alleen 
toezicht uitoefenen op de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3 van het 
Verdrag is gewaarborgd, voor de voorlopige hechtenis die op Belgisch grondgebied is 
ondergaan sinds de aflevering van de titel waarop zij is gegrond. 
8 maart 2006 P.2006.0341.F nr. 138 

Uitlevering – Toepassing. 

Art. 5.3 E.V.R.M. is niet van toepassing op de persoon waartegen een 
uitleveringsprocedure loopt en wiens vrijheidsberoving in overeenstemming met 
paragraaf 1, f, van dit artikel is. 
8 maart 2006 P.2006.0341.F nr. 138 

Nationaal recht – Wet. 

In de zin van art. 7 van het Verdrag volgens welk niemand mag worden veroordeeld 
wegens een handelen of nalaten, dat ten tijde dat het geschiedde geen strafbaar feit naar 
nationaal of internationaal recht uitmaakte, staat het nationaal recht niet uitsluitend gelijk 
met de wet. 
8 maart 2006 P.2005.1556.F nr. 135 

Overtreding – Artikel 29, § 1, derde lid, Wegverkeerswet – Artikel 2, K.B. 22 dec. 2003 – 
Categorieën – Non–discriminatie. 

De bepalingen van de artikelen 29, § 1, derde lid, Wegverkeerswet en 2, K.B. 22 dec. 
2003 voorzien in geen verschillende behandeling van de rechtzoekenden. (Art. 29 Wetten 
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968; Art. 2 K.B. 22 dec. 2003.) 
8 maart 2006 P.2005.1556.F nr. 135 
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Mondeling karakter van het debat – Verbod om stukken betreffende de persoonlijkheid en 
het milieu van een minderjarige beschuldigde te gebruiken – Mogelijkheid voor het hof 
van assisen om te beslissen dat de jury met deze stukken geen rekening mag houden – 
Procedure ter zitting – Hof van assisen – Eerlijk proces. 

Het mondeling karakter van het debat voor het hof van assisen en het door artikel 55, Wet 
Jeugdbescherming opgelegde verbod om stukken die betrekking hebben op de 
persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij leeft aan hem of aan de 
burgerlijke partij mede te delen, verzetten zich niet ertegen dat het hof van assisen voor 
recht zegt dat de jury met de verwijderde stukken en de ter zitting mondeling afgelegde 
verklaringen van getuigen met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu van de 
minderjarige beschuldigde geen rekening mag houden; hierdoor worden noch de artikelen 
6 en 8, E.V.R.M., noch artikel 16, Verdrag voor de rechten van het kind geschonden. 
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Draagwijdte – Houding van de beklaagde – Redelijke termijn – Overschrijding – 
Beoordeling door de vonnisgerechten. 

De rechter oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn voor de berechting van de zaak, 
waarop elke beklaagde recht heeft, al dan niet is overschreden; hij mag daarbij rekening 
houden met de houding van de beklaagde, onder meer met zijn verzoek tot uitstel  
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Verschillende misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van 
hetzelfde misdadig opzet – Aanvang – Redelijke termijn. 

Wanneer de rechter, door een beoordeling in feite, vaststelt dat de verschillende 
misdrijven die bij hem aanhangig zijn, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn 
van hetzelfde misdadig opzet, begint de redelijke termijn voor het berechten van dit 
geheel van misdrijven pas op de dag waarop de vervolgde persoon verplicht wordt zich te 
verdedigen tegen het laatste feit dat de uitvoering vormt van dat opzet  
21 maart 2006 P.2005.1517.N nr. 162 

Recht op eerbiediging van het privé–, familie– en gezinsleven – Mondeling karakter van 
het debat – Verbod om stukken betreffende de persoonlijkheid en het milieu van een 
minderjarige beschuldigde te gebruiken – Mogelijkheid voor het hof van assisen om te 
beslissen dat de jury met deze stukken geen rekening mag houden – Procedure ter zitting 
– Hof van assisen. 

Het mondeling karakter van het debat voor het hof van assisen en het door artikel 55, Wet 
Jeugdbescherming opgelegde verbod om stukken die betrekking hebben op de 
persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij leeft aan hem of aan de 
burgerlijke partij mede te delen, verzetten zich niet ertegen dat het hof van assisen voor 
recht zegt dat de jury met de verwijderde stukken en de ter zitting mondeling afgelegde 
verklaringen van getuigen met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu van de 
minderjarige beschuldigde geen rekening mag houden; hierdoor worden noch de artikelen 
6 en 8, E.V.R.M., noch artikel 16, Verdrag voor de rechten van het kind geschonden. 
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Recht van verdediging – Bijzondere verbeurdverklaring – Witgewassen 
vermogensvoordelen – Zaken die het voorwerp uitmaken van het misdrijf van artikel 505, 
eerste lid, 2°, 3° en 4° Sw. – Verplichte verbeurdverklaring – Witwas – Strafzaken. 

De verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp van het 
misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is krachtens artikel 42, 1°, 
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juncto 43 Strafwetboek verplicht; de beklaagde die weet dat hem dit misdrijf wordt 
telastegelegd weet vooraf dat dergelijke verbeurdverklaring in geval van 
schuldigverklaring verplicht moet worden uitgesproken en dient zich hierop dan ook te 
verdedigen. 
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Toepasselijkheid – Onderzoeksgerechten – Eerlijk proces. 

Daar de beslissingen van de onderzoeksgerechten die de rechtspleging regelen, onder 
meer deze die een buitenvervolgingstelling of een ontslag van onderzoek bevelen, geen 
uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvervolging of over de vaststelling van 
burgerlijke rechten of verplichtingen, is het artikel 6,1 E.V.R.M. als dusdanig op die 
regeling van de rechtspleging niet toepasselijk  
4 april 2006 P.2005.1651.N nr. 196 

Daders van eenzelfde misdrijf of van samenhangende misdrijven – Gelijktijdige 
vervolging voor dezelfde rechter – Recht op een eerlijk proces. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging en het 
recht op een eerlijk proces dat in art. 6.1 van het E.V.R.M. is vastgelegd, leggen geen 
gelijktijdige vervolging op, voor dezelfde rechter, van alle daders van een zelfde misdrijf 
of van samenhangende misdrijven. 
5 april 2006 P.2006.0098.F nr. 203 

Verplichting – Gerecht waarnaar de zaak is verwezen – Vernietiging beperkt tot de straf – 
Verwijzing na cassatie – Redelijke termijn – Overschrijding – Onderzoek. 

Na een vernietiging die beperkt is tot de straf, van een beslissing die, na te hebben 
verklaard dat de duur van de vervolgingen de redelijke termijn niet had overschreden, 
heeft gezegd dat de telastleggingen bewezen zijn en de straffen heeft bevestigd die de 
eerste rechter aan de beklaagde heeft opgelegd, moet het gerecht op verwijzing 
onderzoeken, voor het tijdvak na de beslissing waarbij de telastleggingen bewezen zijn 
verklaard, of de redelijke termijn al dan niet is overschreden en, zo dit het geval is, de 
gevolgen daarvan wat betreft de toepassing van de straf beoordelen. (Artikelen 426 en 427 
Wetboek van Strafvordering.) 
26 april 2006 P.2006.0058.F nr. 240 

Aanvullend protocol – Retentierecht – Eigendom. 

De rechtmatige uitoefening van het retentierecht op goederen die niet toebehoren aan de 
schuldenaar van de retentor levert geen schending op van het recht op ongestoord genot 
van eigendom. (Art. 544 Burgerlijk Wetboek.) 
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over een verzoek tot invrijheidstelling – 
Toepassingsgebied. 

De artikelen 6.1, E.V.R.M. en 14.3, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling  
(Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend 
te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 27 Wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 
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Voorlopige hechtenis na uitlevering – Beoordeling – Redelijke termijn. 

Het rechtscollege waarbij een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is gemaakt dat is 
neergelegd door een uitgewezen veroordeelde die verzet doet tegen zijn veroordeling, kan 
de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3, E.V.R.M. is bepaald alleen toetsen 
aan de hechtenis die op Belgisch grondgebied is ondergaan sinds de aflevering van de titel 
waarop zij is gegrond; bijgevolg dient het alleen acht te slaan op de rechtspleging waarop 
de hechtenis van de beklaagde of de beschuldigde is gegrond en die volgt op zijn 
veroordeling  (Art. 27, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis; Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden.) 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Houding van de opgesloten persoon – Beoordeling – Redelijke termijn. 

De rechter die beslist dat de redelijke termijn als bepaald in art. 5.3, E.V.R.M., niet is 
overschreden, moet daarbij niet noodzakelijk uitspraak doen over "de houding" van de 
opgesloten persoon. 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Draagwijdte – Bijzondere verbeurdverklaring – Zaken welke gediend hebben tot het 
plegen van het misdrijf – Artikel 1, Aanvullend protocol E.V.R.M.. 

Art. 1, Aanvullend protocol E.V.R.M., verbiedt de verplichte verbeurdverklaring niet, die 
krachtens de wet wordt uitgesproken, van de zaken welke gediend hebben tot het plegen 
van misdaden of wanbedrijven. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Witwassen van vermogensvoordelen – Recht van verdediging – Artikel 6.3.a – 
Delictomschrijving – Vaststellen van de bestanddelen – Precisering van het basismisdrijf 
– Vereiste – Grenzen. 

Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek heeft tot voorwerp 
het verhelen van onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen door het plegen van een 
misdrijf en niet dit basismisdrijf zelf. Aan de vereisten van de artikelen 6.3.a E.V.R.M. en 
14.3.a I.V.B.P.R. is voldaan wanneer dit witwasmisdrijf nauwkeurig wordt omschreven, 
waaronder de illegale oorsprong van die vermogensvoordelen en de kennis hiervan door 
de dader, zonder dat het basismisdrijf zelf hoeft te worden omschreven of zelfs dat opgave 
ervan moet worden gedaan  
9 mei 2006 P.2006.0242.N nr. 263 

Voorlopige hechtenis – Beoordeling – Redelijke termijn – Overschrijding. 

Om te beoordelen of de redelijke termijn die bij het voormelde art. 5.3 E.V.R.M. is 
bepaald, al dan niet is overschreden, moet de rechter die uitspraak doet inzake voorlopige 
hechtenis, de duur van de rechtspleging in aanmerking nemen vanaf de vrijheidsberoving 
tot op het ogenblik van zijn beslissing  
10 mei 2006 P.2006.0644.F nr. 268 

Onpartijdigheid van de rechter – Samenstelling – Balie – Aanwezigheid bij een 
huiszoeking – Tuchtraad van beroep – Tuchtzaken – Stafhouder. 

De enkele omstandigheid dat een lid van de tuchtraad van beroep van een balie in zijn 
hoedanigheid van stafhouder aanwezig was bij een huiszoeking door een 
onderzoeksrechter in het kantoor van een advocaat, tijdens een gerechtelijk onderzoek, dat 
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geleid heeft tot diens strafrechtelijke veroordeling, die ook de grondslag was van zijn 
tuchtvervolging, heeft niet tot gevolg dat dit lid daarbij een betrokken overheid was die 
kennis nam van dat onderzoek of aldus een standpunt innam over de grond van die 
strafvervolging, zodat daaruit niet kan worden afgeleid dat de aldus samengestelde 
tuchtraad van beroep niet meer met de vereiste objectieve onpartijdigheid over die 
tuchtvervolging kan oordelen  (Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981; Artikelen 87 en 88 Wetboek van Strafvordering.) 
18 mei 2006 D.2005.0015.N nr. 281 

Vrijheid van meningsuiting – Artikel 10.2 – Bij wet bepaalde beperkingen. 

De term "wet", die wordt gebruikt in art. 10.2 E.V.R.M., slaat op elke, al dan niet 
geschreven regel van nationaal recht, zoals die door de rechtspraak wordt geïnterpreteerd, 
mits die regel in nauwkeurige bewoordingen is gesteld en toegankelijk is voor de 
betrokken personen  (Art. 10.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
2 juni 2006 C.2003.0211.F nr. 309 

Vrijheid van meningsuiting – Artikel 10.2 – Geoorloofd karakter – Bij wet bepaalde 
beperkingen – Kort geding – Bevoegdheid. 

Aangezien de grondwettelijke en wettelijke bepalingen die de rechter in kort geding de 
bevoegdheid verlenen om voorlopig de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om 
subjectieve rechten te vrijwaren, voldoende nauwkeurig zijn, staan ze niet in de weg aan 
de in art. 10.2 E.V.R.M. bedoelde beperkingen, mits die steun vinden in de wet  (Art. 144 
Grondwet 1994; Art. 10.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 18, tweede lid, 584 en 1039 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
2 juni 2006 C.2003.0211.F nr. 309 

Voorlopige hechtenis – Recht op inzage van het dossier – Inverdenkinggestelde. 

Art. 5.4, E.V.R.M. verbiedt niet dat bij wet bepaalde beperkingen worden gesteld aan het 
recht van de inverdenkinggestelde om inzage te krijgen van het onderzoeksdossier 
alvorens voor de gerechten te verschijnen die uitspraak moeten doen over de wettigheid 
van zijn hechtenis; een beperking in de uitoefening van dit recht kan gerechtvaardigd zijn 
wanneer ze strikt evenredig is met het belang van de te bereiken doelstellingen, zoals de 
noodzaak bepaalde vormen van zware criminaliteit te bestrijden of de veiligheid van de 
personen te beschermen die de observatie mogelijk maken of ze uitvoeren, en zo daar een 
rechtspleging tegenover staat waarbij een onafhankelijke en onpartijdige rechter de 
wettigheid van de rechtspleging kan onderzoeken  (Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
7 juni 2006 P.2006.0795.F nr. 316 

Observatie – Bijzondere opsporingsmethoden – Vertrouwelijk dossier – Geen inzage van 
het vertrouwelijk dossier – Inverdenkinggestelde – Onderzoek in strafzaken. 

Uit het feit dat alleen de procureur des Konings, de onderzoeksrechter en de kamer van 
inbeschuldigingstelling inzage hebben van het vertrouwelijk dossier dat bij art. 47septies, 
Sv., is bepaald, terwijl de inverdenkinggestelde dit recht niet heeft, kan geen schending 
van art. 5.4, E.V.R.M., en evenmin een miskenning van zijn recht van verdediging noch 
van zijn recht op een eerlijk proces worden afgeleid  (Art. 47septies Wetboek van 
Strafvordering; Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden.) 
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7 juni 2006 P.2006.0795.F nr. 316 

Belaging – Miskenning – Artikel 7.1 – Beginsel van de wettigheid van de aantijgingen – 
Definitie – Artikel 442bis, Sw.. 

Art. 442bis, Sw. geeft van het misdrijf belaging geen definitie die het beginsel van de 
wettigheid in strafzaken miskent  (Art. 442bis Strafwetboek.) 
7 juni 2006 P.2006.0207.F nr. 314 

Gevolg voor de herstelvordering – Stedenbouw – Schuldigverklaring – Sanctie – 
Redelijke termijn – Overschrijding. 

Een eenvoudige schuldigverklaring door de bodemrechter in geval van overschrijding van 
de redelijke termijn doet helemaal geen afbreuk aan zijn verplichting om uitspraak te doen 
over de herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

Herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw – Sanctie – 
Redelijke termijn – Overschrijding. 

De beslissing om bij overschrijding van de redelijke termijn geen sanctie op te leggen aan 
de herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw, schendt noch 
artikel 6.1, E.V.R.M., noch artikel 14, I.V.B.P.R., en miskent evenmin het recht van 
verdediging. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

Veroordeling in de kosten en tot teruggave – Schuldigverklaring – Sanctie – Redelijke 
termijn – Overschrijding. 

De uitdrukking "zo daartoe aanleiding bestaat" in het tweede lid van artikel 21ter, 
V.T.Sv., maakt bij overschrijding van de redelijke termijn de uitspraak van de teruggave 
niet facultatief  
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

Verplichting – Betekening – Vermelding van het recht om verzet aan te tekenen en van de 
termijn daartoe – Veroordeling bij verstek – Vermeldingen. 

Noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch de toepasselijke wettelijke bepalingen, leggen op dat de 
akte van de betekening van de bij verstek gewezen veroordeling, melding moet maken 
van het recht om verzet aan te tekenen tegen het vonnis alsook van de termijn om dit recht 
uit te oefenen. 
21 juni 2006 P.2006.0606.F nr. 346 

Op gang brengen van de strafvordering – Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke 
rechtsvordering voor het strafgerecht – Voorrecht van rechtsmacht. 

Artikel 6.1, E.V.R.M. geeft de partij die beweert door een misdrijf te zijn benadeeld, niet 
het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen degene die zij beschuldigt. 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Voorlopige hechtenis – Handhaving 
– Verslag. 

Alleen het openbaar ministerie brengt verslag uit voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling die in hoger beroep uitspraak moet doen inzake de voorlopige 
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hechtenis; noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch enige andere wetsbepaling schrijven voor dat 
een lid van de zetel of de onderzoeksrechter verslag uitbrengt  (Art. 30, § 3, eerste lid Wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
28 juni 2006 P.2006.0893.F nr. 364 

Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Toepassing. 

Artikel 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing op de beslissingen van de vonnisgerechten 
wanneer ze, zoals te dezen, geen uitspraak doen over de gegrondheid van een ingestelde 
strafvervolging maar over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling  
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Recht van verdediging – Weigering – Verzoek tot het stellen van bijkomende 
onderzoeksmaatregelen – Niet pertinent – Getuigenverhoren – Artikel 6.3.d – 
Vonnisgerechten. 

Noch het recht van verdediging, noch het recht op een eerlijk proces, verplichten de 
bodemrechter om onderzoeksmaatregelen te bevelen waarvan hij, in feite, heeft 
vastgesteld dat zij niet pertinent zijn  (Artikelen 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
6 september 2006 P.2006.0889.F nr. 394 

Weigering – Verzoek tot het stellen van bijkomende onderzoeksmaatregelen – Niet 
pertinent – Vonnisgerechten – Eerlijk proces. 

Noch het recht van verdediging, noch het recht op een eerlijk proces, verplichten de 
bodemrechter om onderzoeksmaatregelen te bevelen waarvan hij, in feite, heeft 
vastgesteld dat zij niet pertinent zijn  (Artikelen 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
6 september 2006 P.2006.0889.F nr. 394 

Raad van beroep – Gelding – Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter – 
Algemeen rechtsbeginsel – Orde der geneesheren – Provinciale raad. 

Het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, 
bevestigd in artikel 6.1 E.V.R.M., geldt voor alle rechtscolleges, zo ook voor de 
provinciale raad en voor de raad van beroep van de Orde der geneesheren  
8 september 2006 D.2005.0014.N nr. 399 

Draagwijdte voor de strafrechter en de openbare partij – Verzachtende omstandigheden – 
Strafzaak. 

Artikel 6.1 E.V.R.M. vereist niet dat bij verzachtende omstandigheden de rechter een straf 
moet kunnen opleggen die afwijkt van de bij de wet bepaalde straf; die bepaling verbiedt 
ook niet dat de wet aan de openbare partij de mogelijkheid verleent de beklaagde voor een 
bepaald misdrijf bij verzachtende omstandigheden een transactie aan te bieden maar de 
strafrechter verplicht bij ontstentenis van een transactie de beklaagde een straf op te 
leggen binnen de wettelijke grenzen en modaliteiten die ze bepaalt. 
12 september 2006 P.2006.0416.N nr. 406 

Beoordeling door het Hof – Schending door een wetsbepaling. 

Het Hof beoordeelt, zoals elke rechter, zelf of een wetsbepaling artikel 6 E.V.R.M. 
schendt. 
12 september 2006 P.2006.0416.N nr. 406 
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Recht van verdediging – Rechtspleging voor het vonnisgerecht – Toelating tot inzage van 
het strafdossier – Weigering tot het afleveren van kopie van enkele stukken van het 
strafdossier. 

Dat een beklaagde in het kader van de behandeling van zijn zaak voor het vonnisgerecht 
geen kopie heeft gekregen van enkele stukken van het strafdossier, is geen miskenning 
van het recht van verdediging of van het algemeen rechtsbeginsel inzake de 
wapengelijkheid, noch een schending van de artikelen 6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of van 
artikel 297 Wetboek van Strafvordering, wanneer die beklaagde, zoals de appelrechters 
vaststellen, van die enkele stukken inzage heeft gekregen en deze alleszins tijdig heeft 
kunnen verifiëren, zodat hij ze derhalve voor de feitenrechter kan tegenspreken of zich 
erop kan beroepen. 
19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Witwassen van vermogensvoordelen – Vermoeden van onschuld – Kennis van de 
delictuele oorsprong of illegale herkomst van de vermogensvoordelen – Precieze 
oorsprong of herkomst niet gekend door het openbaar ministerie – Geen precisering of 
vermelding in de dagvaarding, rechtsvordering of oproeping – Heling. 

Daar het voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van artikel 505, 
eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek niet noodzakelijk vereist is dat de dader de precieze 
oorsprong of herkomst van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek kende of 
moest kennen, kan geen miskenning van het recht van verdediging, van de bewijslast in 
strafzaken of van het vermoeden van onschuld worden afgeleid uit het feit dat het 
openbaar ministerie die precieze oorsprong evenmin kende en dus in zijn dagvaarding, 
rechtsvordering of oproeping niet kon vermelden aan welke misdrijven de beweerdelijk 
witgewassen gelden gerelateerd waren  
19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Witwassen van vermogensvoordelen – Recht van verdediging – Kennis van de delictuele 
oorsprong of illegale herkomst van de vermogensvoordelen – Precieze oorsprong of 
herkomst niet gekend door het openbaar ministerie – Geen precisering of vermelding in 
de dagvaarding, rechtsvordering of oproeping – Heling. 

Daar het voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van artikel 505, 
eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek niet noodzakelijk vereist is dat de dader de precieze 
oorsprong of herkomst van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek kende of 
moest kennen, kan geen miskenning van het recht van verdediging, van de bewijslast in 
strafzaken of van het vermoeden van onschuld worden afgeleid uit het feit dat het 
openbaar ministerie die precieze oorsprong evenmin kende en dus in zijn dagvaarding, 
rechtsvordering of oproeping niet kon vermelden aan welke misdrijven de beweerdelijk 
witgewassen gelden gerelateerd waren  
19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Rechtspleging voor het vonnisgerecht – Toelating tot inzage van het strafdossier – 
Weigering tot het afleveren van kopie van enkele stukken van het strafdossier – Strafzaken 
– Eerlijk proces. 

Dat een beklaagde in het kader van de behandeling van zijn zaak voor het vonnisgerecht 
geen kopie heeft gekregen van enkele stukken van het strafdossier, is geen miskenning 
van het recht van verdediging of van het algemeen rechtsbeginsel inzake de 
wapengelijkheid, noch een schending van de artikelen 6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of van 
artikel 297 Wetboek van Strafvordering, wanneer die beklaagde, zoals de appelrechters 
vaststellen, van die enkele stukken inzage heeft gekregen en deze alleszins tijdig heeft 
kunnen verifiëren, zodat hij ze derhalve voor de feitenrechter kan tegenspreken of zich 
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erop kan beroepen. 
19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Beoordeling – Redelijke termijn. 

De redelijke termijn tussen de beschuldiging en het vonnis wordt in de regel beoordeeld 
naar de loop van het ganse proces en niet enkel naar de verstreken tijd tussen bepaalde 
onderzoeksdaden onderling of tussen het afsluiten van het vooronderzoek en de 
aanhangigmaking van de zaak bij de rechter  
26 september 2006 P.2006.0604.N nr. 439 

Beoordeling – Redelijke termijn – Toezicht van het Hof – Vonnisgerecht. 

Het staat de rechter in het licht van de omstandigheden van de zaak en met inachtneming 
van de complexiteit ervan, het gedrag van de beklaagde en van de gerechtelijke 
overheden, in feite te oordelen of de redelijke termijn tussen de beschuldiging en het 
vonnis is overschreden; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de vaststellingen die hij 
verricht geen gevolgtrekking afleidt die deze niet kunnen verantwoorden  
26 september 2006 P.2006.0604.N nr. 439 

Machten – Rechterlijke macht – Overeenstemming – Scheiding der machten – 
Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

Vreemdelingen – Rechtsmiddel – Weigering van verblijf – Wettigheidsonderzoek – 
Onderzoeksgerechten – Maatregel van vrijheidsberoving. 

Het wettigheidsonderzoek waartoe de onderzoeksgerechten verplicht zijn, waarbij het 
beroep aanhangig is gemaakt van een vreemdeling die op grond van art. 7, eerste tot derde 
lid, Vreemdelingenwet van zijn vrijheid is beroofd, houdt niet in dat onderzocht moet 
worden of de ministeriële beslissing van vrijheidsberoving verenigbaar is met de artikelen 
6.1 en 6.3 E.V.R.M. (Artikelen 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 7, eerste tot derde lid, 71 
en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
4 oktober 2006 P.2006.1208.F nr. 461 

Vrijheid van meningsuiting – Bestraffing van door racisme of xenofobie ingegeven daden 
– Grenzen. 

Het feit dat aanzetten in het openbaar tot discriminatie, haat of geweld jegens een groep, 
een gemeenschap of de leden ervan, wegens het ras, de huidskleur, de afkomst of de 



– 297 – 

nationale of etnische afstamming van deze leden of van sommigen onder hen, bestraft 
wordt, houdt geen beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting in die 
onverenigbaar is met art. 10 E.V.R.M. (Art. 10 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

Vreemdelingen – Rechtsmiddel – Weigering van verblijf – Wettigheidsonderzoek – 
Onderzoeksgerechten – Maatregel van vrijheidsberoving. 

Het wettigheidsonderzoek waartoe de onderzoeksgerechten verplicht zijn, waarbij het 
beroep aanhangig is gemaakt van een vreemdeling die op grond van art. 7, eerste tot derde 
lid, Vreemdelingenwet van zijn vrijheid is beroofd, houdt niet in dat onderzocht moet 
worden of de ministeriële beslissing van vrijheidsberoving verenigbaar is met de artikelen 
6.1 en 6.3 E.V.R.M. (Artikelen 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 7, eerste tot derde lid, 71 
en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
4 oktober 2006 P.2006.1208.F nr. 461 

Recht van verdediging – Aanstelling – Deskundige – Bevoegdheid van de rechter – 
Omvang. 

Artikel 6, E.V.R.M., belet de bodemrechter niet om de relevantie te beoordelen van de 
vordering tot het stellen van een aanvullende onderzoeksmaatregel, met name de 
aanstelling van een deskundige, voor zover hij door de gevorderde maatregel te weigeren, 
het recht van verdediging niet miskent  
11 oktober 2006 P.2005.1684.F nr. 477 

Recht van verdediging – Eerbiediging – Eerlijk proces. 

Wanneer eiser vrij uitleg heeft kunnen geven over alle gegevens die hij tegen de 
verweerders aanbracht, werden zijn recht van verdediging en, met name, zijn recht op een 
eerlijk proces, dat door artikel 6, E.V.R.M. is gewaarborgd, niet miskend. 
11 oktober 2006 P.2005.1684.F nr. 477 

Waarborg van eigendomsrecht – Bestaanbaarheid met het eigendomsrecht – Beslag – 
Strafzaken – Artikel 1 – Eerste aanvullend protocol – Onderzoek in strafzaken. 

Het beslag dat in de artikelen 35 en 35ter Wetboek van Strafvordering is bepaald en 
waarvan de pleegvormen in artikel 37 Wetboek van Strafvordering worden uitgewerkt, 
voldoet aan het legaliteitsbeginsel en het rechtsbeginsel van de rechtsstaat, en is in 
overeenstemming met artikel 1 Eerste Aanvullend E.V.R.M.–Protocol  (Art. 1 Eerste 
Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.; Artikelen 35, 35ter, 37 en 89 
Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 

Draagwijdte – Gelijkheid der wapens – Gelijkheid tussen de partijen in het proces – 
Partijen met verschillende hoedanigheden en belangen – Recht op een eerlijk proces – 
Rechtsmiddelen. 

Het recht op een eerlijk proces, waaronder het recht op gelijke wapens valt, houdt alleen 
in dat iedere partij in het proces dezelfde processuele middelen moet kunnen aanwenden 
en op gelijke wijze kennis moet kunnen nemen van stukken en gegevens die aan het 
oordeel worden voorgelegd van de rechter die van de zaak kennis neemt; daaruit volgt 
niet dat partijen met een verschillende hoedanigheid en belang, steeds over dezelfde 
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mogelijkheden moeten beschikken om rechtsmiddelen in te stellen  
25 oktober 2006 P.2006.1082.F nr. 515 

Tuchtstraf – Toetsing door het Hof – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van beroep 
– Beoordelingsbevoegdheid – Beroepstucht – Evenredigheid – Tuchtzaken. 

Binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken bepaalt de rechter in feite en 
derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de 
bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de 
vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de 
Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen een kennelijk 
onevenredige sanctie heeft opgelegd en zodoende artikel 3, E.V.R.M. heeft geschonden  
27 oktober 2006 D.2005.0028.N nr. 520 

Infiltratie – Gecontroleerde levering – Vertegenwoordiger van het openbaar gezag die 
ingaat op een verzoek tot medewerking vanwege een beklaagde – Recht op eerbiediging 
van het privé–leven – Inmenging van het openbaar gezag. 

Inmenging van het openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van het recht op 
eerbiediging van het privé–leven, het gezinsleven, het huis en de briefwisseling, in de zin 
van artikel 8.2, E.V.R.M., houdt in dat dit openbaar gezag zich ongevraagd inlaat of 
bemoeit met de uitoefening van het door artikel 8.1, E.V.R.M. gewaarborgde recht; dit is 
niet het geval wanneer een vertegenwoordiger van het openbaar gezag, ingaande op het 
verzoek van de beklaagden of een van hen, zich bereid verklaart in te staan voor het 
transport van de verdovende middelen, die het voorwerp uitmaken van een door de 
beklaagden opgezette belangrijke internationale verhandeling van verdovende middelen. 
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Recht op eerbiediging van het privé–leven – Inmenging van het openbaar gezag. 

Inmenging van het openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van het recht op 
eerbiediging van het privé–leven, het gezinsleven, het huis en de briefwisseling, in de zin 
van artikel 8.2, E.V.R.M., houdt in dat dit openbaar gezag zich ongevraagd inlaat of 
bemoeit met de uitoefening van het door artikel 8.1, E.V.R.M. gewaarborgde recht; dit is 
niet het geval wanneer een vertegenwoordiger van het openbaar gezag, ingaande op het 
verzoek van de beklaagden of een van hen, zich bereid verklaart in te staan voor het 
transport van de verdovende middelen, die het voorwerp uitmaken van een door de 
beklaagden opgezette belangrijke internationale verhandeling van verdovende middelen. 
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Deskundigenverslag – Vermoeden van onschuld – Vermoedens van feitelijke aard – 
Fiscaal strafrecht – Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen – Strafzaken. 

De omstandigheid dat de rechter, in een fiscale strafzaak, vermoedens van feitelijke aard 
put uit het verslag van de gerechtsdeskundige die een tekort aan aangegeven inkomsten 
afleidt uit een vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen zoals dat in het fiscaal 
recht bestaat, is geen miskenning van het vermoeden van onschuld van de beklaagde. 
(Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend 
te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 6.2 Verdrag 
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden.) 
31 oktober 2006 P.2006.0927.N nr. 530 

Voorwaarden waaronder een rechtsmiddel wordt aangewend – Toepasselijkheid – Artikel 
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6.3.b. 

Artikel 6.3.b, E.V.R.M., dat de uitoefening van het recht van verdediging voor de 
rechtbanken waarborgt, houdt geen verband met de voorwaarden waaronder een 
rechtsmiddel voor een gerecht wordt aangewend. 
8 november 2006 P.2006.0488.F nr. 545 

Samenstelling – Cumulatie van ambten – Hof van beroep – Miskenning – Raadsheer die 
als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan – Onpartijdige 
rechter – Eerlijk proces. 

De omstandigheid dat een voorzitter in de kamer van inbeschuldigingstelling en 
vervolgens in een correctionele kamer van datzelfde hof van beroep heeft gezeteld, kan 
een schending met zich meebrengen van art. 6.1 E.V.R.M., wanneer de vorige 
tussenkomst van de magistraat van die aard was of in een dergelijk stadium plaatsvond dat 
hij zich een mening over de grond van de zaak heeft moeten vormen; dat is niet het geval 
wanneer, rekening gehouden met de mate waarin de zaak bij hen aanhangig is gemaakt, 
de magistraat geen uitspraak heeft kunnen doen, noch over de aanwijzingen van schuld 
die de voorlopige hechtenis van de eiser kunnen verantwoorden, noch over de 
telastleggingen die van aard zijn om diens verwijzing naar het vonnisgerecht met redenen 
te omkleden  
15 november 2006 P.2006.1252.F nr. 565 

Rechtsvordering ingesteld voor het strafgerecht – Rechten van het slachtoffer – Voorrecht 
van rechtsmacht – Instellen van de strafvordering. 

Artikel 6.1, E.V.R.M. geeft de partij die beweert door een misdrijf te zijn benadeeld, niet 
het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen degene die zij beschuldigt  
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Onpartijdigheid – Wraking – Onderzoeksrechter – Vermoeden van onschuld. 

Het arrest dat afwijzend beschikt op de vordering tot wraking van een onderzoeksrechter 
die de eiser van partijdigheid verdenkt omdat hij aan de procureur des Konings 
geschreven heeft dat de vermoedelijke dader de feiten blijft ontkennen, miskent het 
vermoeden van onschuld van de eiser en verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar 
recht  (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek; Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
23 november 2006 P.2006.1367.F nr. 596 

Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie – Politie – Openbaar ministerie. 

Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie heeft betrekking op 
de rechters die oordelen over de gegrondheid van de tegen een persoon ingestelde 
strafvordering, niet op het openbaar ministerie of op de politie  
28 november 2006 P.2006.0863.N nr. 603 

Samenstelling – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van beroep – Onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid van de rechter – Tuchtzaken. 

Het loutere feit dat de leden–dierenartsen van de gemengde raad van beroep van de Orde 
der dierenartsen zijn aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad wiens 
beslissing wordt bestreden, volstaat niet om bij de tuchtrechtelijk vervolgde dierenarts een 
schijn van partijdigheid te kunnen wekken. (Artikelen 12, eerste lid, en 13, vijfde lid Wet 
19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.) 
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8 december 2006 D.2005.0011.N nr. 633 

Europees aanhoudingsbevel – Kennisgeving aan de aangehouden persoon – Inhoud. 

De inlichtingen die het Europees aanhoudingsbevel naar luid van artikel 2, § 4, 5°, W. 19 
dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel moet bevatten, voldoen aan de 
vereisten van artikel 5.2, E.V.R.M. 
13 december 2006 P.2006.1557.F nr. 648 

Eerlijke behandeling van de zaak – Getuige – Oordeel over de schuld – Mogelijkheid om 
dit oordeel op uitsluitende of beslissende wijze te steunen op de anonieme 
getuigenverklaring – Anonieme getuige. 

Ofschoon de rechter in strafzaken, die anonieme getuigenissen die buiten het 
toepassingsgebied vallen van de artikelen 75bis, 75ter en 86bis tot 86quater Wetboek van 
Strafvordering in overweging neemt, zijn oordeel over de schuld van de beklaagde noch 
uitsluitend, noch op beslissende wijze op een dergelijke anonieme getuigenverklaring mag 
laten steunen, volgt uit geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling dat hij, bij 
ontstentenis van desbetreffende conclusie, gehouden is uitdrukkelijk vast te stellen dat hij 
die anonieme getuigenverklaring niet uitsluitend of niet op beslissende wijze in 
aanmerking heeft genomen  
19 december 2006 P.2006.1310.N nr. 665 

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE ECONOMISCHE SOCIALE EN 
CULTURELE RECHTEN 

Miskenning – Recht op stilzwijgen – Polygraaftest – Artikel 14, § 3, g. 

Het verhoor met de polygraaf miskent het recht op stilzwijgen niet van degene die zich 
vrijwillig eraan onderwerpt en die op elk ogenblik kan beslissen ermee op te houden  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw – Artikel 14 – 
Sanctie – Redelijke termijn – Overschrijding. 

De beslissing om bij overschrijding van de redelijke termijn geen sanctie op te leggen aan 
de herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw, schendt noch 
artikel 6.1, E.V.R.M., noch artikel 14, I.V.B.P.R., en miskent evenmin het recht van 
verdediging. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE 
RECHTEN 

Toepasselijkheid – Beginsel van dubbele aanleg – Herstelvordering inzake stedenbouw – 
Artikel 14.5 – Artikel 14. 

De herstelvordering blijft, ongeacht de verschillende tijdstippen waarop zij ter kennis 
wordt gebracht, éénzelfde vordering, die ertoe strekt de gevolgen van het 
stedenbouwkundig misdrijf te doen ophouden, en die samen met de strafvordering voor de 
rechter aanhangig wordt gemaakt; deze herstelvordering bestaat zodra het bevoegde 
bestuur ze heeft ingesteld en ze blijft bestaan zolang de strafrechter daarover geen 
uitspraak heeft gedaan, hetgeen meebrengt dat deze vordering in de loop van het geding 
kan worden gewijzigd, zelfs voor het eerst in beroep, zonder dat daardoor het beginsel van 
dubbele aanleg, gewaarborgd door artikel 14.5, I.V.B.P.R. wordt miskend  
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21 maart 2006 P.2005.1517.N nr. 162 

Onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over een verzoek tot invrijheidstelling – 
Toepassingsgebied – Artikel 14.3. 

De artikelen 6.1, E.V.R.M. en 14.3, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling  
(Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend 
te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 27 Wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Witwassen van vermogensvoordelen – Recht van verdediging – Delictomschrijving – 
Artikel 14.3.a I.V.B.P.R. – Vaststellen van de bestanddelen – Precisering van het 
basismisdrijf – Vereiste – Grenzen. 

Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek heeft tot voorwerp 
het verhelen van onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen door het plegen van een 
misdrijf en niet dit basismisdrijf zelf. Aan de vereisten van de artikelen 6.3.a E.V.R.M. en 
14.3.a I.V.B.P.R. is voldaan wanneer dit witwasmisdrijf nauwkeurig wordt omschreven, 
waaronder de illegale oorsprong van die vermogensvoordelen en de kennis hiervan door 
de dader, zonder dat het basismisdrijf zelf hoeft te worden omschreven of zelfs dat opgave 
ervan moet worden gedaan  
9 mei 2006 P.2006.0242.N nr. 263 

Onpartijdigheid van de rechter – Artikel 14.1 – Samenstelling – Balie – Aanwezigheid bij 
een huiszoeking – Tuchtraad van beroep – Tuchtzaken – Stafhouder. 

De enkele omstandigheid dat een lid van de tuchtraad van beroep van een balie in zijn 
hoedanigheid van stafhouder aanwezig was bij een huiszoeking door een 
onderzoeksrechter in het kantoor van een advocaat, tijdens een gerechtelijk onderzoek, dat 
geleid heeft tot diens strafrechtelijke veroordeling, die ook de grondslag was van zijn 
tuchtvervolging, heeft niet tot gevolg dat dit lid daarbij een betrokken overheid was die 
kennis nam van dat onderzoek of aldus een standpunt innam over de grond van die 
strafvervolging, zodat daaruit niet kan worden afgeleid dat de aldus samengestelde 
tuchtraad van beroep niet meer met de vereiste objectieve onpartijdigheid over die 
tuchtvervolging kan oordelen  (Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981; Artikelen 87 en 88 Wetboek van Strafvordering.) 
18 mei 2006 D.2005.0015.N nr. 281 

Artikel 15.1 – Belaging – Miskenning – Beginsel van de wettigheid van de aantijgingen – 
Definitie – Artikel 442bis, Sw.. 

Art. 442bis, Sw. geeft van het misdrijf belaging geen definitie die het beginsel van de 
wettigheid in strafzaken miskent  (Art. 442bis Strafwetboek.) 
7 juni 2006 P.2006.0207.F nr. 314 

Deskundigenverslag – Vermoeden van onschuld – Vermoedens van feitelijke aard – 
Fiscaal strafrecht – Artikel 14.2 – Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen – 
Strafzaken. 

De omstandigheid dat de rechter, in een fiscale strafzaak, vermoedens van feitelijke aard 
put uit het verslag van de gerechtsdeskundige die een tekort aan aangegeven inkomsten 
afleidt uit een vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen zoals dat in het fiscaal 
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recht bestaat, is geen miskenning van het vermoeden van onschuld van de beklaagde. 
(Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend 
te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 6.2 Verdrag 
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden.) 
31 oktober 2006 P.2006.0927.N nr. 530 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

GEZAG VAN GEWIJSDE 
Arrondissementsrechtbank – Omvang van het rechterlijk gewijsde. 

De redenen van een vonnis van de arrondissementsrechtbank hebben, wat de beoordeling 
van het geschil zelf betreft, geen gezag van gewijsde ten aanzien van de rechter naar wie 
de vordering wordt verwezen  (Artikelen 23 en 660 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0080.N nr. 15 

Gevolg – Hoger beroep van de burgerlijke partij – Vrijspraak. 

Op het enkele hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vonnis van vrijspraak, 
moet de appelrechter over diens civielrechtelijke vordering oordelen en onderzoeken of 
het misdrijf, waarvoor de beklaagde werd vrijgesproken, bewezen is en of het aan de 
burgerlijke partij schade veroorzaakte; door dit te doen miskent de appelrechter het gezag 
van gewijsde van de vrijspraak niet  (Art. 202, 2° Wetboek van Strafvordering.) 
24 januari 2006 P.2005.1438.N nr. 51 

Voorwerp en oorzaak van een vordering niet dezelfde als die van een latere 
rechtsvordering. 

Uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover definitief is 
beslist niet dezelfde zijn als die van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, 
volgt niet dat de rechter een aanspraak kan aannemen waarvan de grondslag 
onverenigbaar is met het vroegere gewijsde  (Artikelen 23 tot 27 Gerechtelijk Wetboek.) 
30 maart 2006 C.2004.0553.N nr. 184 

Gevolg – Beslissing waarbij bijkomende onderzoekshandelingen worden bevolen – 
Onderzoeksgerechten. 

De beslissing van het onderzoeksgerecht dat bijkomende onderzoekshandelingen beveelt, 
is slechts voorlopig en heeft geen gezag van gewijsde, het onderzoeksgerecht blijft vrij 
om nadien ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging te oordelen dat het 
onderzoek volledig is  
4 april 2006 P.2005.1650.N nr. 195 

Tegenstelbaarheid aan derden. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken belet niet dat de beklaagde die geen partij was in de 
vroeger beslechte zaak, in een later strafproces de hem tenlastegelegde feiten kan 
aanvechten en te zijnen gunste een verweer mag aanvoeren dat verworpen werd door het 
vonnis waarin hij geen partij is  
19 april 2006 P.2005.1547.F nr. 220 
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Tegenstelbaarheid aan de partijen. 

De onherroepelijke beslissingen op de strafvordering over de grond van de zaak, hebben 
gezag van gewijsde t.a.v. de partijen in het strafproces en voor de gegevens waarover die 
partijen hun verweermiddelen hebben kunnen aanvoeren; dat gezag van gewijsde omvat 
wat noodzakelijk en zeker door het strafgerecht is beslist, m.b.t. de feiten die de beklaagde 
zijn tenlastegelegd en rekening houdend met de gronden waarop de strafrechtelijke 
beslissing noodzakelijkerwijze steunt  
19 april 2006 P.2005.1547.F nr. 220 

De onherroepelijke beslissingen op de strafvordering over de grond van de zaak, hebben 
gezag van gewijsde t.a.v. de partijen in het strafproces en voor de gegevens waarover die 
partijen hun verweermiddelen hebben kunnen aanvoeren; dat gezag van gewijsde omvat 
wat noodzakelijk en zeker door het strafgerecht is beslist, m.b.t. de feiten die de beklaagde 
zijn tenlastegelegd en rekening houdend met de gronden waarop de strafrechtelijke 
beslissing noodzakelijkerwijze steunt  
19 april 2006 P.2005.1547.F nr. 220 

Gelding ten opzichte van derden – Draagwijdte op gebied van sociale zekerheid. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken staat er niet aan in de weg dat een partij, in een later 
burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om de elementen te betwisten die uit het 
strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij niet bij het strafgeding was betrokken of er niet vrij 
haar belangen heeft kunnen doen gelden; dit geldt ook in materies waarop artikel 6.1 van 
het E.V.R.M. niet toepasselijk is  (Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
24 april 2006 S.2005.0075.N nr. 233 

Het gezag van gewijsde in strafzaken t.a.v. het later gevoerd burgerlijk proces hangt niet 
af van de voorwaarde dat de beslissing die met gezag van gewijsde is bekleed, van 
onwettigheden is gevrijwaard  
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Opnieuw onderzoeken van de eindbeslissing – Schending van het recht van de Europese 
Unie – Gevolg. 

Vermits het Hof van Justitie E.G. in vroegere arresten heeft geoordeeld dat, enerzijds, "het 
gemeenschapsrecht een nationale rechter niet gebiedt, nationale procedureregels die een 
beslissing kracht van gewijsde verlenen buiten toepassing te laten, ook al zou daardoor 
een schending van het gemeenschapsrecht door deze beslissing kunnen worden 
opgeheven", en, dat anderzijds, "de verplichting van het betrokken orgaan uit hoofde van 
artikel 10 EG, een in strijd met het gemeenschapsrecht tot stand gekomen definitieve 
beslissing opnieuw te onderzoeken, onder meer afhankelijk is gesteld van de voorwaarde 
dat bedoeld orgaan naar nationaal recht bevoegd is om op die beslissing terug te komen", 
is er geen grond om het aldus beslechte rechtspunt opnieuw aan het Hof van Justitie E.G. 
voor te leggen. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Tegenstelbaarheid aan de partijen – Gezag van gewijsde in strafzaken – Later burgerlijk 
proces. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken belet niet dat een partij, in een later gevoerd 
burgerlijk proces, de gegevens kan betwisten die uit het strafproces zijn afgeleid, wanneer 
zij geen partij was in dat strafproces of daarin haar rechten en belangen niet vrij heeft 
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kunnen doen gelden  
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Beslissing over de latere burgerlijke rechtsvordering – Omvang. 

Het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken verbiedt de rechter 
waarbij de latere burgerlijke rechtsvordering aanhangig is gemaakt, om hetgeen definitief, 
zeker en noodzakelijk door de strafrechter werd beslist over het bestaan van een feit dat 
de gemeenschappelijke grondslag van de burgerlijke rechtsvordering en van de 
strafvordering uitmaakt, opnieuw ter discussie te stellen  
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Tegenstelbaarheid. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken staat niet eraan in de weg dat een gedingvoerende 
partij die geen partij was in het strafproces, de uit het strafproces afgeleide gegevens 
betwist  (Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
14 september 2006 C.2004.0488.F nr. 414 

Eenheid van opzet – Strafvordering – Gezag van gewijsde – Definitieve strafrechtelijke 
veroordeling – Andere misdrijven die zijn gepleegd voor die veroordeling. 

Wanneer de feitenrechter, krachtens artikel 65, tweede lid, Sw., vaststelt dat misdrijven 
die reeds het voorwerp waren van een in kracht van gewijsde gegane beslissing en andere 
feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden 
zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende 
en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, houdt hij bij de 
straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen; met die bepaling heeft de 
wetgever de grond van niet–ontvankelijkheid van de strafvordering opgeheven die is 
afgeleid uit de exceptie van het gezag van gewijsde in combinatie met het collectief 
misdrijf  (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.) 
22 november 2006 P.2006.0925.F nr. 587 

KRACHT VAN GEWIJSDE 
De kracht van het gewijsde van een rechterlijke beslissing is vreemd aan de regel dat de 
rechter in een procedure gebonden is door de beslissingen in een vorige procedure, 
waarop een partij zich beroept. (Art. 28 Gerechtelijk Wetboek.) 
2 maart 2006 C.2005.0078.N nr. 121 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Samenstelling – Wettigheid – Heropening van het debat – Bepaald onderwerp – 
Voortzetting – Latere beslissing over de vordering – Zetel – Beslissing. 

Na een beslissing die de heropening van het debat beveelt over een door die beslissing 
bepaald onderwerp, zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, moet de latere 
beslissing over de vordering worden gewezen door de rechters die de vorige 
terechtzittingen hebben bijgewoond of, zoniet, door een zetel waarvoor het debat in zijn 
geheel is hervat  (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
13 februari 2006 C.2004.0411.F nr. 91 

Rechter in handelszaken – Vervanging – Rechtbank van koophandel – Verhindering – 
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Samenstelling van het rechtscollege. 

De verhinderde rechter in handelszaken kan enkel vervangen worden door een 
plaatsvervangende rechter in handelszaken. (Art. 322, derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
23 februari 2006 C.2004.0530.N nr. 107 

Rechter in handelszaken – Vervanging – Advocaat – Rechtbank van koophandel – 
Verhindering – Samenstelling van het rechtscollege. 

Enkel in het geval dat een rechter in handelszaken onvoorzien afwezig is, kan de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel een op het tableau van de Orde ingeschreven 
advocaat die ten minste dertig jaar oud is aanwijzen om de verhinderde rechter te 
vervangen  (Art. 322, derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
23 februari 2006 C.2004.0530.N nr. 107 

Mogelijke betrokkenheid van derden – Heropening van het debat om derden in het geding 
te betrekken – Burgerlijke aansprakelijkheid. 

Het vereiste van onafhankelijkheid en onpartijdigheid alsook de partijautonomie komen 
niet in het gedrang wanneer de rechter inzake burgerlijke aansprakelijkheid wijst op de 
mogelijke betrokkenheid van derden en de heropening van het debat beveelt om aan de 
partijen de mogelijkheid te bieden om derden in het geding te betrekken. (Art. 297 
Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0079.N nr. 189 

STRAFZAKEN 
Rechter op verwijzing – Wettigheid – Cassatie – Rechter die aangewezen werd om een 
wettig verhinderde rechter te vervangen bij de uitspraak van de vernietigde beslissing – 
Zelfde rechter die na vernietiging van de beslissing als verwijzingsrechter zetelt – 
Samenstelling van de zetel. 

De regel vervat in, onder meer de artikelen 214, 427 tot 429 Wetboek van Strafvordering 
en 1110 Gerechtelijk Wetboek, krachtens dewelke de rechter die heeft deelgenomen aan 
een vernietigde beslissing geen zitting kan houden in het gerecht dat, na cassatie, opnieuw 
uitspraak doet, houdt enkel in dat de rechter die na cassatie uitspraak doet, geen kennis 
van de zaak mag genomen hebben en niet mag deelgenomen hebben aan het beraad dat tot 
de vernietigde beslissing heeft geleid; niets belet derhalve de rechter, die, met toepassing 
van artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, aangewezen is om een rechter die 
deelgenomen heeft aan de vernietigde beslissing bij de uitspraak te vervangen, zonder 
evenwel bij die gelegenheid zelf van de zaak kennis te hebben genomen, later, na de 
vernietiging van die beslissing, in de zaak ten gronde te zetelen  
17 januari 2006 P.2005.1342.N nr. 40 

Verdaging naar een latere terechtzitting – Anders samengestelde rechtbank – 
Samenstelling van het rechtscollege – Neerlegging van conclusie – Bijwonen van alle 
zittingen – Getuigenverhoor en in voortzetting gesteld – Vonnis. 

Wanneer uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat de beslissing is gewezen door 
de rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond, dient zij te worden 
nietigverklaard  (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
15 maart 2006 P.2005.1425.F nr. 152 
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Rechtbanken – Samenstelling – Risico van kritiek wegens vorig optreden in dezelfde zaak 
– Strafvordering – Magistraat. 

Het enkel risico dat een rechter wordt bekritiseerd wegens een vorig optreden in dezelfde 
zaak leidt niet tot de onverenigbaarheid. (Art. 292 Gerechtelijk Wetboek.) 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Samenstelling – Wettigheid – Cumulatie van 
ambten – Hof van beroep – Raadsheer die als lid van de K.I., op grond van artikelen 
235ter en 235quater Sv. heeft  – Artikel 292, Ger.W. – Strafvordering. 

Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek vindt geen toepassing in het geval dat een magistraat, 
nadat hij voordien in dezelfde zaak, als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, over 
de regelmatigheid van de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden op grond van art. 
235 ter en 235 quater Wetboek van Strafvordering heeft geoordeeld, als lid van de 
correctionele kamer uitspraak moet doen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling. 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Latere beslissing – Samenstelling van het rechtscollege – Wraking – Beslissing op 
verwijzing na vernietiging – Ander voorwerp – Ander geschil – Onderzoeksgerechten. 

De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 135, § 2, Sv. 
uitspraak doet, op verwijzing van het Hof na gedeeltelijke vernietiging, oefent haar 
rechtsmacht volledig uit, zodat het rechtscollege dat later uitspraak heeft gedaan over 
nieuwe elementen die eigen zijn aan het verloop van het proces, geen kennis heeft 
genomen van hetzelfde geschil in de zin van artikel 828, 9°, Ger.W.  
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Vormvereisten – Griffier – Onderzoeksrechter – Handtekening – Aanvullende 
onderzoeksverrichtingen – Onderzoeksmaatregel – Beschikking. 

Noch artikel 61quinquies, Sv., noch artikel 170, Ger.W. vereisen dat de beschikking 
waarbij de onderzoeksrechter uitspraak doet over de vordering tot het vervullen van een 
aanvullende onderzoeksverrichting, door zijn handtekening, getuigt van de bijstand van de 
griffier  
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Samenstelling – Cumulatie van ambten – Hof van beroep – Artikel 292, Ger.W. – 
Raadsheer die als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan – 
Begrip – Strafvordering. 

De omstandigheid dat een voorzitter in de kamer van inbeschuldigingstelling heeft 
gezeteld en vervolgens in een correctionele kamer van hetzelfde hof van beroep, is geen 
uitoefening van verschillende ambten in dezelfde zaak, aangezien het rechterlijk ambt van 
de interveniënt hetzelfde is gebleven  (Art. 292 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 november 2006 P.2006.1252.F nr. 565 

Samenstelling van het rechtscollege – Onderzoek hervat "ab initio" – Wijziging van het 
rechtscollege. 

Wanneer na een wijziging in de samenstelling van het rechtscollege, de correctionele 
rechtbank het onderzoek "ab initio" hervat, kan het zijn beslissing gronden op 
getuigenverklaringen voor een anders samengesteld rechtscollege wanneer die 
verklaringen in het proces–verbaal van de terechtzitting werden opgenomen  
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29 november 2006 P.2006.0958.F nr. 610 

RECHTERLIJKE TUCHT 
Rechter – Tuchtonderzoek – Weigering te antwoorden – Tekortkoming – Ambtsplichten. 

De magistraat die, tijdens de tegen hem ingestelde tuchtvordering, weigert te antwoorden 
aan de door de eerste voorzitter van het hof van beroep aangewezen raadsheer–
onderzoeker omdat hij de procedure bekritiseert, begaat geen fout en verzuimt bijgevolg 
zijn ambtsplichten niet  (Artikelen 404 en 405 Gerechtelijk Wetboek; Art. 34 Wet 7 juli 
2002.) 
12 januari 2006 D.2005.0013.F nr. 32 

Rechter – Gewoonlijk verzuim het beraad te beëindigen – Tekortkoming – Ambtsplichten. 

De magistraat die, nu hij eraan schuldig wordt bevonden gewoonlijk, zonder opgave van 
redenen op het zittingsblad en zonder de eerste voorzitter van het hof van beroep op de 
hoogte te brengen, te verzuimen zijn beraad te beëindigen binnen de wettelijke termijnen, 
en bijgevolg verwarring heeft gezaaid bij heel wat rechtzoekenden, tekortgekomen is aan 
de vereiste collegialiteit en de werking van de rechtbank heeft verstoord, verzuimt zijn 
ambtsplichten, zodat tegen hem de tuchtstraf van zes maanden schorsing wordt 
uitgesproken  (Artikelen 404 en 405 Gerechtelijk Wetboek; Art. 34 Wet 7 juli 2002.) 
12 januari 2006 D.2005.0013.F nr. 32 

Gewettigde verdenking – Tuchtrechtelijke procedure tegen een rechter – Rechter die 
vervolgd wordt in het kader van een strafrechtelijke procedure – Vervolgde rechter die 
verschillende collega's van de zetel als getuigen voor het hof van beroep heeft 
gedagvaard – Gevoel van onbehagen bij de leden van de rechtbank wegens een eerdere 
tuchtrechtelijke procedure – Vordering tot onttrekking. 

Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat de door de verzoeker aangevoerde 
omstandigheden in zijn vordering tot onttrekking van een tuchtrechtelijke procedure die 
tegen een rechter van dit rechtscollege is ingesteld, wegens gewettigde verdenking, aan 
een rechtbank van eerste aanleg, met name de omstandigheid dat de rechter, waartegen 
die tuchtrechtelijke vervolging loopt, voor het hof van beroep van het rechtsgebied 
waaronder de rechtbank ressorteert, verschillende collega's van de zetel als getuige heeft 
gedagvaard in het kader van een tegen hem gevoerde strafrechtelijke procedure, en het 
onbehagen bij de leden van de rechtbank na een eerdere tuchtrechtelijke procedure tegen 
die rechter, waarbij het Hof van Cassatie de onttrekking van de zaak wegens gewettigde 
verdenking heeft bevolen en de verwijzing van de zaak naar een rechtscollege van een 
ander rechtsgebied, bij de partij en bij derden een gewettigde verdenking kunnen doen 
ontstaan omtrent de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechters die kennis 
moeten nemen van de maatregelen waartoe de tuchtrechtelijke procedure aanleiding kan 
geven, beveelt het de onttrekking van de zaak aan de rechtbank van eerste aanleg en 
verwijst het die naar een rechtbank van eerste aanleg van een ander rechtsgebied  
(Artikelen 648, 2°, en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
11 juli 2006 C.2006.0312.F nr. 375 

Gewettigde verdenking – Tuchtrechtelijke procedure tegen een rechter – Procedure 
ingesteld door de voorzitter van de rechtbank – Beslissing van de voorzitter van de 
rechtbank tot aanhangigmaking van de zaak bij de Nationale Tuchtraad – Vernietiging 
door het Hof van de beslissing tot aanhangigmaking van de zaak bij de Nationale 
Tuchtraad – Onttrekking – Vordering tot onttrekking – Rechtvaardiging. 

Wanneer het Hof van Cassatie de onttrekking beveelt, van een tuchtprocedure die door de 
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voorzitter van de rechtbank tegen een rechter van dit rechtscollege is ingesteld wegens 
gewettigde verdenking, aan een rechtbank van eerste aanleg, en de zaak verwijst naar een 
andere rechtbank van eerste aanleg, vernietigt het de beslissing van de voorzitter die, in de 
overtuiging dat een zware tuchtstraf gerechtvaardigd kan zijn, de zaak bij de Nationale 
Tuchtraad aanhangig maakt. Het gerecht op verwijzing moet immers over de volle 
bevoegdheid beschikken om een onderzoek in te stellen naar de feiten en inzonderheid de 
bevoegdheid om na afloop van zijn onderzoek het gevolg te beoordelen dat daaraan moet 
worden gegeven. (Artikelen 410, § 1, 1°, 411, § 2, 648, 2°, en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
11 juli 2006 C.2006.0312.F nr. 375 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
Onpartijdigheid van de rechter – Samenstelling – Raad van beroep – Orde van 
Advocaten. 

Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten is 
samengesteld uit vier advocaten en een magistraat valt niet af te leiden dat dit 
rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6, § 1, E.V.R.M., 
noch dat het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter geschonden 
wordt  (Art. 473 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 D.2005.0005.N nr. 11 

Rechtbank – Ontvankelijk – Gemeentebelastingen – Administratieve beslissing – 
Bevoegdheid – Beroep – Beschikkingsbeginsel – Bezwaarschrift. 

Door een bezwaarschrift tegen een gemeentebelasting dat door de betwiste 
administratieve beslissing is aangenomen, niet ontvankelijk te verklaren, overschrijden de 
appelrechters de grenzen waarbinnen de zaak bij hen aanhangig was en miskennen zij het 
algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd  
20 januari 2006 F.2005.0010.F nr. 47 

Arbeidsprestaties – Vaststelling van contractbreuk – Afstand van het recht om 
onrechtmatige beëindiging lastens werkgever in te roepen – Onaantastbare beoordeling – 
Vrijstelling – Essentieel bestanddeel – Arbeidsovereenkomst – Einde – Afstand – 
Werknemer. 

Bij ontstentenis van het verder verrichten van arbeidsprestaties in de door de werkgever 
éénzijdige gewijzigde voorwaarden die de rechters vaststellen, vermocht het arrest niet af 
te leiden dat de werknemer afstand had gedaan van zijn recht de éénzijdige beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in te roepen. (Art. 1134 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 39, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
23 januari 2006 S.2005.0088.N nr. 49 

Ambtshalve aanvullen der redenen – Algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van 
het recht van verdediging – Burgerlijke zaken – Bevoegdheid van de rechter. 

De rechter miskent noch het beschikkingsbeginsel noch het recht van verdediging 
wanneer hij de door de partijen aangevoerde redenen ambtshalve aanvult en daarbij steunt 
op feiten die de partijen regelmatig aan zijn beoordeling hebben voorgelegd en door hen 
besproken konden worden  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
24 maart 2006 C.2005.0360.F nr. 173 
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Ambtshalve aanvullen der redenen – Burgerlijke zaken – Bevoegdheid van de rechter – 
Beschikkingsbeginsel. 

De rechter miskent noch het beschikkingsbeginsel noch het recht van verdediging 
wanneer hij de door de partijen aangevoerde redenen ambtshalve aanvult en daarbij steunt 
op feiten die de partijen regelmatig aan zijn beoordeling hebben voorgelegd en door hen 
besproken konden worden  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
24 maart 2006 C.2005.0360.F nr. 173 

Bestaan – Niet–toepasselijkheid van tegenstrijdige rechterlijke beslissingen. 

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van "de niet–toepasselijkheid van tegenstrijdige 
rechterlijke beslissingen". 
29 maart 2006 P.2005.1631.F nr. 180 

Bestaan – Eerbiediging van de redelijke termijn. 

Er bestaat geen "algemeen rechtsbeginsel van het recht op eerbiediging van de redelijke 
termijn". 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Toepassing in de tijd – Beginsel "non bis in idem". 

Het beginsel ne bis in idem, neergelegd in artikel 54 van de Schengen–
uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 moet toepassing vinden op een in een 
overeenkomstsluitende staat ingeleide strafrechtelijke procedure wegens feiten waarvoor 
de betrokkene reeds in een andere overeenkomstsluitende staat is veroordeeld, zelfs al 
was deze overeenkomst in deze laatste staat nog niet van kracht op de datum van 
uitspraak van die veroordeling, voor zover de overeenkomst in de betrokken 
overeenkomstsluitende staten van kracht was op het tijdstip van de beoordeling van de 
toepassingsvoorwaarden inzake het beginsel ne bis in idem door de instantie waarbij de 
tweede procedure werd ingeleid  
16 mei 2006 P.2004.0265.N nr. 273 

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Uitvoer en invoer van dezelfde verdovende middelen 
– Beginsel "non bis in idem" – Toepassing. 

Het relevante criterium voor de toepassing van artikel 54 van de Schengen–
uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 is de gelijkheid van de materiële feiten, 
begrepen als het bestaan van een geheel van feiten die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, ongeacht de juridische kwalificatie van deze feiten of het beschermde 
rechtsbelang; strafbare feiten van uitvoer en invoer van dezelfde verdovende middelen 
waarvoor in verschillende staten die partij zijn bij deze overeenkomst, vervolging is 
ingesteld, dienen in beginsel te worden beschouwd als "dezelfde feiten" in de zin van dit 
artikel 54, maar het is aan de bevoegde nationale instanties om dit uiteindelijk te 
beoordelen  
16 mei 2006 P.2004.0265.N nr. 273 

Onpartijdigheid – Samenstelling – Balie – Aanwezigheid bij een huiszoeking – Tuchtraad 
van beroep – Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter – Tuchtzaken – 
Stafhouder. 

De enkele omstandigheid dat een lid van de tuchtraad van beroep van een balie in zijn 
hoedanigheid van stafhouder aanwezig was bij een huiszoeking door een 
onderzoeksrechter in het kantoor van een advocaat, tijdens een gerechtelijk onderzoek, dat 
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geleid heeft tot diens strafrechtelijke veroordeling, die ook de grondslag was van zijn 
tuchtvervolging, heeft niet tot gevolg dat dit lid daarbij een betrokken overheid was die 
kennis nam van dat onderzoek of aldus een standpunt innam over de grond van die 
strafvervolging, zodat daaruit niet kan worden afgeleid dat de aldus samengestelde 
tuchtraad van beroep niet meer met de vereiste objectieve onpartijdigheid over die 
tuchtvervolging kan oordelen  (Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981; Artikelen 87 en 88 Wetboek van Strafvordering.) 
18 mei 2006 D.2005.0015.N nr. 281 

Adagium "contra non valentem agere non currit praescriptio". 

Het adagium "contra non valentem agere non currit praescriptio" is geen algemeen 
rechtsbeginsel  (Art. 2 Gerechtelijk Wetboek.) 
30 juni 2006 C.2004.0573.F nr. 370 

Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Samenstelling – Wettigheid – Cumulatie van 
ambten – Hof van beroep – Raadsheer die als lid van de K.I., op grond van artikelen 
235ter en 235quater Sv. heeft  – Artikel 292, Ger.W.. 

Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek vindt geen toepassing in het geval dat een magistraat, 
nadat hij voordien in dezelfde zaak, als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, over 
de regelmatigheid van de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden op grond van art. 
235 ter en 235 quater Wetboek van Strafvordering heeft geoordeeld, als lid van de 
correctionele kamer uitspraak moet doen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling. 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Bestaan – Beginsel volgens welk het strafvorderingrecht strikt dient te worden toegepast. 

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens welk het strafvorderingrecht strikt moet 
worden geïnterpreteerd. 
23 augustus 2006 P.2006.1200.F nr. 382 

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter – Miskenning. 

Het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn wordt 
miskend wanneer de beslissing mede wordt gewezen door een rechter van wie terecht kan 
worden gevreesd dat hij niet de waarborgen van onpartijdigheid biedt waarop de 
rechtzoekende recht heeft  
8 september 2006 D.2005.0014.N nr. 399 

Raad van beroep – Gelding – Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter – Orde 
der geneesheren – Provinciale raad. 

Het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, 
bevestigd in artikel 6.1 E.V.R.M., geldt voor alle rechtscolleges, zo ook voor de 
provinciale raad en voor de raad van beroep van de Orde der geneesheren  
8 september 2006 D.2005.0014.N nr. 399 

Onderzoeksrechter – Onderzoekshandelingen – Gebrek aan onpartijdigheid – Nietigheid 
– Omvang – Algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter. 

Een onderzoeksrechter die publiekelijk een standpunt heeft ingenomen over de schuld van 
een inverdenkinggestelde verliest zijn vermogen om op onpartijdige wijze de 
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verantwoordelijkheid te dragen voor het onderzoek à charge en à décharge; hieruit kan 
evenwel niet worden afgeleid dat alle door die magistraat verrichte handelingen 
noodzakelijk nietig zijn  
20 september 2006 P.2006.0681.F nr. 428 

Rechterlijke macht – Scheiding der machten – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

Onderzoeksrechter – Onderzoeksmaatregelen – Aanvullende onderzoeksverrichtingen – 
Debat op tegenspraak – Beschikking. 

Artikel 61quinquies, Sv. bepaalt niet dat de onderzoeksrechter uitspraak doet over een 
vordering tot het stellen van een aanvullende onderzoekshandeling na een debat op 
tegenspraak. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Algemeen beginsel van het recht van verdediging – Door de rechter vervangen redenen – 
Burgerlijke zaken. 

Het arrest dat, door te steunen op feiten die tijdens een tegensprekelijk debat regelmatig 
ter beoordeling aan de appelrechter zijn voorgelegd, enkel de door de partijen 
aangevoerde redenen vervangt zonder enig ander geschil op te werpen waarvan de 
partijen het bestaan hebben uitgesloten, miskent noch het beschikkingsbeginsel, noch het 
recht van verdediging  (Art. 1138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0481.F nr. 483 

Door de rechter vervangen redenen – Burgerlijke zaken – Beschikkingsbeginsel. 

Het arrest dat, door te steunen op feiten die tijdens een tegensprekelijk debat regelmatig 
ter beoordeling aan de appelrechter zijn voorgelegd, enkel de door de partijen 
aangevoerde redenen vervangt zonder enig ander geschil op te werpen waarvan de 
partijen het bestaan hebben uitgesloten, miskent noch het beschikkingsbeginsel, noch het 
recht van verdediging  (Art. 1138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0481.F nr. 483 

Instellen van een rechtsmiddel tegen iedere rechterlijke beslissing. 

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel dat een rechtsmiddel mogelijk maakt tegen 
iedere rechterlijke beslissing  
25 oktober 2006 P.2006.1082.F nr. 515 
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Prijs – Huur van werk – Vaststelling te goeder trouw – Aannemer. 

De regel volgens welke, in een contract van huur van werk, de prijs voor het werk, op het 
einde ervan en behoudens andersluidende overeenkomst, door de aannemer eenzijdig en 
te goeder trouw wordt vastgesteld, onder voorbehoud van de marginale toetsing door de 
rechter, is geen algemeen rechtsbeginsel. 
9 november 2006 C.2005.0218.F nr. 551 

Wettelijkheidsbeginsel – Beginsel van behoorlijk bestuur – Belastingzaken – Recht op 
rechtszekerheid – Grenzen. 

Het recht op rechtszekerheid, één van de beginselen van behoorlijk bestuur die bindend 
zijn voor de belastingadministratie, houdt niet in dat de belastingplichtige die met de 
administratie een akkoord heeft gesloten over een onwettige regeling, van de administratie 
de toepassing van dat akkoord kan eisen, daar dat akkoord te zijnen aanzien geen 
gerechtvaardigde verwachtingen kon wekken  
20 november 2006 F.2005.0059.F nr. 578 

Onpartijdigheid – Wraking – Onderzoeksrechter – Algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van het vermoeden van onschuld. 

Het arrest dat afwijzend beschikt op de vordering tot wraking van een onderzoeksrechter 
die de eiser van partijdigheid verdenkt omdat hij aan de procureur des Konings 
geschreven heeft dat de vermoedelijke dader de feiten blijft ontkennen, miskent het 
vermoeden van onschuld van de eiser en verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar 
recht  (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek; Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
23 november 2006 P.2006.1367.F nr. 596 

Recht van verdediging – Niet aangevoerde reden – Burgerlijke zaken – Bevoegdheid van 
de rechter. 

De rechter miskent het recht van verdediging van de eiser wanneer hij diens 
rechtsvordering verwerpt op een door de verweerder niet aangevoerde grond, zonder de 
eiser de gelegenheid te geven zijn verweermiddelen op dat punt voor te dragen  
23 november 2006 C.2006.0006.F nr. 595 

Algemeen beginsel van het recht van verdediging – Ambtshalve opgeworpen grond – 
Ontbreken van een debat op tegenspraak – Burgerlijke zaken. 

Het recht van verdediging van de eiser wordt geschonden door de rechter die weigert op 
de vordering recht te doen zonder het middel waarop de verweerder zich niet beroepen 
heeft en dat de rechter ambtshalve opgeworpen heeft, aan de tegenspraak van de partijen 
te onderwerpen  
7 december 2006 C.2004.0501.F nr. 627 

Samenstelling – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van beroep – Onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid van de rechter – Tuchtzaken. 

Het loutere feit dat de leden–dierenartsen van de gemengde raad van beroep van de Orde 
der dierenartsen zijn aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad wiens 
beslissing wordt bestreden, volstaat niet om bij de tuchtrechtelijk vervolgde dierenarts een 
schijn van partijdigheid te kunnen wekken. (Artikelen 12, eerste lid, en 13, vijfde lid Wet 
19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.) 
8 december 2006 D.2005.0011.N nr. 633 
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Arbeidsrechtbank – Voorwaarden – Verblijfsvoorwaarde – Behartigenswaardige gevallen 
– Beslissing van de minister – Beginsel van de scheiding der machten – Betwisting – 
Bevoegdheid – Afwijking – Gewaarborgde gezinsbijslag – Gezinsbijslag. 

De arbeidsrechtbank die kennis neemt van een geschil over een beslissing die de minister 
of zijn ambtenaar genomen heeft op grond van de hem toevertrouwde discretionaire 
bevoegdheid, is weliswaar bevoegd om toezicht te houden op de wettigheid van de 
bestreden beslissing, en na te gaan of de minister of zijn ambtenaar bij het uitoefenen van 
zijn bevoegdheid niet onredelijk of willekeurig heeft gehandeld, maar vermag niet aan het 
bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid te ontnemen en zich aldus in de plaats van het 
bestuur te stellen  (Art. 2, tweede lid Wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde 
gezinsbijslag; Art. 580, 8°, b Gerechtelijk Wetboek.) 
11 december 2006 S.2006.0016.N nr. 637 

RECHTSBIJSTAND 
Ontvankelijkheid – Verwerping van het verzoek – Bureau voor rechtsbijstand van het Hof 
van Cassatie – Cassatieberoep door de aanvrager van de rechtsbijstand. 

Tegen de beslissingen over rechtsbijstand voor het Hof van Cassatie, staat voor de 
aanvrager van de rechtsbijstand geen cassatieberoep open  (Art. 688 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
6 juni 2006 P.2006.0516.N nr. 313 

Vordering voor de rechtbank van eerste aanleg – Bevoegdheid – Bureau. 

Uit art. 670, tweede lid, Ger.W., vloeit voort dat het Bureau voor rechtsbijstand van het 
Hof van Cassatie niet bevoegd is om kennis te nemen van een verzoek tot aanwijzing van 
een advocaat bij het Hof, met het oog op het instellen van een eventuele 
aansprakelijkheidsvordering voor de rechtbank van eerste aanleg, tegen een raadsman die 
de verzoeker niet heeft voorgesteld om cassatieberoep in te stellen tegen een arrest dat 
tegenover hem kracht van gewijsde heeft gekregen  (Art. 670, tweede lid Gerechtelijk 
Wetboek.) 
23 november 2006 G.2006.0156.F nr. 597 

RECHTSMISBRUIK 
Er is sprake van rechtsmisbruik wanneer de rechthebbende dat recht uitoefent zonder 
redelijk en afdoend belang, op een wijze die de perken van de normale uitoefening van 
zijn rechten door een voorzichtig en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat  
6 januari 2006 C.2004.0358.F nr. 18 

RECHTSVORDERING 
Ontvankelijkheid – Wettige hoedanigheid en belang – Strafzaken. 

In de regel kan niemand in rechte optreden of een rechtsmiddel instellen zonder 
hoedanigheid of wettig belang. 
25 oktober 2006 P.2006.1082.F nr. 515 

RECHTSWEIGERING 
Er is geen rechtsweigering als de rechter beslist dat hij geen rechtsmacht heeft om kennis 
te nemen van het bij hem aanhangig gemaakte geschil. (Art. 5 Gerechtelijk Wetboek.) 
2 februari 2006 C.2004.0495.N nr. 67 
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Artikel 5, Ger.W. – Begrip. 

De omstandigheid dat de vergoeding van de kosten van de verdediging door de wetgever 
zou kunnen worden geregeld, ontheft de rechter niet van de verplichting om over het 
voorwerp van de vordering uitspraak te doen  
11 oktober 2006 P.2006.0627.F nr. 479 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN 

ALGEMEEN 
Recht van verdediging – Afwezigheid van redenen. 

Uit het enkel feit dat een rechterlijke beslissing niet met redenen is omkleed kan geen 
schending van het recht van verdediging worden afgeleid  
8 september 2006 D.2005.0014.N nr. 399 

Vergissing – Strafzaken – Vermelding van wetsbepaling die straf bepaalt. 

De vermelding van de wetsbepaling die een straf voor het bewezen verklaarde feit 
bepaalt, is slechts een vormvereiste, zodat een vergissing van de rechter bij de aanduiding 
van dergelijke bepaling krachtens de artikelen 411 en 414 Wetboek van Strafvordering 
niet tot cassatie kan leiden  
10 oktober 2006 P.2006.0473.N nr. 472 

GEEN CONCLUSIE 
Motiveringsplicht – Gerechtskosten – Veroordeling in de kosten. 

Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusie moet de rechter de veroordeling in de kosten 
niet motiveren  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
17 januari 2006 P.2005.1118.N nr. 38 

In aanmerking te nemen gegevens – Gegevens voorafgaand aan de geïncrimineerde 
periode – Bewijs – Toepassing. 

De rechter, die onaantastbaar de bewijswaarde van alle hem regelmatig overgelegde en 
aan tegenspraak onderworpen stukken en feitelijke gegevens beoordeelt, mag stukken die 
betrekking hebben op feitelijke gegevens van voor de geïncrimineerde periode ook in zijn 
oordeel betrekken  
31 januari 2006 P.2005.0651.N nr. 61 

Toepasselijkheid – Bijzondere verbeurdverklaring – Bijzondere motiveringsplicht – 
Witgewassen vermogensvoordelen – Zaken die het voorwerp uitmaken van het misdrijf 
van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° Sw. – Verplichte verbeurdverklaring – Artikel 195, 
tweede lid, Sv.. 

Vermits de verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp van 
het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, verplicht is, motiveert 
de rechter zijn beslissing naar recht door vast te stellen dat de wettelijke voorwaarden 
vervuld zijn; de bijzondere motiveringsverplichting van artikel 195, tweede lid, Sv., is op 
deze verplichte verbeurdverklaring niet van toepassing  
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Bijzondere verbeurdverklaring – Witgewassen vermogensvoordelen – Zaken die het 
voorwerp uitmaken van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° Sw. – 
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Verplichte verbeurdverklaring. 

Vermits de verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp van 
het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, verplicht is, motiveert 
de rechter zijn beslissing naar recht door vast te stellen dat de wettelijke voorwaarden 
vervuld zijn; de bijzondere motiveringsverplichting van artikel 195, tweede lid, Sv., is op 
deze verplichte verbeurdverklaring niet van toepassing  
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Uitoefening – Motivering – Discretionaire macht van de voorzitter – Hof van assisen. 

Bij ontstentenis van een conclusie gericht tot het hof van assisen, oefent de voorzitter aan 
wie door de verdediging een verzoek wordt gericht, zijn discretionaire bevoegdheid uit, 
hetgeen inhoudt dat de voorzitter beslist al dan niet in te gaan op dat verzoek, zonder dat 
hij ertoe gehouden is die beslissing nader te motiveren  (Art. 268 Wetboek van 
Strafvordering.) 
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Rechtspleging – Gevolg – Beroep bij de rechterlijke macht – Advies van het openbaar 
ministerie – Afwijkende beslissing van de rechter – Artikel 72, Vreemdelingenwet – 
Maatregel van vrijheidsberoving – Vreemdelingenwet. 

De rechter die het advies dat uitgebracht wordt door het openbaar ministerie, in de zaken 
bedoeld onder hoofdstuk V Vreemdelingenwet, wanneer de vreemdeling beroep instelt 
tegen de beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken tot vrijheidsberoving, niet 
volgt is niet verplicht daartoe de redenen op te geven  
4 april 2006 P.2006.0396.N nr. 199 

Bijzondere motiveringsplicht – Feiten waarop de motivering betrekking kan hebben – 
Uitstel – Strafmaat. 

Voor de bepaling van de op te leggen strafmaat en het eventuele uitstel van 
tenuitvoerlegging ervan mag de rechter slechts rekening houden met de feiten die het 
voorwerp van de strafvordering uitmaken of hebben uitgemaakt en die bewezen zijn 
verklaard  (Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie; Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.0097.N nr. 192 

Veroordelend vonnis – Gerechtelijke antecedenten – Dubbelzinnigheid. 

Het vonnis in hoger beroep is niet regelmatig met redenen omkleed wanneer het in het 
ongewisse laat of het beslist dat het uittreksel uit het strafregister in het dossier de erin 
vermelde veroordelingen waarvan de eerste rechter gewag heeft gemaakt niet bewijst, dan 
wel of het beslist dat die veroordelingen bestaan zoals in bovenvermeld stuk en in de 
beroepen beslissing vermeld, doch dat ermee geen rekening hoeft te worden gehouden 
wegens de persoonlijke en sociale omstandigheden die de appelrechters aanwijzen  (Art. 
149 Grondwet 1994.) 
24 mei 2006 P.2005.1564.F nr. 288 

Dubbelzinnigheid. 

Het vonnis in hoger beroep dat volgens de ene interpretatie naar recht verantwoord is 
doch niet volgens de andere, is door dubbelzinnigheid aangetast en schendt bijgevolg art. 
149 G.W.  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
24 mei 2006 P.2005.1564.F nr. 288 
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Voorlopige tenuitvoerlegging – Motivering. 

Tenzij hierover verweer werd gevoerd, dient de rechter het toestaan van de voorlopige 
tenuitvoerlegging van zijn vonnis niet nader te motiveren  (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 
1398 Gerechtelijk Wetboek.) 
1 juni 2006 C.2005.0024.N nr. 304 

Motiveringsgebrek – Hoger beroep – Toepasselijkheid – Bevoegdheid van de rechter – 
Vernietiging – Beslissing inzake de voorlopige tenuitvoerlegging – Voorwaarden. 

Dat de appelrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van een vonnis kan verbieden of 
doen schorsen, verhindert niet dat hij de door de eerste rechter toegestane voorlopige 
tenuitvoerlegging teniet doet wanneer de voorlopige tenuitvoerlegging niet werd 
gevorderd, wanneer zij niet door de wet is toegestaan of nog wanneer de beslissing is tot 
stand gekomen met miskenning van het recht van verdediging. Een motiveringsgebrek in 
de beslissing van de eerste rechter over de tenuitvoerlegging laat de appelrechter niet toe 
die voorlopige tenuitvoerlegging te verbieden of te schorsen  (Art. 1402 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
1 juni 2006 C.2003.0231.N nr. 302 

Toepasselijke wetsbepalingen – Veroordeling – Plaats van deze vermeldingen – Vereiste 
vermeldingen. 

De vermelding van de toepasselijke wetsbepalingen, betreffende zowel de bestanddelen 
van het misdrijf als de erop gestelde straf, die elk veroordelend vonnis in strafzaken moet 
bevatten, kan worden gedaan in het vonnis zelf of door verwijzing in dat vonnis naar de 
vermelding van de toepasselijke wetsartikelen in een andere akte van de rechtspleging  
(Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, 211 en 371 Wetboek 
van Strafvordering.) 
20 juni 2006 P.2006.0233.N nr. 343 

Aard – Toepasselijke wetsbepalingen – Veroordeling – Vereiste vermeldingen. 

De vermelding van de toepasselijke wetsbepalingen, betreffende zowel de bestanddelen 
van het misdrijf als de erop gestelde straf, die elk veroordelend vonnis in strafzaken moet 
bevatten, is een substantieel of essentieel vormvoorschrift  (Art. 149 Grondwet 1994; 
Artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, 211 en 371 Wetboek van Strafvordering.) 
20 juni 2006 P.2006.0233.N nr. 343 

Vermelding van de wettelijke bepalingen – Regelmatigheid – Verwijzing naar de 
vordering tot verwijzing van het openbaar ministerie. 

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter melding te maken van de 
wetsbepalingen, die de feiten strafbaar stellen en de straf opleggen, met verwijzing naar 
de vordering tot verwijzing die door het openbaar ministerie voor de raadkamer is 
neergelegd  
6 september 2006 P.2006.0889.F nr. 394 

Vrijspraak. 

Wanneer het hof van beroep de redenen heeft aangegeven waarom het beslist dat het 
misdrijf dat de beklaagden wordt ten laste gelegd, niet bewezen was, verantwoordt het 
naar recht zijn beslissing om hen voor de voormelde telastlegging vrij te spreken. 
11 oktober 2006 P.2005.1684.F nr. 477 
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Voorlopige hechtenis – Beslissing tot handhaving – Ernstige aanwijzingen van schuld – 
Vaststelling. 

Bij gebrek aan een conclusie waarin het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld 
betwist wordt, kan het onderzoeksgerecht zich bij zijn beslissing tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis beperken tot de vaststelling dat de ernstige aanwijzingen van schuld 
die in het bevel tot aanhouding zijn vermeld, nog steeds bestaan. 
8 november 2006 P.2006.1385.F nr. 549 

Vergissing bij de vermelding van de tekst van de wet – Strafvordering – Straf. 

Wanneer de uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door de op het misdrijf 
toepasselijke wet, kan niemand de vernietiging van de beslissing vorderen, onder 
voorgeven dat bij de vermelding van de tekst van de wet een vergissing is begaan  
(Artikelen 411 en 414 Wetboek van Strafvordering.) 
8 november 2006 P.2006.0817.F nr. 547 

Bijzondere verbeurdverklaring – Motivering. 

Onwettig is de beslissing waarbij een bijzondere verbeurdverklaring van 
vermogensvoordelen wordt uitgesproken, zonder opgave van de redenen waarom die 
bijkomende en facultatieve straf is gekozen  (Artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek; Art. 
195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
28 november 2006 P.2006.1086.N nr. 605 

Draagwijdte – Uitstel of probatie–uitstel – Motiveringsplicht – Artikel 8, § 1, in fine, 
Probatiewet – Straf. 

Bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist artikel 8, § 1, in fine, Probatiewet, 
niet dat de rechter uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij geen of slechts 
gedeeltelijk uitstel of probatieuitstel verleent; die redenen kunnen ook blijken uit het 
opleggen van een gedeeltelijk effectieve straf en de daarvoor gegeven bijzondere redenen  
12 december 2006 P.2006.1191.N nr. 642 

Veroordeling – Te vermelden wettelijke bepalingen – Fiscale valsheid en gebruik van 
valse stukken. 

Een veroordelend vonnis wegens valsheid of het gebruik van valse stukken inzake 
inkomstenbelastingen, zoals bepaald in artikel 340, eerste lid, W.I.B., moet de bepalingen 
vermelden van dat wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, die de 
dader heeft of heeft willen overtreden  (thans artikelen 449 en 450, eerste lid WIB92; 
Artikelen 339 en 340, eerste lid WIB64.) 
13 december 2006 P.2005.1434.F nr. 646 

Oordeel over de schuld – Vaststelling dat dit oordeel niet op uitsluitende of beslissende 
wijze gesteund is op de anonieme getuigenverklaring – Anonieme getuige. 

Ofschoon de rechter in strafzaken, die anonieme getuigenissen die buiten het 
toepassingsgebied vallen van de artikelen 75bis, 75ter en 86bis tot 86quater Wetboek van 
Strafvordering in overweging neemt, zijn oordeel over de schuld van de beklaagde noch 
uitsluitend, noch op beslissende wijze op een dergelijke anonieme getuigenverklaring mag 
laten steunen, volgt uit geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling dat hij, bij 
ontstentenis van desbetreffende conclusie, gehouden is uitdrukkelijk vast te stellen dat hij 
die anonieme getuigenverklaring niet uitsluitend of niet op beslissende wijze in 
aanmerking heeft genomen  
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19 december 2006 P.2006.1310.N nr. 665 

OP CONCLUSIE 
Bestaan van voldoende bezwaren – Vaststelling – Regeling van de rechtspleging – 
Onderzoeksgerechten. 

De wetgever heeft de leden van de onderzoeksgerechten in geweten willen laten oordelen 
over de vraag of het onderzoek al dan niet voldoende bezwaren heeft opgeleverd om 
hetzij de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht te verwijzen, hetzij een beslissing 
tot buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen enkele wettelijke bepaling schrijft 
voor dat de bezwaren worden gepreciseerd of de redenen worden vermeld waarom die 
bezwaren ontoereikend worden geacht, zodat, wanneer een conclusie betwist of aanvoert 
dat er, in feite, voldoende bezwaren bestaan, het onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar 
antwoordt dat dergelijke bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 
231 Wetboek van Strafvordering.) 
17 januari 2006 P.2005.1342.N nr. 40 

Conclusie waarbij het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist – Regeling 
van de rechtspleging – Motivering – Onderzoeksgerechten. 

De wetgever heeft de leden van de onderzoeksgerechten in geweten willen laten oordelen 
over de vraag of het onderzoek al dan niet voldoende bezwaren heeft opgeleverd om 
hetzij de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht te verwijzen, hetzij een beslissing 
tot buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen enkele wettelijke bepaling schrijft 
voor dat de bezwaren worden gepreciseerd of de redenen worden vermeld waarom die 
bezwaren ontoereikend worden geacht, zodat, wanneer een conclusie betwist of aanvoert 
dat er, in feite, voldoende bezwaren bestaan, het onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar 
antwoordt dat dergelijke bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 
231 Wetboek van Strafvordering.) 
17 januari 2006 P.2005.1342.N nr. 40 

Tegenstrijdige motieven – Beslissing alvorens recht te doen – Eindbeslissing. 

Tegenstrijdigheid van motieven is enkel mogelijk tussen de motieven van éénzelfde 
beslissing; er kan bijgevolg geen juridisch sanctioneerbaar motiveringsgebrek op grond 
van tegenstrijdigheid van motieven bestaan tussen een beslissing alvorens recht te doen en 
een eindbeslissing. 
24 januari 2006 P.2005.1125.N nr. 50 

Bestaan van voldoende bezwaren – Vaststelling – Regeling van de rechtspleging – 
Onderzoeksgerechten. 

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten om de bezwaren te 
vermelden of de redenen op te geven waarom die onvoldoende worden geacht, zodat, 
wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, 
het onderzoeksgerecht daarop antwoordt door de onaantastbare vaststelling dat die 
bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van 
Strafvordering.) 
24 januari 2006 P.2005.1125.N nr. 50 

Tegenstrijdige motieven. 

Tegenstrijdigheid van motieven is enkel mogelijk tussen de motieven van éénzelfde 
beslissing; er kan bijgevolg geen juridisch sanctioneerbaar motiveringsgebrek op grond 
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van tegenstrijdigheid van motieven bestaan tussen een beslissing alvorens recht te doen en 
een eindbeslissing. 
24 januari 2006 P.2005.1125.N nr. 50 

Conclusie waarbij het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist – Regeling 
van de rechtspleging – Motivering – Onderzoeksgerechten. 

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten om de bezwaren te 
vermelden of de redenen op te geven waarom die onvoldoende worden geacht, zodat, 
wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, 
het onderzoeksgerecht daarop antwoordt door de onaantastbare vaststelling dat die 
bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van 
Strafvordering.) 
24 januari 2006 P.2005.1125.N nr. 50 

Dossier – Verdwijning van stukken – Onderzoek van de tenlasteleggingen – Plicht van de 
rechter – Raad van beroep van de Orde van geneesheren. 

Ook al kan de rechter, zonder het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, 
neergelegd in artikel 6.1, E.V.R.M., en zonder het recht van verdediging te schenden, 
uitspraak doen over een dossier waarvan bepaalde stukken verloren gegaan zijn, dan nog 
moet hij, indien die verdwijning de uitoefening van het recht van verdediging kan 
belemmeren, daarmee rekening houden bij het onderzoek van de tenlasteleggingen  
3 februari 2006 D.2004.0018.F nr. 73 

Afsplitsing van de zaak van de medebeklaagde na de oorspronkelijke gezamenlijke  – 
Conclusie van een medebeklaagde – Verweer dat ook dienstig is voor het oordeel over de 
strafvordering tegen een andere beklaagde – Verplichting van de rechter. 

Het artikel 149 van de Grondwet verplicht de rechter in strafzaken te antwoorden op het 
door de partijen in conclusie voorgedragen verweer; de rechter moet ook de conclusie van 
een medebeklaagde beantwoorden, wanneer daarin een verweer wordt aangevoerd dat ook 
dienstig is voor het oordeel over de strafvordering tegen een andere beklaagde, ook al 
heeft hij de zaak van de medebeklaagde na de oorspronkelijke gezamenlijke behandeling 
afgesplitst van de zaak van deze andere beklaagde  
7 februari 2006 P.2005.1346.N nr. 79 

Europees aanhoudingsbevel – Verplichting om de uitspraak met redenen te omkleden – 
Uitlevering – Wettelijke grondslag – Onderzoeksgerechten – Tenuitvoerlegging. 

De verplichting voor de onderzoeksgerechten om hun uitspraak over de tenuitvoerlegging 
van het Europees aanhoudingsbevel met redenen te omkleden is niet gegrond op artikel 
163, Wetboek van Strafvordering, maar op artikel 16, § 1, van de wet van 19 december 
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel. 
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Conclusie waarbij het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist – Regeling 
van de rechtspleging – Motivering – Onderzoeksgerechten. 

Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, 
antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de onaantastbare vaststelling dat die 
bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van 
Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.1651.N nr. 196 
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Bestaan van voldoende bezwaren – Vaststelling – Regeling van de rechtspleging – 
Onderzoeksgerechten. 

Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, 
antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de onaantastbare vaststelling dat die 
bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van 
Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.1651.N nr. 196 

Voorlopige hechtenis – Onderzoeksgerecht – Verplichting om te antwoorden. 

Wanneer op het feit een zwaardere straf dan vijftien jaar dwangarbeid staat, moet het 
onderzoeksgerecht dat, met vermelding van de feitelijke omstandigheden van de zaak en 
van die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, de absolute 
noodzakelijkheid vaststelt, voor de openbare veiligheid, van de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, de conclusie van de inverdenkinggestelde niet beantwoorden waarin 
het risico dat hij zich aan het gerecht zou onttrekken wordt betwist  (Artikelen 16, § 1, 22, 
zesde lid en 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
10 mei 2006 P.2006.0644.F nr. 268 

Voorlopige hechtenis – Onderzoeksgerecht – Verplichting een conclusie te beantwoorden 
– Niet–correctionaliseerbare misdaad – Handhaving – Omschrijving van het misdrijf. 

Wanneer de appelrechters een criminele omschrijving handhaven waardoor de 
handhaving van de voorlopige hechtenis voor een termijn van drie maanden kan bevolen 
worden, moeten zij de gegevens preciseren die volgens hen, niettegenstaande de 
omstandige betwisting van de eiser, de ernstige aanwijzingen van schuld lijken uit te 
maken die met die omschrijving overeenkomen. (Artikelen 23, 4° en 30, § 4, eerste lid 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
17 mei 2006 P.2006.0684.F nr. 278 

Voorlopige hechtenis – Onderzoeksgerecht – Verplichting een conclusie te beantwoorden 
– Handhaving. 

De verplichting om een conclusie te beantwoorden die bij art. 23, 4°, Wet Voorlopige 
Hechtenis, is opgelegd, is niet onbegrensd; zij wordt de onderzoeksgerechten slechts 
opgelegd in zoverre de betwisting die door de inverdenkinggestelde is opgeworpen 
relevant is, d.w.z. betrekking heeft op de voorwaarden waarvan de wet, in dat geval, de 
wettigheid van de hechtenis doet afhangen  
17 mei 2006 P.2006.0684.F nr. 278 

Bezwaren – Vaststelling – Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten. 

Wanneer een conclusie betwist of aanvoert dat er, in feite, voldoende bezwaren bestaan, 
antwoordt het onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar dat dergelijke bezwaren al dan niet 
bestaan  (Artikelen 127 tot 135, 229 tot 231 Wetboek van Strafvordering.) 
20 juni 2006 P.2006.0425.N nr. 340 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Motiveringsplicht – 
Handhaving – Onderzoeksgerechten – Aanwijzingen van schuld. 

De bepaling volgens dewelke de raadkamer bij de procedure tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis moet antwoorden op de conclusies van de partijen en in geval de 
partijen in hun conclusies het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, onder 
vermelding van feitelijke gegevens, betwisten, moet preciseren welke gegevens volgens 
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haar dergelijke aanwijzingen van schuld uitmaken, is ook van toepassing op de procedure 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling  (Art. 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis.) 
16 augustus 2006 P.2006.1169.N nr. 380 

Bezwaren – Regeling van de rechtspleging – Motivering – Onderzoeksgerechten. 

Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, 
beantwoordt het onderzoeksgerecht dit verweer door zijn onaantastbare vaststelling dat 
die bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 127, 128, 129 en 130 Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

ALLERLEI 
Onderzoeksrechter – Eerbiediging – Vermoeden van onschuld – Bevestiging van de 
beschikking – Motivering – Onderzoeksgerechten. 

Het arrest dat de beschikking van de onderzoeksrechter regelmatig verklaart, waarvan uit 
geen enkele overweging blijkt dat eiser als schuldig aan te hem ten laste gelegde feiten 
werd voorgesteld, schendt het vermoeden van onschuld niet. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 

STRAFZAKEN 
Ontvankelijkheid – Twee zaken ingeleid voor verschillende rechtbanken – Eén zaak 
ingeleid door rechtstreekse dagvaarding – Tweede zaak ingeleid door dagvaarding na 
beschikking van verwijziging door de raadkamer – Vraag tot uitstel van één zaak 
vanwege de beklaagde met het oog op de eventuele toepassing van artikel 65, § 2 Sw. – 
Vervolgende partij die weigert in te stemmen met het uitstel – Verzoek tot regeling van 
rechtsgebied. 

Het louter bestaan van twee zaken die ingeleid zijn voor verschillende rechtbanken, of het 
feit dat in een van deze zaken de vervolgende partij niet wil instemmen met een uitstel, 
leveren geen bestaand geschil van rechtsmacht op, waardoor de uitoefening van de 
strafvordering wordt belemmerd  (Artikelen 525 e.v. Wetboek van Strafvordering.) 
17 januari 2006 P.2005.1452.N nr. 41 

Laster – Persmisdrijf – Onbevoegdheid van het hof van beroep – Verwijzing naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld. 

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep een 
inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwijst wegens feiten die als laster 
zijn aangemerkt en het hof van beroep zich in hoger beroep niet bevoegd heeft verklaard 
omdat één van die feiten een persmisdrijf is en het andere daarmee samenhangt, en 
wanneer de beide arresten in kracht van gewijsde zijn gegaan en het arrest van 
onbevoegdverklaring gegrond lijkt, dan vernietigt het Hof, tot regeling van rechtsgebied, 
het arrest van verwijzing en verwijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld  
18 januari 2006 P.2005.1459.F nr. 42 

Hoger beroep – Verwijzingsbeschikking – Telastlegging van misbruik van vertrouwen en 
buitenvervolgingstelling – Telastlegging diefstal met behulp van valse sleutels en valsheid 
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in geschriften en gebruik van valse stukken – Arrest van onbevoegdverklaring – Hof van 
Cassatie – Verzoek tot regeling van rechtsgebied – Vonnis – Beslissing. 

Wanneer de raadkamer een beklaagde naar de correctionele rechtbank heeft verwezen 
wegens misbruik van vertrouwen en heeft gezegd dat er geen grond is om hem voor de 
overige telastleggingen te vervolgen, en het hof van beroep zich onbevoegd heeft 
verklaard om van de zaak kennis te nemen op grond dat de raadkamer de beklaagde 
wegens de telastlegging misbruik van vertrouwen zonder aanneming van verzachtende 
omstandigheden naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, ofschoon de feiten van 
die telastlegging, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, diefstal door middel 
van valse sleutels en valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken zouden 
opleveren, te weten misdrijven waarop criminele straffen zijn gesteld, vernietigt het Hof, 
tot regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer behalve in zoverre zij 
zegt dat er geen grond is tot vervolging voor de overige telastleggingen, en verwijst het de 
zaak naar het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling  (Art. 525 Wetboek van 
Strafvordering.) 
5 april 2006 P.2006.0317.F nr. 204 

Wanneer de raadkamer een beklaagde wegens een misdrijf naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen en de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard 
op grond dat de raadkamer de verwijzing heeft bevolen zonder dat "uit het dossier van de 
rechtspleging (blijkt) dat de griffier daadwerkelijk de kennisgeving die bij art. 127, zesde 
lid, Sv., is vereist aan de inverdenkinggestelde heeft toegezonden", ofschoon de zaak bij 
de voormelde rechtbank aanhangig was gemaakt en die daarover uitspraak diende te doen, 
vernietigt het Hof, na te hebben vastgesteld dat tegen de beschikking tot verwijzing 
vooralsnog geen enkel rechtsmiddel openstaat en het vonnis van onbevoegdheid in kracht 
van gewijsde is gegaan, tot regeling van rechtsgebied, het vonnis van 
onbevoegdverklaring en verwijst het de zaak naar dezelfde correctionele rechtbank, 
anders samengesteld. (Art. 525 Wetboek van Strafvordering.) 
5 april 2006 P.2006.0322.F nr. 205 

Geschil in rechtsmacht dat de uitoefening van de strafvordering belemmert – 
Voorwaarden. 

De regeling van rechtsgebied wegens een bevoegdheidsconflict, veronderstelt een geschil 
in rechtsmacht dat de uitoefening van de strafvordering en niet louter van de burgerlijke 
rechtsvordering belemmert  (Art. 526 Wetboek van Strafvordering.) 
21 juni 2006 P.2006.0575.F nr. 345 

Correctioneel vonnis – Gevolg – Gerechtelijk verleden – Beschikking tot verwijzing – 
Bevoegdheid – Opschorting van de uitspraak – Verzachtende omstandigheden – 
Begrippen – Correctionalisering. 

De correctionalisering van een misdaad met aanneming van verzachtende 
omstandigheden wegens het ontbreken van een gerechtelijk verleden, is onjuist wanneer 
tegen de beklaagde reeds een correctioneel vonnis met opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling werd uitgesproken. 
15 november 2006 P.2006.1230.F nr. 564 

REGISTRATIE (RECHT VAN) 
Vrijstellingen – Inbreng van de universaliteit der goederen in vennootschappen – 
Vrijstelling van artikel 117, § 1 W. Reg.. 

De vrijstelling waarin art. 117, § 1, eerste lid, W. Reg. voorziet in geval van inbreng van 
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de universaliteit der goederen bij wijze van fusie, splitsing of anderszins in één of meer 
nieuwe of bestaande vennootschappen, is ook van toepassing op de inbreng van 
onroerende goederen, en is ook toepasselijk wanneer de inbreng niet gepaard gaat met 
uitgifte van aandelen. (Artikelen 115, 115bis en 117, § 1 Wetboek registratierechten.) 
9 maart 2006 C.2004.0095.N nr. 139 

SAMENHANG 
Verjaringsstuitende daden – Verjaring – Verschillende misdrijven – Intrinsieke 
samenhang – Strafvordering – Strafzaken. 

De gevolgen van de daden die de verjaring van de strafvordering m.b.t. een misdrijf 
stuiten, strekken zich uit tot alle misdrijven die samen worden behandeld en die door een 
intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn  (Artikelen 226 en 227 Wetboek 
van Strafvordering; Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
13 september 2006 P.2006.0966.F nr. 413 

Wettigheid – Verschillende beklaagden – Beslissing om de verschillende zaken samen te 
behandelen – Afzonderlijke veroordelende beslissingen – Strafzaken. 

De loutere omstandigheid dat, nadat zaken samen werden behandeld, daarin afzonderlijke 
vonnissen of arresten worden gewezen, tast de wettigheid van deze vonnissen of arresten 
niet aan. (Artikelen 226 en 227 Wetboek van Strafvordering.) 
19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Rechter op verwijzing – Samenhangende misdrijven – Niet regelmatig 
gecorrectionaliseerde misdaad – Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht – 
Beschikking tot verwijzing – Regeling van rechtsgebied – Onbevoegdheid. 

Wanneer de feiten waaruit het misdrijf bestaat samenhangend lijken met de door de 
beschikking tot verwijzing onregelmatig gecorrectionaliseerde misdaad, is de 
correctionele rechtbank waar de feiten door die beschikking aanhangig zijn gemaakt, 
onbevoegd om uitspraak te doen over het geheel van de telastleggingen die daar 
onregelmatig aanhangig zijn gemaakt. 
15 november 2006 P.2006.1230.F nr. 564 

SCHIP. SCHEEPVAART 
Aard – Averijregeling – Hypothecaire schuldeiser – Rechten. 

Artikel 34, tweede lid, van de Zeewet raakt de openbare orde niet, zodat de hypothecaire 
schuldeiser kan bedingen dat de verzekeringsvergoeding hem rechtstreeks dient te worden 
uitgekeerd. 
29 september 2006 C.2005.0043.N nr. 451 

SCHULDVERGELIJKING 
Gevolg – Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen die 
schuldvorderingen – Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord. 

Uit de artikelen 13, tweede lid, 21, § 1, en 22 W. 17 juli 1997 volgt niet dat  vergelijking 
van wederzijdse schuldvorderingen die onderling een nauwe samenhang vertonen 
verboden is na de neerlegging van een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord  (Art. 13, 
tweede lid, 21, § 1 en 22 Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.) 
7 april 2006 C.2005.0029.F nr. 211 
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Nauwe samenhang tussen die schuldvorderingen – Toekenning van de voorlopige 
opschorting – Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord – Niet voor beslag 
vatbaar. 

Uit het onderling verband van de artikelen 1293, 3° Burgerlijk Wetboek en 22 van de wet 
betreffende het gerechtelijk akkoord volgt niet dat, na het vonnis dat de verzoeker de 
voorlopige opschorting van betaling verleent, vergelijking tussen wederzijdse 
schuldvorderingen die door een nauwe samenhang met elkaar verbonden zijn, onmogelijk 
is. (Art. 1293, 3° Burgerlijk Wetboek; Art. 22 Wet 17 juli 1997 betreffende het 
gerechtelijk akkoord.) 
7 april 2006 C.2005.0029.F nr. 211 

Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen die schuldvorderingen – 
Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord. 

Het arrest dat op grond van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak 
oordeelt dat de partijen overeengekomen zijn samen en op dezelfde zichtrekening 
verschillende onderscheiden verrichtingen uit te voeren, die zij van elkaar afhankelijk 
hebben gemaakt, en dat het algemeen compensatiebeding, waarbij zij hun wederzijdse 
schulden, in omstandigheden waarin bedrog volstrekt uitgesloten is, louter op grond van 
een overeenkomst in een verhouding van samenhang hebben geplaatst, deel uitmaakt van 
een algemene economische verrichting, beslist naar recht dat er tussen de wederzijdse 
schuldvorderingen een zodanige nauwe samenhang bestaat dat ze onderling in 
vergelijking kunnen worden gebracht  
7 april 2006 C.2005.0029.F nr. 211 

Mogelijkheid – Schuldvorderingen waarvoor aangifte werd gedaan – Schulden ontstaan 
tijdens de periode van voorlopige opschorting – Gerechtelijk akkoord – Wettelijke 
schuldvergelijking. 

Wettelijke schuldvergelijking blijft mogelijk tussen een schuldvordering die voortvloeit 
uit een met de debiteur gesloten overeenkomst waarvoor in het gerechtelijk akkoord 
aangifte werd gedaan en een schuld ten opzichte van de debiteur die tijdens de periode 
van voorlopige opschorting is ontstaan ten gevolge van de verdere uitvoering van deze 
overeenkomst die ertoe strekt de continuïteit van de onderneming te verzekeren  
(Artikelen 1289 en 1290 Burgerlijk Wetboek; Art. 9 Wet 17 juli 1997 betreffende het 
gerechtelijk akkoord.) 
1 juni 2006 C.2004.0564.N nr. 303 

Aard – Geldsom – Mogelijkheid – Ontvangst – Verplichting van de lasthebber – 
Lastgeving. 

De verplichting van de lasthebber om de gelden die hij krachtens de uitvoering van zijn 
volmacht heeft ontvangen aan zijn lastgever af te dragen kan worden aangezien als een 
schuld tot betaling van een geldsom die, in beginsel, in aanmerking komt voor 
schuldvergelijking met een schuldvordering die de lasthebber op de lastgever heeft, ook al 
is die schuldvordering vreemd aan de lastgeving. (Artikelen 1291, 1984 en 1993 
Burgerlijk Wetboek.) 
29 juni 2006 C.2005.0163.N nr. 368 

Aandeelhouder – Schuldeiser t.a.v. de vennootschap – Schuldenaar van het saldo van zijn 
plaatsing in het kapitaal – Handelsvennootschappen. 

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt een aandeelhouder, die het saldo van zijn 
plaatsing in het kapitaal van een naamloze vennootschap dient te betalen, die schuld af te 
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lossen door schuldvergelijking met een schuldvordering die hij op die vennootschap heeft. 
(Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen; Artikelen 1234, 1289 tot 1291, en 1298 Burgerlijk Wetboek.) 
25 september 2006 C.2005.0487.F nr. 433 

Vereffening – Boedelschuldeisers – Individuele vervolgingen – Schuldvordering van de 
vennootschap – Geen schuldvergelijking – Schuldvergelijking – 
Handelsvennootschappen. 

Het arrest dat beslist dat de schuldvergelijking tussen de schuldvordering, waarvan het 
arrest vaststelt dat zij een schuld van de boedel van de vereffening vormt, en de 
schuldvordering van de vennootschap niet vóór het faillissement van die vennootschap 
heeft kunnen plaatsvinden, en dat gegrond is op het risico van een samenloop tussen de 
boedelschuldeisers of tussen die schuldeisers en de schuldeisers die houder van een 
bijzonder voorrecht of van een zakelijke zekerheid zijn, maar niet vaststelt dat die 
samenloop heeft plaatsgevonden, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. (Artikelen 
7, 8 en 9 Hypotheekwet van 16 dec. 1851; Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende 
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen; Artikelen 1234, 1289 tot 1291, 
en 1298 Burgerlijk Wetboek.) 
25 september 2006 C.2005.0487.F nr. 433 

SCHULDVERNIEUWING 
Aard – Werkgevers – Delegatie van schuldenaar – Conventionele overgang van 
onderneming – Artikel 1275, Burgerlijk Wetboek – Schuldeiser – Schuldenaars – 
Werknemer. 

De regel volgens welke de delegatie waarbij een schuldenaar aan de schuldeiser een 
andere schuldenaar geeft die zich tegenover de schuldeiser verbindt, geen 
schuldvernieuwing teweegbrengt, indien de schuldeiser niet uitdrukkelijk heeft verklaard 
dat hij zijn schuldenaar die de delegatie gedaan heeft, van zijn verbintenis wil ontslaan, is 
niet van dwingend recht ten voordele van de overnemer in geval van overgang van 
onderneming. (Art. 1275 Burgerlijk Wetboek; Art. 3.1, tweede lid Richtlijn 77/187/EEG 
van de Raad van 14 feb. 1977.) 
24 april 2006 S.2005.0080.N nr. 234 

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN 

OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN 
OPZETTELIJK DODEN 

Verzwarende omstandigheid – Bewijs – Arbeidsongeschiktheid. 

Geen enkele wettelijke bepaling legt op dat een arbeidsongeschiktheid wordt bewezen 
met een medisch getuigschrift of een deskundigenonderzoek, zodat de bodemrechter 
hierover op onaantastbare wijze beslist. 
19 april 2006 P.2006.0040.F nr. 223 

Rechtvaardigingsgrond – Wettige verdediging. 

Er is wettige verdediging wanneer iemand, die niet in de mogelijkheid verkeert om een 
ernstige en ogenblikkelijke aanranding tegen zijn persoon of tegen een derde te ontwijken, 
anders dan door het misdrijf te plegen, zich op een evenredige manier tegen die 
onrechtmatige aanval verweert  
19 april 2006 P.2006.0018.F nr. 221 
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Rechtvaardigingsgrond – Onderzoek door de rechter – Wettige verdediging. 

Wanneer wettige verdediging wordt aangevoerd, onderzoekt de rechter met name of de 
doodslag, de verwondingen of de slagen een verweer waren, of dit noodzakelijk was en of 
het in verhouding stond tot de aanranding; hij steunt aldus op de feitelijke 
omstandigheden, rekening houdende met de reacties die de aangerande persoon redelijk 
kon en moest hebben  
19 april 2006 P.2006.0018.F nr. 221 

Verzwarende omstandigheid – Ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid. 

De ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, als bedoeld in art. 399 Sw., 
bestaat in de ongeschiktheid voor het slachtoffer tot het verrichten van een willekeurige 
persoonlijke arbeid; die verzwarende omstandigheid die alleen rekening houdt met de 
zwaarwichtigheid van de verwondingen, ongeacht de sociale status van het slachtoffer of 
zijn gewoonlijke en professionele arbeid, wordt toegepast ook als het slachtoffer, zoals te 
dezen een kind, geen enkele winstgevende activiteit uitoefent en ongeacht de omvang van 
de ongeschiktheid  
19 april 2006 P.2006.0040.F nr. 223 

Blijvende invaliditeit – Samenloop – Tijdelijke ongeschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid. 

De omstandigheid dat slagen slechts een tijdelijke en niet een blijvende ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad, sluit niet uit dat die 
slagen niettemin een blijvende invaliditeit tot gevolg hebben gehad  (Artikelen 398 en 399 
Strafwetboek.) 
14 november 2006 P.2006.0852.N nr. 557 

Poging – Werkstraf – Doodslag – Toepassing. 

De werkstraf is verboden voor de feiten die in art. 37ter, § 1, tweede lid, Sw., zijn 
bedoeld, los van iedere omstandigheid die de dader ervan een minder zware straf kan 
opleveren, inbegrepen deze die, onafhankelijk van zijn wil, hem belet hebben zijn 
misdadig voornemen volledig ten uitvoer te leggen; de uitsluiting geldt dus ook voor de 
dader die gepoogd heeft het feit te plegen dat in de wet wordt bedoeld, en ook voor 
degene die alleen als medeplichtige of met een verschoningsgrond of verzachtende 
omstandigheden zou hebben gehandeld  
15 november 2006 P.2006.1221.F nr. 563 

Verzwarende omstandigheden verbonden aan de gevolgen van de slagen en verwondingen 
– Moreel bestanddeel. 

Het is voor de in de artikelen 399 en 400 Strafwetboek wettelijk vastgestelde 
strafverzwaring, wanneer de toegebrachte slagen of verwondingen voor het slachtoffer 
bepaalde gevolgen hebben gehad, niet vereist dat de dader het bepaalde gevolg van de 
door hem persoonlijk toegebrachte slagen of verwondingen heeft gewild. 
19 december 2006 P.2006.1170.N nr. 662 
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Marginale toetsing – Verzwarende omstandigheden verbonden aan de gevolgen van de 
slagen en verwondingen – Met hetzelfde oogmerk gezamenlijk en gelijktijdig toebrengen 
van slagen en verwondingen – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de verschillende 
mededaders voor de gevolgen – Onaantastbare beoordeling door de strafrechter – 
Grenzen – Meerdere daders. 

De rechter in strafzaken oordeelt op grond van de feitelijke omstandigheden dat allen die 
met eenzelfde oogmerk, gezamenlijk en gelijktijdig, dit is binnen eenzelfde tijdsvak en 
uitvoering, als daders of mededaders, zoals bepaald in artikel 66 Strafwetboek, aan een 
persoon slagen en verwondingen hebben toegebracht, mede strafrechtelijk 
verantwoordelijk moeten worden geacht voor het geheel van deze handelingen en 
derhalve ook voor alle gevolgen daarvan voor het slachtoffer; het Hof kan alleen nagaan 
of de rechter zijn oordeel ter zake niet steunt op feitelijke omstandigheden die dit oordeel 
niet kunnen schragen. (Artikelen 66, 392, 398, 399 en 400 Strafwetboek.) 
19 december 2006 P.2006.1170.N nr. 662 

SOCIALE ZEKERHEID 

ALGEMEEN 
Rechterlijk gewijsde – Gelding ten opzichte van derden – Draagwijdte op gebied van 
sociale zekerheid – Gezag van gewijsde. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken staat er niet aan in de weg dat een partij, in een later 
burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om de elementen te betwisten die uit het 
strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij niet bij het strafgeding was betrokken of er niet vrij 
haar belangen heeft kunnen doen gelden; dit geldt ook in materies waarop artikel 6.1 van 
het E.V.R.M. niet toepasselijk is  (Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
24 april 2006 S.2005.0075.N nr. 233 

Kennisgeving – Geen reglementaire grondslag – Socialezekerheidsinstellingen – 
Individuele beslissing – Termijnen – Beroep – Wettelijke grondslag – Verplichtingen – 
Handvest van de sociaal verzekerde. 

De socialezekerheidsinstellingen en de diensten belast met de betaling van sociale 
prestaties zijn gehouden de belanghebbenden, uiterlijk op het moment van de uitvoering, 
in kennis te stellen van iedere hen betreffende gemotiveerde individuele beslissing; de 
kennisgeving moet bovendien de bestaande mogelijkheden tot beroep vermelden, alsmede 
de vormen en termijnen die ter zake moeten worden nageleefd, en de Koning bepaalt hoe 
en wanneer de kennisgeving gebeurt, alsook de gevallen waarin de kennisgeving niet 
hoeft plaats te vinden of waarin ze op het ogenblik van de uitvoering gebeurt; de Koning 
bezit op grond van die wetsbepaling echter geen verordenende bevoegdheid om de 
wettelijke termijnen waarbinnen de beroepen tegen de beslissingen van de 
socialezekerheidsinstellingen die bevoegd zijn voor de toekenning, betaling of 
terugvordering van prestaties, op straffe van verval ingesteld moeten worden, te wijzigen, 
zelfs niet om ze te verlengen. (Art. 159 Grondwet 1994; Artikelen 7 en 23 Wet 11 april 
1995; Art. 167, tweede lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van 
de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; Art. 245 octies K.B. 3 juli 
1996.) 
18 december 2006 S.2006.0032.F nr. 657 
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WERKNEMERS 
Personeelsleden – Solidariteitsbijdragen – Bewijslast – Herstelwet, 10 feb. 1981 – 
Overheden en diensten – Bezoldigingen – Inning. 

Opdat de solidariteitsbijdrage zou verschuldigd zijn, is niet vereist dat door de R.S.Z. ook 
het bewijs wordt geleverd dat de bezoldiging van de personeelsleden bedoeld in artikel 1, 
§ 3 van de Herstelwet van 10 februari 1981, ten laste is van de Rijksbegroting of van een 
publiekrechtelijk rechtspersoon. (Art. 1, §§ 1, 2 en 3 Herstelwet 10 feb. 1981 tot invoering 
van een solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks 
bezoldigd door de openbare sector.) 
9 januari 2006 S.2005.0039.N nr. 24 

Personeelsleden – Solidariteitsbijdragen – Herstelwet, 10 feb. 1981 – Overheden en 
diensten. 

De personeelsleden van de in artikel 1, § 3 van de Herstelwet van 10 februari 1981 
opgesomde overheden en diensten, zijn personeelsleden of titularissen van politieke of 
openbare mandaten, rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd ten laste van de 
Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon op wie de bepalingen van de 
voormelde wet toepasselijk zijn. (Art. 1, § 3 Herstelwet 10 feb. 1981 tot invoering van een 
solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd 
door de openbare sector.) 
9 januari 2006 S.2005.0039.N nr. 24 

Werkgever – Toekenningsvoorwaarden – Tewerkstelling non–profitsector – Vermindering 
bijdragen – Afgifte attest – Termijn – Aanvang. 

De omstandigheid dat de aanvraag tot tegemoetkoming door de instelling vergezeld moet 
zijn van een getuigschrift afgeleverd door de minister van Tewerkstelling en Arbeid 
brengt mede dat de loop van de termijn van een jaar, na verloop van het jaar waarin de 
collectieve arbeidsovereenkomst werd nageleefd, slechts zal aanvangen wanneer de 
bedoelde werkgever in de mogelijkheid is een aanvraag in te dienen, derhalve wanneer hij 
in het bezit is gesteld van dit getuigschrift, in zoverre de werkgever hierbij geen verzuim 
kan worden aangerekend, gelet op de verplichting, bepaald in artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 22 sept. 1989, elk jaar nadat de bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst is 
nageleefd een verslag daaromtrent aan de minister van Tewerkstelling en Arbeid over te 
maken. (Artikelen 2 en 4 K.B. 22 sept. 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de 
non–profitsector; Art. 1, eerste en tweede lid M.B. 8 nov. 1990.) 
6 februari 2006 S.2004.0089.N nr. 76 

Werkgever – Toekenningsvoorwaarden – Tewerkstelling non–profitsector – Vermindering 
bijdragen – Termijn – Aanvang – Algemeen. 

De aanvraag van de instelling tot het verkrijgen van een tegemoetkoming in mindering te 
brengen van de werkgeversbijdragen voor de rijksdienst voor sociale zekerheid, welke 
aanvraag moet vergezeld zijn van een getuigschrift van de minister van Tewerkstelling en 
Arbeid waaruit blijkt dat de werkgever de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in art. 
2, K.B. van 22 sept. 1989 het hele jaar heeft nageleefd of in voorkomend geval voor 
welke maanden en in welke mate de collectieve arbeidsovereenkomst niet werd nageleefd, 
moet in beginsel worden ingediend binnen het jaar na verloop van het jaar waarin de 
bedoelde arbeidsovereenkomst werd nageleefd. (Artikelen 2 en 4 K.B. 22 sept. 1989 tot 
bevordering van de tewerkstelling in de non–profitsector; Art. 1, eerste en tweede lid 
M.B. 8 nov. 1990.) 
6 februari 2006 S.2004.0089.N nr. 76 
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Gezag – Vermoeden – Bewijs – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – 
Arbeidsovereenkomst. 

Wanneer de partijen hun verhouding kwalificeren als de uitvoering van zelfstandige 
arbeid door de ene in opdracht van de andere, schept dit geen vermoeden van het bestaan 
van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid; wanneer de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid in dit geval socialezekerheidsbijdragen voor werknemers opvordert, 
moet hij het bestaan van een arbeidsovereenkomst bewijzen, wat inhoudt dat het bewijs 
zal dienen te worden geleverd dat de arbeid uitgevoerd werd onder het gezag van de 
opdrachtgever–werkgever  (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
20 maart 2006 S.2005.0069.N nr. 160 

Deeltijdse werknemers – R.S.Z.–Wet – Vermoedens neergelegd in artikel 22ter – 
Feitelijke elementen waarop deze vermoedens steunen – Bewijs – Bekentenis. 

De feitelijke elementen waarop de toepassing van de vermoedens neergelegd in artikel 22 
ter R.S.Z.–Wet gegrond is, kunnen niet bewezen worden door middel van een bekentenis  
(Art. 1354 Burgerlijk Wetboek; Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
24 april 2006 S.2004.0121.N nr. 232 

Aard – Deeltijdse werknemers – R.S.Z.–Wet – Vermoedens neergelegd in artikel 22ter. 

De wettelijke vermoedens volgens dewelke deeltijdse werknemers worden vermoed hun 
prestaties te hebben uitgevoerd volgens de openbaar gemaakte werkroosters, of bij 
ontstentenis daarvan, arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst 
voor voltijdse arbeid, belangen de openbare orde aan  (Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders.) 
24 april 2006 S.2004.0121.N nr. 232 

Uitbreiding van de wet – Thuisarbeiders – Artikel 3, 4° K.B. 28 nov. 1969 – 
Overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders – Artikel 119.1, 
Arbeidsovereenkomstenwet – Verschillende vormen van tewerkstelling – Beoordeling – 
Toepassingsgebied. 

De personen bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 
zijn niet de huisarbeiders omschreven in artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, 
bijgevolg moet bij de beoordeling van gelijkaardige voorwaarden als die van een 
arbeidsovereenkomst in het kader van artikel 3, 4°, van het voormeld uitvoeringsbesluit 
geen rekening worden gehouden met het gezagselement, zoals dit besloten ligt in artikel 
119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 119.1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten; Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969.) 
19 juni 2006 S.2004.0154.N nr. 336 

Uitbreiding van de wet – Thuisarbeiders – Verrichten van arbeidsprestaties – 
Toepassingsgebied – Gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst. 

De verruiming van de toepassing van de wet van 27 juni 1969 tot de personen bedoeld in 
artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, is van toepassing op 
personen die niet onder het gezag van een werkgever arbeid verrichten  (Artikelen 1, § 1, 
en 2, § 1 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969.) 
19 juni 2006 S.2004.0154.N nr. 336 
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Aard – Abnormale lage opzeggingsvergoeding – Niet–concurrentieovereenkomst – 
Arbeidsovereenkomst – Einde – Bijdragen – Vergoeding. 

Uit het feit dat door de werkgever aan een werknemer een abnormale lage 
opzeggingsvergoeding die zelfs niet voldoet aan de minimale rechten bepaald bij de 
Arbeidsovereenkomstenwet wordt toegekend, volgt niet noodzakelijk dat de vergoeding 
bepaald in de niet–concurrentieovereenkomst een verdoken opzeggingsvergoeding is, 
waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn  (Artikelen 39 en 82 Wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers; Art. 14 Wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders.) 
4 september 2006 S.2006.0002.N nr. 385 

Werkgever – Uitstel – Ambtshalve veroordeling – Toepassing – Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid. 

De rechter kan uitstel gelasten voor de ambtshalve veroordeling die bij artikel 35, laatste 
lid, W. 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, is bepaald  (Art. 8, § 1, eerste lid Wet van 29 
juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.) 
27 september 2006 P.2006.0393.F nr. 440 

Opeisbaarheid – Voorlopige betaling – Betaling – Bijdragen – Gevolg. 

Het bedrag van de kwartaalbijdragen die de werkgever aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid verschuldigd is, is pas op de vier, bij koninklijk besluit voorgeschreven data 
van elk jaar opeisbaar, en de werkgever die voor de 5de van elke maand 
bijdragevoorschotten stort, lost zijn bijdrageschuld ten vroegste op één van die vier data af 
en niet, geheel of gedeeltelijk, op de datum van elke voorlopige betaling. (Art. 34, eerste, 
tweede en vijfde lid K.B. 28 nov. 1969.) 
9 oktober 2006 S.2005.0062.F nr. 468 

Hoofdelijk aansprakelijke opdrachtgever – Werk in onroerende staat – Reiniging – 
Toepassingsgebied – Betaling – Niet geregistreerde aannemer – Bijdragen. 

Artikel 1, 1°, K.B. 28 dec. 1978 tot uitvoering van de artikelen 299bis van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, heeft betrekking op alle reinigingswerken, zonder onderscheid volgens de aard 
of het belang van die werken; alleen de reiniging van bestaande individuele 
woongelegenheden is uitgesloten  (Art. 30bis, § 6, eerste lid, 1° Wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders; Art. 1, 1° K.B. 5 okt. 1978.) 
9 oktober 2006 S.2005.0099.F nr. 469 

Terugvordering – Latere gebeurtenis – Verjaring – Bijdragen. 

De beslissing tot annulering van de aangifte die de werkgever deed voor een persoon die 
geen werknemer was, is geen latere gebeurtenis die de bijdrageplicht van de werkgever 
verandert zodat de verjaringstermijn voor de terugvordering van de onverschuldigd 
betaalde bijdragen ingaat vanaf de betaling ervan en niet vanaf de voormelde annulering  
(Art. 42, tweede lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
30 oktober 2006 S.2005.0034.N nr. 523 



– 331 – 

Vermindering – Werkgevers – Zelfde technische bedrijfseenheid – Begrip – Bijdragen. 

Voor de toepassing van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 
moet het bestaan van een zelfde technische bedrijfseenheid worden bepaald op grond van 
sociale en economische criteria; de enkele omstandigheid dat de bedrijvigheid van de ene 
juridische entiteit niet wordt voortgezet door de andere entiteit, belet niet van die beide 
entiteiten dezelfde technische bedrijfseenheid uitmaken, bepaald aan de hand van sociale 
en economische criteria  (Artikelen 115, 115bis, 116, en 117, §§ 1 en 2 Programmawet 30 
dec. 1988.) 
30 oktober 2006 S.2005.0085.N nr. 524 

Werkgever – Geen aangifte – Ambtshalve bepaling van de bijdragen – Aangifte – Betaling 
– Bijdragen. 

Wanneer de werkgever geen dan wel een onvolledige of onjuiste aangifte heeft gedaan, 
bepaalt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ambtshalve, volgens de vastgestelde 
modaliteiten, het bedrag van de verschuldigde bijdragen en wordt het bedrag van de aldus 
vastgestelde schuldvordering de werkgever bij aangetekende brief ter kennis gebracht; die 
bepalingen, die de mogelijkheid bieden de niet–aangifte te bestrijden of een onjuiste of 
onvolledige aangifte te verbeteren, hebben geen invloed op de datum waarop de 
verplichting m.b.t. die aangifte is ontstaan of opeisbaar is geworden. (Art. 22 Wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
6 november 2006 S.2005.0132.F nr. 538 

Aard – Werkgever – Ambtshalve veroordelingen – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 

De ambtshalve veroordeling tot betaling van het bij artikel 35, R.S.Z.–Wet bepaalde 
bedrag, is geen straf maar een bijzondere wijze van herstel, waarvan de toepassing vereist 
dat de bijdragen die niet gestort werden nog wettig verschuldigd zijn, d.w.z. niet verjaard 
zijn zoals in artikel 42 van die wet is bepaald  (Artikelen 35 en 42 Wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders.) 
22 november 2006 P.2006.0953.F nr. 588 

Werkgever – Ambtshalve veroordelingen – Redenen van de schorsing – Instellen van de 
strafvordering – Verjaring – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 

Het instellen van de strafvordering schorst de verjaring niet van de schuldvorderingen van 
sociale zekerheidsbijdragen ten laste van de werkgevers, die bij artikel 42, R.S.Z.–Wet is 
bepaald. (Artikelen 35 en 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
22 november 2006 P.2006.0953.F nr. 588 

Wijziging van statuut – Identitieke samenwerking – Gezag – Arbeidsovereenkomst. 

Taken die aanvankelijk in ondergeschikt verband als werknemer voor de werkgever 
werden uitgevoerd, kunnen nadien voor de vroegere werkgever in diens opdracht als 
zelfstandige en zonder enige gezagsrelatie worden uitgevoerd. (Artikelen 2, 3, 17 en 20 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Artikelen 1, § 1, eerste lid, 14 
en 23 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
27 november 2006 S.2006.0012.N nr. 602 
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SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN 
Gevolg – Spelovereenkomst – Ongeoorloofd karakter – Overeenkomst met het oog op de 
exploitatie van het spel. 

De spelovereenkomst is volstrekt ongeoorloofd en alle overeenkomsten tot organisatie 
van de exploitatie ervan zijn dat dus ook; dit staat los van haar strafbaarstelling. (Art. 
1965 Burgerlijk Wetboek.) 
30 januari 2006 C.2004.0212.F nr. 60 

Spelovereenkomst – Ongeoorloofd karakter – Uitzondering. 

Alleen de spelen die geschikt zijn voor de behendigheid en geoefendheid van het lichaam, 
genieten gerechtelijke bescherming. (Artikelen 1965 en 1966 Burgerlijk Wetboek.) 
30 januari 2006 C.2004.0212.F nr. 60 

SPORT 
Doping – Sportbeoefenaar – Begrip. 

Het feit dat iemand zich voorbereidt op een sportmanifestatie of eraan deelneemt, kan zich 
uitstrekken in de tijd en zich op allerlei plaatsen voordoen, ook buiten het sportterrein of 
de kleedkamer  (Artikelen 2, § 3, 43 en 44 Decr. Vl. R. 27 maart 1991.) 
14 februari 2006 P.2005.1081.N nr. 94 

SPORTWEDSTRIJDEN 
Veiligheid bij voetbalwedstrijden – Vonnis in hoger beroep – Administratieve beslissing – 
Vorm – Toepassing – Gerechtelijk Wetboek – Verzoekschrift tot cassatie. 

Overeenkomstig art. 31, Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden, zijn de bepalingen van het Ger.W. van toepassing op de 
buitengewone rechtsmiddelen tegen een vonnis van de politierechtbank of, indien 
betrokkene minderjarig is, van de jeugdrechtbank, dat in hoger beroep uitspraak doet over 
de administratieve beslissing die in zake van de overtreder is genomen; hieruit volgt dat 
het verzoekschrift tot cassatie tegen een dergelijke beslissing door een advocaat bij het 
Hof van Cassatie moet ondertekend zijn. (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.) 
19 april 2006 P.2006.0027.F nr. 222 

STEDENBOUW 

ALGEMEEN 
Instandhouding van werken zonder vergunning – Duur van de onwettige toestand. 

Het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke 
vergunning uitgevoerde werken bestaat tot aan het herstel in de vorige staat of tot aan de 
regularisatie van de onwettige toestand conform de daartoe afgeleverde vergunning, in 
voorkomend geval zolang de daartoe nodige werken niet zijn uitgevoerd. (Artikelen 146, 
eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7° Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 149, §§ 1, 2, 3 en 4 
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 150 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
28 maart 2006 P.2005.1574.N nr. 177 



– 333 – 

BOUWVERGUNNING 
Bebouwbaar perceel – Bewijs. 

Het bewijs van de bebouwbaarheid van een perceel kan door vermoedens worden 
geleverd. (Art. 1353 Burgerlijk Wetboek.) 
27 januari 2006 C.2005.0111.F nr. 58 

Misdrijf – Onroerend bebouwd goed – Hoofdfunctie – Niet–vergunde 
vergunningsplichtige functiewijziging – Permanente bewoning – Ogenblik van 
voltrekking. 

Het misdrijf van uitvoering van een niet–vergunde maar vergunningsplichtige gehele of 
gedeeltelijke wijziging van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed wordt 
voltrokken door het geven, zonder de vereiste voorafgaande vergunning, van een in artikel 
99, § 1, eerste lid, 6°, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde nieuwe functie; de 
omstandigheid dat de hoofdfunctie wonen een zekere continuïteit veronderstelt, staat niet 
in de weg dat de wijziging van de functie van een onroerend bebouwd goed van 
verblijfsrecreatie naar wonen, zich op een welbepaald ogenblik voordoet. (Artikelen 99, § 
1, eerste lid, 6°, en 146 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
2 mei 2006 P.2006.0100.N nr. 251 

Aard – Instandhoudingsmisdrijf – Onroerend bebouwd goed – Hoofdfunctie – Niet–
vergunde vergunningsplichtige functiewijziging – Permanente bewoning. 

Het misdrijf van instandhouding van een niet–vergunde maar vergunningsplichtige 
functiewijziging bestaat in het schuldig verzuim om aan het bestaan van de aldus 
wederrechtelijk doorgevoerde functiewijziging een einde te maken, wat inzonderheid 
blijkt uit het verdere gebruik van het onroerend bebouwd goed overeenkomstig de niet–
vergunde gewijzigde functie; als voortdurend misdrijf, dit is een misdrijf dat bestaat in 
een ononderbroken en door de dader bestendigde wederrechtelijke toestand, onderscheidt 
het zich van de wederrechtelijke functiewijziging doordat het noodzakelijk daarop volgt. 
(Artikelen 99, § 1, eerste lid, 6°, en 146 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse 
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
2 mei 2006 P.2006.0100.N nr. 251 

Marginale toetsing – Artikel 42, § 1 Stedenbouwdecreet 1996 – Bouwen of een grond 
gebruiken voor het plaatsen van een vaste inrichting – Beoordeling door de rechter van 
de aard van de uitgevoerde werken – Bevoegdheid van het Hof. 

De rechter oordeelt in feite of de uitgevoerde werken wegens hun aard of hun omvang 
dienen beschouwd te worden als "bouwen" of "grond gebruiken" in de zin van artikel 42, 
§ 1, 1° Stedenbouwdecreet 1996. Het Hof gaat alleen na of de rechter uit zijn 
vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond 
daarvan niet kunnen worden verantwoord. 
6 juni 2006 P.2006.0038.N nr. 310 

SANCTIES 
Misdrijf van instandhouding – Bestanddelen. 

Het misdrijf van instandhouding bestaat in het schuldig verzuim om aan het bestaan van 
wederrechtelijk uitgevoerde werken een einde te maken en alleen degene die over het 
onroerend goed zeggenschap heeft kan aan dit verzuim schuld hebben; uit de 
omstandigheid dat alleen de vruchtgebruiker geniet van de zaak, mits deze te 
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onderhouden, volgt dat, ongeacht de beperkingen die hij ondergaat in de uitoefening van 
zijn zakelijk recht doordat hij over de illegale werken niet kan beschikken, hij krachtens 
zijn recht zeggenschap heeft over de zaak en het nodige moet doen om aan de illegale 
toestand een einde te stellen of te doen stellen  (Artikelen 544 en 578 Burgerlijk 
Wetboek.) 
21 februari 2006 P.2005.1388.N nr. 101 

Dader van het misdrijf – Door de eigenaar wederrechtelijk uitgevoerde werken – 
Instandhouding van de illegale werken – Vruchtgebruiker van de illegale werken. 

Het misdrijf van instandhouding bestaat in het schuldig verzuim om aan het bestaan van 
wederrechtelijk uitgevoerde werken een einde te maken en alleen degene die over het 
onroerend goed zeggenschap heeft kan aan dit verzuim schuld hebben; uit de 
omstandigheid dat alleen de vruchtgebruiker geniet van de zaak, mits deze te 
onderhouden, volgt dat, ongeacht de beperkingen die hij ondergaat in de uitoefening van 
zijn zakelijk recht doordat hij over de illegale werken niet kan beschikken, hij krachtens 
zijn recht zeggenschap heeft over de zaak en het nodige moet doen om aan de illegale 
toestand een einde te stellen of te doen stellen  (Artikelen 544 en 578 Burgerlijk 
Wetboek.) 
21 februari 2006 P.2005.1388.N nr. 101 

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar – Wederrechtelijk uitgevoerde werken 
– Instandhouding. 

De eigenaar is strafrechtelijk aansprakelijk voor de handhaving van wederrechtelijk 
uitgevoerde werkzaamheden  (Art. 154, eerste lid, 3° Waals Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.) 
29 maart 2006 P.2005.1631.F nr. 180 

Strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken – Agrarisch gebied met een bijzondere 
waarde. 

De wijziging van artikel 145bis, § 1, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999, door het decreet 
van 22 april 2005, waarbij de "agrarische gebieden met bijzondere waarde" werden 
geschrapt uit de lijst van de in deze bepaling gegeven opsomming van ruimtelijk 
kwetsbare gebieden, is niet relevant voor het gelijkluidend begrip in artikel 146, vierde 
lid, Stedenbouwdecreet 1999; een "landschappelijk waardevol agrarisch gebied" blijft dus 
ook na deze wijziging een "agrarisch gebied met bijzondere waarde" in de zin van artikel 
146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999  (Artikelen 145bis, § 1, vierde lid, en 146, vierde 
lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
2 mei 2006 P.2005.1649.N nr. 250 

HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN 
MEERWAARDE 

Herstelvordering – Herstel van plaats in de vorige staat – Geldigheidsduur. 

De herstelvordering blijft, ongeacht de verschillende tijdstippen waarop zij ter kennis 
wordt gebracht, éénzelfde vordering, die ertoe strekt de gevolgen van het 
stedenbouwkundig misdrijf te doen ophouden, en die samen met de strafvordering voor de 
rechter aanhangig wordt gemaakt; deze herstelvordering bestaat zodra het bevoegde 
bestuur ze heeft ingesteld en ze blijft bestaan zolang de strafrechter daarover geen 
uitspraak heeft gedaan, hetgeen meebrengt dat deze vordering in de loop van het geding 
kan worden gewijzigd, zelfs voor het eerst in beroep, zonder dat daardoor het beginsel van 
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dubbele aanleg, gewaarborgd door artikel 14.5, I.V.B.P.R. wordt miskend  
21 maart 2006 P.2005.1517.N nr. 162 

Herstelvordering – Herstel van plaats in de vorige staat – Doel. 

De herstelvordering blijft, ongeacht de verschillende tijdstippen waarop zij ter kennis 
wordt gebracht, éénzelfde vordering, die ertoe strekt de gevolgen van het 
stedenbouwkundig misdrijf te doen ophouden, en die samen met de strafvordering voor de 
rechter aanhangig wordt gemaakt; deze herstelvordering bestaat zodra het bevoegde 
bestuur ze heeft ingesteld en ze blijft bestaan zolang de strafrechter daarover geen 
uitspraak heeft gedaan, hetgeen meebrengt dat deze vordering in de loop van het geding 
kan worden gewijzigd, zelfs voor het eerst in beroep, zonder dat daardoor het beginsel van 
dubbele aanleg, gewaarborgd door artikel 14.5, I.V.B.P.R. wordt miskend  
21 maart 2006 P.2005.1517.N nr. 162 

Aard – Herstelvordering – Herstel van plaats in de vorige staat. 

De herstelvordering blijft, ongeacht de verschillende tijdstippen waarop zij ter kennis 
wordt gebracht, éénzelfde vordering, die ertoe strekt de gevolgen van het 
stedenbouwkundig misdrijf te doen ophouden, en die samen met de strafvordering voor de 
rechter aanhangig wordt gemaakt; deze herstelvordering bestaat zodra het bevoegde 
bestuur ze heeft ingesteld en ze blijft bestaan zolang de strafrechter daarover geen 
uitspraak heeft gedaan, hetgeen meebrengt dat deze vordering in de loop van het geding 
kan worden gewijzigd, zelfs voor het eerst in beroep, zonder dat daardoor het beginsel van 
dubbele aanleg, gewaarborgd door artikel 14.5, I.V.B.P.R. wordt miskend  
21 maart 2006 P.2005.1517.N nr. 162 

Herstelvordering – Wijziging in de loop van het geding – Herstel van plaats in de vorige 
staat. 

De herstelvordering blijft, ongeacht de verschillende tijdstippen waarop zij ter kennis 
wordt gebracht, éénzelfde vordering, die ertoe strekt de gevolgen van het 
stedenbouwkundig misdrijf te doen ophouden, en die samen met de strafvordering voor de 
rechter aanhangig wordt gemaakt; deze herstelvordering bestaat zodra het bevoegde 
bestuur ze heeft ingesteld en ze blijft bestaan zolang de strafrechter daarover geen 
uitspraak heeft gedaan, hetgeen meebrengt dat deze vordering in de loop van het geding 
kan worden gewijzigd, zelfs voor het eerst in beroep, zonder dat daardoor het beginsel van 
dubbele aanleg, gewaarborgd door artikel 14.5, I.V.B.P.R. wordt miskend  
21 maart 2006 P.2005.1517.N nr. 162 

Herstelvordering – Regularisatievergunning – Voorwaarden – Opdracht van de rechter. 

Zolang geen regularisatie van de onwettige toestand conform de daartoe afgeleverde 
vergunning, in voorkomend geval door het verrichten van de daartoe nodige werken, is 
uitgevoerd, moet de rechter, rekening houdend met de eventueel opgelegde voorwaarden, 
nagaan of het herstel nog moet worden bevolen en in welke mate  (Art. 149, §§ 1, 2, 3 en 
4 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 150 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
28 maart 2006 P.2005.1574.N nr. 177 

Herstelmaatregelen – Misdrijven gepleegd voor 1 mei 2000. 

Uit de woorden "kan in principe" in de aanhef van artikel 149, § 1, derde lid, 
Stedenbouwdecreet 1999, blijkt dat voor de misdrijven waarvan de eigenaar kan aantonen 
dat ze werden gepleegd voor 1 mei 2000, in elk geval ook een andere herstelmaatregel 
dan de meerwaarde kan worden aangewend  
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25 april 2006 P.2006.0079.N nr. 237 

Opheffing – Herstelvordering – Instandhoudingsmisdrijf – Strafbaar karakter – Gevolgen 
– Verval van de strafvordering. 

De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding heeft alleen 
het verval van de op dat misdrijf gesteunde strafvordering tot gevolg; deze wijziging 
brengt evenwel niet mee dat de instandhouding, die strafbaar was in de periode waarin zij 
plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken van een herstelvordering, noch dat de 
strafrechter voor wie de herstelvordering werd ingesteld op het ogenblik dat de 
instandhouding nog strafbaar was, daardoor zijn bevoegdheid verliest  (Art. 149, § 1 Decr. 
Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
2 mei 2006 P.2006.0100.N nr. 251 

Aard – Herstelmaatregelen. 

De in artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstelmaatregelen 
hebben een civielrechtelijk karakter; als bijzondere vorm van vergoeding of teruggave 
strekken zij ertoe een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het 
misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad  (Art. 149, § 1, 
eerste lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening; Art. 44 Strafwetboek; Art. 161 Wetboek van 
Strafvordering.) 
2 mei 2006 P.2006.0100.N nr. 251 

Motivering van de door de stedenbouwkundige inspecteur gevorderde herstelmaatregel. 

Wanneer de stedenbouwkundige inspecteur de keuze van een welbepaalde 
herstelmaatregel afdoende motiveert, moet de uitsluiting van de keuze voor een andere 
herstelmaatregel niet negatief worden gemotiveerd  (Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende 
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling.) 
6 juni 2006 P.2006.0038.N nr. 310 

Draagwijdte – Artikel 149, § 1, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 – Mogelijke 
herstelmaatregelen – Gebruik door de decreetgever van de woorden "kan in principe". 

Uit de woorden "kan in principe" in de aanhef van artikel 149, § 1, derde lid, 
Stedenbouwdecreet 1999, dat sinds het arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het 
Arbitragehof bepaalt, dat, behoudens de daarin nader bepaalde gevallen onder 1°, 2° of 3°, 
het middel van de meerwaarde in principe steeds als herstelmaatregel kan worden 
toegepast, blijkt dat in elk geval ook een andere herstelmaatregel dan de meerwaarde kan 
worden aangewend  
6 juni 2006 P.2006.0038.N nr. 310 

Herstelvordering van de administratieve overheid – Sanctie – Redelijke termijn – 
Overschrijding. 

De beslissing om bij overschrijding van de redelijke termijn geen sanctie op te leggen aan 
de herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw, schendt noch 
artikel 6.1, E.V.R.M., noch artikel 14, I.V.B.P.R., en miskent evenmin het recht van 
verdediging. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

Gevolg voor de herstelvordering – Schuldigverklaring – Sanctie – Redelijke termijn – 



– 337 – 

Overschrijding. 

Een eenvoudige schuldigverklaring door de bodemrechter in geval van overschrijding van 
de redelijke termijn doet helemaal geen afbreuk aan zijn verplichting om uitspraak te doen 
over de herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

Opheffing – Herstelvordering – Instandhoudingsmisdrijf – Strafbaar karakter – Verval 
van de strafvordering. 

De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding inzake 
stedenbouw heeft alleen het verval van de op dat misdrijf gesteunde strafvordering tot 
gevolg; bij ontstentenis van andersluidende bepaling brengt deze wijziging niet mee dat 
de instandhouding, die strafbaar was in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de 
grondslag kan uitmaken van een herstelvordering, noch dat de strafrechter voor wie de 
herstelvordering werd ingesteld op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, 
zijn bevoegdheid verliest nog verder de herstelvordering te beoordelen  (Artikelen 146 en 
149, § 1 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0475.N nr. 387 

Herstelvordering – Inbreuk daterend van vóór 1 mei 2000 – Geen voorlegging voor 
advies aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Beoordeling door de rechter. 

Uit de artikelen 149, § 1, en 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 volgt niet dat de 
rechter de ingediende herstelvorderingen voor inbreuken, die dateren van vóór 1 mei 2000 
en die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, alsnog voor eensluidend advies aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid 
moet voorleggen  (Artikelen 149, § 1, 153, en 198bis, tweede lid Stedenbouwdecreet 1999 
Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0543.N nr. 388 

Herstelvordering – Advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Stedenbouwdecreet 
1999 – Artikel 149, § 1, eerste lid – Gedeeltelijke vernietiging bij arrest van het 
Arbitragehof. 

De vernietiging door het Arbitragehof van de woorden "vóór 1 mei 2000", die alleen 
betrekking hebben op de datum van de tenlasteleggingen en niet op de datum van het 
instellen van de herstelvordering, heeft niet tot gevolg dat artikel 149, § 1, 
Stedenbouwdecreet 1999 ook toepasselijk wordt op de herstelvorderingen die werden 
ingediend vóór de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 
december 2005 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor 
het Herstelbeleid. (Art. 149, § 1, eerste lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de 
Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0543.N nr. 388 

Herstelvordering – Advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Stedenbouwdecreet 
1999 – Artikel 198bis – Artikel 149, § 1, eerste lid – Criterium – Toepassing – 
Overgangsbepalingen. 

Niet het tijdstip van de beoordeling van de herstelvordering door de rechtbank vóór of na 
de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, maar de datum van 
indiening van deze herstelvordering door het bestuur vóór of na deze inwerkingtreding 
vormt het criterium van onderscheid voor de toepassing van hetzij artikel 149, § 1, eerste 
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lid, Stedenbouwdecreet 1999, hetzij de overgangsbepaling van artikel 198bis, 
Stedenbouwdecreet 1999. (Artikelen 149, § 1, eerste lid, en 198bis Stedenbouwdecreet 
1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0543.N nr. 388 

Herstelvordering – Advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Stedenbouwdecreet 
1999 – Artikel 198bis – Beoogde rechtstoestand – Onderscheid met artikel 149, § 1, 
eerste lid – Overgangsbepalingen. 

Artikel 198bis, Stedenbouwdecreet 1999 dat als overgangsbepaling geldt voor de 
herstelvordering die door het bevoegde bestuur wordt ingediend nog vooraleer de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid, bij gebrek aan oprichting en goedkeuring van zijn 
huishoudelijk reglement, advies kan verlenen, beoogt een andere rechtstoestand dan 
artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, dat zowel in zijn versie voor als in 
zijn versie na het vernietigingsarrest nr 14/2005 van het Arbitragehof, de herstelvordering 
beoogt die na de oprichting van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en de goedkeuring 
van zijn huishoudelijk reglement door het bestuur wordt ingediend. (Artikelen 149, § 1, 
eerste lid, 153, en 198bis Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0543.N nr. 388 

Herstelvordering – Inbreuk daterend van vóór 1 mei 2000 – Geen voorlegging voor 
advies aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Beoordeling door de rechter. 

Uit de artikelen 149, § 1, 153 en 198bis, Stedenbouwdecreet 1999 volgt niet dat de rechter 
de ingediende herstelvorderingen voor inbreuken, die dateren van vóór 1 mei 2000 en die 
nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, alsnog voor eensluidend advies aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid 
moet voorleggen  (Artikelen 149, § 1, 153, en 198bis Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van 
de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0475.N nr. 387 

Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Vordering ingeleid vóór de 
inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Beoordeling door de rechter 
na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Geen verplicht 
voorafgaand eensluidend advies – Vordering ingeleid na de inwerkingtreding van de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Verplicht voorafgaand eensluidend advies – 
Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 198bis, Stedenbouwdecreet 1999, zoals 
ingevoegd bij artikel 11 van het decreet van 4 juni 2003, en geïnterpreteerd in die zin dat 
de rechter niet verplicht is de ingediende vorderingen die nog niet voor eensluidend 
advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor Herstelbeleid alsnog voor eensluidend 
advies voor te leggen aan de Hoge Raad, en samengelezen met artikel 149, § 1, van 
datzelfde decreet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat eruit volgt dat 
voor herstelvorderingen die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de bepalingen 
met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid maar 
waarover de rechter pas na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het 
eensluidend advies uitspraak doet, de verplichting van het voorafgaand eensluidend 
advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid niet van toepassing is, terwijl deze 
verplichting wel geldt voor herstelvorderingen die werden ingeleid na de 
inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het eensluidend advies van de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid en deze verplichting krachtens artikel 149, § 1, van 
datzelfde decreet een algemene draagwijdte heeft, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan 
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het Arbitragehof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; 
Artikelen 149, § 1, eerste lid, en 198bis Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse 
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0543.N nr. 388 

Opheffing – Herstelvordering – Instandhoudingsmisdrijf – Strafbaar karakter – Verval 
van de strafvordering. 

De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding inzake 
stedenbouw heeft alleen het verval van de op het misdrijf gesteunde strafvordering tot 
gevolg; deze wijziging brengt evenwel niet mee dat de instandhouding, die strafbaar was 
in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken van een 
herstelvordering, noch dat de strafrechter voor wie de herstelvordering werd ingesteld op 
het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, daardoor zijn bevoegdheid verliest  
(Art. 146, derde lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
10 oktober 2006 P.2006.0640.N nr. 473 

Wettigheid – Herstelvordering – Beoordeling door de rechter. 

Bij de beoordeling van de wettigheid van de herstelvordering moet de rechter onder meer 
rekening houden met de wijzigingen in de plaatselijke feitelijke toestand of de 
wijzigingen in de omstandigheden van ruimtelijke ordening, zoals de wijzigingen in 
plannen van aanleg. (Artikelen 149, §§ 1, 2, 3 en 4, en 150 Decr. Vl. Parlement 18 mei 
1999.) 
17 oktober 2006 P.2006.0712.N nr. 491 

Herstelvordering – Wederrechtelijk uitgevoerde werken gelegen in beschermde stads– en 
dorpsgezichten of landschappen – Motivering. 

De herstelvordering, gestoeld op de instandhouding van wederrechtelijk uitgevoerde 
werken gelegen in voorlopig of definitief beschermde stads– en dorpsgezichten of 
landschappen, kan alleen gemotiveerd worden op gronden die ontleend zijn aan de 
bescherming van het betrokken stads– of dorpsgezicht. (Artikelen 99, 111, § 5, 3°, 146, 
eerste lid, 1° en 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
17 oktober 2006 P.2006.0710.N nr. 490 

Herstelvordering – Motieven – Aanpassing. 

Het bevoegde bestuur kan de herstelvordering en de motieven ervan tijdens het geding 
aanpassen aan de gewijzigde toestand van ruimtelijke ordening, voor zover deze 
aanpassing uitsluitend met het oog op een goede ruimtelijke ordening geschiedt en strekt 
tot het doen ophouden van de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf  (Artikelen 149, §§ 1, 
2, 3 en 4, en 150 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
17 oktober 2006 P.2006.0712.N nr. 491 

Herstelvordering – Toetsing van de wettigheid door de rechter – Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter – Toetsing door het Hof van Cassatie. 

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of, gelet op de gegevens van de zaak, het 
herstelvorderende bestuur zijn vordering heeft afgewogen aan de hand van werkelijk 
bestaande feiten waarvan het bestuur zich een duidelijke voorstelling heeft kunnen 
vormen en die van zulke aard zijn dat zij de gevorderde maatregel naar recht en 
redelijkheid kunnen verantwoorden; het Hof van Cassatie kan alleen nagaan of de rechter 
uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op 
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grond daarvan niet kunnen worden verantwoord  
12 december 2006 P.2006.0772.N nr. 638 

Wettigheidstoezicht door de rechter – Oorspronkelijke vordering tot betaling van een 
geldsom gelijk aan de meerwaarde – Wijziging door een vordering tot herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand. 

Wanneer de appelrechters op grond van de achtereenvolgende vorderingen van het 
bestuur en van de reacties hierop van de verweerders, oordelen dat deze laatsten niet 
zouden zijn geconfronteerd met een herstelvordering in afbraak indien zij de vroeger 
voorgestelde minnelijke regeling tot betaling van het meerwaardebedrag hadden aanvaard 
en de appelrechters vaststellen dat die vorderingen steeds dezelfde werken betroffen, 
oordelen zij aldus dat ook voor het bestuur de belangen van een goede ruimtelijke 
ordening niet van die aard waren dat, zelfs indien de verweerders het minnelijk 
voorgestelde meerwaardebedrag hadden aanvaard, alsnog op grond van het onwettig 
karakter van deze maatregel een herstel in de vorige toestand moest worden gevorderd; 
daaruit volgt dat de nadien, bij afwezigheid van akkoord van de verweerders, door het 
bestuur in rechte ingestelde vordering tot afbraak, in werkelijkheid niet was gesteund op 
de motieven van goede ruimtelijke ordening die in deze vordering waren vermeld  
12 december 2006 P.2006.0772.N nr. 638 

STRAF 

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID 
Overtredingen – Wettigheid – Artikel 29, § 1, derde lid, Wegverkeerswet – Artikel 2, K.B. 
22 dec. 2003 – Categorieën. 

Aan het beginsel van de wettigheid van de straf is voldaan wanneer het voor diegenen 
waarop de strafrechtelijke bepaling toepasselijk is, mogelijk is om op grond ervan de straf 
te kennen waaraan zij zich blootstellen  
8 maart 2006 P.2005.1556.F nr. 135 

Verbod om een veebeslag te exploiteren – Facultatieve straf – Afwezigheid van vordering 
door het openbaar ministerie – Bijkomende straf. 

De omstandigheid dat het openbaar ministerie het tijdelijk of definitief verbod van het 
recht om een veebeslag te exploiteren, bij toepassing van artikel 26, § 2, 
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, niet heeft gevorderd en dat die bijkomende 
straf slechts facultatief is, neemt niet weg dat die straf een wettelijke mogelijkheid is 
waarmede de beklaagde rekening moet houden om een passend verweer te voeren. (Art. 
26, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

Verbod om een veebeslag te exploiteren – Ambtshalve oplegging door de rechter – 
Bijkomende straf. 

Bij toepassing van artikel 26, § 2, Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, kan de 
rechter ambtshalve, zonder dat hij de beklaagde voorafgaandelijk dient te verwittigen, ten 
laste van de veroordeelde een tijdelijk of definitief verbod van het recht om een veebeslag 
te exploiteren uitspreken. (Art. 26, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

Witwassen van vermogensvoordelen – Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – 
Witgewassen vermogensvoordelen bestaande uit geldsommen – Met deze geldsommen 
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overeenstemmende bedragen terug te vinden in het patrimonium van de dader – 
Verbeurdverklaring van deze geldsommen. 

Krachtens artikel 505, derde lid, Strafwetboek dient in geval van witwassen van 
vermogensvoordelen de verplichte verbeurdverklaring te slaan op de witgewassen 
vermogensvoordelen als dusdanig en niet op een gelijkwaardig bedrag. Wanneer de 
witgewassen vermogensvoordelen geldsommen zijn en hiermee overeenstemmende 
bedragen in het patrimonium van de dader van de witwasoperatie worden aangetroffen, 
kan de rechter oordelen dat die bedragen de witgewassen geldsommen zijn die zich nog 
steeds in het patrimonium van de dader bevinden en aldus het voorwerp van het misdrijf 
uitmaken  (Artikelen 42, 1°, en 505, derde lid Strafwetboek.) 
6 juni 2006 P.2006.0274.N nr. 311 

Werkgever – Uitstel – Ambtshalve veroordeling – Toepassing – Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid – Sociale zekerheid – Werknemers. 

De rechter kan uitstel gelasten voor de ambtshalve veroordeling die bij artikel 35, laatste 
lid, W. 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, is bepaald  (Art. 8, § 1, eerste lid Wet van 29 
juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.) 
27 september 2006 P.2006.0393.F nr. 440 

Wettigheid – Wettelijke bepalingen waarbij een nieuwe strafbaarstelling wordt ingevoerd 
– Feiten gepleegd vóór de inwerkingtreding ervan – Hoofdstraffen naar recht 
verantwoord door andere bewezen verklaarde telastleggingen – Bijkomende straf 
verbeurdverklaring ter bestraffing van feiten gepleegd vóór de inwerkingtreding van de 
nieuwe strafbaarstelling. 

Het arrest dat wettelijke bepalingen toepast waarbij een nieuwe strafbaarstelling wordt 
ingevoerd om met een bijkomende straf van verbeurdverklaring feiten te bestraffen die 
vóór de inwerkingtreding van die wettelijke bepalingen zijn gepleegd, schendt artikel 2, 
Sw., zelfs indien de hoofdstraffen naar recht verantwoord zijn door andere telastleggingen 
die bewezen zijn verklaard. (Art. 2 Strafwetboek.) 
25 oktober 2006 P.2006.0751.F nr. 514 

Aard – Werkgever – Ambtshalve veroordelingen – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – 
Sociale zekerheid – Werknemers. 

De ambtshalve veroordeling tot betaling van het bij artikel 35, R.S.Z.–Wet bepaalde 
bedrag, is geen straf maar een bijzondere wijze van herstel, waarvan de toepassing vereist 
dat de bijdragen die niet gestort werden nog wettig verschuldigd zijn, d.w.z. niet verjaard 
zijn zoals in artikel 42 van die wet is bepaald  (Artikelen 35 en 42 Wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders.) 
22 november 2006 P.2006.0953.F nr. 588 

Bijzondere verbeurdverklaring – Motivering. 

Onwettig is de beslissing waarbij een bijzondere verbeurdverklaring van 
vermogensvoordelen wordt uitgesproken, zonder opgave van de redenen waarom die 
bijkomende en facultatieve straf is gekozen  (Artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek; Art. 
195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
28 november 2006 P.2006.1086.N nr. 605 
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GELDBOETE EN OPDECIEMEN 
Uitzendbureau – Misdrijf gepleegd door aangestelde of lasthebber – Wettelijke 
aansprakelijkheid van de houder en de gebruiker van het uitzendbureau – Veroordeling 
tot een geldboete – Geldboete. 

Uit artikel 42 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de 
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, 
volgt dat de aansprakelijkheid van de houder van een uitzendbureau voor de betaling van 
de geldboete waartoe zijn aangestelde veroordeeld is, afhankelijk is van zijn wettelijke 
aansprakelijkheid voor die aangestelde overeenkomstig artikel 1384, derde lid, Burgerlijk 
Wetboek. 
21 februari 2006 P.2005.1473.N nr. 102 

Berekeningswijze – Opdeciemen – Verhoging van de geldboete. 

Het staat aan de hoven en rechtbanken om in hun arresten en vonnissen vast te stellen dat 
de geldboete die tegen de beklaagde wordt uitgesproken, met name met toepassing van 
het Strafwetboek, wordt verhoogd met het getal dat in de wet is gesteld, met vermelding 
van het getal dat uit die verhoging resulteert; een decime aan een bedrag toevoegen komt 
neer op het verhogen van die som met een tiende van haar bedrag. (Art. 1, eerste en 
tweede lid Wet 5 maart 1952, gewijzigd bij de Wet 26 juni 2000.) 
10 mei 2006 P.2006.0212.F nr. 265 

ANDERE STRAFFEN 
Bijzondere verbeurdverklaring – Schriftelijke vordering van het O.M. – Zaken die het 
voorwerp uitmaken van het misdrijf, gediend hebben of bestemd waren tot het plegen 
ervan of eruit voortkomen. 

Artikel 43bis, Strafwetboek bepaalt niet dat de verbeurdverklaring van de in artikel 42, 1° 
en 2° van hetzelfde wetboek, bedoelde zaken slechts mogelijk is mits voorafgaande 
schriftelijke vordering van het openbaar ministerie. 
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Recht van verdediging – Bijzondere verbeurdverklaring – Witgewassen 
vermogensvoordelen – Zaken die het voorwerp uitmaken van het misdrijf van artikel 505, 
eerste lid, 2°, 3° en 4° Sw. – Verplichte verbeurdverklaring. 

De verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp van het 
misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is krachtens artikel 42, 1°, 
juncto 43 Strafwetboek verplicht; de beklaagde die weet dat hem dit misdrijf wordt 
telastegelegd weet vooraf dat dergelijke verbeurdverklaring in geval van 
schuldigverklaring verplicht moet worden uitgesproken en dient zich hierop dan ook te 
verdedigen. 
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Bijzondere verbeurdverklaring – Motiveringsplicht – Witgewassen vermogensvoordelen – 
Zaken die het voorwerp uitmaken van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° 
Sw. – Verplichte verbeurdverklaring. 

Vermits de verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp van 
het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, verplicht is, motiveert 
de rechter zijn beslissing naar recht door vast te stellen dat de wettelijke voorwaarden 
vervuld zijn; de bijzondere motiveringsverplichting van artikel 195, tweede lid, Sv., is op 
deze verplichte verbeurdverklaring niet van toepassing  
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21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Aard – Bijzondere verbeurdverklaring – Witgewassen vermogensvoordelen – Zaken die 
het voorwerp uitmaken van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° Sw.. 

De verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp van het 
misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is krachtens artikel 42, 1°, 
juncto 43 Strafwetboek verplicht; de beklaagde die weet dat hem dit misdrijf wordt 
telastegelegd weet vooraf dat dergelijke verbeurdverklaring in geval van 
schuldigverklaring verplicht moet worden uitgesproken en dient zich hierop dan ook te 
verdedigen. 
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent – Toepassing. 

De bijzondere verbeurdverklaring, bepaald bij artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek kan 
alleen worden uitgesproken met betrekking tot door artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde 
zaken en niet met betrekking tot door artikel 42, 1°, Strafwetboek bedoelde zaken  
4 april 2006 P.2006.0042.N nr. 200 

Bijzondere verbeurdverklaring – Zaken die aan de burgerlijke partij toebehoren – Zaken 
die niet aan de burgerlijke partij toebehoren – Teruggave. 

Artikel 43bis, derde lid, Strafwetboek dat bepaalt dat ingeval de verbeurdverklaarde zaken 
aan de burgerlijke partij toebehoren, zij aan haar zullen worden teruggegeven, evenals de 
zaken waarvan de rechter de verbeurdverklaring heeft uitgesproken omwille van het feit 
dat zij goederen en waarden vormen die door de veroordeelde in de plaats zijn gesteld van 
de zaken die toebehoren aan de burgerlijke partij of omdat zij het equivalent vormen van 
zulke zaken in de zin van het tweede lid van dit artikel, impliceert dat verbeurdverklaarde 
zaken die niet aan de burgerlijke partij toebehoren haar niet kunnen worden toegewezen. 
(Artikelen 43bis, tweede en derde lid, en 44 Strafwetboek.) 
18 april 2006 P.2006.0011.N nr. 217 

Bijzondere verbeurdverklaring – Zaken welke gediend hebben tot het plegen van het 
misdrijf – Artikel 1, Aanvullend protocol E.V.R.M.. 

Art. 1, Aanvullend protocol E.V.R.M., verbiedt de verplichte verbeurdverklaring niet, die 
krachtens de wet wordt uitgesproken, van de zaken welke gediend hebben tot het plegen 
van misdaden of wanbedrijven. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Zaken welke gediend hebben tot het plegen van het 
misdrijf – Voorwaarde van eigendom. 

De artikelen 42, 1°, en 43, Sw. maken de verplichte verbeurdverklaring van zaken welke 
gediend hebben tot het plegen van de misdaad of het wanbedrijf, afhankelijk van de 
voorwaarde dat zij eigendom van de veroordeelde zijn  
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Zaken welke gediend 
hebben tot het plegen van het misdrijf – Voorwaarde van eigendom – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Het vroegere art. 77bis, § 5, Vreemdelingenwet, dat de rechter de mogelijkheid gaf om de 
zaken welke gediend hadden tot het plegen van het misdrijf verbeurd te verklaren, 
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inzonderheid de onroerende goederen bedoeld in § 1bis van het voormelde artikel, als 
deze niet het eigendom van de veroordeelde zijn, had niet tot gevolg dat de 
verbeurdverklaring van die zaken facultatief werd wanneer zij het eigendom van de 
veroordeelde waren  
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Zaken welke gediend 
hebben tot het plegen van het misdrijf – Voorwaarde van eigendom – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Het art. 433terdecies Sw., dat art. 77bis, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis vervangt, bepaalt 
dat zelfs ingeval de zaken waarop zij betrekking heeft niet het eigendom van de 
veroordeelde zijn, de bijzondere verbeurdverklaring die bij art. 42, 1°, van het voormelde 
wetboek is voorgeschreven toepasselijk is op diegenen die misbruik maken van 
andermans bijzonder kwetsbare positie door de verkoop, verhuur of terbeschikkingstelling 
van goederen met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren; die bepaling heeft 
alleen de verplichting om de voormelde straf van verbeurdverklaring uit te spreken 
uitgebreid tot de zaken die niet het eigendom zijn van de veroordeelde, zonder afbreuk te 
doen aan de rechten van derden  
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Aard – Bijzondere verbeurdverklaring. 

De verbeurdverklaring is een straf en geen maatregel van onteigening ten algemenen 
nutte; zij treft de veroordeelde zonder schadeloosstelling. (Art. 16 Grondwet 1994.) 
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Wanneer de rechter de verplichte verbeurdverklaring oplegt die bij de artikelen 42, 1°, en 
433terdecies Sw. is voorgeschreven nadat hij heeft vastgesteld dat de voorwaarden die 
door die bepalingen zijn vastgesteld vervuld zijn, moet noch mag hij de oplegging van die 
straf verbinden aan een afweging van de eigendomsbelangen tegenover de 
noodwendigheden van openbaar nut. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 – Verbod om een veebeslag te exploiteren – 
Facultatieve straf – Afwezigheid van vordering door het openbaar ministerie – 
Bijkomende straf. 

De omstandigheid dat het openbaar ministerie het tijdelijk of definitief verbod van het 
recht om een veebeslag te exploiteren, bij toepassing van artikel 26, § 2, 
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, niet heeft gevorderd en dat die bijkomende 
straf slechts facultatief is, neemt niet weg dat die straf een wettelijke mogelijkheid is 
waarmede de beklaagde rekening moet houden om een passend verweer te voeren. (Art. 
26, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 – Verbod om een veebeslag te exploiteren – 
Ambtshalve oplegging door de rechter – Bijkomende straf. 

Bij toepassing van artikel 26, § 2, Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, kan de 
rechter ambtshalve, zonder dat hij de beklaagde voorafgaandelijk dient te verwittigen, ten 
laste van de veroordeelde een tijdelijk of definitief verbod van het recht om een veebeslag 
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te exploiteren uitspreken. (Art. 26, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

Witwassen van vermogensvoordelen – Bijzondere verbeurdverklaring – Witgewassen 
vermogensvoordelen bestaande uit geldsommen – Met deze geldsommen 
overeenstemmende bedragen terug te vinden in het patrimonium van de dader. 

Krachtens artikel 505, derde lid, Strafwetboek dient in geval van witwassen van 
vermogensvoordelen de verplichte verbeurdverklaring te slaan op de witgewassen 
vermogensvoordelen als dusdanig en niet op een gelijkwaardig bedrag. Wanneer de 
witgewassen vermogensvoordelen geldsommen zijn en hiermee overeenstemmende 
bedragen in het patrimonium van de dader van de witwasoperatie worden aangetroffen, 
kan de rechter oordelen dat die bedragen de witgewassen geldsommen zijn die zich nog 
steeds in het patrimonium van de dader bevinden en aldus het voorwerp van het misdrijf 
uitmaken  (Artikelen 42, 1°, en 505, derde lid Strafwetboek.) 
6 juni 2006 P.2006.0274.N nr. 311 

Toetsing door het Hof – Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordeel – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – 
Raming. 

De rechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bijzondere 
verbeurdverklaring wordt toegepast, rechtstreeks uit een misdrijf werd verkregen en het 
staat aan hem om dit voordeel te ramen; het Hof onderzoekt of de rechter op grond van 
zijn onaantastbare beoordeling het wettelijk begrip vermogensvoordeel niet heeft miskend  
(Art. 42, 3° Strafwetboek.) 
27 september 2006 P.2006.0739.F nr. 441 

Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf verkregen 
vermogensvoordeel. 

Het vermogensvoordeel waarvan sprake in artikel 42, 3°, Sw., heeft betrekking op elk 
voordeel dat door het plegen van een misdrijf is verkregen; om dit voordeel te ramen is de 
rechter niet verplicht het nettobedrag ervan vast te leggen  
27 september 2006 P.2006.0739.F nr. 441 

Poging – Werkstraf – Doodslag – Toepassing. 

De werkstraf is verboden voor de feiten die in art. 37ter, § 1, tweede lid, Sw., zijn 
bedoeld, los van iedere omstandigheid die de dader ervan een minder zware straf kan 
opleveren, inbegrepen deze die, onafhankelijk van zijn wil, hem belet hebben zijn 
misdadig voornemen volledig ten uitvoer te leggen; de uitsluiting geldt dus ook voor de 
dader die gepoogd heeft het feit te plegen dat in de wet wordt bedoeld, en ook voor 
degene die alleen als medeplichtige of met een verschoningsgrond of verzachtende 
omstandigheden zou hebben gehandeld  
15 november 2006 P.2006.1221.F nr. 563 

SAMENLOOP 
Herhaling – Artikel 38 – Strafbare alcoholopname en dronkenschap – Gebruik van 
andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden – Onopzettelijk toebrengen van 
lichamelijk letsel – Weggebruiker – Veroordeling tegelijkertijd – Wegverkeerswet. 

Artikel 38, § 2, vijfde en zesde lid, Wegverkeerswet dat bepaalt dat indien de rechter 
tegelijkertijd veroordeelt wegens een overtreding van artikel 420bis van het Strafwetboek 
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en wegens een overtreding van de artikelen 36 of 37bis, § 2, Wegverkeerswet, het verval 
van het recht tot sturen zal worden uitgesproken voor een periode van tenminste 6 
maanden en het herstel in het recht tot sturen afhankelijk is van het slagen voor de vier 
examens en onderzoeken bepaalt in artikel 38, § 3, eerste lid, Wegverkeerswet, betekent 
dat het bedoelde rijverbod slechts kan worden opgelegd indien de rechter wegens de 
overtreding van die inbreuken slechts één straf uitspreekt. (Art. 420bis Strafwetboek; Art. 
38, § 2, vijfde en zesde lid, en § 3, eerste lid Wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.) 
7 maart 2006 P.2006.0094.N nr. 131 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Straftoemeting. 

Krachtens art. 65, tweede lid, Sw. dat van toepassing is op elk collectief misdrijf door 
eenheid van opzet waarvan de bestanddelen het voorwerp hebben uitgemaakt van 
opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters, kan de rechter, bij wie de nog 
uit te spreken zaken aanhangig zijn gemaakt, daarvoor een straf opleggen, rekening 
gehouden met de reeds uitgesproken straffen, d.w.z. door die straf naar verhouding te 
verminderen  
31 mei 2006 P.2006.0403.F nr. 300 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Cumulatie van de straffen – Correctionele werkstraf en criminele straf van opsluiting. 

Het verschil in aard en voorwerp tussen een correctionele werkstraf en een criminele straf 
van vrijheidsberoving, belet niet dat de maat van de tweede wordt bepaald met 
inachtneming van de eerste  (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.) 
31 mei 2006 P.2006.0403.F nr. 300 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Cumulatie van de straffen. 

Het voordeel van de aanpassing die bij art. 65, tweede lid, Sw. ten gunste van de dader 
van het collectief misdrijf is bepaald, hangt niet af van de voorwaarde dat er tussen de nog 
uit te spreken straf en die waarmee rekening moet worden gehouden, eenheid van 
voorwerp, aard, karakter of soort zou zijn; de enige grens die deze bepaling aan de 
verzachte cumulatie instelt is het verbod om het maximum van de zwaarste straf te 
overschrijden  
31 mei 2006 P.2006.0403.F nr. 300 

Verzwaring van de straf – Een enkele strafbare gedraging – Toepasselijke straf – 
Meerdere opeenvolgende gelijkaardige misdrijven – Feiten gepleegd zowel onder de oude 
als onder de nieuwe wet – Wijziging van de strafwet. 

Wanneer meerdere opeenvolgende gelijkaardige misdrijven één enkele strafbare 
gedraging opleveren en derhalve tot één enkele straf aanleiding geven, maar in de tijd 
tussen het plegen van de misdrijven de wet, die de straf bepaalt, gewijzigd werd, moet de 
bij de nieuwe wet gestelde straf worden toegepast, ook al was de ten tijde van de eerst 
gepleegde misdrijven geldende straf minder zwaar dan die gesteld ten tijde van de laatst 
gepleegde misdrijven  (Artikelen 2 en 65 Strafwetboek.) 
10 oktober 2006 P.2006.0836.N nr. 475 
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Een enkele strafbare gedraging – Gewijzigde strafwet – Misdrijven – Toepassing – 
Zwaarste straf. 

Wanneer verschillende misdrijven een collectief misdrijf door eenheid van opzet vormen, 
maar in het tijdvak van het plegen van die misdrijven, de wet die de straf bepaalt, 
gewijzigd werd, moet de bij de nieuwe wet gestelde straf worden toegepast  (Artikelen 2 
en 65 Strafwetboek.) 
25 oktober 2006 P.2006.0751.F nr. 514 

Een enkele strafbare gedraging – Misdrijven – Artikel 65, Sw. – Straffen van 
verbeurdverklaring – Toepassing. 

Artikel 65, Sw., is niet van toepassing op de straffen van bijzondere verbeurdverklaring  
(Artikelen 64 en 65 Strafwetboek.) 
25 oktober 2006 P.2006.0751.F nr. 514 

Eenheid van opzet – Andere eerder gepleegde misdrijven – Opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling. 

De regel afgeleid uit artikel 65, tweede lid, eerste zin, Sw., volgens welke de strafrechter 
bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken straffen is niet toepasselijk 
wanneer de eerder berechte feiten zijn uitgelopen op een niet ingetrokken maatregel van 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling  (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.) 
22 november 2006 P.2006.0925.F nr. 587 

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN 
Werkstraf – Doodslag – Verzachtende omstandigheden – Toepassing. 

De werkstraf is verboden voor de feiten die in art. 37ter, § 1, tweede lid, Sw., zijn 
bedoeld, los van iedere omstandigheid die de dader ervan een minder zware straf kan 
opleveren, inbegrepen deze die, onafhankelijk van zijn wil, hem belet hebben zijn 
misdadig voornemen volledig ten uitvoer te leggen; de uitsluiting geldt dus ook voor de 
dader die gepoogd heeft het feit te plegen dat in de wet wordt bedoeld, en ook voor 
degene die alleen als medeplichtige of met een verschoningsgrond of verzachtende 
omstandigheden zou hebben gehandeld  
15 november 2006 P.2006.1221.F nr. 563 

ALLERLEI 
Aard – Bijdrage tot de financiering van het Fonds tot hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke. 

De door de rechter bij iedere veroordeling tot een criminele of correctionele straf uit te 
spreken verplichting tot het betalen van een bijdrage tot financiering van het bijzonder 
fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, is geen straf  (Art. 211bis 
Wetboek van Strafvordering.) 
14 maart 2006 P.2006.0152.N nr. 151 

Bijzondere motiveringsplicht – Feiten waarop de motivering betrekking kan hebben – 
Uitstel – Strafmaat. 

Voor de bepaling van de op te leggen strafmaat en het eventuele uitstel van 
tenuitvoerlegging ervan mag de rechter slechts rekening houden met de feiten die het 
voorwerp van de strafvordering uitmaken of hebben uitgemaakt en die bewezen zijn 
verklaard  (Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
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probatie; Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.0097.N nr. 192 

Overschrijding van de redelijke termijn – Gevolg voor de herstelvordering inzake 
stedenbouw – Schuldigverklaring – Sanctie. 

Een eenvoudige schuldigverklaring door de bodemrechter in geval van overschrijding van 
de redelijke termijn doet helemaal geen afbreuk aan zijn verplichting om uitspraak te doen 
over de herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

Overschrijding van de redelijke termijn – Veroordeling in de kosten en tot teruggave – 
Schuldigverklaring – Sanctie. 

De uitdrukking "zo daartoe aanleiding bestaat" in het tweede lid van artikel 21ter, 
V.T.Sv., maakt bij overschrijding van de redelijke termijn de uitspraak van de teruggave 
niet facultatief  
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

Aard – Bijdrage tot financiering van het Slachtofferfonds. 

De verplichting om een bedrag te betalen bij wijze van bijdrage tot financiering van het 
Slachtofferfonds, die de rechter moet opleggen bij iedere veroordeling tot een criminele of 
correctionele hoofdstraf heeft een eigen aard en is geen straf zodat die bijdrage moet 
worden opgelegd zoals bepaald op de dag van de veroordeling en ongeacht de datum 
waarop het bestrafte misdrijf werd gepleegd  (Art. 29 Wet 1 aug. 1985.) 
3 oktober 2006 P.2006.0337.N nr. 455 

Aard – Douane en accijnzen – Veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde bij niet–
voortbrenging. 

De veroordeling inzake douane en accijnzen tot betaling van de tegenwaarde van de 
verbeurdverklaarde goederen bij niet–voortbrenging ervan is geen straf, maar het 
civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring  
31 oktober 2006 P.2006.0928.N nr. 531 

Draagwijdte – Uitstel of probatie–uitstel – Motiveringsplicht – Artikel 8, § 1, in fine, 
Probatiewet – Geen conclusie. 

Bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist artikel 8, § 1, in fine, Probatiewet, 
niet dat de rechter uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij geen of slechts 
gedeeltelijk uitstel of probatieuitstel verleent; die redenen kunnen ook blijken uit het 
opleggen van een gedeeltelijk effectieve straf en de daarvoor gegeven bijzondere redenen  
12 december 2006 P.2006.1191.N nr. 642 

STRAFVORDERING 
Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Anonieme aangifte – Ernstige 
aanwijzingen die de maatregel rechtvaardigen – Feitelijke beoordeling – Verdovende 
middelen – Opsporingsonderzoek – Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang 
– Procureur des Konings. 

De aanwending van de onderzoeksbevoegdheden die bij art. 6bis Drugwet zijn bepaald, 
hangt niet af van een aangifte waarvan de bron bekend zou zijn, noch van het verkrijgen 
van gegevens die het bestaan van een handel in verdovende middelen aantonen; de 
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bodemrechter beoordeelt in feite het ernstig karakter van de aanwijzingen waarover de 
speurders op grond van inlichtingen uit een niet–geïdentificeerde bron beschikten en wat 
dat betreft kan hij eveneens rekening houden met de vorm en de inhoud van de inlichting 
alsook met de omstandigheden waarin zij is verkregen  
4 januari 2006 P.2005.1417.F nr. 6 

Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Hotelkamer – Verdovende middelen – 
Opsporingsonderzoek – Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang – 
Procureur des Konings. 

Art. 6bis Drugwet, staat de huiszoeking zonder bevel tot huiszoeking toe van om het even 
welke plaats die voor de verkoop of de aflevering van dergelijke stoffen is bestemd, zodra 
de speurders, vóór de huiszoeking, over ernstige en objectieve aanwijzingen over het 
bestaan van een misdrijf met betrekking tot onrechtmatig bezit van verdovende middelen 
met het oog op verkoop, beschikken  
4 januari 2006 P.2005.1417.F nr. 6 

Draagwijdte – Schriftelijke toestemming van de persoon die het werkelijke genot van de 
plaats heeft – Opsporingsonderzoek – Huiszoeking – Procureur des Konings – 
Toepassing. 

De schriftelijke toestemming die bij art. 1bis Huiszoekingswet is vereist, komt neer op 
een verzaking aan het grondwettelijk recht van onschendbaarheid van de woning; die 
vormvereiste is bijgevolg niet van toepassing op de plaatsen die geen dergelijke waarborg 
genieten. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F nr. 6 

Onregelmatige aanhangigmaking bij de raadkamer – Regeling van de rechtspleging – 
Gerechtelijk onderzoek – Ontvankelijkheid van de strafvordering – Gevolg. 

Een eventuele onregelmatige aanhangigmaking van de zaak bij de raadkamer doet geen 
afbreuk aan de ontvankelijkheid van de strafvordering die voordien rechtsgeldig werd 
ingesteld door de vordering daartoe van de procureur des Konings. (Art. 127, tweede lid 
Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2006.0120.N nr. 198 

Aanvullend protocol – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat – Uitwisseling van informatie – Misdrijf van witwassen – Gebruik. 

Het gebruik van ontvangen informatie voor de vervolging van een witwasmisdrijf, 
gepleegd door of ten gevolge van de schending van een douanevoorschrift, beantwoordt 
eveneens aan het gebruik omschreven in artikel 11.1 van het Aanvullend Protocol 
betreffende wederzijdse administratieve bijstand inzake douanezaken van 9 juni 1997. 
(Art. 505, 3° en 4° Strafwetboek; Art. 11 Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de 
overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 
2840/72 van de Raad van 19 december 1972..) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Aanvullend protocol – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat – Uitwisseling van informatie – Doel. 

Artikel 11.1 van het Aanvullend Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand 
inzake douanezaken van 9 juni 1997 houdt in dat de met toepassing van de overeenkomst 
verkregen informatie kan worden gebruikt voor strafprocedures wegens niet–naleving van 
douanewetgeving, onverschillig of de overtreding daarvan naar Belgisch recht wordt 



– 350 – 

gestraft door het bijzondere douanestrafrecht of het gemene strafrecht. (Art. 11 
Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972..) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Op gang brengen van de strafvordering – Recht van toegang – Recht op een rechterlijke 
instantie – Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht 
– Voorrecht van rechtsmacht. 

Artikel 6.1, E.V.R.M. geeft de partij die beweert door een misdrijf te zijn benadeeld, niet 
het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen degene die zij beschuldigt. 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Op gang brengen van de strafvordering – Gelijkheid en niet–discriminatie – Rechten van 
het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Voorrecht van 
rechtsmacht. 

Het slachtoffer heeft niet het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen een 
persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet; die beperking die de benadeelde partij 
wordt opgelegd schendt de artikelen 10 en 11, G.W. niet  
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Adiëren van de strafrechter – Verwijzingsbeschikking of dagvaarding – Voorwerp – 
Aanhangigmaking. 

In correctionele– of politiezaken maakt de door een onderzoeksgerecht gewezen 
beschikking van verwijzing of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen, 
niet de daarin vermelde kwalificatie en omschrijving bij de vonnisgerechten aanhangig, 
maar de feiten zoals zij blijken uit de stukken van het gerechtelijk onderzoek of het 
opsporingsonderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking of de dagvaarding ten 
grondslag liggen  (Artikelen 129, eerste lid, 130, 160, en 182 Wetboek van 
Strafvordering.) 
5 september 2006 P.2006.0649.N nr. 389 

Lasthebber ad hoc – Rechtspersoon – Aanwending van rechtsmiddelen – Bevoegdheid – 
Vertegenwoordiging. 

Wanneer, ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd 
is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen wordt ingesteld wegens dezelfde of 
samenhangende feiten, door de rechtbank een lasthebber ad hoc is aangewezen om de 
rechtspersoon te vertegenwoordigen, is uitsluitend deze lasthebber ad hoc bevoegd om 
namens deze rechtspersoon, in diens hoedanigheid van beklaagde, rechtsmiddelen, met 
inbegrip van cassatieberoep, aan te wenden tegen de beslissingen over de tegen deze 
rechtspersoon ingestelde strafvordering  (Art. 2bis Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering.) 
26 september 2006 P.2005.1663.N nr. 435 

Beoordeling – Redelijke termijn – Toezicht van het Hof – Verdrag Rechten van de Mens – 
Vonnisgerecht. 

Het staat de rechter in het licht van de omstandigheden van de zaak en met inachtneming 
van de complexiteit ervan, het gedrag van de beklaagde en van de gerechtelijke 
overheden, in feite te oordelen of de redelijke termijn tussen de beschuldiging en het 
vonnis is overschreden; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de vaststellingen die hij 
verricht geen gevolgtrekking afleidt die deze niet kunnen verantwoorden  
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26 september 2006 P.2006.0604.N nr. 439 

Inverdenkingstelling – Verjaring – Stuiting – Daad van onderzoek – Medeverdachte. 

De inverdenkingstelling van een medeverdachte is een daad van onderzoek die de 
verjaring van de strafvordering stuit; de enkele omstandigheid dat deze 
inverdenkingstelling eventueel met vertraging is geschied doet daaraan niets af. (Art. 
61bis Wetboek van Strafvordering; Art. 22, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering.) 
31 oktober 2006 P.2006.0779.N nr. 528 

Recht op een rechterlijke instantie – Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke 
rechtsvordering voor het strafgerecht – Voorrecht van rechtsmacht – Instellen van de 
strafvordering. 

Artikel 6.1, E.V.R.M. geeft de partij die beweert door een misdrijf te zijn benadeeld, niet 
het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen degene die zij beschuldigt  
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Instellen 
van de strafvordering – Parlementaire onschendbaarheid. 

Artikel 59, Grondwet kent het slachtoffer van de misdrijven waarvan het de vervolging 
regelt, het recht niet toe om zelf de strafvervolging op gang te brengen tegen degene die 
hij beschuldigt. (Art. 59 Grondwet 1994.) 
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Eenheid van opzet – Gezag van gewijsde – Definitieve strafrechtelijke veroordeling – 
Andere misdrijven die zijn gepleegd voor die veroordeling. 

Wanneer de feitenrechter, krachtens artikel 65, tweede lid, Sw., vaststelt dat misdrijven 
die reeds het voorwerp waren van een in kracht van gewijsde gegane beslissing en andere 
feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden 
zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende 
en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, houdt hij bij de 
straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen; met die bepaling heeft de 
wetgever de grond van niet–ontvankelijkheid van de strafvordering opgeheven die is 
afgeleid uit de exceptie van het gezag van gewijsde in combinatie met het collectief 
misdrijf  (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.) 
22 november 2006 P.2006.0925.F nr. 587 

Kantschrift – Inlichtingenbulletin – Verjaring – Stuiting – Gevolgen – Openbaar 
ministerie. 

Het kantschrift waarbij de procureur des Konings de burgemeester verzoekt hem een 
nieuw inlichtingenbulletin over de beklaagde te doen toekomen om de zaak in staat van 
wijzen te brengen door de actualisering van de gegevens over deze laatste, is een daad van 
onderzoek of van vervolging waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit. 
29 november 2006 P.2006.0174.F nr. 613 

TAALGEBRUIK 

ALGEMEEN 
Vermeldingen die voor de regelmatigheid van de akte zijn vereist – Begrip – Taal van de 
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rechtspleging. 

Een akte moet worden geacht geheel in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld 
wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte in die taal zijn 
gesteld  
9 juni 2006 C.2005.0113.N nr. 323 

Kennisgeving – Voorlopige hechtenis – Taalgebruik – Hoedanigheid – Vertaler – Geen 
verklaring – Aanhouding – Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935) – Strafzaken. 

Wanneer blijkt dat betrokkene geen verklaring heeft afgelegd op het ogenblik dat hem 
zijn aanhouding werd ter kennis gebracht, tast de vertaling van de beslissing tot 
kennisgeving van de vrijheidsbenemende maatregel door een vertaler die geen beëdigd 
tolk is, de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding niet aan. (Art. 31, eerste en derde 
lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
2 augustus 2006 P.2006.1093.F nr. 377 

Kennisgeving – Voorlopige hechtenis – Taalgebruik – Hoedanigheid – Vertaler – 
Aanhouding – Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935) – Strafzaken. 

Geen enkele bepaling schrijft voor dat de persoon die voor betrokkene die de taal van de 
rechtspleging niet verstaat, de kennisgeving vertaalt van de beslissing van een officier van 
gerechtelijke politie om hem zijn vrijheid te benemen, zelf de hoedanigheid van officier 
van gerechtelijke politie moet hebben. 
2 augustus 2006 P.2006.1093.F nr. 377 

GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) 
Gerechten met zetel te Brussel – Meerdere verweerders – Taal waarin de procedure moet 
worden verder gezet. 

Wanneer in een burgerlijke procedure voor de gerechten van eerste aanleg met zetel in het 
arrondissement Brussel meerdere verweerders betrokken zijn, moet zij worden verder 
gezet in de taal van de akte tot inleiding van het geding, behoudens wanneer de 
meerderheid van de verweerders, ongeacht hun woonplaats, de taalwijziging vraagt. 
(Artikelen 4, § 1, en 6, §§ 1 en 2 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken.) 
5 januari 2006 C.2004.0122.N nr. 7 

Regelmatigheid – Vertaling van stukken – Aanduiding van een tolk – Stukken vertaald 
door een beëdigd vertaler die niet dezelfde persoon is als de aangeduide tolk – 
Neerlegging van de vertaalde stukken – Hof van assisen – Voorzitter – Discretionaire 
bevoegdheid. 

Uit de omstandigheid dat de beëdigde vertaler die de stukken in de taal van de 
rechtspleging heeft vertaald niet dezelfde persoon is als de tolk die op de terechtzitting 
door de voorzitter van het hof van assisen krachtens diens discretionaire bevoegdheid 
daartoe is aangeduid, kan niet worden afgeleid dat de neerlegging van de aldus vertaalde 
stukken in strijd zou zijn met een formeel wettelijk verbod. 
25 januari 2006 P.2005.1451.F nr. 53 
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Schending van de wet op het gebruik der talen – Nietigheid van een akte van de 
rechtspleging – Arrest op tegenspraak dat geen zuiver voorbereidend arrest is – Dekking 
van de nietigheid van de akte die eraan voorafging – Hof van assisen. 

Aangezien het arrest waarbij het hof van assisen op tegenspraak uitspraak doet op de 
conclusie van de beschuldigde die, om reden dat een getuige de terechtzittingen van de 
zaak zou hebben bijgewoond, de verwijzing ervan naar een andere sessie vordert, geen 
zuiver voorbereidende beslissing is, dekt het de eventuele nietigheid van een vroegere 
handeling van de rechtspleging die voortvloeit uit een schending van de bepalingen van 
de Taalwet Gerechtszaken. (Art. 40, tweede lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken.) 
25 januari 2006 P.2005.1451.F nr. 53 

Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Ondervraging van de beschuldigde voor de opening 
van de zitting – Verzoek om taalwijziging – Beschikking van de voorzitter – Verwerping – 
Hof van assisen. 

Is geen eindbeslissing en doet geen uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering, de beschikking van de voorzitter van het hof van 
assisen die, ingevolge het verzoek van de beschuldigde naar aanleiding van diens 
ondervraging voor de opening van de zitting, beslist om aan het verzoek tot taalwijziging 
geen gevolg te geven  (Artikelen 293, derde lid, en 416 Wetboek van Strafvordering; Art. 
19, derde lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
30 mei 2006 P.2006.0748.N nr. 298 

Ontvankelijkheid – Beslissing waarbij de taal van de rechtspleging wordt aangegeven – 
Hof van assisen – Onmiddellijk cassatieberoep. 

De beslissing van de voorzitter van het hof van assisen waarbij de taal van de 
rechtspleging wordt aangegeven, is geen beslissing over de bevoegdheid van het 
aangezochte rechtscollege; het is geen eindbeslissing in de zin van art. 416, eerste lid, Sv., 
en valt niet onder de in het tweede lid van dat artikel bepaalde gevallen; het onmiddellijk 
cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk. 
31 mei 2006 P.2006.0743.F nr. 301 

Rechtspleging in het Nederlands – Woonplaats gelegen in het Franse taalgebied – 
Gemeente met een bijzondere taalregeling – Aanduiding in het Frans – Akte van hoger 
beroep – Gedaagde in hoger beroep. 

Er wordt aan de eentaligheid van een akte van hoger beroep geen afbreuk gedaan wanneer 
in het raam van een rechtspleging in het Nederlands, de woonplaats of de verblijfplaats 
van de gedaagde in deze akte wordt aangeduid in het Frans en deze woonplaats of 
verblijfplaats gelegen is in het Franse taalgebied, ook wanneer deze woonplaats of 
verblijfplaats in een gemeente met een bijzondere taalregeling is gelegen  (Art. 24 Wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
9 juni 2006 C.2005.0113.N nr. 323 

Gebruik in de beslissing van de Latijnse uitdrukking "quod non". 

De Latijnse woorden "quod" en "non", zijn opgenomen in de algemeen gebruikte 
woordenboeken van de Nederlandse Taal en het gebruik ervan door de rechter in één van 
zijn overwegingen schendt de Taalwet Gerechtszaken niet, in zoverre de bekritiseerde 
overweging verstaanbaar en zinnig is met of zonder de toevoeging van de uitdrukking 
"quod non" en het voor de lezer ook onmiddellijk duidelijk is dat deze toevoeging, wat ze 
ook moge betekenen, geen afbreuk kan doen aan de in het Nederlands gestelde 
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voorafgaande overweging. (Art. 24 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken.) 
19 september 2006 P.2006.0298.N nr. 424 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beroepen vonnis dat een dagvaarding in het Frans 
niet–ontvankelijk verklaart – Burgerlijke zaken – Ontvankelijkheid van het hoger beroep. 

De beslissing die de in het Frans gestelde dagvaarding niet–ontvankelijk heeft verklaard 
omdat verweerder in een eentalig Nederlandse gemeente woont, is geen beslissing die 
uitspraak doet over een vordering tot verandering van taal. (Art. 4, § 2 Wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
12 oktober 2006 C.2006.0063.F nr. 485 

GERECHTSZAKEN (BUITEN WET 15 JUNI 1935) 
Douane en accijnzen – Artikel 270, Douane en accijnzenwet – Douanewet – Vaststelling 
van het douanemisdrijf – Taal – Proces–verbaal – Strafzaken – Afschrift aan overtreder – 
Vooronderzoek. 

Artikel 270 A.W.D.A. schrijft niet voor dat het afschrift van het origineel proces–verbaal 
dat aan de overtreder wordt bezorgd, dient opgesteld te zijn in een taal die de overtreder 
verstaat  
28 november 2006 P.2006.1047.N nr. 604 

BESTUURSZAKEN 
Kandidaat politiek–vluchteling – Verklaring van de kandidaat – Taal van het onderzoek – 
Andere taal – Daaropvolgende beslissingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Dienst 
Vreemdelingenzaken – Beslissing. 

Krachtens art. 51–4, § 1, tweede lid, Vreemdelingenwet, moet de taal van het onderzoek 
van de verklaring van de kandidaat politiek–vluchteling tevens de taal van de beslissing 
zijn waartoe het aanleiding geeft alsmede die van de eventuele daaropvolgende 
beslissingen tot verwijdering van het grondgebied; uit die bepaling volgt evenwel niet dat 
het niet–gebruik van die taal in de vrijheidsbenemende maatregel de nietigheid van die 
maatregel meebrengt  (Art. 51–4, § 1, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen.) 
26 april 2006 P.2006.0417.F nr. 242 

TAKS 
Industriële activiteiten met zware risico's – Belastingheffing. 

Uit artikel 7, § 2bis, 1° en 3°, Wet 21 jan. 1987 inzake de risico's van zware ongevallen 
bij bepaalde industriële activiteiten volgt dat de heffing slaat op de betrokken 
onderneming wegens de industriële activiteit die zij heeft uitgeoefend in het jaar vóór het 
aanslagjaar; het bepaalt niet dat de heffing slechts verschuldigd is, indien de onderneming 
bovendien die activiteit uitoefende op 1 januari van het aanslagjaar. (Art. 7, § 2bis, 1° en 
3° Wet 21 jan. 1987.) 
14 december 2006 F.2005.0084.F nr. 652 

TEKENINGEN EN MODELLEN 
Verplichting – Auteursrechtelijke bescherming – Vraag om uitlegging – Benelux 
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Tekeningen en Modellenwet – Besteller van de tekening of het model – Bestelling gedaan 
met het oog op gebruik in handel of nijverheid – Voorwaarden – Hof van Cassatie. 

Wanneer voor het Hof van Cassatie vragen om uitlegging rijzen van een voor België, 
Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag 
Benelux–Gerechtshof, zoals de rechtsregel van artikel 6.2 Benelux Tekeningen en 
Modellenwet die de besteller van een tekening of model als auteursrechtelijk beschermd 
ontwerper aanwijst, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of 
nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd, is het 
Hof verplicht die vragen aan het Benelux Gerechtshof voor te leggen  (Art. 1 Verdrag van 
31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof; 
Artikelen 6.2 en 23 Wet 25 okt. 1966.) 
1 juni 2006 C.2005.0371.N nr. 305 

TELEGRAAF EN TELEFOON 
Openbaar domein – Verplichting – Telecommunicatienet – Kabels – Operator – Plan – 
Onderwerping – Persoon die werken uitvoert of laat uitvoeren – Tekortkoming – 
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

De tekortkoming van de operator van een openbaar telecommunicatienet aan zijn 
verplichting om, vooraleer kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen aan 
te leggen op het openbaar domein, het plan van de plaats van aanleg en de bijzonderheden 
ervan te onderwerpen aan de goedkeuring van de overheid van wie het openbaar domein 
afhangt, ontslaat de persoon die deze inlichting niet gekregen heeft en die de werken 
uitvoert of laat uitvoeren waardoor de infrastructuur kan worden beschadigd of waardoor 
de werking ervan in gevaar kan komen, niet van de verplichting om de operator van het 
telecommunicatienet daarvan vooraf in te lichten. (Art. 98, § 1 en 114, § 1 Wet 21 maart 
1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.) 
28 april 2006 C.2005.0199.F nr. 248 

TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN 
Wanneer het strafgerecht beslist dat een telastlegging niet bewezen is, moet het geen 
uitspraak doen over de teruggave van de in beslag genomen voorwerpen  (Art. 44 
Strafwetboek; Art. 161 Wetboek van Strafvordering.) 
13 december 2006 P.2006.1299.F nr. 649 

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE 
Vrijwillige betaling van een verjaarde schuld – Geen door de betaler erkende schuld. 

De betaling van een verjaarde schuld, zelfs indien deze vrijwillig gebeurt, sluit het recht 
op terugvordering niet uit, wanneer zij, blijkens de omstandigheden, niet kan worden 
opgevat als de voldoening van een door de betaler erkende schuld. (Art. 1235 Burgerlijk 
Wetboek.) 
6 maart 2006 S.2005.0026.N nr. 127 

Recht om de terugvordering te bevelen – Verjaring – Termijnen – Duur – Onverschuldigd 
betaalde – Werkloosheidsuitkeringen – Werkloosheid – Vordering tot terugbetaling – 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

Het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugvordering van de 
onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, verjaart na drie jaar, en die 
termijn wordt op vijf jaar gebracht wanneer de onverschuldigde betaling het gevolg is van 
arglist of bedrog van de werkloze; de rechtsvordering van de Rijksdienst voor 
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Arbeidsvoorziening tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde is daarentegen 
onderworpen aan de verjaringstermijn van tien jaar  (Art. 7, § 13, tweede lid Besl. W. 28 
dec. 1944; Art. 2262bis, § 1, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
27 maart 2006 S.2005.0022.F nr. 175 

Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Pensioen – Uitbetalingsinstelling – 
Verjaring – Aanvang – Onverschuldigde betaling – Werknemers – Buitenlands voordeel. 

Wanneer de onverschuldigde betaling van het rustpensioen van de werknemer haar 
oorsprong vindt in een buitenlands voordeel, verjaart de rechtsvordering tot 
terugvordering van de uitbetalingsinstelling, de enige die bevoegd is om het 
onverschuldigd betaalde terug te vorderen, door verloop van zes maanden te rekenen van 
de kennisgeving aan de uitbetalingsinstelling van de beslissing waarbij het voormelde 
voordeel wordt toegekend; opdat de verjaringstermijn van zes maanden ingaat, moet de 
instelling waaraan kennis gegeven werd van de beslissing tot toekenning van het 
buitenlands voordeel waaruit het onverschuldigd betaalde voortvloeit, bijgevolg de 
instelling zijn die de betaling heeft verricht die wegens die toekenning onverschuldigd is 
gebleken, en niet de instelling die het buitenlands voordeel heeft uitbetaald  (Art. 21, § 2, 
eerste lid, en § 3, tweede lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en 
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.) 
8 mei 2006 S.2005.0092.F nr. 262 

Verzekeringsinstelling – Uitkeringen – Dienst voor uitkeringen – Verlenging – 
Schuldenaar – Termijn – Onverschuldigd betaalde – Akkoord – Goedkeuring – 
Terugvordering – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

De ten onrechte uitbetaalde uitkeringen wordt door de Z.I.V.–verzekeringsinstelling 
teruggevorderd binnen een termijn van twee jaar, maar die termijn kan worden verlengd 
door een akkoord tussen die verzekeringsinstelling en de schuldenaar; dat akkoord moet 
goedgekeurd worden door de dienst voor uitkeringen, die belast is met de administratie 
van de arbeidsongeschiktheidsverzekering wanneer het ten onrechte betaalde uitkeringen 
betreft, maar die goedkeuring hoeft niet binnen de voormelde termijn van twee jaar 
gegeven te worden  (Art. 326 K.B. 3 juli 1996.) 
8 mei 2006 S.2005.0015.F nr. 260 

Schijn – Fout – Schade. 

Het arrest dat beslist dat een compensatiekas voor kinderbijslag een zware fout heeft 
begaan door bij de ouders de schijn te wekken dat de verhoogde bijslag tijdens een 
periode van verschillende jaren verschuldigd was of behouden bleef, verantwoordt zijn 
beslissing naar recht dat de schade t.g.v. die fout gelijk is aan het bedrag van de ten 
onrechte verhoogde kinderbijslagen  (Artikelen 1235, 1376, 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek.) 
22 mei 2006 S.2005.0008.F nr. 283 

Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Pensioen – Overheid – Rustpensioen – 
Uitbetalingsinstelling van het werknemerspensioen – Verjaring – Aanvang – Voordeel – 
Onverschuldigde betaling – Werknemers. 

Wanneer de onverschuldigde betaling van het overlevingspensioen, toegekend in de 
pensioenregeling voor werknemers, haar oorsprong vindt in de toekenning van een 
voordeel in de regeling van rustpensioenen ten laste van de overheid, verjaart de 
rechtsvordering tot terugbetaling van de uitbetalingsinstelling van het 
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overlevingspensioen, die alleen bevoegd is om het onverschuldigd betaalde terug te 
vorderen, na verloop van zes maanden te rekenen van de kennisgeving, aan die 
uitbetalingsinstelling van het overlevingspensioen, van de beslissing tot toekenning van 
het voormelde voordeel; de voormelde verjaringstermijn van zes maanden begint derhalve 
pas te lopen wanneer de beslissing tot toekenning van het voordeel in een regeling van 
rustpensioenen ten laste van de overheid, waaruit het onverschuldigd betaalde voortvloeit, 
ter kennis is gebracht aan de instelling die het overlevingspensioen betaald heeft, dat door 
de toekenning van dat voordeel onverschuldigd is geworden, en niet aan de begunstigde 
van dat voordeel in een regeling van rustpensioenen ten laste van de overheid  (Art. 21, § 
2, eerste lid, en § 3, tweede lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en 
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.) 
6 november 2006 S.2006.0007.F nr. 540 

Bedrieglijke handelingen – Verjaring – Termijn – Ziektekostenverzekering – Prestaties – 
Onverschuldigd betaalde – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar, als het ten onrechte verlenen van prestaties ten 
laste van de arbeidsongeschiktheidsverzekering of van de ziektekostenverzekering het 
gevolg is van bedrieglijke handelingen van de begunstigde; noch uit de overweging dat de 
rechthebbende zich op de hoogte had kunnen stellen over zijn verplichtingen t.a.v. zijn 
verzekeringsinstelling, noch uit de vaststelling dat de gerechtigde de voortzetting van een 
activiteit niet aan zijn verzekeringsinstelling had aangegeven, kan wettig het bestaan van 
bedrieglijke handelingen worden afgeleid die het verlenen van onverschuldigde prestaties 
zouden hebben veroorzaakt. (Art. 174, eerste lid, 5° en 6°, en derde lid Koninklijk Besluit 
van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen.) 
4 december 2006 S.2005.0071.F nr. 618 

TUSSENKOMST 
Hoger beroep – Ontstentenis – Ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Conclusie – 
Vrijwillige tussenkomst – Burgerlijke zaken – Gevolg. 

De tussenkomende partij die geen verzoekschrift heeft ingediend maar wel een conclusie 
heeft neergelegd met daarin haar middelen, waarover de partijen uitleg hebben gegeven, is 
partij in het geding geworden en kan op eenzijdig verzoekschrift hoger beroep instellen 
tegen de beschikking. (Artikelen 813, 1031 en 1033 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 januari 2006 C.2004.0201.F nr. 57 

Toepasselijkheid – Vrijwillige tussenkomst – Strafzaken – Gerechtelijk Wetboek. 

Behoudens andersluidende bepaling van een bijzondere wet zijn de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst niet van toepassing op de strafgerechten, 
aangezien de te volgen rechtspleging bepaald wordt door de aard van het gerecht dat de 
zaak behandelt en het Wetboek van Strafvordering en de wetten betreffende de 
strafrechtspleging op limitatieve wijze de personen aanwijzen die als partij voor die 
gerechten mogen optreden; hieruit volgt dat het optreden van een derde als vrijwillige of 
gedwongen tussenkomende partij voor het strafgerecht alleen ontvankelijk is op 
voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of de strafrechter, 
krachtens de wet, bij uitzondering gemachtigd is om tegen die derde een veroordeling, een 
sanctie of een andere maatregel uit te spreken  (Artikelen 2, 811 en 814 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
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31 januari 2006 P.2005.1501.N nr. 62 

Strafzaken – Vrijwillige of gedwongen tussenkomst. 

Behoudens andersluidende bepaling van een bijzondere wet zijn de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst niet van toepassing op de strafgerechten, 
aangezien de te volgen rechtspleging bepaald wordt door de aard van het gerecht dat de 
zaak behandelt en het Wetboek van Strafvordering en de wetten betreffende de 
strafrechtspleging op limitatieve wijze de personen aanwijzen die als partij voor die 
gerechten mogen optreden; hieruit volgt dat het optreden van een derde als vrijwillige of 
gedwongen tussenkomende partij voor het strafgerecht alleen ontvankelijk is op 
voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of de strafrechter, 
krachtens de wet, bij uitzondering gemachtigd is om tegen die derde een veroordeling, een 
sanctie of een andere maatregel uit te spreken  (Artikelen 2, 811 en 814 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
31 januari 2006 P.2005.1501.N nr. 62 

Ontvankelijkheid – Vrijwillige tussenkomst – Strafzaken. 

Behoudens afwijking op grond van een bijzondere wet zijn de bepalingen van het Ger.W. 
betreffende de tussenkomst niet toepasselijk voor de strafrechter; daar het Sv. en de 
wetten betreffende de strafrechtspleging bepalen welke partijen een vordering kunnen 
instellen of tegen wie voor deze rechters een vordering kan worden ingesteld, is de 
vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor de strafrechter enkel 
ontvankelijk op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of dat de 
wet de strafrechter uitzonderlijk bevoegd maakt om een veroordeling, een sanctie of enige 
andere maatregel tegen een derde uit te spreken  (Artikelen 2 en 812 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
10 mei 2006 P.2006.0281.F nr. 266 

UITLEVERING 
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Recht van verdediging – Europees 
aanhoudingsbevel – Onderzoeksgerechten – Tenuitvoerlegging – Bericht om te 
verschijnen. 

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat eiser, die 
gehospitaliseerd is, en zijn raadsman, het bericht hebben ontvangen dat bij art. 17, § 3, 
eerste lid, Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, is bepaald, en zij 
niet op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling zijn verschenen, 
schendt het arrest van dit rechtscollege, dat in dergelijke omstandigheden de beroepen 
beschikking bevestigt, art. 17, § 3, eerste lid, en § 4, van de voormelde wet en miskent het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging. 
1 februari 2006 P.2006.0109.F nr. 66 

Politiek misdrijf. 

De Uitleveringswet verstaat onder politiek misdrijf alleen de feiten die rechtstreeks het 
politiek stelsel en de politieke orde van een bepaald land aantasten  (Art. 6 Wet 1 okt. 
1833 op de uitleveringen.) 
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 



– 359 – 

Buitenlands aanhoudingsbevel – Opdracht – Exequatur – Onderzoeksgerechten – 
Passieve uitlevering. 

Het toezicht dat het onderzoeksgerecht moet houden op de uitvoerbaarverklaring van het 
internationaal aanhoudingsbevel, bestaat erin om na te gaan of de feiten beantwoorden 
aan het uitleveringsverdrag dat met de verzoekende Staat is gesloten en of ze krachtens de 
twee betrokken wetgevingen strafbaar zijn; ongeacht of de aanduiding ervan verschilt  
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 

Politiek misdrijf – Vereniging met het oog op het voorbereiden en plegen van daden van 
terrorisme – Begrip. 

Kunnen niet beschouwd worden als politieke misdrijven in de zin van art. 6 
Uitleveringswet, de feiten van deelneming aan een vereniging die is opgericht met het 
oogmerk om terroristische daden voor te bereiden en te plegen vermits dergelijke feiten 
het opzettelijk in gevaar brengen van menselijk leven met zich mee kunnen brengen, door 
geweld, vernieling of ontvoering, met als doel een bevolking zwaar te intimideren of een 
openbare macht of een internationale organisatie onterecht te verplichten een daad te 
stellen of zich daarvan te onthouden  
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 

Politiek misdrijf – Feit dat zware gewelddaden tegen personen met zich meebrengt – 
Begrip. 

Art. 6 Uitleveringswet is niet van toepassing op feiten die, wat ook het doel moge zijn dat 
de dader nastreeft en ongeacht de politieke vorm van het land waar het feit is gepleegd, 
met name zware gewelddaden tegen personen met zich kunnen meebrengen  
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 

Europees aanhoudingsbevel – Kennisgeving van plaats, dag en uur van verschijning – 
Onderzoeksgerechten – Tenuitvoerlegging. 

Eens de verdachte krachtens artikel 17, § 4, Wet Europees Aanhoudingsbevel in kennis is 
gesteld van de plaats, dag en uur van de verschijning voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling, is hij ervan op de hoogte dat dit onderzoeksgerecht uitspraak zal 
doen over zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer, die het Europese 
aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart; hieruit volgt dat de verdachte niet nogmaals in 
het bijzonder en uitdrukkelijk moet uitgenodigd worden zich over die tenuitvoerlegging te 
verdedigen. 
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Europees aanhoudingsbevel – Beschikking van de onderzoeksrechter tot het in hechtenis 
plaatsen van betrokkene – Tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel – 
Bevoegdheid – Onderzoeksgerechten. 

De onderzoeksgerechten die met toepassing van de artikelen 16 en 17, Wet Europees 
Aanhoudingsbevel uitspraak doen, hebben enkel te oordelen over de tenuitvoerlegging 
van het Europese aanhoudingsbevel overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4 tot en 
met 8 van die wet, na te hebben nagegaan of de voorwaarden van artikel 3 van diezelfde 
wet vervuld zijn; zij hebben bij die gelegenheid geen rechtsmacht te oordelen over de 
handhaving van de hechtenis die de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 11, § 3 
van voormelde wet heeft bevolen. 
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Gronden tot weigering – 
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Aantasting van de grondrechten. 

Naar luid van art. 4, 5°, Wet 19 dec. 2003, wordt de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel geweigerd als er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat die 
tenuitvoerlegging tot gevolg zou hebben dat de grondrechten van de betrokkene worden 
aangetast, zoals die in art. 6 van het Europees Verdrag zijn vastgelegd, m.n. die welke 
door het E.V.R.M. zijn gewaarborgd en die welke als algemene rechtsbeginselen van 
gemeenschapsrecht volgen uit de gemeenschappelijke grondwettelijke tradities binnen de 
Lidstaten van de Europese Unie. 
1 maart 2006 P.2006.0280.F nr. 116 

Europees aanhoudingsbevel – Geen nietigheid – Schengen–signalering – Doel van de 
toegezonden inlichtingen – Inhoud. 

De inlichtingen die het Europees aanhoudingsbevel of in de plaats daarvan, met 
toepassing van art. 2, § 4, W. 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, de 
Schengen–signalering, moet bevatten, zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid; 
ze hebben alleen tot doel de onderzoeksrechter in te lichten die, rekening houdend met 
alle omstandigheden die in dat bevel worden vermeld en met die welke voor hem 
aangevoerd worden door de persoon waarop het van toepassing is, de tenuitvoerlegging 
van voormeld bevel slechts in de bij de wet bepaalde gevallen kan weigeren  
1 maart 2006 P.2006.0280.F nr. 116 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Onderzoeksgerechten – 
Artikel 6, E.V.R.M. – Toepassing. 

Art. 6, E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich uitspreken 
over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, aangezien zij geen 
uitspraak moeten doen over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken  
1 maart 2006 P.2006.0280.F nr. 116 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Schengen–signalering – 
Toezicht van de onderzoeksrechter – Toezending van het origineel van het Europees 
aanhoudingsbevel of van het eensluidend afschrift ervan – Inhoud. 

Een toezending van het origineel van het Europees aanhoudingsbevel of van een 
eensluidend verklaard afschrift is slechts nodig wanneer de inlichtingen die de 
onderzoeksrechter heeft ontvangen hem en de onderzoeksgerechten niet in staat stellen te 
beoordelen of de voorwaarden die bij de artikelen 3 tot 5, Wet 19 dec. 2003 betreffende 
het Europees aanhoudingsbevel zijn bepaald, werden nageleefd  (Art. 9 Wet 19 dec. 2003 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
1 maart 2006 P.2006.0280.F nr. 116 

Arrestatie – Betekening van de stukken – Voorwaarden – Beoordeling door de rechter – 
Criteria. 

De rechter die onaantastbaar oordeelt of een gearresteerde onverwijld en in een taal welke 
hij verstaat, op de hoogte werd gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle 
beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht, kan hierbij rekening houden met alle 
omstandigheden waaruit blijkt dat de gearresteerde reeds eerder feitelijk op de hoogte was 
van een buitenlands bevel tot aanhouding. (Artikelen 5.1.f, en 5.2 Verdrag van 4 nov. 
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 3, 
vierde lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen.) 
7 maart 2006 P.2006.0316.N nr. 132 
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Vrijheidsberoving – Artikel 5 – Rechten van de Mens – Artikel 5.3 – Toepassing – 
Verdrag Rechten van de Mens. 

Art. 5.3 E.V.R.M. is niet van toepassing op de persoon waartegen een 
uitleveringsprocedure loopt en wiens vrijheidsberoving in overeenstemming met 
paragraaf 1, f, van dit artikel is. 
8 maart 2006 P.2006.0341.F nr. 138 

Voorlopige hechtenis – Artikel 5 – Toezicht van de rechter – Rechten van de Mens – 
Redelijke termijn – Artikel 5.3 – Verdrag Rechten van de Mens. 

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen in zake voorlopige hechtenis moeten alleen 
toezicht uitoefenen op de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3 van het 
Verdrag is gewaarborgd, voor de voorlopige hechtenis die op Belgisch grondgebied is 
ondergaan sinds de aflevering van de titel waarop zij is gegrond. 
8 maart 2006 P.2006.0341.F nr. 138 

Voorlopige hechtenis na uitlevering – Uitgewezen veroordeelde die verzet heeft gedaan – 
Beoordeling – Redelijke termijn – Verzoek tot invrijheidstelling – Artikel 5.3 E.V.R.M.. 

Het rechtscollege waarbij een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is gemaakt dat is 
neergelegd door een uitgewezen veroordeelde die verzet doet tegen zijn veroordeling, kan 
de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3, E.V.R.M. is bepaald alleen toetsen 
aan de hechtenis die op Belgisch grondgebied is ondergaan sinds de aflevering van de titel 
waarop zij is gegrond; bijgevolg dient het alleen acht te slaan op de rechtspleging waarop 
de hechtenis van de beklaagde of de beschuldigde is gegrond en die volgt op zijn 
veroordeling  (Art. 27, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis; Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden.) 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Cassatieberoep – Europees aanhoudingsbevel – Betwisting over de identiteit van eiser in 
cassatie – Exequatur – Bevoegdheid van het Hof. 

Wanneer het Hof gevat wordt door een voorziening tegen een arrest van het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak doet over het beroep tegen een 
beschikking van de raadkamer die een Europees aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart, 
en de eiser voor het Hof een middel aanvoert over zijn identiteit, is het Hof niet bevoegd 
om zich over deze betwisting uit te spreken. 
23 mei 2006 P.2006.0707.N nr. 287 

Onderzoeksgerecht – Europees aanhoudingsbevel – Uitvaardigende Staat – Voorwaarden 
– Mogelijkheid – Tenuitvoerlegging – Beslissing bij verstek gewezen. 

De voorwaarde dat de uitvaardigende rechterlijke autoriteit waarborgen biedt die als 
toereikend worden beschouwd om de persoon op wie het Europees aanhoudingsbevel 
betrekking heeft, ervan te verzekeren dat hij in de uitvaardigende Staat een nieuwe 
vonnisprocedure kan vragen en in zijn aanwezigheid wordt berecht, zo het Europees 
aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd op grond van een bij verstek gewezen beslissing, 
maakt voor het onderzoeksgerecht geen verplichting maar gewoon een mogelijkheid uit  
(Art. 7, eerste lid Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
2 augustus 2006 P.2006.1128.F nr. 378 
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Nationaliteit – Europees aanhoudingsbevel – Verzuim – Vermeldingen – Identiteit. 

De gegevens betreffende de identiteit en de nationaliteit van de gezochte persoon die het 
Europees aanhoudingsbevel moet bevatten, zijn niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven  (Art. 2, § 4, 1° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel.) 
2 augustus 2006 P.2006.1128.F nr. 378 

Europees aanhoudingsbevel – Termijn – Tenuitvoerlegging – Raadkamer – Beslissing. 

Geen enkele wetsbepaling voorziet erin, dat na het verstrijken van de termijn van vijftien 
dagen na de aanhouding van de persoon en zonder dat de raadkamer uitspraak heeft 
gedaan over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, de raadkamer, en, 
in het geval van hoger beroep, de kamer van inbeschuldigingstelling, geen uitspraak meer 
kunnen doen over de tenuitvoerlegging van dat Europees aanhoudingsbevel. (Art. 16, § 1, 
derde lid Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
2 augustus 2006 P.2006.1128.F nr. 378 

Europees aanhoudingsbevel – Uitvaardigende Staat – Verzet – Tenuitvoerlegging – 
Beslissing bij verstek gewezen. 

Uit de omstandigheid dat de persoon waartegen een Europees aanhoudingsbevel is 
uitgevaardigd verzet heeft aangetekend tegen het bij verstek gewezen vonnis, met het oog 
op de tenuitvoerlegging waarvoor dit bevel werd uitgevaardigd, kan niet worden afgeleid 
dat de rechtspleging tot tenuitvoerlegging van het voormelde bevel zonder voorwerp zou 
zijn. 
2 augustus 2006 P.2006.1128.F nr. 378 

Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel – Minderjarige boven de leeftijd van 16 jaar op het ogenblik van de 
feiten – Onderzoeksgerechten. 

De vervolging en veroordeling in het buitenland van een minderjarige die meer dan 
zestien jaar oud is op het ogenblik van de feiten is niet strijdig met de Belgische 
internationale openbare orde, zodat niets zich verzet tegen de uitvoerbaarverkaring door 
de onderzoeksgerechten van een door de buitenlandse overheid verleend bevel tot 
aanhouding tegen de inmiddels meerderjarig geworden betrokkene, ook voor de feiten die 
zich situeren in die periode waarin hij minderjarig was maar boven de leeftijd van zestien 
jaar. (Art. 1, § 2 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen; Art. 2.1 Europees Verdrag 
betreffende uitlevering van 13 dec. 1957; Artikelen 36, 4° en 38 Wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming.) 
23 augustus 2006 P.2006.1119.N nr. 383 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Facultatieve grond tot 
weigering – Persoon met de Belgische nationaliteit of die in België verblijft – Verbintenis 
om de straf in België ten uitvoer te leggen – Beslissing om de grond tot weigering toe te 
passen – Onderzoeksgerechten. 

De gerechtelijke beslissing tot weigering van de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel, uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf 
ingeval de betrokken persoon Belg is of in België verblijft, en de bevoegde autoriteiten 
zich ertoe verbinden om die straf overeenkomstig de Belgische wetgeving ten uitvoer te 
leggen, brengt de overname van de tenuitvoerlegging mee van de straf waarop die 
gerechtelijke beslissing betrekking heeft, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 
23 mei 1990; in dat geval is de in het buitenland uitgesproken straf in België rechtstreeks 
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en onmiddellijk uitvoerbaar  (Art. 18, §§ 2 en 3 Wet 23 mei 1990; Art. 6, 4° Wet 19 dec. 
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
18 oktober 2006 P.2006.1316.F nr. 496 

Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Europees aanhoudingsbevel – Gevolg – Middel dat 
geen verband houdt met de toegepaste bepalingen – Tenuitvoerlegging – Strafzaken – 
Belang. 

Het middel dat oordeelt dat het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002, art. 34.2, b, 
Verdrag betreffende de Europese Unie schendt omdat de materie van het Europees 
aanhoudingsbevel bij verdrag had moeten worden uitgewerkt, betreft alleen de wijze 
waarop een afgeleide gemeenschapsakte is uitgewerkt, zodat, aangezien het geen verband 
houdt met de bepalingen van de Wet van 19 dec. 2003 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel die door het hof van beroep zijn toegepast, het niet ontvankelijk is 
vermits het de schending aanvoert van bepalingen die het arrest niet toepast. 
15 november 2006 P.2006.1401.F nr. 566 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Prejudiciële vraag – Arbitragehof – 
Cassatiemiddel – Europees aanhoudingsbevel – Voorwaarden – Gevolg – Dubbele 
strafbaarstelling – Tenuitvoerlegging – Strafzaken – Belang. 

De vaststelling van de eerste rechters dat de feiten bedoeld in het Europees 
aanhoudingsbevel dat tegen de eiser is uitgevaardigd, zowel in België als in de 
Uitvaardigende Staat strafbaar zijn, maakt het middel irrelevant volgens welk de 
tenuitvoerlegging van dit bevel moet worden opgeschort totdat het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen zich uitspreekt over de afschaffing van het onderzoek naar de 
dubbele strafbaarstelling. 
15 november 2006 P.2006.1401.F nr. 566 

Niet ontvankelijk middel – Prejudiciële vraag – Cassatiemiddel – Verenigbaarheid – 
Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 – Gevolg – 
Niet–ontvankelijkheid die geen verband houdt met de regels die in de prejudiciële vraag 
worden bedoeld – Artikel 34.2, b, van het Verdrag betreffende de Europese Unie – 
Uitlevering – Strafzaken – Belang. 

Wanneer de niet–ontvankelijkheid van het middel niet is afgeleid uit regels die de eiser 
aan het toezicht van het Arbitragehof of van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen wilde voorleggen, is er geen grond om de prejudiciële vraag die 
betrekking heeft op de verenigbaarheid van art. 34.2, b, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie met het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel, aan die gerechten voor te leggen. 
15 november 2006 P.2006.1401.F nr. 566 

Gevolg – Vernietiging – Europees aanhoudingsmandaat – Kaderbesluit van de Raad van 
de Europese Unie – Omzetting in de Duitse rechtsorde – Duitse wet van 21 juli 2004 – 
Nieuwe Duitse omzettingswet. 

De vernietiging van de Duitse wet van 21 juli 2004 door het Bundesverfassungsgericht 
heeft niet tot gevolg dat het onder die wet verleende Europees aanhoudingsbevel niet 
rechtsgeldig is verleend; krachtens de nieuwe Duitse omzettingswet van 29 juni 2006 kan 
dergelijk Europees aanhoudingsbevel alsnog uitgevoerd worden  (Artikelen 4 tot 37 en 
44, § 3 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
21 november 2006 P.2006.1413.N nr. 585 
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Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Bevoegdheid van het 
rechtscollege dat uitspraak moet doen over de tenuitvoerlegging. 

Het rechtscollege dat uitspraak moet doen over de tenuitvoerlegging van het Europees 
aanhoudingsbevel heeft niet de discretionaire bevoegdheid om die tenuitvoerlegging toe te 
staan of te weigeren; onder voorbehoud van verplichte of facultatieve gronden tot 
weigering, is zij verplicht wanneer de voorwaarden die bij Wet 19 dec. 2003 zijn bepaald, 
zijn nageleefd  
13 december 2006 P.2006.1557.F nr. 648 

Europees aanhoudingsbevel – Kennisgeving aan de aangehouden persoon – Eerbiediging 
van artikel 5.2, E.V.R.M. – Inhoud. 

De inlichtingen die het Europees aanhoudingsbevel naar luid van artikel 2, § 4, 5°, W. 19 
dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel moet bevatten, voldoen aan de 
vereisten van artikel 5.2, E.V.R.M. 
13 december 2006 P.2006.1557.F nr. 648 

Redengeving – Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Hechtenis 
van de betrokkene – Vrijlating onder voorwaarden of tegen betaling van een borgsom – 
Mogelijkheid. 

Wanneer de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel wordt toegestaan, 
levert de beslissing waarbij ze bevolen wordt de titel van vrijheidsbeneming van de 
betrokkene op, behoudens de mogelijkheid die de rechter verleend wordt om hem in 
vrijheid te laten of te stellen onder voorwaarden of tegen betaling van een borgsom; bij 
gebrek aan een conclusie hieromtrent, moet de kamer van inbeschuldigingstelling die de 
beschikking van de raadkamer bevestigt waarbij de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel wordt bevolen, haar beslissing om van die mogelijkheid geen gebruik 
te maken, niet bijzonder met redenen omkleden  (Art. 20, § 4 Wet 19 dec. 2003 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
13 december 2006 P.2006.1557.F nr. 648 

Europees aanhoudingsbevel – Geen nietigheid – Doel van de toegezonden inlichtingen – 
Vereiste inlichtingen – Inhoud. 

Het Europees aanhoudingsbevel bevat de omschrijving van de omstandigheden waaronder 
het misdrijf is gepleegd, daaronder begrepen tijdstip en plaats, alsook de mate waarin de 
gezochte persoon aan het misdrijf heeft deelgenomen; die gegevens, welke niet op straffe 
van nietigheid zijn voorgeschreven, hebben tot doel de onderzoeksrechter in te lichten die, 
rekening houdend met alle omstandigheden die in dat bevel zijn vermeld en met die welke 
voor hem worden aangevoerd door de persoon waartegen het is uitgevaardigd, de 
tenuitvoerlegging van voormeld bevel slechts in de bij de wet bepaalde gevallen kan 
weigeren  (Art. 2, § 4, 5° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
13 december 2006 P.2006.1557.F nr. 648 

VALS GETUIGENIS 
Criminele zaken – Beoordelingselementen. 

De rechter waarbij een telastlegging van valse getuigenis in criminele zaken is aanhangig 
gemaakt moet met name nagaan of de valse verklaring de uitspraak heeft kunnen 
beïnvloeden; de omstandigheid dat het arrest van het hof van assisen niet met redenen is 
omkleed belet dit onderzoek niet  (Art. 218 Strafwetboek.) 
13 september 2006 P.2006.0326.F nr. 410 
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VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN 
Valsheid in geschriften – Geschrift. 

De valsheid in geschrifte omschreven in de artikelen 193 en 196, Strafwetboek vereist een 
geschrift dat enigermate tot bewijs strekt van datgene wat erin is opgenomen en 
vastgesteld, zodat het zich aan de openbare trouw opdringt, wat inhoudt dat de overheid 
en de particulieren die er kennis van nemen of aan wie het wordt overgelegd, kunnen 
overtuigd worden van de waarachtigheid van de akte of het rechtsfeit in het geschrift 
vastgelegd of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten  (Artikelen 193, 196, 213, 
en 214 Strafwetboek.) 
18 april 2006 P.2006.0010.N nr. 216 

Aard – Vreemdelingen – Valsheid in geschriften – Bewijsstukken – Regularisatie van 
verblijf – Regularisatiecommissie – Geschrift. 

De bewijsstukken die een aanvrager volgens artikel 9 van de wet van 22 december 1999 
betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen 
verblijvend op het grondgebied van het Rijk moet overleggen aan de 
regularisatiecommissie, zijn geen geschriften die slechts bewijswaarde hebben nadat ze 
door de commissie worden aanvaard. (Artikelen 193, 196, 213, en 214 Strafwetboek; Art. 
9 Wet 22 dec. 1999.) 
18 april 2006 P.2006.0010.N nr. 216 

Valsheid in geschriften – Moreel bestanddeel van het misdrijf – Motieven van het misdrijf. 

De eventuele goede beweegredenen van een dader, zoals het handelen uit humanitaire 
redenen, nemen de strafbare valsheid in geschrifte niet weg van zodra het bijzonder opzet, 
dit is hetzij een bedrieglijk opzet, hetzij het oogmerk om te schaden, vast staat. (Artikelen 
193 en 196 Strafwetboek.) 
18 april 2006 P.2006.0010.N nr. 216 

Opstellen van een geschrift – Gebruik van vals stuk door andere persoon – Strafbaarheid 
– Bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden. 

Nu het misdrijf valsheid in geschrifte en dat van gebruik van valse stukken twee 
afzonderlijk misdrijven vormen, kan het gebruik van een vals stuk strafbaar zijn van zodra 
de gebruiker kennis heeft van de valsheid ervan, ook al heeft de opsteller het stuk 
opgesteld zonder bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden  (Artikelen 193 en 213 
Strafwetboek.) 
25 april 2006 P.2005.1675.N nr. 236 

Verweermiddel – Gebruik van valse stukken – Begrip. 

Het verweer tegen de aantijging dat het gebruikte stuk vals is, levert op zich geen gebruik 
van een vals stuk op  (Artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek.) 
13 juni 2006 P.2006.0306.N nr. 327 

Gevolg – Document vereist door een douanevoorschrift – Strafbaarstelling naar gemeen 
recht. 

De gemeenrechtelijke strafbaarstelling van de valsheid betreffende een document dat door 
een douanevoorschrift is vereist, is ook een strafbaarstelling van een handeling in strijd 
met de douanewetgeving in de zin van het Aanvullend Protocol betreffende wederzijdse 
administratieve bijstand inzake douanezaken van 9 juni 1997. (Art. 1, b Aanvullend 
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Protocol van 9 juni 1997 bij de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondsstaat 
gesloten bij Verordening nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972.; Artikelen 193, 
194, 196, 213 en 214 Strafwetboek.) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Valse stukken aangewend in de fiscale bezwaarprocedure – Gebruik van valse stukken – 
Inkomstenbelastingen. 

Het gebruik van een vals stuk in een fiscale bezwaarprocedure is geen louter verweer, 
maar strekt ertoe alsnog het oogmerk van die fiscale valsheid te verwezenlijken  
(Artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek.) 
13 juni 2006 P.2006.0306.N nr. 327 

Proces–verbaal van de terechtzitting – Begrip – Verdraaiing van de waarheid. 

Valsheid houdt een verdraaiing in van de waarheid; de loutere verwerping van een 
vordering van een partij om in het proces–verbaal van de terechtzitting gegevens te 
vermelden die in de loop van het onderzoek van de zaak zijn vergaard kan niet leiden tot 
valsheid van het proces–verbaal omdat dit aldus geen feit voor waar aanneemt dat onwaar 
is en evenmin een feit ontkent dat het had moeten vaststellen. 
27 september 2006 P.2006.1262.F nr. 443 

Valsheid die op een door de wet bepaalde wijze is gepleegd – Valse handtekening – 
Strafbare valsheid – Constitutieve bestanddelen. 

Met het oog op het bewezen verklaren van het misdrijf valsheid in geschriften, zoals 
strafbaar gesteld bij de artikelen 193 en volgende, Strafwetboek is niet alleen het 
algemeen opzet met betrekking tot de formele of inhoudelijke valsheid vereist, ook al 
gebeurt die vervalsing op een door de wet bepaalde wijze, maar afzonderlijk daarvan, 
bovendien en bijkomend ook de bijzondere bedoeling van de dader om die valsheid te 
plegen met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden; daaruit volgt dat een 
valsheid die op een door de wet bepaalde wijze is gepleegd, zoals het formeel namaken 
van een handtekening alleen, als dusdanig niet noodzakelijk en onvermijdelijk een 
strafbare valsheid in de zin van de wet uitmaakt, wanneer de overige constitutieve 
bestanddelen van het misdrijf ontbreken of niet bewezen zijn, inzonderheid het bedrieglijk 
opzet of het oogmerk om te schaden. 
10 oktober 2006 P.2006.0412.N nr. 471 

Valsheid in geschrifte – Bestanddelen – Moreel bestanddeel – Bedrieglijk opzet. 

Het bedrieglijk opzet in het moreel bestanddeel van valsheid in geschriften is het opzet 
om zichzelf of een ander een onrechtmatig voordeel te verschaffen  
15 november 2006 P.2006.0308.F nr. 561 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Draagwijdte – 
Verwijzingsbeschikking – Opdracht van de kamer van inbeschuldigingstelling – Verjaring 
– Onderzoeksgerechten – Strafvordering – Raadkamer. 

Wanneer het onderzoeksgerecht een inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank 
verwijst wegens het gebruik van valse stukken gedurende een bepaalde periode, dan 
oordeelt zij dat er voldoende bezwaren bestaan dat de valsheid tot de door de raadkamer 
aangenomen datum heeft geduurd; de kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt 
derhalve of de feiten vanaf die datum verjaard zijn  (Artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 
Strafwetboek; Artikelen 129, 135, § 2, en 235bis Wetboek van Strafvordering.) 
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5 december 2006 P.2006.1218.N nr. 624 

Motiveringsgebrek – Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde – Verwijzingsbeschikking – Aard van het middel – Middel waarbij 
de onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking wordt aangevoerd – Strafbare 
periode van het gebruik van de fiscale valsheid – Conclusie – Onderzoeksgerechten – 
Strafvordering – Raadkamer. 

Het middel van de inverdenkinggestelde dat aanvoert dat de verwijzingsbeschikking zelf 
onregelmatig is daar zij een motiveringsgebrek vertoont waar zij oordeelt dat er met 
betrekking tot de strafbare periode van het gebruik van de fiscale valsheid voldoende 
bezwaren bestaan, betreft het debat over de bezwaren waartegen geen ontvankelijk hoger 
beroep open staat zodat de kamer van inbeschuldigingstelling daarover geen uitspraak 
dient te doen. 
5 december 2006 P.2006.1218.N nr. 624 

Gevolg – Trust – Verdraaiing van de waarheid. 

Het bestaan van fiducie naar Luxemburgs recht belet niet dat de Belgische rechter, die 
uitspraak moet doen over een overtreding van de artikelen 196 en 197 Sw., naar recht uit 
de fictieve gegevens waarop de fiducie is gegrond, kan afleiden dat de waarheid is 
verdraaid in de zin van die wettelijke bepalingen. 
13 december 2006 P.2005.1434.F nr. 646 

Veroordeling – Te vermelden wettelijke bepalingen – Fiscale valsheid en gebruik van 
valse stukken. 

Een veroordelend vonnis wegens valsheid of het gebruik van valse stukken inzake 
inkomstenbelastingen, zoals bepaald in artikel 340, eerste lid, W.I.B., moet de bepalingen 
vermelden van dat wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, die de 
dader heeft of heeft willen overtreden  (thans artikelen 449 en 450, eerste lid WIB92; 
Artikelen 339 en 340, eerste lid WIB64.) 
13 december 2006 P.2005.1434.F nr. 646 

Bekentenis met verzaking aan het beoogde doel – Gebruik van valse stukken – Ogenblik 
waarop het gebruik eindigt. 

De enkele omstandigheid dat de dader een valsheid in een geschrift of een gebruik van 
een vals of vervalst stuk bekent, stelt nog geen einde aan het strafbare gebruik daarvan; 
hiervoor is vereist dat hij verzaakt aan het met het gebruik van de valsheid of van het 
valse of vervalste stuk beoogde doel, hetgeen inhoudt dat hij niet langer de valsheid 
inroept om daarmee onrechtmatig voordeel te verkrijgen of nadeel te berokkenen  
(Artikelen 196 en 197 Strafwetboek.) 
19 december 2006 P.2006.1194.N nr. 663 

VEILIGHEID VAN DE STAAT 
Europees Antiterrorismeverdrag – Strafbare feiten gepleegd met gebruikmaking van 
automatische vuurwapens – Automatische vuurwapens. 

Nu de strafbare feiten als bedoeld in artikel 1, e), Europees Antiterrorismeverdrag, het 
gebruik van vuurwapens omvatten waarmee ten minste automatisch kan worden herladen, 
hebben de bewoordingen "automatische vuurwapens" in voornoemd verdrag een 
algemene draagwijdte en maken ze geen onderscheid tussen volautomatische en semi–
automatische vuurwapens  
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voetnoot 27) ( Art. 1, e) Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, opgemaakt te 
Straatsburg op 27 jan. 1977.) 
27 juni 2006 P.2005.1491.N nr. 359 

VENNOOTSCHAPPEN 

ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS 
Rechter – Vereffenaar – Vereffening – Akkoord van partijen – Opname sommen in passief 
– Veroordeling tot betaling van geldsommen. 

De rechter die een rechtspersoon die in vereffening is gesteld veroordeelt tot betaling van 
bepaalde geldsommen wanneer de partijen het erover eens zijn dat, staande de 
vereffening, de vereffenaar dient veroordeeld te worden om die geldsommen op te nemen 
in het passief van de vereffening, kent niet meer toe dan gevraagd en miskent evenmin het 
beschikkingsbeginsel. (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
23 januari 2006 S.2005.0053.N nr. 48 

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN 
Tijdstip – Staking van betaling – Ontbinding – Vereffening – Faillissement. 

Het tijdstip van staking van betaling door een vennootschap kan worden vastgesteld tot op 
het tijdstip van haar ontbinding, wanneer het vennootschapsvermogen, volgens het 
toepasselijk recht, vereffend wordt, ook zonder dat daartoe door de vennoten een formele 
beslissing tot ontbinding werd genomen  (Art. 12, zesde lid Wet 8 aug. 1997.) 
19 januari 2006 C.2004.0446.N nr. 43 

Hoger beroep – Niet–neerlegging van de jaarrekening – Ontbinding door de rechter – 
Regularisatie van de toestand. 

De bepaling krachtens welke de rechtbank de ontbinding kan uitspreken van een 
venootschap wegens niet neerlegging van haar jaarrekening gedurende drie 
opeenvolgende boekjaren, tenzij een regularisatie mogelijk is en plaatsvindt vooraleer 
uitspraak wordt gedaan, stelt niet als voorwaarde dat deze regularisatie dient plaats te 
vinden voor het tijdstip van de uitspraak door de eerste rechter wanneer tegen dit vonnis 
hoger beroep wordt ingesteld. (Art. 182, § 1 Wetboek van vennootschappen.) 
23 maart 2006 C.2004.0428.N nr. 172 

Marktmanipulatie – Bevoorrechte informatie – Koersbeïnvloeding – Criterium van 
redelijk handelende belegger – Toepassing. 

Om uit te maken of bevoorrechte informatie van aard was tot een koersbeïnvloeding te 
leiden overeenkomstig artikel 181 van de wet van 4 december 1990 op de financiële 
transacties en de financiële markt kan de rechter het criterium van de redelijk handelende 
belegger hanteren  
16 mei 2006 P.2005.1623.N nr. 274 

Vereffening – Beginsel van gelijkheid van de schuldeisers. 

Bij vereffening van een handelsvennootschap staat het in artikel 184 van de Venn. W. 
vervatte beginsel van gelijkheid onder de schuldeisers eraan in de weg dat andere 
schuldeisers dan die waarvan de schuldvordering door een bijzonder voorrecht of een 
zakelijke zekerheid is gewaarborgd, individueel daden van uitvoering of van bewaring 
stellen waardoor de rechten van de andere schuldeisers kunnen worden geschaad  (Art. 
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184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen.) 
22 september 2006 C.2004.0511.N nr. 431 

Vereffening – Boedelschuldeisers – Individuele vervolgingen – Schuldvordering van de 
vennootschap – Geen schuldvergelijking – Schuldvergelijking. 

Het arrest dat beslist dat de schuldvergelijking tussen de schuldvordering, waarvan het 
arrest vaststelt dat zij een schuld van de boedel van de vereffening vormt, en de 
schuldvordering van de vennootschap niet vóór het faillissement van die vennootschap 
heeft kunnen plaatsvinden, en dat gegrond is op het risico van een samenloop tussen de 
boedelschuldeisers of tussen die schuldeisers en de schuldeisers die houder van een 
bijzonder voorrecht of van een zakelijke zekerheid zijn, maar niet vaststelt dat die 
samenloop heeft plaatsgevonden, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. (Artikelen 
7, 8 en 9 Hypotheekwet van 16 dec. 1851; Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende 
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen; Artikelen 1234, 1289 tot 1291, 
en 1298 Burgerlijk Wetboek.) 
25 september 2006 C.2005.0487.F nr. 433 

Vereffening – Boedelschuldeisers – Individuele vervolgingen – Juridische regeling. 

Geen enkele wettelijke bepaling onderwerpt de boedelschuldeisers aan dezelfde regeling 
als de schuldeisers in de boedel en beperkt hun rechten ten aanzien van de 
laatstgenoemden. (Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op 
de handelsvennootschappen.) 
25 september 2006 C.2005.0487.F nr. 433 

Vereffening – Boedelschuldeisers – Individuele vervolgingen – Situatie van samenloop. 

Alleen een situatie van samenloop tussen de boedelschuldeisers of tussen die schuldeisers 
en de schuldeisers die houder zijn van een bijzonder voorrecht of van een zakelijke 
zekerheid, kan verhinderen dat de boedelschuldeisers individuele vervolgingen tegen die 
boedel instellen. (Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op 
de handelsvennootschappen.) 
25 september 2006 C.2005.0487.F nr. 433 

VERBINTENIS 
Aard – Verbintenis ten opzichte waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser verjaard 
is. 

De verbintenis ten opzichte waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser verjaard is, is 
een natuurlijke verbintenis  (Art. 1235 Burgerlijk Wetboek.) 
6 maart 2006 S.2005.0026.N nr. 127 

Bevoegdheid van de rechter – Wijziging – Verbintenis uit overeenkomst. 

De rechter mag de inhoud van een overeenkomst niet uit billijkheidsoverwegingen 
wijzigen  (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.) 
20 april 2006 C.2003.0084.N nr. 226 

Verbintenis uit overeenkomst – Nieuwe en niet voorziene omstandigheden – Rechten van 
de schuldeiser – Gevolgen – Uitvoering te goeder trouw. 

De regel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst impliceert niet dat de 
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schuldeiser, wanneer nieuwe en door partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet 
voorziene omstandigheden de uitvoering ervan voor de schuldenaar bemoeilijken, de 
betaling van zijn schuldvordering niet kan vragen  (Art. 1134, derde lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
20 april 2006 C.2003.0084.N nr. 226 

Toepasselijke regels – Verbintenis uit overeenkomst – Uitkering tot levensonderhoud – 
Echtscheiding door onderlinge toestemming – Voorafgaande overeenkomst. 

De overeenkomst gesloten in het kader van een echtscheiding door onderlinge 
toestemming, waarbij de ene echtgenoot zich ertoe verbindt om de andere een uitkering 
tot levensonderhoud, die geen wettelijke alimentatieschuld is, te betalen, is uitsluitend 
onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht  (Art. 1288, 4° Gerechtelijk 
Wetboek.) 
20 april 2006 C.2003.0084.N nr. 226 

Schuldenaar – Middelen – Overdracht van schuldvordering. 

Wanneer de kennisgeving van de overdracht van schuldvordering enkel uitgaat van de 
overnemer mag de gecedeerde schuldenaar zich tegenover de overnemer uitsluitend 
beroepen op middelen die het feit van de overdracht betreffen en niet op middelen die 
berusten op de geldigheid of de inhoud van de onderliggende overeenkomst tussen 
overdrager en overnemer, noch op deze die berusten op de nakoming van die 
overeenkomst. (Art. 1690, tweede lid Burgerlijk Wetboek.) 
27 april 2006 C.2004.0093.N nr. 243 

Kennisgeving – Overdracht van schuldvordering. 

Aan de gecedeerde schuldenaar dient enkel het feit van de overdracht van de 
schuldvordering ter kennis te worden gebracht  (Art. 1690, tweede lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
27 april 2006 C.2004.0093.N nr. 243 

Overeenkomst – Bevoegdheid van de rechter – Betalingsfaciliteiten – Verbindende kracht. 

Door het toestaan van betalingsfaciliteiten, dat een uitzondering vormt op het beginsel van 
de verbindende kracht van overeenkomsten, hetwelk ook geldt voor de rechter, kan deze 
de schuldenaar uitstel van betaling verlenen, maar kan hij hem niet van zijn verplichting 
tot betaling ontslaan  (Art. 1134, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
15 juni 2006 C.2005.0115.N nr. 332 

Valse oorzaak – Erfenis – Oorzaak – Afstand. 

Het arrest dat op grond van een feitelijke beoordeling, zegt dat de oorzaken van de 
verzakingen aan de nalatenschappen van zijn ouders hierin bestonden dat de verzaker "het 
voorspelbare maar niet vaststaande risico" wilde ontlopen van de "desastreuze financiële 
gevolgen van zijn eventuele strafrechtelijke veroordeling", en niet in de zekerheid van die 
veroordeling, beslist naar recht dat uit zijn latere vrijspraak niet bleek dat die handelingen 
op een valse oorzaak waren gegrond. (Artikelen 1108, 1110 en 1131 Burgerlijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0138.F nr. 482 

Endossement – Inpandgeving – Factuur – Overdracht van schuldvordering. 

De toepassing van de bepaling die voorschrijft dat elke schuldvordering ontstaan uit een 
beroeps–, handels– of burgerlijke bedrijvigheid en die gewoonlijk door een factuur wordt 
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vastgesteld mag worden afgestaan of in pand gegeven worden door endossement van deze 
factuur of van een voor eensluidend verklaard afschrift ervan, is niet beperkt tot facturen 
over goederen die reeds geleverd of prestaties die reeds volbracht zijn. (Art. 13, eerste lid 
Wet 25 okt. 1919.) 
20 oktober 2006 C.2005.0347.N nr. 500 

VERDELING 
Overeenkomst – Wijze van verdeling – Gerechtelijke verdeling – Onverdeeldheid. 

Vanaf de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel kunnen de deelgenoten, ook in 
het raam van een gerechtelijke verdeling, te allen tijde overeenkomen over de wijze 
waarop de verdeling van de onverdeelde goederen zal geschieden  (Art. 1205 Gerechtelijk 
Wetboek; Artikelen 819 en 1430, vierde lid Burgerlijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2005.0368.N nr. 157 

Nalatenschap – Mede–erfgenaam – Onverdeeld aandeel in een goed – Verkoop aan een 
derde – Rechten van de derde. 

In afwachting van de vereffening–verdeling van de nalatenschap kan de koper van een 
onverdeeld aandeel in een goed uit die nalatenschap bij de vereffening en verdeling geen 
rechten als deelgenoot laten gelden op dat goed, doch wel als schuldeiser van de verkoper 
toezien op die verdeling  (Art. 882 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0536.N nr. 673 

Aard – Nalatenschap – Mede–erfgenaam – Onverdeeld aandeel in een goed – Verkoop 
aan een derde. 

De verkoop van zijn onverdeeld aandeel in een goed uit een ruimere nalatenschap door 
een mede–erfgenaam aan een derde heeft steeds een voorwaardelijk karakter en kan de 
goederen die bij de uiteindelijke vereffening–verdeling van die nalatenschap in de kavel 
van een andere mede–erfgenaam worden geplaatst niet aantasten  (Art. 883 Burgerlijk 
Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0536.N nr. 673 

VERENIGING VAN BOOSDOENERS 
Politiek misdrijf en recht van uitlevering – Vereniging met het oog op het voorbereiden en 
plegen van daden van terrorisme. 

Kunnen niet beschouwd worden als politieke misdrijven in de zin van art. 6 
Uitleveringswet, de feiten van deelneming aan een vereniging die is opgericht met het 
oogmerk om terroristische daden voor te bereiden en te plegen vermits dergelijke feiten 
het opzettelijk in gevaar brengen van menselijk leven met zich mee kunnen brengen, door 
geweld, vernieling of ontvoering, met als doel een bevolking zwaar te intimideren of een 
openbare macht of een internationale organisatie onterecht te verplichten een daad te 
stellen of zich daarvan te onthouden  
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
Strafmaatregel – Wettigheid – Reglement – Verbindende kracht – Bevoegdheid van de 
rechter. 

Door de strafmaatregel die een vzw ten aanzien van één van haar leden treft krachtens 
haar reglement waaraan dat lid zich door zijn aansluiting vrijwillig onderworpen heeft, 
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onwettig en zonder gevolg te verklaren, schendt de rechter artikel 2 van de wet van 24 
mei 1921 en miskent hij de verbindende kracht van het reglement van die vzw  (Art. 2 
Wet 24 mei 1921; Artikelen 1101 en 1134 Burgerlijk Wetboek.) 
21 december 2006 C.2004.0379.F nr. 668 

VERHAAL OP DE RECHTER 
Verzoekschrift – Advocaat bij het Hof van Cassatie. 

Het verzoekschrift tot verhaal op de rechter dat niet door een advocaat bij het Hof van 
cassatie is ondertekend, is niet ontvankelijk  (Art. 478 Gerechtelijk Wetboek.) 
30 juni 2006 C.2006.0128.F nr. 373 

Ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Faxtoestel – Neerlegging. 

Het per fax naar de griffie van het Hof van Cassatie sturen van een verzoekschrift daags 
voor de neerlegging ervan, kan niet worden beschouwd als de in artikel 1143 Ger.W. 
bedoelde neerlegging van het verzoekschrift op de griffie van het Hof van Cassatie  (Art. 
1143 Gerechtelijk Wetboek.) 
14 december 2006 C.2006.0597.F nr. 651 

Tijdstip – Kennis van de feiten – Bijkomende onderzoekingen – Bedrog of list. 

De omstandigheid dat de verzoeker tot verhaal op de rechter vooraleer hij dat verhaal op 
de rechter instelt, uit voorzichtigheid bijkomende onderzoekingen verricht naar de 
stukken die hem werden bezorgd en die volgens hem de feiten leken te bewijzen, kan het 
tijdstip niet wijzigen waarop die verzoeker kennis heeft gekregen van de feiten die hij 
aanvoert om het verhaal op bedrog of list te gronden. (Art. 1142 Gerechtelijk Wetboek.) 
14 december 2006 C.2006.0597.F nr. 651 

VERJARING 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Geen ambtshalve toepassing – Middel – Uitzondering. 

Het middel van verjaring kan niet ambtshalve door de rechters worden toegepast 
behoudens in de materies die de openbare orde aanbelangen  (Art. 2223 Burgerlijk 
Wetboek.) 
23 januari 2006 S.2005.0053.N nr. 48 

Raad van State – Schuldvordering ten laste van de Staat – Onrechtmatige overheidsdaad 
– Vordering voor een burgerlijke rechtbank – Beroep tot nietigverklaring van een 
administratieve handeling. 

Het verzoekschrift tot vernietiging van een administratieve handeling voor de Raad van 
State stuit of schorst de verjaring niet van het recht om voor een burgerlijke rechtbank 
schadevergoeding te vorderen gegrond op een onrechtmatige overheidsdaad  
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Wet op de Rijkscomptabiliteit – Schuldvordering ten laste van de Staat – Vordering voor 
het gerecht – Dagvaarding. 

Een voor het gerecht bij dagvaarding ingestelde vordering gegrond op een 
schuldvordering ten laste van de Staat, stuit de verjaring en schorst deze totdat een 
definitieve beslissing is gewezen  (Art. 101 K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van 
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de wetten op de Rijkscomptabiliteit.) 
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Wet op de Rijkscomptabiliteit – Schuldvordering ten laste van de Staat – Vordering voor 
het gerecht – Dagvaarding. 

Een voor het gerecht bij dagvaarding ingestelde vordering gegrond op een 
schuldvordering ten laste van de Staat, stuit de verjaring en schorst deze totdat een 
definitieve beslissing is gewezen  (Art. 101 K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van 
de wetten op de Rijkscomptabiliteit.) 
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Wet op de Rijkscomptabiliteit – Vijfjarige termijn – Staat – Schuldvordering – Duur. 

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, geldt de vijfjarige verjaringstermijn in 
de regel voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat  (Art. 100, eerste lid K.B. 17 
juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.) 
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Raad van State – Schuldvordering ten laste van de Staat – Onrechtmatige overheidsdaad 
– Vordering voor een burgerlijke rechtbank – Beroep tot nietigverklaring van een 
administratieve handeling. 

Het verzoekschrift tot vernietiging van een administratieve handeling voor de Raad van 
State stuit of schorst de verjaring niet van het recht om voor een burgerlijke rechtbank 
schadevergoeding te vorderen gegrond op een onrechtmatige overheidsdaad  
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Aard – Verbintenis ten opzichte waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser verjaard 
is. 

De verbintenis ten opzichte waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser verjaard is, is 
een natuurlijke verbintenis  (Art. 1235 Burgerlijk Wetboek.) 
6 maart 2006 S.2005.0026.N nr. 127 

Recht om de terugvordering te bevelen – Duur – Onverschuldigd betaalde – 
Werkloosheidsuitkeringen – Recht op werkloosheidsuitkeringen – Werkloosheid – 
Vordering tot terugbetaling – Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

Het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugvordering van de 
onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, verjaart na drie jaar, en die 
termijn wordt op vijf jaar gebracht wanneer de onverschuldigde betaling het gevolg is van 
arglist of bedrog van de werkloze; de rechtsvordering van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde is daarentegen 
onderworpen aan de verjaringstermijn van tien jaar  (Art. 7, § 13, tweede lid Besl. W. 28 
dec. 1944; Art. 2262bis, § 1, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
27 maart 2006 S.2005.0022.F nr. 175 

Dagvaarding in rechte – Stuitende kracht – Vordering bij conclusie – Virtueel daarin 
begrepen vordering – Bijslag wegens verergering – Medische zorgen – Kinesitherapie – 
Gedinginleidende vordering – Arbeidsongeval – Grenzen. 

De latere vordering om een bijslag wegens verergering te verkrijgen, is niet virtueel 
begrepen in de gedinginleidende vordering op grond waarvan de getroffene van een 
arbeidsongeval het Fonds voor Arbeidsongevallen wil doen veroordelen tot het ten laste 
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nemen van de terugbetaling van de dagelijkse kinesitherapiebehandelingen die hij wegens 
de verergering van zijn gezondheidstoestand moet volgen; bijgevolg stuit de dagvaarding 
de verjaring voor een dergelijke vordering tot toekenning van een bijslag wegens 
verergering niet  (Artikelen 28bis, 58bis, § 1, 2°, 69, eerste lid, en 70 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; Art. 7 K.B. 21 dec. 1971; Art. 9 K.B. 10 dec. 
1987 [III]; Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.) 
8 mei 2006 S.2005.0005.F nr. 259 

Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Pensioen – Uitbetalingsinstelling – 
Aanvang – Onverschuldigde betaling – Werknemers – Buitenlands voordeel. 

Wanneer de onverschuldigde betaling van het rustpensioen van de werknemer haar 
oorsprong vindt in een buitenlands voordeel, verjaart de rechtsvordering tot 
terugvordering van de uitbetalingsinstelling, de enige die bevoegd is om het 
onverschuldigd betaalde terug te vorderen, door verloop van zes maanden te rekenen van 
de kennisgeving aan de uitbetalingsinstelling van de beslissing waarbij het voormelde 
voordeel wordt toegekend; opdat de verjaringstermijn van zes maanden ingaat, moet de 
instelling waaraan kennis gegeven werd van de beslissing tot toekenning van het 
buitenlands voordeel waaruit het onverschuldigd betaalde voortvloeit, bijgevolg de 
instelling zijn die de betaling heeft verricht die wegens die toekenning onverschuldigd is 
gebleken, en niet de instelling die het buitenlands voordeel heeft uitbetaald  (Art. 21, § 2, 
eerste lid, en § 3, tweede lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en 
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.) 
8 mei 2006 S.2005.0092.F nr. 262 

Dagvaarding in rechte – Stuitende kracht – Virtueel daarin begrepen vordering – 
Grenzen. 

Een dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze inleidt en voor de vordering 
die daarin virtueel begrepen is; voor de stuiting van laatstgenoemde vordering is vereist 
dat het voorwerp van die vordering virtueel begrepen is in het voorwerp van de bij de 
dagvaarding ingestelde vordering  (Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.) 
8 mei 2006 S.2005.0005.F nr. 259 

Handelsagentuur – Termijn – Aanvang – Verbintenis – Vordering – Concurrentiebeding. 

Indien de agentuurovereenkomst een concurrentiebeding bevat is de verbintenis tot 
nakoming ervan een gevolg van deze overeenkomst en is de rechtsvordering waartoe deze 
verbintenis aanleiding geeft onderworpen aan de verjaringstermijn van een jaar na het 
einde van die overeenkomst, met dien verstande dat deze termijn eerst loopt vanaf het 
tijdstip waarop die verbintenis een einde neemt  (Art. 26 Wet 13 april 1995.) 
18 mei 2006 C.2005.0270.N nr. 280 

Dagvaarding. 

De stuiting van de verjaring ten gevolge van een dagvaarding voor het gerecht, een bevel 
tot betaling of een beslag heeft enkel gevolgen voor de personen die daarbij partij zijn 
geweest; de door één van de schuldeisers verkregen stuiting komt de andere schuldeisers 
niet ten goede  (Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.) 
9 juni 2006 C.2004.0245.F nr. 320 



– 375 – 

Aard – Interest – Fonds voor Arbeidsongevallen – Aanpassingsbijslagen – Vergoedingen 
– Arbeidsongevallen. 

Op de in de Arbeidsongevallenwet bedoelde uitkeringen zijn van rechtswege interesten 
verschuldigd vanaf het ogenblik waarop ze eisbaar worden; de interest die op de 
aanpassingsbijslagen verschuldigd is, is eveneens een vergoeding in de zin van artikel 69, 
eerste lid, Arbeidsongevallenwet en bijgevolg onderworpen aan de driejarige 
verjaringstermijn  (Artikelen 42, derde lid en 58, § 1, 2° Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971.) 
19 juni 2006 S.2005.0108.N nr. 337 

Minderjarigen en onbekwaamverklaarden – Afwijking – Wijze. 

De gevallen waarin de verjaring loopt tegen minderjarigen en onbekwaamverklaarden zijn 
niet uitsluitend in een uitdrukkelijke wetsbepaling vastgelegd; het is voldoende dat de wil 
van de wetgever om af te wijken van de regel van de schorsing van de verjaring 
voortvloeit uit het voorwerp of het oogmerk van de wet die een bijzondere verjaring 
invoert  (Artikelen 2252 en 2278 Burgerlijk Wetboek.) 
30 juni 2006 C.2004.0573.F nr. 370 

Minderjarigen en onbekwaamverklaarden – Algemeen rechtsbeginsel. 

Het adagium "contra non valentem agere non currit praescriptio" is geen algemeen 
rechtsbeginsel  (Art. 2 Gerechtelijk Wetboek.) 
30 juni 2006 C.2004.0573.F nr. 370 

Vordering tot betaling van geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen – 
Termijn. 

De rechtsvordering tot betaling van geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen 
verjaart door verloop van een termijn van twee jaar te rekenen vanaf het einde van de 
maand waarin deze zijn verstrekt, ongeacht of ze door een verzekeringsinstelling al dan 
niet worden terugbetaald. (Art. 2277bis Burgerlijk Wetboek.) 
30 juni 2006 C.2005.0117.F nr. 371 

Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – Arbeid – 
Vordering in rechte – Arbeidsovereenkomst – Niet–betaling – Overwerk – Schade. 

Wanneer de niet–betaling van het loon voor overwerk een misdrijf vormt, kan de 
werknemer een vordering tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte schade 
instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het loon zelf, 
en zelfs al vormt de niet–betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan de 
verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde zaak 
in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij de 
V.T.Sv. bepaalde voorschriften  (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F nr. 501 

Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Pensioen – Overheid – Rustpensioen – 
Uitbetalingsinstelling van het werknemerspensioen – Aanvang – Voordeel – 
Onverschuldigde betaling – Werknemers. 

Wanneer de onverschuldigde betaling van het overlevingspensioen, toegekend in de 
pensioenregeling voor werknemers, haar oorsprong vindt in de toekenning van een 
voordeel in de regeling van rustpensioenen ten laste van de overheid, verjaart de 
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rechtsvordering tot terugbetaling van de uitbetalingsinstelling van het 
overlevingspensioen, die alleen bevoegd is om het onverschuldigd betaalde terug te 
vorderen, na verloop van zes maanden te rekenen van de kennisgeving, aan die 
uitbetalingsinstelling van het overlevingspensioen, van de beslissing tot toekenning van 
het voormelde voordeel; de voormelde verjaringstermijn van zes maanden begint derhalve 
pas te lopen wanneer de beslissing tot toekenning van het voordeel in een regeling van 
rustpensioenen ten laste van de overheid, waaruit het onverschuldigd betaalde voortvloeit, 
ter kennis is gebracht aan de instelling die het overlevingspensioen betaald heeft, dat door 
de toekenning van dat voordeel onverschuldigd is geworden, en niet aan de begunstigde 
van dat voordeel in een regeling van rustpensioenen ten laste van de overheid  (Art. 21, § 
2, eerste lid, en § 3, tweede lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en 
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.) 
6 november 2006 S.2006.0007.F nr. 540 

Rechtsvordering – Uitvoering van verbintenis ontstaan uit arbeidsovereenkomst – 
Aanvang – Arbeidsovereenkomst – Einde. 

Op vorderingen tot uitvoering van verbintenissen die ontstaan uit een 
arbeidsovereenkomst maar met vervaldag na het eindigen van die overeenkomst, is de 
verjaringstermijn van één jaar toepasselijk; deze verjaringstermijn vangt slechts aan op 
die vervaldag  (Art. 2257 Burgerlijk Wetboek; Art. 15, eerste lid Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
13 november 2006 S.2005.0111.N nr. 555 

Bedrieglijke handelingen – Ziektekostenverzekering – Duur – Prestaties – 
Onverschuldigd betaalde – Terugvordering van het onverschuldigd betaalde – Ziekte– en 
invaliditeitsverzekering – Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar, als het ten onrechte verlenen van prestaties ten 
laste van de arbeidsongeschiktheidsverzekering of van de ziektekostenverzekering het 
gevolg is van bedrieglijke handelingen van de begunstigde; noch uit de overweging dat de 
rechthebbende zich op de hoogte had kunnen stellen over zijn verplichtingen t.a.v. zijn 
verzekeringsinstelling, noch uit de vaststelling dat de gerechtigde de voortzetting van een 
activiteit niet aan zijn verzekeringsinstelling had aangegeven, kan wettig het bestaan van 
bedrieglijke handelingen worden afgeleid die het verlenen van onverschuldigde prestaties 
zouden hebben veroorzaakt. (Art. 174, eerste lid, 5° en 6°, en derde lid Koninklijk Besluit 
van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen.) 
4 december 2006 S.2005.0071.F nr. 618 

Niet–concurrentiebeding – Miskenning – Rechtsvordering – Aanvang – Verbintenis – 
Arbeidsovereenkomst – Einde. 

Indien de arbeidsovereenkomst een niet–concurrentiebeding bevat, is de verbintenis tot 
nakoming ervan een gevolg van de arbeidsovereenkomst en is de rechtsvordering waartoe 
deze verbintenis aanleiding geeft uit de arbeidsovereenkomst ontstaan; deze vordering is 
dienvolgens onderworpen aan de in artikel 15 bedoelde verjaringstermijn, met dien 
verstande dat de in die bepaling bedoelde eenjarige verjaringstermijn een aanvang neemt 
bij het verstrijken van de periode tijdens welke het concurrentieverbod van toepassing is 
en de voormelde verbintenis een einde neemt  (Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
11 december 2006 S.2005.0083.N nr. 636 
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Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Vordering voor nieuwe gevolgen van 
gebrek en tekortkoming – Vereiste – Gevolg. 

Een vordering die binnen de tienjarige termijn voor de aansprakelijkheid van de aannemer 
en de architect wordt ingesteld, onttrekt aan het verval van deze termijn ook een vordering 
ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde 
gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie of de uitvoering; 
hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat zij omvat  (Artikelen 1792 
en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0210.N nr. 670 

STRAFZAKEN 
Inleiding van de strafvordering voor het vonnisgerecht – Uitstel van de behandeling met 
het oog op mogelijke herkwalificatie. 

Een uitstel met het oog op een mogelijke herkwalificatie is geen beslissing om de 
behandeling van de zaak uit te stellen met het oog op het verrichten van bijkomende 
onderzoeksdaden met betrekking tot het ten laste gelegde feit die de verjaring opnieuw 
doet lopen  (Art. 24, eerste lid, 1°, tweede streepje, V.T. Wetboek van Strafvordering.) 
10 januari 2006 P.2005.1409.N nr. 28 

Daad van onderzoek. 

Een ambtshalve, zonder opdracht van de Procureur des Konings of van de 
onderzoeksrechter, door een lid van de federale politie van de gerechtelijke dienst van een 
arrondissement opgesteld proces–verbaal houdende de vaststelling van een 
gemeenrechtelijk misdrijf is een daad van onderzoek die de verjaring van de 
strafvordering stuit  (Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; 
Artikelen 8, 46 en 49 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 15 en 40 Wet 5 aug. 1992 op 
het politieambt.) 
28 maart 2006 P.2005.1705.N nr. 178 

Vaststelling van een gemeenrechtelijk misdrijf – Lid van de federale politie van een 
gerechtelijke dienst van een arrondissement – Ambtshalve opgesteld proces–verbaal. 

Een ambtshalve, zonder opdracht van de Procureur des Konings of van de 
onderzoeksrechter, door een lid van de federale politie van de gerechtelijke dienst van een 
arrondissement opgesteld proces–verbaal houdende de vaststelling van een 
gemeenrechtelijk misdrijf is een daad van onderzoek die de verjaring van de 
strafvordering stuit  (Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; 
Artikelen 8, 46 en 49 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 15 en 40 Wet 5 aug. 1992 op 
het politieambt.) 
28 maart 2006 P.2005.1705.N nr. 178 

Voortdurend misdrijf – Aanvang. 

Het voortdurend misdrijf, dat kan voortvloeien uit een daad of uit een verzuim, komt neer 
op een feitelijke toestand die aanhoudt door de volgehouden wil van de delinquent; bij een 
voortdurend misdrijf begint de verjaring te lopen vanaf het ogenblik waarop die feitelijke 
toestand ophoudt te bestaan, d.w.z. vanaf de dag waarop de gevolgen van het misdrijf 
verdwijnen  
5 april 2006 P.2006.0098.F nr. 203 
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Feiten gepleegd gedurende verschillende periodes – Geen precisering van datum. 

De rechter die een aantal feiten bewezen verklaart als gepleegd gedurende verschillende 
periodes en die verder geen datum preciseert, moet bij de controle of de strafvordering 
wel of niet door verjaring vervallen is, rekening houden met de volledige tijdspanne 
binnen dewelke die feiten zijn gepleegd; indien aldus geen precieze aanvangsdatum van 
de verjaring kan worden vastgesteld, dient de rechter rekening te houden met de voor 
beklaagde meest gunstige datum  (Artikelen 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering.) 
2 mei 2006 P.2006.0125.N nr. 252 

Eenheid van opzet – Verscheidene misdrijven – Laatste strafbaar feit – Aanvang. 

Wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering zijn van éénzelfde misdadig opzet, vangt 
de verjaring van de strafvordering aan vanaf het laatste strafbare feit, op voorwaarde dat, 
behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, geen van de vroegere feiten van het 
daaropvolgende feit gescheiden is door een langere termijn dan de verjaringstermijn  
(Artikelen 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 65 
Strafwetboek.) 
2 mei 2006 P.2006.0125.N nr. 252 

Toetsing door het Hof – Onmogelijkheid – Misdrijf gepleegd op een niet bepaald tijdstip 
tussen twee data – Veroordelende beslissing. 

Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt met de vermelding dat hij de 
feiten heeft gepleegd op een niet bepaald tijdstip tussen twee data, en het Hof aan de hand 
van de processtukken waarop het vermag acht te slaan, niet kan nagaan of de 
strafvordering al dan niet verjaard was, vernietigt het Hof de veroordelende beslissing met 
verwijzing  (Artikelen 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; 
Art. 149 Gerechtelijk Wetboek.) 
2 mei 2006 P.2006.0125.N nr. 252 

Samenhangende feiten. 

Daden van onderzoek of vervolging ten aanzien van een verdachte stuiten de verjaring 
van de strafvordering ten aanzien van andere verdachten van dezelfde feiten of van feiten 
die nauw verbonden zijn door intrinsieke samenhang; de stuiting van de verjaring van de 
strafvordering heeft uitwerking ten aanzien van al de samenhangende misdrijven die 
samen onderzocht worden en waartussen een intrinsieke samenhang bestaat  (Artikelen 
226 en 227 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 22 en 23 Voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering.) 
16 mei 2006 P.2006.0289.N nr. 276 

Verjaringsstuitende daden – Verschillende misdrijven – Intrinsieke samenhang. 

De gevolgen van de daden die de verjaring van de strafvordering m.b.t. een misdrijf 
stuiten, strekken zich uit tot alle misdrijven die samen worden behandeld en die door een 
intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn  (Artikelen 226 en 227 Wetboek 
van Strafvordering; Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
13 september 2006 P.2006.0966.F nr. 413 

Verschillende misdrijven, waarvan sommige bedoeld in artikel 21bis, eerste lid, V.T.Sv. – 
Aanvang – Collectief misdrijf. 

Wanneer een collectief misdrijf uit verschillende misdrijven bestaat, waarvan sommige 
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bedoeld zijn in artikel 21bis, eerste lid, V.T.Sv., en andere niet, valt ieder van die 
misdrijven, wat de aanvang van de verjaring betreft, onder de regeling die hem eigen is. 
(Art. 21bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
25 oktober 2006 P.2006.0518.F nr. 511 

Misdrijven bedoeld in artikel 21bis, eerste lid, V.T.Sv. – Aanvang. 

Artikel 21bis, eerste lid, V.T.Sv., dat een bijzondere wijze van berekening van de 
verjaring invoert, is alleen van toepassing op de daarin op beperkende wijze opgesomde 
misdrijven. (Art. 21bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
25 oktober 2006 P.2006.0518.F nr. 511 

Misdrijven bedoeld in artikel 21bis, eerste lid, V.T.Sv. – Verschillende slachtoffers – 
Verschillende leeftijden – Aanvang – Collectief misdrijf. 

Uit geen enkele wetsbepaling volgt dat, in geval van een collectief misdrijf met 
verschillende inbreuken die binnen het toepassingsgebied van artikel 21bis, eerste lid, 
V.T.Sv. vallen, de verjaringstermijn van de strafvordering pas zou beginnen te lopen 
vanaf de dag waarop het jongste slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt. (Art. 
21bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
25 oktober 2006 P.2006.0518.F nr. 511 

Inverdenkingstelling – Daad van onderzoek – Medeverdachte. 

De inverdenkingstelling van een medeverdachte is een daad van onderzoek die de 
verjaring van de strafvordering stuit; de enkele omstandigheid dat deze 
inverdenkingstelling eventueel met vertraging is geschied doet daaraan niets af. (Art. 
61bis Wetboek van Strafvordering; Art. 22, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering.) 
31 oktober 2006 P.2006.0779.N nr. 528 

Werkgever – Ambtshalve veroordelingen – Redenen van de schorsing – Instellen van de 
strafvordering – Verjaring – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Sociale zekerheid – 
Werknemers. 

Het instellen van de strafvordering schorst de verjaring niet van de schuldvorderingen van 
sociale zekerheidsbijdragen ten laste van de werkgevers, die bij artikel 42, R.S.Z.–Wet is 
bepaald. (Artikelen 35 en 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
22 november 2006 P.2006.0953.F nr. 588 

Kantschrift – Inlichtingenbulletin – Gevolgen – Openbaar ministerie. 

Het kantschrift waarbij de procureur des Konings de burgemeester verzoekt hem een 
nieuw inlichtingenbulletin over de beklaagde te doen toekomen om de zaak in staat van 
wijzen te brengen door de actualisering van de gegevens over deze laatste, is een daad van 
onderzoek of van vervolging waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit. 
29 november 2006 P.2006.0174.F nr. 613 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Draagwijdte – 
Verwijzingsbeschikking – Opdracht van de kamer van inbeschuldigingstelling – 
Onderzoeksgerechten – Raadkamer. 

Wanneer het onderzoeksgerecht een inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank 
verwijst wegens het gebruik van valse stukken gedurende een bepaalde periode, dan 
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oordeelt zij dat er voldoende bezwaren bestaan dat de valsheid tot de door de raadkamer 
aangenomen datum heeft geduurd; de kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt 
derhalve of de feiten vanaf die datum verjaard zijn  (Artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 
Strafwetboek; Artikelen 129, 135, § 2, en 235bis Wetboek van Strafvordering.) 
5 december 2006 P.2006.1218.N nr. 624 

Betekening – Schorsing van de verjaring – Verstekvonnis. 

Wanneer de betekening van een bij verstek gewezen beslissing niet aan de persoon van de 
beklaagde gebeurde, is de verjaring van de strafvordering geschorst vanaf het verstrijken 
van de gewone verzettermijn tot op de dag waarop het verzet wordt aangetekend, op 
voorwaarde dat het verzet ontvankelijk wordt verklaard  (Art. 24, eerste lid Voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 151 en 187 Wetboek van 
Strafvordering.) 
5 december 2006 P.2006.1143.N nr. 623 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – 
Verwijzingsbeschikking – Middel waarbij de verjaring van de strafvordering wordt 
aangevoerd – Opdracht van de kamer van inbeschuldigingstelling – Conclusie – 
Onderzoeksgerechten – Raadkamer. 

De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek 
van Strafvordering uitspraak doet over het hoger beroep tegen een 
verwijzingsbeschikking, moet op grond van de feiten waarvan de raadkamer geoordeeld 
heeft dat er voldoende bezwaren bestaan, onderzoeken of deze feiten, mocht de 
feitenrechter ze bewezen achten, al dan niet verjaard zijn; dit onderzoek kan evenwel geen 
onderzoek van de bezwaren betreffen  (Artikelen 129, 135, § 2, en 235bis Wetboek van 
Strafvordering.) 
5 december 2006 P.2006.1218.N nr. 624 

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING 

GEWOON UITSTEL 
Toepasselijkheid – Wegverkeer – Probatiewet – Wegverkeerswet – Vervallenverklaring 
van het recht om een voertuig te besturen – Herstel – Verplichting de opgelegde 
onderzoeken te ondergaan – Aard van deze maatregel. 

De verplichting om te slagen in de geneeskundige en psychologische onderzoeken 
alvorens in het recht tot sturen te worden hersteld, is geen bijkomende straf maar een 
beveiligingsmaatregel waarop uitstel niet toepasselijk is  (Art. 38, § 3 Wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.) 
1 maart 2006 P.2005.1263.F nr. 114 

Bijzondere motiveringsplicht – Feiten waarop de motivering betrekking kan hebben. 

Voor de bepaling van de op te leggen strafmaat en het eventuele uitstel van 
tenuitvoerlegging ervan mag de rechter slechts rekening houden met de feiten die het 
voorwerp van de strafvordering uitmaken of hebben uitgemaakt en die bewezen zijn 
verklaard  (Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie; Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.0097.N nr. 192 

Werkgever – Toepassingsgebied – Ambtshalve veroordeling – Rijksdienst voor Sociale 
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Zekerheid – Sociale zekerheid – Werknemers. 

De rechter kan uitstel gelasten voor de ambtshalve veroordeling die bij artikel 35, laatste 
lid, W. 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, is bepaald  (Art. 8, § 1, eerste lid Wet van 29 
juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.) 
27 september 2006 P.2006.0393.F nr. 440 

GEWONE OPSCHORTING 
Hoger beroep – Beschikking die de uitspraak van de veroordeling opschort – Procureur 
des Konings en inverdenkinggestelde – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer. 

Ofschoon het openbaar ministerie en de burgerlijke partij – in de regel – het recht hebben 
om hoger beroep in te stellen tegen alle beschikkingen van de raadkamer binnen een 
termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is gewezen, 
dient het hoger beroep van de procureur des Konings en de verdachte tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de opschorting van de uitspraak wordt 
uitgesproken, binnen vierentwintig uur te worden ingesteld. (Art. 135, § 1 Wetboek van 
Strafvordering; Art. 4, § 2, eerste en tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie.) 
8 februari 2006 P.2005.1528.F nr. 82 

Hoger beroep – Beschikking die de uitspraak van de veroordeling opschort – Procureur 
des Konings en inverdenkinggestelde – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer. 

Ofschoon het openbaar ministerie en de burgerlijke partij – in de regel – het recht hebben 
om hoger beroep in te stellen tegen alle beschikkingen van de raadkamer binnen een 
termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is gewezen, 
dient het hoger beroep van de procureur des Konings en de verdachte tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de opschorting van de uitspraak wordt 
uitgesproken, binnen vierentwintig uur te worden ingesteld. (Art. 135, § 1 Wetboek van 
Strafvordering; Art. 4, § 2, eerste en tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie.) 
8 februari 2006 P.2005.1528.F nr. 344 

Cassatieberoep – Afwijzing van het verzoek tot opschorting – Onderzoeksgerecht – 
Gevolg. 

De beslissing van het onderzoeksgerecht die het verzoek tot opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling afwijst, is geen beslissing die de opschorting toestaat of weigert zodat 
hiertegen geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat  
20 juni 2006 P.2006.0425.N nr. 340 

Hoger beroep van de procureur des Konings – Hoger beroep van de burgerlijke partij – 
Miskenning – Beschikking waarbij de burgerlijke belangen worden geregeld – 
Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – Verschillende termijnen – 
Gelijkheidsbeginsel – Raadkamer – Beschikking. 

De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep in te stellen 
tegen een beschikking van de raadkamer die de opschorting van de veroordeling toekent, 
terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft genomen van de 
burgerrechtelijke vordering en de burgerlijke belangen regelt; dit verschil in termijnen is 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel  (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, 
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§ 2, tweede lid, en 6, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
21 juni 2006 P.2005.1528.F nr. 344 

Hoger beroep van de procureur des Konings – Hoger beroep van de burgerlijke partij – 
Miskenning – Beschikking waarbij de burgerlijke belangen worden geregeld – 
Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – Verschillende termijnen – 
Gelijkheidsbeginsel – Raadkamer – Beschikking. 

De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep in te stellen 
tegen een beschikking van de raadkamer die de opschorting van de veroordeling toekent, 
terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft genomen van de 
burgerrechtelijke vordering en de burgerlijke belangen regelt; dit verschil in termijnen is 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel  (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, 
§ 2, tweede lid, en 6, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
21 juni 2006 P.2005.1528.F nr. 82 

ALLERLEI 
Draagwijdte – Uitstel of probatie–uitstel – Motiveringsplicht – Artikel 8, § 1, in fine, 
Probatiewet – Geen conclusie. 

Bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist artikel 8, § 1, in fine, Probatiewet, 
niet dat de rechter uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij geen of slechts 
gedeeltelijk uitstel of probatieuitstel verleent; die redenen kunnen ook blijken uit het 
opleggen van een gedeeltelijk effectieve straf en de daarvoor gegeven bijzondere redenen  
12 december 2006 P.2006.1191.N nr. 642 

VERVOER 

GOEDERENVERVOER 
Vorderingsgerechtigden – Vervoerder – Internationaal vervoer – Aansprakelijkheid – 
C.M.R.–Verdrag – Wegvervoer. 

Uit het systeem van het C.M.R.–Verdrag vloeit voort dat zowel de afzender als de 
geadresseerde gerechtigd zijn om op grond van artikel 17 een aansprakelijkheidsvordering 
in te stellen tegen de vervoerder. (Artikelen 12, 13, en 17 Verdrag van 19 mei 1956 
betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg 
(C.M.R.).) 
29 september 2006 C.2004.0203.N nr. 448 

Vorderingsrecht van de afzender – Vervoerder – Internationaal vervoer – 
Aansprakelijkheid – C.M.R.–Verdrag – Wegvervoer. 

De afzender, die op grond van de overeenkomst vorderingsgerechtigd is voor het verlies 
of de beschadiging van de lading of voor vertraging in de aflevering, dient hiertoe niet het 
bestaan van de schade in het eigen vermogen te bewijzen, behoudens ingeval de 
vervoerder door zowel de afzender als de geadresseerde wordt aangesproken. (Art. 17 
Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.).) 
29 september 2006 C.2004.0203.N nr. 448 
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Tijdstip van de aflevering – Zeevervoer. 

Het tijdstip van de aflevering in de zin van artikel 91, Zeewet, dient te worden begrepen 
als het tijdstip van de feitelijke aflevering van de goederen. (Art. 91 Wet 21 aug. 1879 op 
de zee– en binnenvaart.) 
29 september 2006 C.2004.0518.N nr. 450 

Tijdstip van de aflevering – Conventionele bepaling – Geldigheid – Zeevervoer. 

De dwingende bepaling van artikel 91, A, § 3, 6°, eerste lid, Zeewet, staat er niet aan in de 
weg dat het tijdstip van de aflevering conventioneel wordt bepaald op het tijdstip van de 
overhandiging van de goederen aan de douane, in zoverre de mogelijkheid voor de 
rechthebbende om protest te formuleren op het ogenblik van het conventioneel bepaalde 
tijdstip niet wordt uitgesloten  (Art. 91, A, § 3, 6°, eerste lid Wet 21 aug. 1879 op de zee– 
en binnenvaart.) 
29 september 2006 C.2004.0518.N nr. 450 

Bevoegde gerechten – Rechtsgedingen – In de overeenkomst aangewezen gerecht – 
Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag – Wegvervoer – Plaatselijke bevoegdheid. 

Wanneer de partijen in hun overeenkomst een bepaald gerecht hebben aangewezen, sluit 
dit niet uit dat het geschil door een eiser kan worden gebracht voor één van de andere in 
artikel 31, eerste lid, van het CMR–Verdrag bedoelde gerechten  (Art. 31, eerste lid 
Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.).) 
8 december 2006 C.2006.0005.N nr. 632 

VERWIJZING NA CASSATIE 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Gedeeltelijke vernietiging. 

Wanneer het Hof, in geval van gedeeltelijke vernietiging, de zaak binnen bepaalde 
grenzen verwijst, bedoelt het daarmee dat het niet bestreden of niet vernietigde dictum 
van de bestreden beslissing, dat zelfs t.a.v. de omvang van de cassatie onderscheiden is en 
waartegen dus geen cassatieberoep meer kan worden aangenomen, voor de rechter op 
verwijzing niet opnieuw ter discussie kan worden gesteld  (Art. 1110 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
13 februari 2006 C.2004.0454.F nr. 92 

STRAFZAKEN 
Gerecht waarnaar de zaak is verwezen – Toestand – Partijen. 

Wanneer het Hof krachtens de artikelen 426 en 427 Sv., een beslissing vernietigt en de 
zaak verwijst naar een hof of naar een rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of 
de rechtbank die het vernietigd arrest of vonnis gewezen heeft, plaatst dit de partijen, 
binnen de perken evenwel van de vernietiging, in de toestand waarin zij zich bevonden 
voor de rechter die deze beslissing heeft gewezen. (Artikelen 426 en 427 Wetboek van 
Strafvordering.) 
26 april 2006 P.2006.0058.F nr. 240 
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Verplichting – Gerecht waarnaar de zaak is verwezen – Vernietiging beperkt tot de straf – 
Redelijke termijn – Overschrijding – Onderzoek. 

Na een vernietiging die beperkt is tot de straf, van een beslissing die, na te hebben 
verklaard dat de duur van de vervolgingen de redelijke termijn niet had overschreden, 
heeft gezegd dat de telastleggingen bewezen zijn en de straffen heeft bevestigd die de 
eerste rechter aan de beklaagde heeft opgelegd, moet het gerecht op verwijzing 
onderzoeken, voor het tijdvak na de beslissing waarbij de telastleggingen bewezen zijn 
verklaard, of de redelijke termijn al dan niet is overschreden en, zo dit het geval is, de 
gevolgen daarvan wat betreft de toepassing van de straf beoordelen. (Artikelen 426 en 427 
Wetboek van Strafvordering.) 
26 april 2006 P.2006.0058.F nr. 240 

Toetsing door het Hof – Onmogelijkheid – Misdrijf gepleegd op een niet bepaald tijdstip 
tussen twee data – Verjaring – Strafvordering – Veroordelende beslissing. 

Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt met de vermelding dat hij de 
feiten heeft gepleegd op een niet bepaald tijdstip tussen twee data, en het Hof aan de hand 
van de processtukken waarop het vermag acht te slaan, niet kan nagaan of de 
strafvordering al dan niet verjaard was, vernietigt het Hof de veroordelende beslissing met 
verwijzing  (Artikelen 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; 
Art. 149 Gerechtelijk Wetboek.) 
2 mei 2006 P.2006.0125.N nr. 252 

Vernietiging met verwijzing – Gevolgen. 

Wanneer het Hof een beslissing vernietigt en de zaak verwijst naar een hof of naar een 
rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of de rechtbank die de vernietigde 
beslissing heeft gewezen, plaatst dit de partijen, binnen de perken van de vernietiging, in 
de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter die deze beslissing heeft gewezen  
(Artikelen 426 en 427 Wetboek van Strafvordering.) 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Verplichting – Opdracht van het gerecht op verwijzing – Antwoord op het cassatiearrest. 

Het gerecht op verwijzing moet niet antwoorden op het cassatiearrest dat de zaak bij hem 
aanhangig maakt. 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Opdeciemen – Cassatie zonder verwijzing – Geldboete – Onwettigheid. 

Wanneer het Hof een arrest vernietigt dat onwettig opdeciemen heeft opgelegd, wordt de 
vernietiging beperkt tot dat dictum en gebeurt zij zonder verwijzing als de toepasselijke 
opdeciemen met zekerheid kunnen worden bepaald op grond van de vaststellingen van het 
vernietigde arrest  
10 mei 2006 P.2006.0212.F nr. 265 

Cassatieberoep – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige 
hechtenis – Vernietiging zonder verwijzing – Beschikking gewezen buiten de bij de wet 
voorgeschreven termijn – Handhaving – Handhaving van de voorlopige hechtenis – 
Raadkamer – Beslissing. 

Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt dat de voorlopige hechtenis die op een bevel tot 
aanhouding is gesteund, door de raadkamer niet werd gehandhaafd binnen de bij de wet 
bepaalde termijn, vernietigt het zonder verwijzing het arrest van de kamer van 



– 385 – 

inbeschuldigingstelling dat, in hoger beroep, tot handhaving van de voormelde voorlopige 
hechtenis had beslist  (Artikelen 16, § 1, 22, eerste en tweede lid, 23, 30, en 31 Wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
21 juni 2006 P.2006.0876.F nr. 348 

Vernietiging wegens onwettige strafverzwaring in hoger beroep. 

Wanneer de toestand van een veroordeelde in hoger beroep wordt verzwaard ofschoon het 
openbaar ministerie niet in hoger beroep was gekomen, vernietigt het Hof zonder 
verwijzing de bestreden beslissing in zoverre de door de eerste rechter uitgesproken straf 
werd verzwaard  (Artikelen 202 en 203 Wetboek van Strafvordering.) 
3 oktober 2006 P.2006.0735.N nr. 457 

Rechter op verwijzing – Bevoegdheid – Strafvordering. 

De appelrechter naar dewelke een zaak bij een arrest van het Hof gewezen op het 
cassatieberoep van een partij, verwezen is, is bevoegd kennis te nemen van de zaak 
binnen de perken van de vernietiging en eigent zich niet de bevoegdheid toe van een 
andere rechter  
5 december 2006 P.2006.1305.N nr. 625 

Draagwijdte – Verwijzing naar een hof of rechtbank van een ander rechtsgebied – 
Strafvordering – Toepassing – Gevolg. 

Wanneer het Hof overeenkomstig artikel 427, Wetboek van Strafvordering de zaak 
verwijst naar een hof of een rechtbank van een ander rechtsgebied, onttrekt het de zaak 
aan het rechtsgebied van het gerecht dat de vernietigde beslissing heeft uitgesproken om 
ze toe te vertrouwen aan het gerecht van het rechtsgebied naar dewelke de zaak verwezen 
is; dit geldt ook wanneer het Hof de zaak verwijst naar een onderzoeksgerecht  (Art. 427 
Wetboek van Strafvordering.) 
5 december 2006 P.2006.1305.N nr. 625 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE 

ALGEMEEN 
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van een partij – 
Onttrekking aan de rechter – Verwijzing van de zaak – Aanwijzing van de rechter. 

Wanneer het Hof van cassatie op verzoek van één der partijen een zaak onttrekt aan de 
rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij 
in beraad heeft genomen, wijst het de rechter aan naar wie het de zaak verwijst; het kan de 
zaak verwijzen naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld  (Artikelen 648, 4°, en 652 
Gerechtelijk Wetboek.) 
9 februari 2006 C.2006.0029.N nr. 87 

Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Onttrekking aan de rechter – 
Aanwijzing van de rechter – Strafrechter. 

Wanneer het Hof van cassatie op verzoek van de procureur–generaal bij het hof van 
beroep een zaak onttrekt aan de strafrechter die gedurende meer dan zes maanden 
verzuimd heeft deze zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, kan het de zaak 
naar een andere rechtbank verwijzen. (Art. 652 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2006.0536.N nr. 519 
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Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Onttrekking aan de rechter – 
Concept van vonnis – Ontstentenis – Kamer. 

De omstandigheid dat de voorzitter van de kamer het concept van vonnis niet kon krijgen 
van de bijzitter gelast met het opstellen ervan, kan het verzuim van die kamer gedurende 
meer dan zes maanden de zaak te berechten die zij in beraad heeft genomen niet 
rechtvaardigen en niet verhinderen dat het Hof van cassatie op verzoek van de procureur–
generaal bij het hof van beroep die zaak aan die kamer zou onttrekken als daartoe grond 
is. (Art. 652 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2006.0536.N nr. 519 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Ontvankelijkheid – Gewettigde verdenking – Medewerker bij het parket – Feiten die aan 
het openbaar ministerie verweten worden. 

Het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde 
verdenking is kennelijk niet ontvankelijk wanneer dat verzoek enkel gegrond is op feiten 
die aan het openbaar ministerie worden verweten wegens het bestaan van nauwe banden 
tussen het openbaar ministerie en één van zijn medewerkers, partij in het geding  
(Artikelen 542 en 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
20 januari 2006 C.2006.0024.F nr. 46 

Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Beoordeling – 
Onttrekking. 

Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die 
hij in beraad heeft genomen, kan het Hof, als het dit verzuim vaststelt en oordeelt dat de 
beslissing over het geschil in het belang van een goede rechtsbedeling niet langer mag 
uitblijven, hem de zaak onttrekken en ze verwijzen naar hetzelfde, anders samengestelde, 
rechtscollege  (Artikelen 648, 4°, 652 en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 januari 2006 C.2005.0541.F nr. 59 

Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Vernietiging – 
Zaak niet aan de rechter onttrokken – Bevoegdheid van het Hof. 

Wanneer de onttrekking van een zaak aan een rechter wordt gevorderd, kan de 
vernietiging van een handeling van die rechter slechts worden uitgesproken indien de zaak 
hem onttrokken is. (Art. 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
21 april 2006 C.2006.0132.F nr. 229 

Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Beoordeling – 
Onttrekking. 

Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende meer dan 
zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, kan het 
Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking nemen om te beoordelen of het 
belang van een goede rechtsbedeling die onttrekking rechtvaardigt  (Artikelen 648, 4°, 
652 en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
21 april 2006 C.2006.0132.F nr. 229 

Verzuim gedurende meer dan zes maanden om de zaak te berechten – Verzuimen. 

De term "verzuimen" in artikel 652 van het Gerechtelijk Wetboek mag niet in een 
tuchtrechtelijke betekenis worden opgevat en heeft niet de connotatie van een fout; het 
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betekent "niet voldoen aan de verplichting om uitspraak te doen"  (Art. 652 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
9 juni 2006 C.2006.0240.F nr. 322 

Verzuim gedurende meer dan zes maanden om de zaak te berechten – Beoordeling – 
Onttrekking. 

Wanneer het Hof kennis neemt van een verzoek dat ertoe strekt een zaak die een rechter 
in beraad genomen had aan hem te onttrekken omdat hij gedurende meer dan zes maanden 
verzuimt haar te berechten, kan het Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking 
nemen om te oordelen of die onttrekking het belang van een goede rechtsbedeling dient. 
(Artikelen 648, 4°, 652 en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
9 juni 2006 C.2006.0240.F nr. 322 

Gewettigde verdenking – Verzoekende commissie – Lid van het Hof van Cassatie – 
Verzoekschrift tot onttrekking – Weerslag. 

De omstandigheid dat een lid van de verzoekende commissie, die zou hebben 
beraadslaagd over de opportuniteit om de vordering tot onttrekking in te stellen, lid is van 
het Hof, belet het Hof niet om van die vordering kennis te nemen  
28 september 2006 C.2006.0422.F nr. 446 

Voorzitter van de rechtbank – Verklaring – Gewettigde verdenking – Overleg – Overige 
leden van de rechtbank – Verzoekschrift tot onttrekking. 

De bepaling volgens welke de verklaring van de voorzitter van de rechtbank waartegen de 
onttrekking wordt gevorderd, gesteld wordt in overleg met de leden van dat gerecht die 
met naam worden vermeld, vereist niet dat alle leden van voornoemd gerecht die 
verklaring moeten stellen. (Art. 656, vierde lid, 1°, b Gerechtelijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2006.0422.F nr. 446 

Gewettigde verdenking – Magistraat van dezelfde rechtbank – Verzoekschrift tot 
onttrekking. 

Gelet op de nauwe banden, zowel privé als officieel, tussen een magistraat die partij is in 
de zaak en zijn ambtgenoten van hetzelfde gerecht, kan die omstandigheid bij de partijen 
en bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van 
de rechters die uitspraak moeten doen  
28 september 2006 C.2006.0422.F nr. 446 

Ontvankelijkheid – Hoedanigheid – Gewettigde verdenking – Voorwaarde – 
Verzoekschrift tot onttrekking. 

Degene die een vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter instelt, dient geen 
andere hoedanigheid te hebben dan die van partij in de zaak waarvan de verwijzing wordt 
gevorderd. (Art. 650 Gerechtelijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2006.0422.F nr. 446 

Toepasselijkheid – Gewettigde verdenking – Hof van Cassatie – Verzoekschrift tot 
onttrekking. 

De rechtspleging tot verwijzing wegens gewettigde verdenking is niet van toepassing op 
het Hof van Cassatie  (Art. 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2006.0422.F nr. 446 
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Ontvankelijkheid – Gewettigde verdenking – Verzoekende commissie – Toezichthoudende 
overheid – Voorwaarde – Verzoekschrift tot onttrekking – Goedkeuring. 

Aangezien de zaak waarvan de verwijzing wordt gevorderd hangende is, vereist de 
ontvankelijkheid van de vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter niet dat de 
beslissing van de verzoekende commissie wordt goedgekeurd door haar toezichthoudende 
overheid. 
28 september 2006 C.2006.0422.F nr. 446 

Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Vordering tot 
gedwongen tussenkomst – Beoordeling – Onttrekking. 

Op een verzoek tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende meer dan zes 
maanden verzuimt een door hem in beraad genomen zaak betreffende een vordering tot 
gedwongen tussenkomst te berechten, mag het Hof alle omstandigheden van de zaak in 
aanmerking nemen om te oordelen of die onttrekking in het belang van een goede 
rechtsbedeling verantwoord is  (Artikelen 648, 4°, 652 en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
9 november 2006 C.2006.0557.F nr. 552 

STRAFZAKEN 
Gewettigde verdenking – Onttrekking van de zaak aan het rechtscollege – 
Nietigverklaring van handelingen – Gevolg. 

Wanneer het Hof een verzoek tot onttrekking van een zaak aan een rechtscollege wegens 
gewettigde verdenking aanneemt, kan het alle eventuele handelingen vernietigen van het 
gerecht waaraan het de zaak onttrekt. (Artikelen 536 en 551 Wetboek van Strafvordering.) 
19 april 2006 P.2006.0422.F nr. 225 

Onttrekking van de zaak aan het rechtscollege – Gewettigde verdenking omtrent de 
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid. 

De onttrekking van een zaak aan een gerecht uitsluitend wegens gewettigde verdenking 
omtrent de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van zijn leden, houdt niet in dat zij die 
eigenschappen zouden ontberen. 
19 april 2006 P.2006.0422.F nr. 225 

Gewettigde verdenking – Verzoek gesteund op het beweerd onwettig karakter van een 
beslissing tot delegatie van een  – Reden die het Hof verplicht de wettigheid van de 
delegatie te beoordelen – Onmogelijkheid voor het Hof om in de procedure tot verwijzing 
de wettigheid van de delegatie te beoordelen – Ontvankelijkheid van het verzoek. 

Kennelijk niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een hof van beroep naar een 
ander dat aanvoert dat het hof van beroep, waarvan de onttrekking is gevraagd, niet meer 
onpartijdig is omdat de eerste voorzitter met toepassing van artikel 98 Gerechtelijk 
Wetboek onwettig heeft beslist een rechter uit een rechtbank van eerste aanleg uit het 
rechtsgebied van dit hof van beroep opdracht te geven om tijdelijk zijn ambt waar te 
nemen in een andere rechtbank van eerste aanleg gelegen binnen dit rechtsgebied. Deze 
reden verplicht het Hof immers de wettigheid van deze beslissing te beoordelen, hoewel 
het Hof daarover niet kan oordelen in de procedure van verwijzing. (Artikelen 542 en 545 
Wetboek van Strafvordering.) 
9 mei 2006 P.2006.0661.N nr. 264 
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Ontvankelijkheid – Gewettigde verdenking – Verzoek gesteund op grieven die geen 
nauwkeurige en objectieve gegevens inhouden. 

Kennelijk niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een 
andere dat gegrond is op grieven die geen nauwkeurige en objectieve gegevens inhouden 
waarvan het Hof de werkelijkheid of de gegrondheid kan nagaan  (Artikelen 542 en 545 
Wetboek van Strafvordering.) 
9 mei 2006 P.2006.0661.N nr. 264 

Ontvankelijkheid – Onderzoeksrechter – Gewettigde verdenking. 

Het behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof van Cassatie om de kennisneming van 
een zaak van een onderzoeksrechter naar een andere te verwijzen; het verzoek tot 
onttrekking van de zaak, wegens gewettigde verdenking, aan een onderzoeksrechter en tot 
verwijzing van de kennisneming van de zaak naar een andere onderzoeksrechter is 
kennelijk niet ontvankelijk  (Art. 542, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
7 juni 2006 P.2006.0787.F nr. 315 

Strafgerecht – Ontvankelijkheid – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – 
Vordering van een partij. 

De mogelijkheid voor een partij om de onttrekking van de zaak aan de rechter te vorderen 
wanneer deze gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in 
beraad heeft genomen, is ook toepasselijk op de strafgerechten  (Artikelen 2, 648, 4° en 
652 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 juni 2006 C.2006.0221.N nr. 349 

Verzoekschrift – Gewettigde verdenking – Magistraten betrokken bij de feiten waarvoor 
eiser klacht heeft ingediend – Grondslag – Veronderstelling. 

Het verzoekschrift tot verwijzing van een rechtbank naar een andere, dat gegrond is op de 
veronderstelling dat sommige magistraten van het hof van beroep of van een rechtbank 
van eerste aanleg van hetzelfde rechtsgebied, betrokken kunnen zijn bij de feiten 
waarvoor eiser klacht heeft ingediend bij een onderzoeksrechter van dat rechtsgebied, 
berust op een hypothese en is bijgevolg kennelijk niet ontvankelijk  (Artikelen 542, 
tweede lid, en 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
25 juli 2006 P.2006.1065.F nr. 376 

Ontvankelijkheid – Gewettigde verdenking – Verzoekschrift gegrond op een hypothese. 

Het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde 
verdenking, dat op een hypothese berust, is kennelijk niet ontvankelijk  (Artikelen 542, 
tweede lid, en 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
25 juli 2006 P.2006.1065.F nr. 376 

TUCHTZAKEN 
Gewettigde verdenking – Meester – Onttrekking – Raad van de Orde der Advocaten. 

Uit de omstandigheid dat een advocaat, die een incident bij de gezagdragers van de Orde 
heeft aangegeven waardoor bezwaren ten laste zijn gelegd aan een confrater die de zaak 
wil doen onttrekken aan de raad van de Orde, door die raad, op voordracht van de 
stafhouder, aangewezen is als lid van het kabinet van laatstgenoemde en dat zijn prestaties 
in die hoedanigheid door de Orde worden bezoldigd, valt niet af te leiden dat de raad van 
de Orde of elk van zijn leden zijn meesters zijn in de zin van art. 828, 8°, Ger. W.  
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10 maart 2006 C.2006.0043.F nr. 145 

Onpartijdigheid – Onafhankelijkheid – Gewettigde verdenking – Advocaat lid van het 
kabinet van de stafhouder en van de deontologische Commissie – Onttrekking – 
Tuchtprocedure – Raad van de Orde der Advocaten – Gevolg. 

De omstandigheid dat een advocaat, die geen partij is in de tuchtprocedure die is ingesteld 
op grond van zijn verwijten aan de partij die de onttrekking vordert, in het kabinet van de 
stafhouder inzonderheid belast is met de deontologische kwesties en dat hij zitting heeft in 
de deontologische commissie, is niet van dien aard dat zij bij verzoeker of bij derden een 
gewettigde verdenking kan doen ontstaan over de strikte onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de raad van de Orde die dient uitspraak te doen. (Art. 650 
Gerechtelijk Wetboek.) 
10 maart 2006 C.2006.0043.F nr. 145 

Gewettigde verdenking – Tuchtrechtelijke procedure tegen een rechter – Rechter die 
vervolgd wordt in het kader van een strafrechtelijke procedure – Vervolgde rechter die 
verschillende collega's van de zetel als getuigen voor het hof van beroep heeft 
gedagvaard – Gevoel van onbehagen bij de leden van de rechtbank wegens een eerdere 
tuchtrechtelijke procedure – Vordering tot onttrekking. 

Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat de door de verzoeker aangevoerde 
omstandigheden in zijn vordering tot onttrekking van een tuchtrechtelijke procedure die 
tegen een rechter van dit rechtscollege is ingesteld, wegens gewettigde verdenking, aan 
een rechtbank van eerste aanleg, met name de omstandigheid dat de rechter, waartegen 
die tuchtrechtelijke vervolging loopt, voor het hof van beroep van het rechtsgebied 
waaronder de rechtbank ressorteert, verschillende collega's van de zetel als getuige heeft 
gedagvaard in het kader van een tegen hem gevoerde strafrechtelijke procedure, en het 
onbehagen bij de leden van de rechtbank na een eerdere tuchtrechtelijke procedure tegen 
die rechter, waarbij het Hof van Cassatie de onttrekking van de zaak wegens gewettigde 
verdenking heeft bevolen en de verwijzing van de zaak naar een rechtscollege van een 
ander rechtsgebied, bij de partij en bij derden een gewettigde verdenking kunnen doen 
ontstaan omtrent de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechters die kennis 
moeten nemen van de maatregelen waartoe de tuchtrechtelijke procedure aanleiding kan 
geven, beveelt het de onttrekking van de zaak aan de rechtbank van eerste aanleg en 
verwijst het die naar een rechtbank van eerste aanleg van een ander rechtsgebied  
(Artikelen 648, 2°, en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
11 juli 2006 C.2006.0312.F nr. 375 

Gewettigde verdenking – Tuchtrechtelijke procedure tegen een rechter – Procedure 
ingesteld door de voorzitter van de rechtbank – Beslissing van de voorzitter van de 
rechtbank tot aanhangigmaking van de zaak bij de Nationale Tuchtraad – Vernietiging 
door het Hof van de beslissing tot aanhangigmaking van de zaak bij de Nationale 
Tuchtraad – Onttrekking – Vordering tot onttrekking – Rechtvaardiging. 

Wanneer het Hof van Cassatie de onttrekking beveelt, van een tuchtprocedure die door de 
voorzitter van de rechtbank tegen een rechter van dit rechtscollege is ingesteld wegens 
gewettigde verdenking, aan een rechtbank van eerste aanleg, en de zaak verwijst naar een 
andere rechtbank van eerste aanleg, vernietigt het de beslissing van de voorzitter die, in de 
overtuiging dat een zware tuchtstraf gerechtvaardigd kan zijn, de zaak bij de Nationale 
Tuchtraad aanhangig maakt. Het gerecht op verwijzing moet immers over de volle 
bevoegdheid beschikken om een onderzoek in te stellen naar de feiten en inzonderheid de 
bevoegdheid om na afloop van zijn onderzoek het gevolg te beoordelen dat daaraan moet 
worden gegeven. (Artikelen 410, § 1, 1°, 411, § 2, 648, 2°, en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
11 juli 2006 C.2006.0312.F nr. 375 
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VERZACHTENDE EN VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 
Opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen – Ongeschiktheid tot het verrichten 
van persoonlijke arbeid. 

De ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, als bedoeld in art. 399 Sw., 
bestaat in de ongeschiktheid voor het slachtoffer tot het verrichten van een willekeurige 
persoonlijke arbeid; die verzwarende omstandigheid die alleen rekening houdt met de 
zwaarwichtigheid van de verwondingen, ongeacht de sociale status van het slachtoffer of 
zijn gewoonlijke en professionele arbeid, wordt toegepast ook als het slachtoffer, zoals te 
dezen een kind, geen enkele winstgevende activiteit uitoefent en ongeacht de omvang van 
de ongeschiktheid  
19 april 2006 P.2006.0040.F nr. 223 

Opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen – Bewijs – Arbeidsongeschiktheid. 

Geen enkele wettelijke bepaling legt op dat een arbeidsongeschiktheid wordt bewezen 
met een medisch getuigschrift of een deskundigenonderzoek, zodat de bodemrechter 
hierover op onaantastbare wijze beslist. 
19 april 2006 P.2006.0040.F nr. 223 

VERZEKERING 

LANDVERZEKERING 
Uitwerking – Verzekeringsovereenkomst – Mogelijkheid – Opzegging – Bepaling van 
dwingend recht – Kortere termijn – Termijn. 

De wettelijke bepaling van dwingend recht die de termijn voor de uitwerking van de 
opzegging van de verzekeringsovereenkomst regelt, verhindert dat de partijen een kortere 
opzeggingstermijn bedingen, maar staat er niet aan in de weg dat zij, nadat de opzeg is 
gegeven, een kortere opzeggingstermijn aanvaarden en aldus afstand doen van de bij de 
wet geboden bescherming  (Art. 29, § 2 Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.) 
5 januari 2006 C.2005.0051.N nr. 13 

Uitvoering van de overeenkomst – Schade veroorzaakt door de aangestelde – Lichte 
schuld die niet gewoonlijk voorkomt – Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de 
aangestelde – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever – Verzekeraar van de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de aangestelde – Immuniteit van de verzekerde – 
Arbeidsovereenkomst. 

De vrijstelling die bij art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet, is ingevoerd betreft alleen de 
werknemer zelf, in die zin dat zij, op grond van art. 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, 
de aansprakelijkheid van zijn opdrachtgever niet uitsluit  (Art. 18 Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek.) 
8 maart 2006 P.2005.0854.F nr. 133 

Dekkingsplicht van de verzekeraar – Interesten en kosten – Ongevallen vóór de 
inwerkingtreding van de wet. 

De uitbreiding van de dekkingsplicht die artikel 82 van de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst invoert vindt geen toepassing op ongevallen die zich 
hebben voorgedaan voordat de wet in werking getreden is, ook al is de schade ontstaan 
nadat dit artikel in werking is getreden  (Art. 82 Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.) 
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6 april 2006 C.2005.0141.N nr. 208 

Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar – Verjaringstermijn – 
Stuiting – Schorsing. 

De tienjarige termijn voor een benadeelde om een rechtstreekse vordering tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar in te stellen is een verjaringstermijn die vatbaar is voor 
stuiting en schorsing  (Artikelen 34, § 2, en 86 Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.) 
6 april 2006 C.2005.0040.N nr. 207 

Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar – Aanvang – 
Verjaringstermijn. 

De verjaringstermijn van het recht voor de benadeelde of de in diens rechten 
gesubrogeerde partij om een rechtstreekse vordering tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar in te stellen begint ten vroegste te lopen vanaf de 
inwerkingtreding van artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op 1 januari 1993, wanneer 
op deze datum rechten niet onherroepelijk zijn vastgesteld. (Artikelen 35, § 2, en 86 Wet 
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.) 
6 april 2006 C.2005.0040.N nr. 207 

Overeenkomst – Verschillende risico's – Verzwijging of onjuiste mededeling – Nietigheid. 

Wanneer in één en dezelfde overeenkomst verschillende risico's worden verzekerd en de 
verzwijging of de onjuiste mededeling enkel van invloed zijn geweest op de beoordeling 
van sommige ervan, is de nietigheid van de overeenkomst beperkt tot de verzekering van 
de risico's waaromtrent de verzekeraar is misleid. (Art. 6 Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.) 
9 juni 2006 C.2004.0404.F nr. 321 

Onderverzekering – Bewijslast – Verzekering van een woning – Toepassing van de 
evenredigheidsregel – Voorstel van een stelsel dat de afschaffing van de 
evenredigheidsregel tot gevolg heeft – Voorwaarde – Bewijsmiddelen. 

Bij de verzekering van een woning, kan de verzekeraar zich slechts beroepen op 
onderverzekering en vermag hij de evenredigheidsregel toe te passen, wanneer hij het 
bewijs levert dat hij aan de verzekeringnemer een stelsel heeft voorgesteld dat de 
afschaffing van de evenredigheidsregel tot gevolg heeft en dat de verzekeringnemer zulks 
heeft geweigerd; hij kan dit bewijs leveren met alle middelen van recht, vermoedens 
inbegrepen. (Art. 44, §§ 1 en 2 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst; 
Art. 3, § 2, eerste en derde lid K.B. 24 dec. 1992 tot uitvoering van de Wet 25 juni 1992 
op de landverzekeringsovereenkomst.) 
3 november 2006 C.2005.0519.N nr. 537 

Bestemmeling – Voorafgaande kennisgeving van zijn voornemen – Verzekeringnemer – 
Verhaal van de verzekeraar. 

De kennisgeving, door de verzekeraar, van zijn voornemen om een regresvordering in te 
stellen dient te worden gedaan aan de persoon tegen wie hij die vordering wil instellen of 
tegen de lasthebber die genoemde persoon met de inontvangstneming van die 
kennisgeving heeft belast. (Art. 88 Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.) 
7 december 2006 C.2005.0277.F nr. 628 
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WAM–VERZEKERING 
Verzekeraar van een bij een verkeersongeval betrokken motorrijtuig – Vergoedingen 
uitbetaald aan inzittenden – Indeplaatsstelling in de rechten van de inzittenden. 

De verzekeraar van een bij een verkeersongeval betrokken motorrijtuig, die op grond van 
artikel 29bis, WAM–wet aan inzittenden van het betrokken voertuig vergoedingen heeft 
uitbetaald voor de bij dat ongeval geleden schade, kan zich voor de strafrechter als 
gesubrogeerde in de rechten van die inzittenden burgerlijke partij stellen tegen de 
aansprakelijke beklaagde die wegens het verkeersongeval wordt vervolgd, alsmede tegen 
de verzekeraar van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid die gedwongen of vrijwillig in 
de strafprocedure is tussenbeide gekomen  (Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering; Art. 29bis, §§ 1 en 4 Wet betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) 
3 januari 2006 P.2005.1137.N nr. 3 

Vergoedingsplicht – Betrokkenheid – Verkeersongeval – Begrip – Motorrijtuig. 

Een motorrijtuig is betrokken bij een verkeersongeval indien zijn aanwezigheid enig 
verband houdt met de totstandkoming van het verkeersongeval; hieruit volgt dat voor de 
betrokkenheid niet verreist is dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de 
aanwezigheid van het voertuig en het ongeval  (Art. 29bis Wet betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) 
9 januari 2006 C.2004.0519.N nr. 21 

Verzekeraar die in de rechten van het slachtoffer is gesubrogeerd – Rechtstreekse 
vordering tegen de verzekeraar van de bestuurder die voor het ongeval aansprakelijk is – 
Verkeersongeval. 

De verzekeraar die gesubrogeerd is in de rechten van het slachtoffer van een 
verkeersongeval beschikt over een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van de 
burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder die voor het ongeval aansprakelijk is; die 
verzekeraar is echter alleen tot schadevergoeding gehouden voor zover zijn verzekerde 
zelf daartoe is gehouden. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
8 maart 2006 P.2005.0854.F nr. 133 

Slachtoffer – Onverschoonbare fout – Opzettelijke aard – Beoordeling. 

De opzettelijke aard van de fout van het slachtoffer en het besef dat hij moest hebben van 
het gevaar waaraan hij zich blootstelde, worden door de bodemrechter in feite beoordeeld  
(Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen.) 
10 maart 2006 C.2005.0228.F nr. 144 

Toerekenbaarheid van het misdrijf – In het verkeer brengen van een niet–verzekerd 
voertuig op de openbare weg – Eigenaar – Geen verzekering. 

Art. 22, § 1, WAM–wet, waarbij de eigenaar of houder van een motorrijtuig gestraft 
wordt wanneer hij het in het verkeer brengt of toelaat dat het in het verkeer wordt 
gebracht zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit aanleiding kan 
geven is gedekt, doelt met name op het feit dat de eigenaar van een voertuig dat hij niet 
zelf heeft verzekerd, het gebruik ervan toelaat door een ander, zonder te hebben nagegaan 
of die verzekerd is of, op zijn minst, zonder voldoende waarborgen te hebben verkregen 
dat een dergelijke verzekering werd afgesloten vóór ingebruikneming  
29 maart 2006 P.2005.0055.F nr. 179 
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Toepasselijkheid – Schadevergoeding gegrond op artikel 29bis WAM–wet – Verplichting 
tot schadevergoeding – Verantwoordelijk slachtoffer. 

Artikel 29bis, WAM–wet, dat afwijkt van het in artikel 3 van die wet vervatte beginsel 
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde personen, sluit het 
slachtoffer dat, zonder het ongeval en de gevolgen ervan te hebben gewild, 
verantwoordelijk is voor de door hem geleden schade, niet uit van de schadevergoeding 
waarin het voorziet  (Art. 29bis Wet betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) 
28 april 2006 C.2004.0569.F nr. 247 

Beslissing over de gehoudenheid tot dekking – Strafzaken – Aard van de beslissing – 
Gevolg – Onmiddellijk cassatieberoep. 

De beslissing van de strafrechter waarbij een WAM–verzekeraar tot dekking is gehouden 
is geen eindbeslissing zoals bedoeld in artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering 
en valt niet onder de uitzonderingsbepalingen, vermeld in het tweede lid van dat artikel 
zodat het onmiddellijk cassatieberoep tegen zulke beslissing niet ontvankelijk is  
20 juni 2006 P.2005.1442.N nr. 338 

Verkeersongeval op de weg – Ongeval in het buitenland – In België ingeschreven voertuig 
– Vordering tot schadevergoeding – Verscheidene voertuigen – Inschrijving van een 
voertuig in het vreemd land – Passagier van laatstgenoemd voertuig slachtoffer van het 
ongeval – Toepasselijke wet. 

De regel in art. 4, a, van het Verdrag van 's Gravenhage van 4 mei 1971 inzake de wet 
welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, is niet van toepassing wanneer 
de passagier enkel de bestuurder vervolgt van het voertuig waarin hij zat op het ogenblik 
van het ongeval, en zulks, ook al gebeurde het ongeval waarin hij gewond raakte ten 
gevolge van een aanrijding met een ander in een andere Staat ingeschreven voertuig  (Art. 
29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; 
Art. 4, a Verdrag van Den Haag 4 mei 1971.) 
12 oktober 2006 C.2005.0365.F nr. 484 

Ongeval – Benadeelde die medeplichtig is aan de diefstal of de heling van het 
motorrijtuig – Vordering tegen de verzekeraar – Diefstal van het verzekerde motorrijtuig. 

De verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder 
van een motorrijtuig dat bij een verkeersongeval is betrokken en schade heeft veroorzaakt, 
is niet tot vergoeding gehouden van een benadeelde die medeplichtig is aan de diefstal of 
de heling van dat motorrijtuig  (Art. 80, § 1, 3° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle 
bij de verzekeringsondernemingen; Art. 29bis Wet betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 17, § 1 K.B. 16 dec. 1981 
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.) 
13 oktober 2006 C.2005.0198.N nr. 488 

LEVENSVERZEKERING 
Derdenbeding. 

Inzake levensverzekeringen, die een beding ten behoeve van een derde impliceren, 
verkrijgt de derde–begunstigde, gewoon door het feit van zijn aanwijzing, een eigen en 
rechtstreeks recht op de verzekeringsprestaties en kunnen de verzekeringnemer noch, in 
de regel, zijn erfgenamen, enig recht op die prestaties doen gelden  (Art. 1121 Burgerlijk 
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Wetboek.) 
16 januari 2006 C.2004.0302.F nr. 36 

VERZET 
Ontvankelijkheid – Ongedaanverklaring van het verzet – Tweede verzet tegen hetzelfde 
vonnis – Verstekvonnis – Strafzaken. 

Wanneer de bij verstek veroordeelde beklaagde verzet doet en daarover uitspraak is 
gedaan, is een tweede door hem tegen dezelfde veroordeling gedaan verzet niet 
ontvankelijk  
5 april 2006 P.2006.0059.F nr. 202 

Kennisgeving op Frans grondgebied door een politieagent – Geldigheid – Termijn – 
Aanvang – Strafzaken – Betekening in het buitenland. 

Het arrest dat oordeelt dat de kennisgeving en afgifte aan de beklaagde van het afschrift 
van een verstekvonnis op verzoek van de Belgische rechterlijke overheid, op Frans 
grondgebied, door een hulpbrigadier van de Franse politie, overeenkomstig artikel 7.1, 
Europees Verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken, opgemaakt te 
Straatsburg op 20 april 1959, als betekening geldt van die beslissing en dat die betekening 
jegens de beklaagde de verzettermijn doet lopen, verantwoordt zijn beslissing naar recht. 
14 juni 2006 P.2006.0656.F nr. 331 

Verplichting – Betekening – Vermelding van het recht om verzet aan te tekenen en van de 
termijn daartoe – Veroordeling bij verstek – Vermeldingen – Strafzaken. 

Noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch de toepasselijke wettelijke bepalingen, leggen op dat de 
akte van de betekening van de bij verstek gewezen veroordeling, melding moet maken 
van het recht om verzet aan te tekenen tegen het vonnis alsook van de termijn om dit recht 
uit te oefenen. 
21 juni 2006 P.2006.0606.F nr. 346 

Betekening aan de persoon verschillende jaren na de veroordeling – Termijnen – 
Veroordeling bij verstek – Strafzaken. 

Uit de omstandigheid dat de betekening aan de persoon van de veroordeelde slechts 
verschillende jaren na de veroordeling is kunnen gebeuren, vloeit niet voort dat de eiser in 
verzet het recht zou hebben om zijn rechtsmiddel in te stellen na het verstrijken van de 
termijnen die deze betekening heeft doen ingaan. (Art. 187, eerste en tweede lid Wetboek 
van Strafvordering.) 
21 juni 2006 P.2006.0606.F nr. 346 

Voorwaarden waaronder een rechtsmiddel wordt aangewend – Toepasselijkheid – Artikel 
6.3.b, E.V.R.M. – Strafzaken. 

Artikel 6.3.b, E.V.R.M., dat de uitoefening van het recht van verdediging voor de 
rechtbanken waarborgt, houdt geen verband met de voorwaarden waaronder een 
rechtsmiddel voor een gerecht wordt aangewend. 
8 november 2006 P.2006.0488.F nr. 545 

Beslissing over de ontvankelijkheid. 

Het ontvankelijk verklaarde verzet van de beklaagde tegen de beslissing waarbij hij bij 
verstek wordt veroordeeld, maakt die beslissing ongedaan en verplicht de rechter om 
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binnen de grenzen van het rechtsmiddel opnieuw uitspraak te doen over het voorwerp van 
de eerste beslissing. 
8 november 2006 P.2006.0060.F nr. 544 

Ontvankelijkheid – Verstrijken van de wettelijke termijn – Overmacht – Strafzaken. 

Overmacht die de ontvankelijkheid rechtvaardigt van het verzet dat na het verstrijken van 
de wettelijke termijn is ingesteld, kan alleen voortvloeien uit een omstandigheid buiten de 
wil van de eiser om en die daardoor voorzien noch vermeden kon worden. 
8 november 2006 P.2006.0488.F nr. 545 

Ontvankelijkheid – Verstrijken van de wettelijke termijn – Feitelijke beoordeling – 
Overmacht – Strafzaken – Opsluiting in het buitenland. 

De rechter beoordeelt in feite of de aangevoerde omstandigheden een geval van 
overmacht uitmaken; hij kan naar recht oordelen dat het feit van in het buitenland te zijn 
opgesloten geen geval van overmacht is dat de ontvankelijkheid rechtvaardigt van een 
verzet dat na het verstrijken van de wettelijke termijn is ingesteld  
8 november 2006 P.2006.0488.F nr. 545 

Beslissingen over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzet – Onderscheiden 
beslissingen. 

De rechter kan eerst uitspraak doen over de ontvankelijkheid van het verzet en 
vervolgens, wanneer het verzet ontvankelijk is verklaard, bij afzonderlijke beslissing, over 
de gegrondheid ervan; in dat geval kan hij op de eerder beslechte kwestie van de 
ontvankelijkheid niet meer terugkomen  
8 november 2006 P.2006.0060.F nr. 544 

Ontvankelijkheid – Arrest dat een cassatieberoep verwerpt – Hof van Cassatie – 
Strafzaken. 

De arresten waarbij het Hof uitspraak doet over de cassatieberoepen zijn niet voor verzet 
vatbaar. 
20 december 2006 P.2006.1579.F nr. 667 

VISSERIJ 

ZEEVISSERIJ 
Toepasselijkheid – Ongeoorloofde visserij – Artikel 29, EG–Verordening nr. 850/98 van 
30 maart 1998 – Artikel 1 en bijlage EG–Verordening nr. 1447/99 van 24 juni 1999 – 
Artikel 3 Wet 12 april 1957. 

Artikel 3 van de wet van 12 april 1957, waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen 
voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, bestraft 
enkel de overtreding van de uitvoeringsbesluiten van deze wet en niet rechtstreeks het 
overtreden van de EG–Verordeningen betreffende het gemeenschappelijk visserijbeleid. 
10 oktober 2006 P.2006.0473.N nr. 472 

Strafbaarstelling – Ongeoorloofde visserij – Artikel 29, EG–Verordening nr. 850/98 van 
30 maart 1998 – Artikel 1 en bijlage EG–Verordening nr. 1447/99 van 24 juni 1999 – 
Artikel 6, § 1, 6° Wet van 28 maart 1975. 

Uit de artikelen 1, 2, 3, § 1, 1° en 2°, 6, § 1, 6°, 11 en 13, § 1 van de wet van 28 maart 
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1975 betreffende de handel in landbouw–, tuinbouw– en visserijproducten volgt dat deze 
wet onder meer hetzelfde oogmerk nastreeft als de wet van 12 april 1957, namelijk de 
instandhouding en het beheer van de visbestanden en daarbij de rechtstreekse bestraffing 
van de overtredingen van de verordeningen van de Europese Unie die van kracht zijn op 
deze materies toelaat, zonder dat daarbij, zoals voor artikel 3, 1° van de wet van 12 april 
1957, een uitvoeringsbesluit noodzakelijk is. 
10 oktober 2006 P.2006.0473.N nr. 472 

VONNISSEN EN ARRESTEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Grond van de vordering – Onderzoek – Verplichting van de rechter. 

Het middel dat aan een beslissing verwijt dat zij een van de gronden van een vordering 
niet heeft nagegaan, houdt geen verband met de bepaling volgens welke de rechter over 
alle punten van de bij hem aanhangig gemaakte vordering uitspraak moet doen  (Art. 
1138, 3° Gerechtelijk Wetboek.) 
3 februari 2006 C.2004.0076.F nr. 72 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beslissing inzake bevoegdheid. 

Hoger beroep tegen het vonnis waarbij de rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart, is 
slechts mogelijk nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard of de als bevoegd 
aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de 
gegrondheid  (Art. 1055 Gerechtelijk Wetboek; Art. 1050, tweede lid Gerechtelijk 
Wetboek.) 
6 maart 2006 S.2005.0113.N nr. 129 

Voorlopige tenuitvoerlegging – Motivering. 

Tenzij hierover verweer werd gevoerd, dient de rechter het toestaan van de voorlopige 
tenuitvoerlegging van zijn vonnis niet nader te motiveren  (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 
1398 Gerechtelijk Wetboek.) 
1 juni 2006 C.2005.0024.N nr. 304 

Motiveringsgebrek – Hoger beroep – Toepasselijkheid – Bevoegdheid van de rechter – 
Vernietiging – Voorwaarden – Voorlopige tenuitvoerlegging. 

Dat de appelrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van een vonnis kan verbieden of 
doen schorsen, verhindert niet dat hij de door de eerste rechter toegestane voorlopige 
tenuitvoerlegging teniet doet wanneer de voorlopige tenuitvoerlegging niet werd 
gevorderd, wanneer zij niet door de wet is toegestaan of nog wanneer de beslissing is tot 
stand gekomen met miskenning van het recht van verdediging. Een motiveringsgebrek in 
de beslissing van de eerste rechter over de tenuitvoerlegging laat de appelrechter niet toe 
die voorlopige tenuitvoerlegging te verbieden of te schorsen  (Art. 1402 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
1 juni 2006 C.2003.0231.N nr. 302 

Rechter – Verplichting – Advies – Uitzondering – Heropening van het debat – Openbaar 
ministerie. 

De mogelijkheid die de artikelen 766, eerste lid, en 767, § 3, tweede lid, Ger. W., de 
partijen biedt om, nadat de rechter de sluiting van het debat heeft uitgesproken en het 
openbaar ministerie zijn advies heeft gegeven, ter griffie conclusies neer te leggen die 
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uitsluitend betrekking hebben op de inhoud van dat advies, is helemaal geen afwijking op 
de toepassing, door de rechter, van art. 774, tweede lid, van datzelfde wetboek. (Art. 774, 
tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
6 november 2006 S.2006.0021.F nr. 541 

Gevolg – Conclusies neergelegd buiten de termijn – Conclusietermijnen – Dagstelling 
artikel 751, Ger.W. – Verwijzing naar de rol – Nieuwe dagstelling artikel 750, Ger.W.. 

Wanneer na dagstelling overeenkomstig artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek er 
buiten de in die dagstelling verleende termijn een conclusie werd neergelegd, dient de 
rechter die nadien op grond van een dagstelling overeenkomstig artikel 750 van het 
Gerechtelijk Wetboek kennis van de zaak neemt, die buiten de termijn van de dagstelling 
overeenkomstig artikel 751 neergelegde conclusie, niet ambtshalve uit het debat te weren  
(Artikelen 750 en 751 Gerechtelijk Wetboek.) 
17 november 2006 C.2005.0204.N nr. 572 

Vermeldingen van het arrest – Verwijzing naar de aanduidingen in het beroepen vonnis – 
Aanduiding van de partijen. 

De appelrechters voldoen aan de, op straffe van nietigheid voorgeschreven, verplichting 
om de naam, de voornaam en de woonplaats te vermelden waaronder de partijen 
verschenen zijn en geconcludeerd hebben, wanneer het beroepen vonnis een lijst bevat 
waarop de partijen correct zijn geïdentificeerd en waarnaar die rechters hebben verwezen  
(Artikelen 780, eerste lid, 1°, en 1042 Gerechtelijk Wetboek.) 
14 december 2006 C.2004.0582.F nr. 650 

STRAFZAKEN 
Toepasselijke wetsbepalingen – Klaarblijkelijke verschrijving – Proces–verbaal van de 
terechtzitting – Vordering tot verbetering. 

De artikelen 793 en volgende Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake 
uitlegging en verbetering van vonnissen en arresten zijn van toepassing in strafzaken, 
aangezien het Wetboek van Strafvordering noch enig rechtsbeginsel deze rechtspleging 
afzonderlijk regelen, zodat artikel 2 Gerechtelijk Wetboek voor die toepassing geen 
beletsel vormt; de rechter in strafzaken kan aldus wettig, op de vordering van het 
openbaar ministerie, een klaarblijkelijke verschrijving in, onder meer, een akte van de 
rechtspleging verbeteren  
31 januari 2006 P.2005.1501.N nr. 62 

Wettigheid – Klaarblijkelijke verschrijving – Verbetering – Proces–verbaal van de 
terechtzitting – Vordering tot verbetering. 

De artikelen 793 en volgende Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake 
uitlegging en verbetering van vonnissen en arresten zijn van toepassing in strafzaken, 
aangezien het Wetboek van Strafvordering noch enig rechtsbeginsel deze rechtspleging 
afzonderlijk regelen, zodat artikel 2 Gerechtelijk Wetboek voor die toepassing geen 
beletsel vormt; de rechter in strafzaken kan aldus wettig, op de vordering van het 
openbaar ministerie, een klaarblijkelijke verschrijving in, onder meer, een akte van de 
rechtspleging verbeteren  
31 januari 2006 P.2005.1501.N nr. 62 

Veroordeling tot een schadevergoeding van één frank ten provisionele titel. 

De burgerlijke rechter die het principieel recht van de eiser op schadevergoeding ten laste 
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van de verweerder ingevolge een veroordeling daartoe tot één frank ten provisionele titel 
bij een in kracht van gewijsde getreden correctioneel vonnis, uitsluit om reden dat de 
vermelding van "één frank ten provisionele titel" zulks niet toelaat, geeft aldus van 
bedoeld vonnis een uitlegging die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is. 
(Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.) 
22 september 2006 C.2005.0307.N nr. 432 

Bewijswaarde – Bewijs tot inschrijving wegens valsheid – Proces–verbaal van de 
terechtzitting. 

In de regel, geldt het proces–verbaal van de terechtzitting als bewijs, tot inschrijving van 
valsheid, van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de vormvereisten van het 
onderzoek ter terechtzitting, waarvan het de inachtneming vaststelt. 
27 september 2006 P.2006.1262.F nr. 443 

Gegevens vergaard in de loop van het onderzoek ter terechtzitting – Beoordeling door de 
griffier onder toezicht van de voorzitter – Proces–verbaal van de terechtzitting – 
Vermeldingen. 

De griffier beoordeelt, onder het toezicht van de voorzitter, wat in het proces–verbaal van 
de terechtzitting moet worden opgetekend; geen enkele wettelijke bepaling verplicht een 
strafgerecht dat in laatste aanleg uitspraak doet om in dit stuk de gegevens te vermelden 
die het in de loop van het onderzoek heeft vergaard. 
27 september 2006 P.2006.1262.F nr. 443 

Gegevens vergaard in de loop van het onderzoek ter terechtzitting – Verwerping van een 
vordering van een partij – Proces–verbaal van de terechtzitting – Vermeldingen. 

Valsheid houdt een verdraaiing in van de waarheid; de loutere verwerping van een 
vordering van een partij om in het proces–verbaal van de terechtzitting gegevens te 
vermelden die in de loop van het onderzoek van de zaak zijn vergaard kan niet leiden tot 
valsheid van het proces–verbaal omdat dit aldus geen feit voor waar aanneemt dat onwaar 
is en evenmin een feit ontkent dat het had moeten vaststellen. 
27 september 2006 P.2006.1262.F nr. 443 

Veroordeling – Vergissing bij de vermelding van de tekst van de wet – Toepassing. 

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat enkel het toepasselijke wetsartikel betreft dat 
een feit bestraft, nu het voorschrift van artikel 411 Wetboek van Strafvordering dat 
bepaalt dat wanneer de uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door de op 
de misdaad toepasselijke wet, niemand vernietiging van het arrest kan vorderen onder 
voorgeven dat bij de vermelding van de tekst van de wet een vergissing werd begaan, van 
algemene toepassing is en ook geldt voor wanbedrijven  (Artikelen 411 en 414 Wetboek 
van Strafvordering.) 
3 oktober 2006 P.2006.0476.N nr. 456 

Beslissing waarbij de persoonlijke verschijning wordt bevolen – Afwezigheid van 
rechtsmiddelen. 

Nu krachtens artikel 185, § 2, Wetboek van Strafvordering tegen de beslissing van de 
rechtbank waarbij de persoonlijke verschijning wordt bevolen, geen enkel rechtsmiddel 
kan worden ingesteld, volgt uit die bepaling dat tegen dergelijke beslissing ook geen 
cassatieberoep kan worden ingesteld samen met de eindbeslissing  
7 november 2006 P.2006.1062.N nr. 543 
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Vergissing bij de vermelding van de tekst van de wet – Motivering – Straf. 

Wanneer de uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door de op het misdrijf 
toepasselijke wet, kan niemand de vernietiging van de beslissing vorderen, onder 
voorgeven dat bij de vermelding van de tekst van de wet een vergissing is begaan  
(Artikelen 411 en 414 Wetboek van Strafvordering.) 
8 november 2006 P.2006.0817.F nr. 547 

VOORLOPIGE HECHTENIS 

ALGEMEEN 
Bestaan – Eerbiediging van de redelijke termijn – Algemeen rechtsbeginsel. 

Er bestaat geen "algemeen rechtsbeginsel van het recht op eerbiediging van de redelijke 
termijn". 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

AANHOUDING 
Bewijswaarde – Proces–verbaal van de aanhouding – Vermelding van het uur van de 
aangifte van de feiten door een privé–persoon. 

Het proces–verbaal van de aanhouding dat het uur vermeldt van de aangifte van de feiten 
door een privé–persoon, heeft geen bewijswaarde tot betichting van valsheid  
28 juni 2006 P.2006.0901.F nr. 365 

Kennisgeving – Taalgebruik – Hoedanigheid – Vertaler. 

Geen enkele bepaling schrijft voor dat de persoon die voor betrokkene die de taal van de 
rechtspleging niet verstaat, de kennisgeving vertaalt van de beslissing van een officier van 
gerechtelijke politie om hem zijn vrijheid te benemen, zelf de hoedanigheid van officier 
van gerechtelijke politie moet hebben. 
2 augustus 2006 P.2006.1093.F nr. 377 

Kennisgeving – Taalgebruik – Hoedanigheid – Vertaler – Geen verklaring. 

Wanneer blijkt dat betrokkene geen verklaring heeft afgelegd op het ogenblik dat hem 
zijn aanhouding werd ter kennis gebracht, tast de vertaling van de beslissing tot 
kennisgeving van de vrijheidsbenemende maatregel door een vertaler die geen beëdigd 
tolk is, de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding niet aan. (Art. 31, eerste en derde 
lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
2 augustus 2006 P.2006.1093.F nr. 377 

BEVEL TOT AANHOUDING 
Termijn van vierentwintig uur – Betekening – Maatregel van voorlopige plaatsing van een 
minderjarige die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd – Vrijheidsbeneming – 
Begrip. 

De beschikking van de jeugdrechter die met toepassing is genomen van art. 2, Wet 1 
maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd, is geen vrijheidsbeneming of aanhouding in de zin van 
de Wet Voorlopige Hechtenis. (Art. 18, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
1 maart 2006 P.2006.0254.F nr. 115 
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Vaststelling – Ernstige aanwijzingen van schuld. 

Artikel 16, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis vereist niet dat in het bevel tot aanhouding de 
ernstige aanwijzingen van schuld nader worden omschreven; de vaststelling ervan volstaat  
12 september 2006 P.2006.1240.N nr. 409 

Wettigheid – In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte – Tweede bevel tot 
aanhouding gegrond op andere feiten. 

Artikel 28, Wet Voorlopige Hechtenis, dat de gevallen bepaalt waarin tegen de in vrijheid 
gelaten of gestelde inverdenkinggestelde een bevel tot aanhouding voor hetzelfde feit kan 
worden uitgevaardigd, vindt geen toepassing wanneer, in de loop van hetzelfde 
gerechtelijk onderzoek en na de voorlopige invrijheidstelling van de 
inverdenkinggestelde, een tweede bevel tot aanhouding, gegrond op andere feiten dan die 
van het eerste bevel, ten laste van die inverdenkinggestelde wordt verleend, zelfs zo die 
feiten al eerder bekend waren  
8 november 2006 P.2006.1385.F nr. 549 

In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte – Nieuwe en ernstige omstandigheden 
– Nieuw bevel tot aanhouding. 

Krachtens artikel 28, § 1, 2°, Wet Voorlopige Hechtenis, kan de onderzoeksrechter in elke 
stand van de zaak een bevel tot aanhouding uitvaardigen tegen de in vrijheid gelaten of in 
vrijheid gestelde verdachte, indien nieuwe en ernstige omstandigheden die maatregel 
noodzakelijk maken; de onderzoeksrechter kan oordelen dat ten aanzien van de volstrekte 
noodzaak voor de openbare veiligheid en de vrees voor verstandhouding en herhaling, de 
toestemming die eiser werd verleend om het ziekenhuis te verlaten waar hij na de eerste 
vrijheidsbeneming als een spoedgeval in de reanimatieafdeling werd opgenomen, een 
nieuwe en ernstige omstandigheid is in de zin van het voormelde artikel 28  
8 november 2006 P.2006.1391.F nr. 550 

HANDHAVING 
Volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid – Beoordeling – Motivering – 
Omstandigheden eigen aan de persoonlijkheid van de verdachte. 

Wanneer de onderzoeksgerechten uitspraak doen over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, mogen zij de omstandigheden beoordelen die eigen zijn aan de persoonlijkheid 
van de verdachte, in het licht van de feitelijke omstandigheden van de zaak. (Art. 16, §§ 1 
en 5, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
15 maart 2006 P.2006.0367.F nr. 154 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Volledig dossier – Mededeling van 
het dossier aan de inverdenkinggestelde en aan zijn raadsman – Onvolledig dossier – 
Raadkamer. 

Het dossier dat ter beschikking wordt gehouden van de inverdenkinggestelde en van zijn 
raadsman gedurende de laatste werkdag vóór diens verschijning voor de raadkamer die 
uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis moet, in de regel, 
volledig zijn  (Art. 21, §§ 1 en 3, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
5 april 2006 P.2006.0466.F nr. 206 
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Beoordeling – Redelijke termijn – Overschrijding. 

Om te beoordelen of de redelijke termijn die bij het voormelde art. 5.3 E.V.R.M. is 
bepaald, al dan niet is overschreden, moet de rechter die uitspraak doet inzake voorlopige 
hechtenis, de duur van de rechtspleging in aanmerking nemen vanaf de vrijheidsberoving 
tot op het ogenblik van zijn beslissing  
10 mei 2006 P.2006.0644.F nr. 268 

Onderzoeksgerecht – Neerlegging van conclusie – Verplichting om te antwoorden. 

Wanneer op het feit een zwaardere straf dan vijftien jaar dwangarbeid staat, moet het 
onderzoeksgerecht dat, met vermelding van de feitelijke omstandigheden van de zaak en 
van die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, de absolute 
noodzakelijkheid vaststelt, voor de openbare veiligheid, van de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, de conclusie van de inverdenkinggestelde niet beantwoorden waarin 
het risico dat hij zich aan het gerecht zou onttrekken wordt betwist  (Artikelen 16, § 1, 22, 
zesde lid en 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
10 mei 2006 P.2006.0644.F nr. 268 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Beschikking tot internering – Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde – Redengeving – Wettigheid – Beschikking die een 
verschoningsgrond aanneemt – Strafrechtelijke omschrijving in het bevel tot aanhouding 
– Verzoek tot invrijheidstelling – Verwerping van het verzoek – Raadkamer. 

Het aannemen van een verschoningsgrond door de raadkamer, in een beschikking tot 
internering waartegen alleen de beklaagde hoger beroep heeft ingesteld, ontneemt de 
kamer van inbeschuldigingstelling het recht niet om te verwijzen naar de strafrechtelijke 
omschrijving in het bevel tot aanhouding teneinde de verwerping van een verzoek tot 
invrijheidstelling met redenen te omkleden. 
10 mei 2006 P.2006.0644.F nr. 268 

Motivering van de beslissing – Onderzoeksgerecht – Verplichting een conclusie te 
beantwoorden. 

De verplichting om een conclusie te beantwoorden die bij art. 23, 4°, Wet Voorlopige 
Hechtenis, is opgelegd, is niet onbegrensd; zij wordt de onderzoeksgerechten slechts 
opgelegd in zoverre de betwisting die door de inverdenkinggestelde is opgeworpen 
relevant is, d.w.z. betrekking heeft op de voorwaarden waarvan de wet, in dat geval, de 
wettigheid van de hechtenis doet afhangen  
17 mei 2006 P.2006.0684.F nr. 278 

Motivering van de beslissing – Onderzoeksgerecht – Verplichting een conclusie te 
beantwoorden – Niet–correctionaliseerbare misdaad – Omschrijving van het misdrijf. 

Wanneer de appelrechters een criminele omschrijving handhaven waardoor de 
handhaving van de voorlopige hechtenis voor een termijn van drie maanden kan bevolen 
worden, moeten zij de gegevens preciseren die volgens hen, niettegenstaande de 
omstandige betwisting van de eiser, de ernstige aanwijzingen van schuld lijken uit te 
maken die met die omschrijving overeenkomen. (Artikelen 23, 4° en 30, § 4, eerste lid 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
17 mei 2006 P.2006.0684.F nr. 278 



– 403 – 

Recht op inzage van het dossier – Rechten van de Mens – Artikel 5.4 E.V.R.M. – 
Inverdenkinggestelde. 

Art. 5.4, E.V.R.M. verbiedt niet dat bij wet bepaalde beperkingen worden gesteld aan het 
recht van de inverdenkinggestelde om inzage te krijgen van het onderzoeksdossier 
alvorens voor de gerechten te verschijnen die uitspraak moeten doen over de wettigheid 
van zijn hechtenis; een beperking in de uitoefening van dit recht kan gerechtvaardigd zijn 
wanneer ze strikt evenredig is met het belang van de te bereiken doelstellingen, zoals de 
noodzaak bepaalde vormen van zware criminaliteit te bestrijden of de veiligheid van de 
personen te beschermen die de observatie mogelijk maken of ze uitvoeren, en zo daar een 
rechtspleging tegenover staat waarbij een onafhankelijke en onpartijdige rechter de 
wettigheid van de rechtspleging kan onderzoeken  (Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
7 juni 2006 P.2006.0795.F nr. 316 

Recht van verdediging – Proces–verbaal afkomstig uit ander strafdossier – Ernstige 
aanwijzingen van schuld. 

De enkele omstandigheid dat het onderzoeksgerecht dat beslist over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis van een verdachte zijn oordeel over het bestaan van ernstige 
aanwijzingen van schuld medesteunt op een verklaring van een derde welke is opgenomen 
in een proces–verbaal, afkomstig uit een ander strafdossier dat niet volledig in kopie bij 
het dossier van het gerechtelijk onderzoek is gevoegd, miskent het recht van verdediging 
van de verdachte niet  (Art. 22 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
20 juni 2006 P.2006.0825.N nr. 342 

Cassatieberoep – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Vernietiging 
zonder verwijzing – Beschikking gewezen buiten de bij de wet voorgeschreven termijn – 
Handhaving van de voorlopige hechtenis – Raadkamer – Beslissing. 

Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt dat de voorlopige hechtenis die op een bevel tot 
aanhouding is gesteund, door de raadkamer niet werd gehandhaafd binnen de bij de wet 
bepaalde termijn, vernietigt het zonder verwijzing het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat, in hoger beroep, tot handhaving van de voormelde voorlopige 
hechtenis had beslist  (Artikelen 16, § 1, 22, eerste en tweede lid, 23, 30, en 31 Wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
21 juni 2006 P.2006.0876.F nr. 348 

Redenen – Onderzoeksgerechten – Aanwijzingen van schuld. 

De vaststelling van de ernstige aanwijzingen van schuld, als één van de vereisten tot de 
voorlopige hechtenis, houdt geen beoordeling in van de schuld; dit laatste, als constitutief 
bestanddeel van een veroordeling wegens misdrijf, is voorbehouden aan het vonnisgerecht 
dat oordeelt op grond van vaststaande feitelijke gegevens waarvan alleen dit gerecht 
bevoegd is om de bewijswaarde ervan te beoordelen  (Artikelen 16, § 5, 21, § 5, 22, vijfde 
lid, 23, 4°, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
16 augustus 2006 P.2006.1169.N nr. 380 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Motiveringsplicht – Aanwijzingen van schuld – Op 
conclusie. 

De bepaling volgens dewelke de raadkamer bij de procedure tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis moet antwoorden op de conclusies van de partijen en in geval de 
partijen in hun conclusies het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, onder 
vermelding van feitelijke gegevens, betwisten, moet preciseren welke gegevens volgens 



– 404 – 

haar dergelijke aanwijzingen van schuld uitmaken, is ook van toepassing op de procedure 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling  (Art. 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis.) 
16 augustus 2006 P.2006.1169.N nr. 380 

Artikel 149 – Grondwet 1994 (Artikel 100 tot einde) – Motivering – Toepassing. 

Art. 149 G.W. is niet van toepassing op de beslissingen van deonderzoeksgerechten 
inzake voorlopige hechtenis  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
23 augustus 2006 P.2006.1200.F nr. 382 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Aanvulling der gegevens – Bevel tot aanhouding. 

De kamer van inbeschuldigingstelling vermag bij de handhaving van de voorlopige 
hechtenis wettig de gegevens van het bevel tot aanhouding aan te vullen op grond van de 
artikelen 21, § 5, 23, § 4 en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis. 
12 september 2006 P.2006.1240.N nr. 409 

Hoger beroep – Niet–correctionaliseerbare misdaden – Verzoekschrift tot 
invrijheidstelling – Termijn om het verzoekschrift in te dienen – Arrest dat drie maanden 
geldig is – Aanvang. 

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een arrest heeft gewezen dat de voorlopige 
hechtenis voor drie maanden handhaaft, moet het verzoekschrift tot invrijheidstelling 
binnen de termijn van vijf dagen vóór de termijn van één of twee maanden te rekenen van 
die beschikking, worden ingediend. (Art. 22bis, tweede lid Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis.) 
27 september 2006 P.2006.1269.F nr. 444 

Niet–correctionaliseerbare misdaden – Beschikking die drie maanden geldig is – 
Verzoekschrift tot invrijheidstelling – Termijn om het verzoekschrift in te dienen. 

Krachtens artikel 22bis, Wet Voorlopige Hechtenis, kan de inverdenkinggestelde, 
wanneer de beschikking drie maanden geldig is, een verzoekschrift tot invrijheidstelling 
indienen dat, op straffe van niet–ontvankelijkheid, binnen vijf dagen vóór het verstrijken 
van de termijn van één maand, moet worden ingediend, te rekenen van de beschikking tot 
handhaving; een verzoekschrift tot invrijheidstelling kan ook binnen de termijn van vijf 
dagen vóór het verstrijken van de termijn van twee maanden worden ingediend. 
27 september 2006 P.2006.1269.F nr. 444 

Recht van verdediging – Videocassettes van de observatie – Inzage van de 
overtuigingsstukken – Onderzoeksgerechten. 

De voorlopig gehechte inverdenkinggestelde of zijn raadsman kunnen om de overlegging 
verzoeken van de overtuigingsstukken indien zij dit nuttig achten voor de uitoefening van 
het recht van verdediging voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis. 
18 oktober 2006 P.2006.1312.F nr. 495 

Draagwijdte – Inzage van het strafdossier – Videocassettes van de observatie – 
Onderzoeksgerechten – Overtuigingsstukken. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de overtuigingsstukken bij het dossier 
moeten worden gevoegd dat ter inzage van de inverdenkinggestelde moet worden 
gehouden vóór de verschijning in de raadkamer die uitspraak moet doen over de 
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voorlopige hechtenis, of bij het dossier dat, bij hoger beroep, door de procureur des 
Konings aan de procureur–generaal moet worden overgezonden  
18 oktober 2006 P.2006.1312.F nr. 495 

Onderzoeksgerecht – Beslissing tot handhaving – Ernstige aanwijzingen van schuld – 
Vaststelling – Motivering. 

Bij gebrek aan een conclusie waarin het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld 
betwist wordt, kan het onderzoeksgerecht zich bij zijn beslissing tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis beperken tot de vaststelling dat de ernstige aanwijzingen van schuld 
die in het bevel tot aanhouding zijn vermeld, nog steeds bestaan. (Art. 23, 4° Wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
8 november 2006 P.2006.1385.F nr. 549 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Titel van vrijheidsberoving voor drie maanden – 
Invrijheidstelling op indiening van een verzoekschrift – Voorwaarde. 

Wanneer het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, de voorlopige hechtenis 
handhaaft, kan in het geval dat dit arrest een titel van vrijheidsberoving oplevert voor drie 
maanden te rekenen vanaf de beslissing, een verzoekschrift in de zin van artikel 22bis, 
eerste lid Voorlopige Hechteniswet, slechts ingediend worden ten vroegste vijf dagen 
vóór het verstrijken van de termijn van één maand, te rekenen van het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat de voorlopige hechtenis handhaaft. (Artikelen 22, tweede 
lid, 22bis, eerste en tweede lid en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis.) 
21 november 2006 P.2006.1445.N nr. 586 

Dossier van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten – Inhoud. 

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling in zake voorlopige hechtenis uitspraak 
doet moet zij, in de regel, haar beslissing op grond van een volledig dossier nemen  
22 november 2006 P.2006.1457.F nr. 593 

Recht van verdediging – Geen voeging van de stukken – Cassatiemiddel – Onvolledig 
dossier. 

Een inverdenkinggestelde wiens voorlopige hechtenis door de kamer van 
inbeschuldigingstelling werd gehandhaafd, kan geen miskenning van zijn recht van 
verdediging aanvoeren wegens het vermeende ontbreken van stukken in het hem en zijn 
raadsman ter beschikking gestelde dossier, wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan niet blijkt dat hij voor de kamer van inbeschuldigingstelling de 
volledigheid en onpartijdigheid van het mondeling verslag van de onderzoeksrechter aan 
de raadkamer heeft betwist, noch dat hij hetzij het verhoor van die magistraat m.b.t. de 
stukken die zouden ontbreken, hetzij de voeging van die stukken, hetzij de verdaging van 
de zaak met het oog op de voeging en het onderzoek van die stukken, heeft gevorderd  
(Artikelen 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
22 november 2006 P.2006.1457.F nr. 593 

BEVEL TOT MEDEBRENGING 
Voorwaarde – Verdachte ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. 

Een verdachte is slechts ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin van artikel 3 
Voorlopige Hechteniswet, wanneer hij zich in het onmiddellijk bereik van die rechter 
bevindt, zodat deze die verdachte onverwijld kan verhoren; de omstandigheid dat de 
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onderzoeksrechter zijn bevoegdheid uitoefent over het hele grondgebied van het Rijk doet 
daaraan niets af en is daarvoor geen criterium  
10 oktober 2006 P.2006.1301.N nr. 476 

Verdachte die niet ter beschikking gesteld is van de onderzoeksrechter – Verdachte die 
zich bevindt op een plaats waar de onderzoeksrechter zijn bevoegdheden kan uitoefenen. 

Een verdachte is slechts ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin van artikel 3 
Voorlopige Hechteniswet, wanneer hij zich in het onmiddellijk bereik van die rechter 
bevindt, zodat deze die verdachte onverwijld kan verhoren; de omstandigheid dat de 
onderzoeksrechter zijn bevoegdheid uitoefent over het hele grondgebied van het Rijk doet 
daaraan niets af en is daarvoor geen criterium  
10 oktober 2006 P.2006.1301.N nr. 476 

REGELING VAN DE RECHTSPLEGING 
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Rechtsmiddel – Handhaving van de hechtenis – 
Verwijzing naar de correctionele rechtbank – Afzonderlijke beschikking – Raadkamer. 

De inverdenkinggestelde die naar de correctionele rechtbank wordt verwezen kan geen 
cassatieberoep instellen tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer die beslist 
dat hij aangehouden blijft  (Artikelen 26, § 3, en 31 Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
22 februari 2006 P.2006.0270.F nr. 105 

HOGER BEROEP 
Kamer van inbeschuldigingstelling – Herstel van vormverzuim bij de rechtspleging in 
hoger beroep. 

Bij de handhaving van de voorlopige hechtenis kan het vormverzuim van de verwittiging 
van de verdachte en zijn raadman dat zich bij de raadkamer heeft voorgedaan, worden 
hersteld bij de rechtspleging in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling, 
zodat tevens de miskenning van het recht van verdediging wordt hersteld  (Art. 21, § 2 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 januari 2006 P.2005.1662.N nr. 5 

Afstand. 

De kamer van inbeschuldigingstelling moet uitspraak doen over het hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde binnen vijftien dagen na de verklaring van hoger beroep, onder 
voorbehoud van het uitstel dat aan de verdediging is toegestaan; wanneer de 
inverdenkinggestelde afstand doet van zijn hoger beroep wordt de zaak niet van 
rechtswege door die afstand aan de kamer van inbeschuldigingstelling onttrokken; het 
arrest dat die afstand verleent moet binnen vijftien dagen na de verklaring van hoger 
beroep worden uitgesproken, zoniet wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld  
(Art. 30, § 3, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
8 februari 2006 P.2006.0189.F nr. 84 

Arrest waarbij akte van de afstand wordt verleend. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de afstand binnen de wettelijke 
termijn verleent, heeft dezelfde gevolgen als een arrest dat de voorlopige hechtenis 
handhaaft in de zin van art. 30, § 4, Wet Voorlopige hechtenis en vormt een hechtenistitel 
van één maand vanaf de beslissing  (Art. 30, § 3, tweede lid, en § 4 Wet van 20 juli 1990 
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betreffende de voorlopige hechtenis.) 
8 februari 2006 P.2006.0189.F nr. 84 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Verslag. 

Alleen het openbaar ministerie brengt verslag uit voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling die in hoger beroep uitspraak moet doen inzake de voorlopige 
hechtenis; noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch enige andere wetsbepaling schrijven voor dat 
een lid van de zetel of de onderzoeksrechter verslag uitbrengt  (Art. 30, § 3, eerste lid Wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
28 juni 2006 P.2006.0893.F nr. 364 

Arrest waarbij akte van de afstand wordt verleend – Gevolgen. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat akte verleent van de afstand van 
het hoger beroep van de inverdenkinggestelde binnen de wettelijke termijn heeft dezelfde 
gevolgen als een arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft in de zin van art. 30, § 4, 
Wet Voorlopige Hechtenis en maakt een hechtenistitel van één maand uit, te rekenen 
vanaf de beslissing  (Artikelen 30, §§ 3 en 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
23 augustus 2006 P.2006.1200.F nr. 382 

Gevolgen – Afstand. 

De kamer van inbeschuldigingstelling moet uitspraak doen over het hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde binnen vijftien dagen na de verklaring van hoger beroep, onder 
voorbehoud van het uitstel dat aan de verdediging is toegestaan; wanneer de 
inverdenkinggestelde afstand doet van zijn hoger beroep wordt de zaak niet van 
rechtswege door die afstand aan de kamer van inbeschuldigingstelling onttrokken; het 
arrest dat van die afstand akte verleent moet binnen vijftien dagen na de verklaring van 
hoger beroep worden uitgesproken, zoniet wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid 
gesteld  (Art. 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
23 augustus 2006 P.2006.1200.F nr. 382 

Niet–correctionaliseerbare misdaden – Verzoekschrift tot invrijheidstelling – Termijn om 
het verzoekschrift in te dienen – Arrest dat drie maanden geldig is – Aanvang – 
Handhaving. 

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een arrest heeft gewezen dat de voorlopige 
hechtenis voor drie maanden handhaaft, moet het verzoekschrift tot invrijheidstelling 
binnen de termijn van vijf dagen vóór de termijn van één of twee maanden te rekenen van 
die beschikking, worden ingediend. (Art. 22bis, tweede lid Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis.) 
27 september 2006 P.2006.1269.F nr. 444 

CASSATIEBEROEP 
Ontvankelijkheid – Handhaving van de hechtenis – Verwijzing naar de correctionele 
rechtbank – Afzonderlijke beschikking – Regeling van de rechtspleging – Cassatieberoep 
– Raadkamer. 

De inverdenkinggestelde die naar de correctionele rechtbank wordt verwezen kan geen 
cassatieberoep instellen tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer die beslist 
dat hij aangehouden blijft  (Artikelen 26, § 3, en 31 Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
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22 februari 2006 P.2006.0270.F nr. 105 

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
Samenstelling – Wettigheid – Cumulatie van ambten – Hof van beroep – Raadsheer die 
als lid van de K.I., op grond van artikelen 235ter en 235quater Sv. heeft  – Artikel 292, 
Ger.W.. 

Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek vindt geen toepassing in het geval dat een magistraat, 
nadat hij voordien in dezelfde zaak, als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, over 
de regelmatigheid van de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden op grond van art. 
235 ter en 235 quater Wetboek van Strafvordering heeft geoordeeld, als lid van de 
correctionele kamer uitspraak moet doen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling. 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

GEVANGENNEMING 
Ontvankelijkheid – Cassatieberoep na het eindarrest – Cassatieberoep tegen de beslissing 
tot gevangenneming. 

Na het eindarrest van het hof van assisen staat geen cassatieberoep open tegen de 
beslissing van het arrest van verwijzing dat betrekking heeft op de gevangenneming  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

VONNISGERECHT 
Toepasselijkheid – Onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over een verzoek tot 
invrijheidstelling – Artikel 14.3, E.V.R.M.. 

De artikelen 6.1, E.V.R.M. en 14.3, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling  
(Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend 
te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 27 Wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Toepasselijkheid – Onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over een verzoek tot 
invrijheidstelling – Artikel 6.1 E.V.R.M.. 

De artikelen 6.1, E.V.R.M. en 14.3, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling  
(Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend 
te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 27 Wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Uitgewezen veroordeelde die verzet heeft gedaan – Beoordeling – Redelijke termijn – 
Verzoek tot invrijheidstelling – Artikel 5.3 E.V.R.M.. 

Het rechtscollege waarbij een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is gemaakt dat is 
neergelegd door een uitgewezen veroordeelde die verzet doet tegen zijn veroordeling, kan 
de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3, E.V.R.M. is bepaald alleen toetsen 
aan de hechtenis die op Belgisch grondgebied is ondergaan sinds de aflevering van de titel 
waarop zij is gegrond; bijgevolg dient het alleen acht te slaan op de rechtspleging waarop 
de hechtenis van de beklaagde of de beschuldigde is gegrond en die volgt op zijn 
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veroordeling  (Art. 27, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis; Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden.) 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Houding van de opgesloten persoon – Beoordeling – Redelijke termijn – Verzoek tot 
invrijheidstelling – Artikel 5.3 E.V.R.M.. 

De rechter die beslist dat de redelijke termijn als bepaald in art. 5.3, E.V.R.M., niet is 
overschreden, moet daarbij niet noodzakelijk uitspraak doen over "de houding" van de 
opgesloten persoon. 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Ontvankelijkheid – Onmiddellijke aanhouding – Niet aangehouden beklaagde – Bestreden 
beslissing verklaart het verzoek niet–ontvankelijk – Verzoek tot invrijheidstelling – 
Onmiddellijk cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is het onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest dat slechts een 
verzoek tot invrijheidstelling van een beklaagde die niet van zijn vrijheid werd beroofd, 
niet ontvankelijk verklaart  (Artikelen 27, § 2, en 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis.) 
13 december 2006 P.2006.1353.F nr. 647 

ALLERLEI 
Voorlopige hechtenis – Artikel 5 – Toezicht – Uitlevering – Redelijke termijn – Artikel 5.3 
– Verdrag Rechten van de Mens. 

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen in zake voorlopige hechtenis moeten alleen 
toezicht uitoefenen op de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3 van het 
Verdrag is gewaarborgd, voor de voorlopige hechtenis die op Belgisch grondgebied is 
ondergaan sinds de aflevering van de titel waarop zij is gegrond. 
8 maart 2006 P.2006.0341.F nr. 138 

VOORRECHT VAN RECHTSMACHT 
Bepalingen van het Wetboek van Strafvordering – Procedure–en bevoegdheidsregels – 
Voorwerp. 

De artikelen 479 e.v., Sv., bepalen de procedure– en bevoegdheidsregels voor de 
vervolgingen tegen een persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet en voeren geen 
stelsel van voorafgaand verlof in. (Art. 31 Grondwet 1994.) 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Vooronderzoek en onderzoek in strafzaken – Rechten van het slachtoffer. 

De toepassing van de bijzondere bevoegdheids– en procedureregels die bij de artikelen 
479 e.v., Sv. zijn bepaald ontneemt het slachtoffer niet het recht om correct en 
gewetensvol te worden bejegend, in het bijzonder door terbeschikkingstelling van de 
nodige informatie, noch het recht om de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor 
dezelfde rechter te vervolgen, noch het recht om de hoedanigheid van benadeelde persoon 
te verkrijgen, noch het recht om de bevoegde onderzoeksmagistraat om inzage van het 
dossier te verzoeken, noch het recht om die magistraat te verzoeken een bijkomende 
onderzoekshandeling te verrichten, noch ten slotte het recht om zich bij hem burgerlijke 
partij te stellen. (Artikelen 3bis en 5bis Voorafgaande titel van het Wetboek van 
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Strafvordering; Artikelen 61ter, 61quinquies, en 63 Wetboek van Strafvordering.) 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Op gang brengen van de strafvordering – Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke 
partijstelling tegen de personen die geen voorrecht van rechtsmacht genieten – 
Onderzoek in strafzaken. 

De partij die beweert te zijn benadeeld behoudt het recht om, na bekendmaking in handen 
van de procureur–generaal van haar grieven tegen de persoon die voorrecht van 
rechtsmacht geniet, zich burgerlijke partij te stellen bij een onderzoeksrechter uitsluitend 
tegen de andere betrokken personen, die van geen voorrecht van rechtsmacht genieten. 
(Art. 63 Wetboek van Strafvordering.) 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Op gang brengen van de strafvordering – Gelijkheid en niet–discriminatie – Rechten van 
het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht. 

Het slachtoffer heeft niet het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen een 
persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet; die beperking die de benadeelde partij 
wordt opgelegd schendt de artikelen 10 en 11, G.W. niet  
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Artikelen 485 en 486 Sv. – Begrip – Incidentele aangifte. 

Incidentele aangifte die rechtstreeks voor het Hof van Cassatie in een ervoor aanhangige 
zaak kan worden gedaan, is deze bepaald in artikel 486, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering voor misdaden gepleegd door de gerechten en personen vermeld in artikel 
485 van hetzelfde wetboek  
12 december 2006 P.2006.1352.N nr. 644 

Uitspraak door het Hof van Cassatie in raadkamer – Artikel 493, Sv. – Incidentele 
aangifte. 

De kamer die van een zaak die bij het Hof van Cassatie aanhangig is, kennis heeft, 
oordeelt in raadkamer over de aangifte die incidenteel gedaan wordt in die zaak  
12 december 2006 P.2006.1352.N nr. 644 

Artikelen 485 en 486 Sv. – Begrip – Incidentele aangifte. 

Overeenkomstig artikel 485 Wetboek van Strafvordering betreft de incidentele aangifte 
bepaald in artikel 486, tweede lid, van hetzelfde wetboek, enkel de misdaden gepleegd in 
de uitoefening van het ambt, die ten laste gelegd worden hetzij aan een gehele rechtbank 
van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van koophandel, hetzij individueel aan 
een of meer leden van de hoven van beroep en aan de procureurs–generaal en substituten 
bij de hoven  
12 december 2006 P.2006.1352.N nr. 644 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 

ALGEMEEN 
Vereffening – Beginsel van gelijkheid van de schuldeisers – Handelsvennootschappen. 

Bij vereffening van een handelsvennootschap staat het in artikel 184 van de Venn. W. 
vervatte beginsel van gelijkheid onder de schuldeisers eraan in de weg dat andere 
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schuldeisers dan die waarvan de schuldvordering door een bijzonder voorrecht of een 
zakelijke zekerheid is gewaarborgd, individueel daden van uitvoering of van bewaring 
stellen waardoor de rechten van de andere schuldeisers kunnen worden geschaad  (Art. 
184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen.) 
22 september 2006 C.2004.0511.N nr. 431 

Vereffening – Overdracht van een geheel van goederen of een handelszaak – Toepassing 
van artikel 442bis, § 1, WIB92– Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van de 
schatkist – Handelsvennootschappen – Inkomstenbelastingen. 

Artikel 442bis, § 1, van het WIB92is ook toepasselijk indien een in die wetsbepaling 
bedoeld geheel van goederen of een handelszaak wordt overgedragen door de vereffenaar 
van de belastingplichtige vennootschap zodat die overdracht tijdelijk niet aan de 
ontvangers van de belastingen kan worden tegengeworpen, en deze laatste ook de 
overgedragen goederen kunnen in beslag nemen voor de invordering van de door de 
overdrager verschuldigde belastingen. Dit beslag kan er evenwel niet toe leiden dat, bij 
samenloop, de ontvanger als algemeen bevoorrechte schuldeiser, op de door een 
vereffenaar overgedragen handelszaak die wat de ontvanger betreft nog steeds deel 
uitmaakt van het vermogen van de schuldenaar, uitsluitende rechten zou kunnen 
uitoefenen op die handelszaak of op haar tegenwaarde. (Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 
houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen; Art. 442bis, § 1 
WIB92.) 
22 september 2006 C.2004.0511.N nr. 431 

BIJZONDER VOORRECHT 
Roerende goederen – Eigendomsoverdracht – Beding van opschorting tot de volledige 
betaling van de prijs – Faillissement van de koper – Verkoop – Terugvordering. 

Wanneer, in geval van verkoop van roerende goederen, in de algemene 
verkoopvoorwaarden die op de factuur vermeld staan een beding tot opschorting van 
eigendomsoverdracht tot de volledige betaling van de prijs opgenomen wordt, is niet 
vereist dat dit beding door de schuldenaar schriftelijk aanvaard wordt opdat het na zijn 
faillissement uitwerking kan hebben. (Art. 101 Wet 8 aug. 1997.) 
25 september 2006 C.2005.0554.F nr. 434 

HYPOTHEKEN 
Inschrijving – Doorhaling of vermindering – Last tot doorhaling of vermindering. 

De last tot doorhaling of vermindering van een hypothecaire inschrijving moet eenduidig 
blijken uit de tekst van de voorgelegde akte of het vonnis zonder dat de 
hypotheekbewaarder gehouden is tot enige interpretatie of tot de beoordeling van de 
vervulling van de voorwaarde waaraan de doorhaling of vermindering is verbonden; een 
vonnis moet derhalve uitdrukkelijk de doorhaling van de inschrijving bevelen  (Artikelen 
92 en 93 Hypotheekwet van 16 dec. 1851.) 
30 maart 2006 C.2004.0388.N nr. 182 

Aard – Schip – Averijregeling – Hypothecaire schuldeiser – Rechten. 

Artikel 34, tweede lid, van de Zeewet raakt de openbare orde niet, zodat de hypothecaire 
schuldeiser kan bedingen dat de verzekeringsvergoeding hem rechtstreeks dient te worden 
uitgekeerd. 
29 september 2006 C.2005.0043.N nr. 451 
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VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 
Cassatieberoep – Herroeping. 

Het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen een beslissing tot herroeping van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling moet binnen vijftien vrije dagen worden ingesteld na de 
dag waarop hem de beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling ter kennis is gebracht, hetzij bij aangetekende brief, hetzij, indien de 
betrokkene van zijn vrijheid is beroofd, door afgifte van een afschrift van de beslissing 
door de directeur van de strafinrichting  (Art. 373 Wetboek van Strafvordering; Art. 10, § 
5, eerste lid Wet 5 maart 1998.) 
14 maart 2006 P.2005.1671.N nr. 149 

Cassatieberoep – Beslissing tot herroeping – Termijn – Aanvang – Commissie voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Wanneer het cassatieberoep gericht is tegen een beslissing tot herroeping van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, begint de termijn van vijftien dagen, die bij artikel 373, 
Sv. is bepaald, ten aanzien van de veroordeelde te lopen vanaf de dag waarop de 
beslissing van de commissie hem ter kennis werd gebracht volgens één van de twee 
wijzen die bij artikel 10, § 5, eerste lid, van de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 
zijn bepaald, naargelang betrokkene al dan niet van zijn vrijheid is beroofd  
8 november 2006 P.2006.1197.F nr. 548 

Wet 5 maart 1998 – Personeelscollege – Artikel 3, § 1 – Onderzoek van de voorwaarden 
voor de voorwaardelijke invrijheidstelling – Termijn – Sanctie – Overschrijding. 

De termijn binnen welke het personeelscollege, nadat de veroordeelde is gehoord, moet 
onderzoeken of hij de voorwaarden vervult waarvan artikel 2, Wet Voorwaardelijke 
Invrijheidstelling zijn vrijlating doet afhangen, is niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid en is geen substantieel vormvereiste van de rechtspleging tot het verkrijgen van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling; overschrijding van die termijn leidt bijgevolg niet 
tot vernietiging van een beslissing die een verzoek tot toekenning van die gunstmaatregel 
verwerpt  (Art. 3, § 1, eerste lid Wet 5 maart 1998.) 
22 november 2006 P.2006.1272.F nr. 592 

VORDERING IN RECHTE 
Rechtsvordering – Belang. 

De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering tot vergoeding leiden als 
het om een rechtmatig belang gaat  (Art. 17 Gerechtelijk Wetboek.) 
2 maart 2006 C.2005.0061.N nr. 120 

Onderwerp – Bedongen interesten – Verlaging – Burgerlijke zaken – Gevolgen. 

Door te beslissen de gevorderde bedongen interesten te verlagen tot de wettelijke 
rentevoet wijzigt de rechter het onderwerp van de vordering  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk 
Wetboek.) 
31 maart 2006 C.2004.0257.F nr. 187 

Huur van goederen – Minnelijke schikking – Rechtsvordering inzake pacht en inzake het 
recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen – Voorwaarden – 
Pacht. 

Als een rechtsvordering inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten gunste van de 
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huurders van landeigendommen moet worden aangemerkt, de vordering waarvan het 
voorwerp de toepassing betreft van de rechtsregels met betrekking tot de pacht dan wel 
het recht van voorkoop dat in geval van vervreemding van een landeigendom toekomt aan 
de pachter ervan. (Art. 1345, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0181.N nr. 190 

Huur van goederen – Minnelijke schikking – Voorwerp van de rechtsvordering – 
Oplossing van een geschil – Toepassing van de rechtsregels die de pacht van voorkoop 
beheersen – Voorwaarden – Pacht. 

De enkele omstandigheid dat de oplossing van een geschil te vinden is in de rechtsregels 
die de pacht van voorkoop beheersen, heeft niet tot noodzakelijk gevolg dat de vordering 
waarin gevraagd wordt dat geschil te beslechten, moet worden aangemerkt als een 
rechtsvordering inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten gunste van de huurders 
van landeigendommen. (Art. 1345, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0181.N nr. 190 

Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Vordering tegen beiden – Burgerlijke 
zaken – Aannemingsovereenkomst. 

De bouwheer die zowel de aannemer als de architect aansprakelijk wil stellen voor het 
geheel of gedeeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de 
constructie of de ongeschiktheid van de grond, dient voor het verstrijken van de tienjarige 
termijn een vordering in te stellen tegen zowel de aannemer als de architect  (Artikelen 
1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Binnen de tienjarige termijn ingestelde 
vordering – Burgerlijke zaken – Aannemingsovereenkomst. 

Een binnen de tienjarige termijn ingestelde aansprakelijkheidsvordering tegen de 
aannemer en de architect onttrekt aan het verval ook de vordering ingesteld op grond van 
nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde gebrek en van eenzelfde 
contractuele tekortkoming in de conceptie of uitvoering, mits uit de tijdig ingestelde 
vordering blijkt wat zij omvat  (Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 
1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

VREDERECHTER 
Ontzegeling – Bevoegdheid. 

De vrederechter is enkel bevoegd om tot ontzegeling over te gaan in de gevallen dat hij 
bevoegd is om tot verzegeling over te gaan. (Artikelen 597, 1148, 1151 en 1167 
Gerechtelijk Wetboek.) 
2 februari 2006 C.2004.0495.N nr. 67 

Wederzijdse vorderingen tot echtscheiding – Provisionele uitkering – Vordering ingesteld 
na de ontbinding van het huwelijk – Bestaan van een andere hangende vordering tot 
echtscheiding – Bevoegdheid – Echtscheidingsprocedure. 

Alleen de vrederechter is bevoegd om, na de ontbinding van het huwelijk door een in 
kracht van gewijsde getreden vonnis dat de echtscheiding uitspreekt op vordering van een 
van de echtgenoten, kennis te nemen van een vordering tot het verkrijgen van een 
provisionele uitkering overeenkomstig artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek of de 
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afschaffing of wijziging van een reeds voordien toegekende provisionele uitkering als 
voorlopige maatregel, ook al is de vordering tot echtscheiding van de andere echtgenoot 
hangende  (Artikelen 591, 7°, en 1280, eerste en achtste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 
301 Burgerlijk Wetboek.) 
15 september 2006 C.2005.0273.N nr. 418 

VREEMDELINGEN 
Subjectief recht – Aanvraag – Gebonden bevoegdheid – Vreemdeling toegelaten om te 
verblijven – Vreemde echtgenoot – Verblijf van meer dan drie maanden – Afwezigheid – 
Minister – Discretionaire bevoegdheid – Beslissing. 

Wanneer de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, of zijn gemachtigde, uitspraak doet over 
een aanvraag tot toelating om meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, ingediend 
door een vreemdeling die de echtgenoot is van een tot een verblijf in het Rijk toegelaten 
of gemachtigde vreemdeling of van een tot vestiging aldaar gemachtigde vreemdeling, 
heeft hij geen volledig gebonden bevoegdheid maar beschikt hij over een 
beoordelingsmarge; de echtgenoot–eiser beschikt bijgevolg niet over een subjectief recht 
op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk  (Artikelen 2, 3, 10, eerste lid, 4°, 
11 en 12bis Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
16 januari 2006 C.2005.0057.F nr. 37 

Administratieve geldboete – Wettigheid – Toetsing door de rechter – Luchtvervoerder. 

De rechter bij wie een beroep aanhangig wordt gemaakt van de luchtvervoerder tegen een 
hem op grond van artikel 74/4bis, § 1, van de Vreemdelingenwet opgelegde 
administratieve geldboete, mag de wettigheid van deze sanctie onderzoeken en in het 
bijzonder nagaan of de feitelijke en de wettelijke voorwaarden vervuld zijn en of ze 
overeenstemt met de wettelijke voorschriften; hij mag inzonderheid nagaan of ze 
evenredig is, zonder dat hij om loutere redenen van opportuniteit of billijkheid de 
administratieve geldboete mag kwijtschelden  (Art. 74/4bis, § 1, eerste lid en § 5 Wet van 
15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen.) 
16 februari 2006 C.2004.0094.N nr. 97 

Rechtspleging – Beroep bij de rechterlijke macht – Advies van het openbaar ministerie – 
Motiveringsverplichting van de rechter – Afwijkende beslissing van de rechter – Artikel 
72, Vreemdelingenwet – Maatregel van vrijheidsberoving – Vreemdelingenwet. 

De rechter die het advies dat uitgebracht wordt door het openbaar ministerie, in de zaken 
bedoeld onder hoofdstuk V Vreemdelingenwet, wanneer de vreemdeling beroep instelt 
tegen de beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken tot vrijheidsberoving, niet 
volgt is niet verplicht daartoe de redenen op te geven  
4 april 2006 P.2006.0396.N nr. 199 

Aard – Bewijsstukken – Regularisatie van verblijf – Regularisatiecommissie – Onwettig 
binnenkomen of verblijf in het Rijk. 

De bewijsstukken die een aanvrager volgens artikel 9 van de wet van 22 december 1999 
betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen 
verblijvend op het grondgebied van het Rijk moet overleggen aan de 
regularisatiecommissie, zijn geen geschriften die slechts bewijswaarde hebben nadat ze 
door de commissie worden aanvaard. (Artikelen 193, 196, 213, en 214 Strafwetboek; Art. 
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9 Wet 22 dec. 1999.) 
18 april 2006 P.2006.0010.N nr. 216 

Redenen van de hulp of bijstand – Hulp of bijstand die geen aanleiding kan geven tot 
strafrechtelijke vervolging – Toepassingsgebied – Onwettig binnenkomen of verblijf in het 
Rijk – Misdrijf van hulp en bijstand aan de vreemdeling. 

De hulp of bijstand aan vreemdelingen om niet–economische en niet–criminele redenen, 
zoals omschreven in artikel 77, tweede lid, Vreemdelingenwet en die geen aanleiding kan 
geven tot strafrechtelijke vervolging, betreft alleen de hulp of bijstand omschreven in dat 
artikel  (Art. 77 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
18 april 2006 P.2006.0010.N nr. 216 

Kandidaat politiek–vluchteling – Verklaring van de kandidaat – Taal van het onderzoek – 
Andere taal – Daaropvolgende beslissingen – Maatregel van vrijheidsberoving – 
Beslissing. 

Krachtens art. 51–4, § 1, tweede lid, Vreemdelingenwet, moet de taal van het onderzoek 
van de verklaring van de kandidaat politiek–vluchteling tevens de taal van de beslissing 
zijn waartoe het aanleiding geeft alsmede die van de eventuele daaropvolgende 
beslissingen tot verwijdering van het grondgebied; uit die bepaling volgt evenwel niet dat 
het niet–gebruik van die taal in de vrijheidsbenemende maatregel de nietigheid van die 
maatregel meebrengt  (Art. 51–4, § 1, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen.) 
26 april 2006 P.2006.0417.F nr. 242 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Zaken welke gediend 
hebben tot het plegen van het misdrijf – Voorwaarde van eigendom – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Het art. 433terdecies Sw., dat art. 77bis, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis vervangt, bepaalt 
dat zelfs ingeval de zaken waarop zij betrekking heeft niet het eigendom van de 
veroordeelde zijn, de bijzondere verbeurdverklaring die bij art. 42, 1°, van het voormelde 
wetboek is voorgeschreven toepasselijk is op diegenen die misbruik maken van 
andermans bijzonder kwetsbare positie door de verkoop, verhuur of terbeschikkingstelling 
van goederen met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren; die bepaling heeft 
alleen de verplichting om de voormelde straf van verbeurdverklaring uit te spreken 
uitgebreid tot de zaken die niet het eigendom zijn van de veroordeelde, zonder afbreuk te 
doen aan de rechten van derden  
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Wanneer de rechter de verplichte verbeurdverklaring oplegt die bij de artikelen 42, 1°, en 
433terdecies Sw. is voorgeschreven nadat hij heeft vastgesteld dat de voorwaarden die 
door die bepalingen zijn vastgesteld vervuld zijn, moet noch mag hij de oplegging van die 
straf verbinden aan een afweging van de eigendomsbelangen tegenover de 
noodwendigheden van openbaar nut. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Zaken welke gediend 
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hebben tot het plegen van het misdrijf – Voorwaarde van eigendom – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Het vroegere art. 77bis, § 5, Vreemdelingenwet, dat de rechter de mogelijkheid gaf om de 
zaken welke gediend hadden tot het plegen van het misdrijf verbeurd te verklaren, 
inzonderheid de onroerende goederen bedoeld in § 1bis van het voormelde artikel, als 
deze niet het eigendom van de veroordeelde zijn, had niet tot gevolg dat de 
verbeurdverklaring van die zaken facultatief werd wanneer zij het eigendom van de 
veroordeelde waren  
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Beroep bij de rechterlijke macht – Administratieve maatregel van vrijheidsberoving. 

Alleen de vreemdeling jegens wie één van de in art. 71, Vreemdelingenwet, bedoelde 
vrijheidsberovende maatregelen wordt genomen, kan tegen die maatregel het in dat art. 
bedoelde beroep instellen; het beroep dat ingesteld wordt in naam van de minderjarige, 
die om humanitaire redenen bij haar moeder mag verblijven die in uitvoering van de 
voormelde wet van haar vrijheid is beroofd, is zonder voorwerp en bijgevolg niet 
ontvankelijk, aangezien die minderjarige niet zelf het voorwerp van de vrijheidsberovende 
maatregel is  (Artikelen 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
24 mei 2006 P.2006.0593.F nr. 289 

Beroep bij de rechterlijke macht – Verplichting – Beslissing tot handhaving – 
Administratieve maatregel van vrijheidsberoving – Bepalingen betreffende de regels van 
de rechtspleging – Onderzoeksgerechten – Vermeldingen. 

Geen enkele bepaling van de Wet Voorlopige Hechtenis, waarnaar art. 72, vierde lid, 
Vreemdelingenwet, verwijst, noch enige andere wettelijke bepaling, verplicht de 
onderzoeksgerechten om in hun beslissingen de bepalingen te vermelden die, met 
uitzondering van die van de Taalwet Gerechtszaken waarvan het verzuim evenwel niet tot 
nietigheid leidt  (Art. 72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
24 mei 2006 P.2006.0593.F nr. 289 

Beroep bij de rechterlijke macht – Administratieve maatregel van vrijheidsberoving – 
Handhaving – Onderzoeksgerechten – Toepassing – Artikel 149, Gw. (1994). 

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de 
handhaving van de administratieve maatregel van vrijheidsberoving die tegen een 
vreemdeling is genomen  (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen.) 
24 mei 2006 P.2006.0593.F nr. 289 

Vrijheidsberoving – Opdracht – Toetsing van de wettigheid – Motivering – Hof van 
Cassatie – Maatregel tot verwijdering. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat beslist dat de maatregel van 
vrijheidsberoving en de maatregel tot verwijdering van het grondgebied, afdoende met 
redenen zijn omkleed, zonder te preciseren of er uitspraak werd gedaan over de aanvraag 
tot verblijfsvergunning van de vreemdeling vooraleer hem het bevel om het grondgebied 
te verlaten werd betekend, belet het Hof om op die beslissing de wettigheidscontrole uit te 
oefenen die het is toevertrouwd  (Art. 72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
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vreemdelingen.) 
23 augustus 2006 P.2006.1068.F nr. 381 

Veroordeling – Tewerkstelling van een buitenlandse werknemer zonder toelating van de 
minister van Werkgelegenheid en Arbeid – Buitenlandse werknemer in het bezit van een 
inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister – Vervolging van de werkgever – 
Motivering. 

De buitenlandse onderdanen die gemachtigd of toegelaten werden om onbeperkt te 
verblijven met toepassing van de Vreemdelingenwet of van de Regularisatiewet, zijn 
vrijgesteld van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart; uit de loutere 
vermelding op de keerzijde van het inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister, dat 
dit stuk geen uitoefening van een winstgevende activiteit toestaat, kan niet worden 
afgeleid dat de vreemdeling die de drager ervan is, niet is vrijgesteld van de verplichting 
tot het verkrijgen van een arbeidskaart. (Artikelen 12, eerste lid, en 13, eerste lid Wet van 
15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen; Art. 2, 3°, b) K.B. 9 juni 1999 houdende uitvoering wet 
30 april 1999, gewijzigd bij K.B. 6 feb. 2003.) 
13 september 2006 P.2006.0583.F nr. 412 

Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Rechtsmiddel – Weigering van 
verblijf – Middel dat op een veronderstelling berust – Verwerping – Onderzoeksgerechten 
– Maatregel van vrijheidsberoving. 

Het middel waarbij de vreemdeling, waartegen een bevel om het grondgebied te verlaten 
is uitgevaardigd met een beslissing tot terugleiding naar de grens en een daartoe genomen 
maatregel van vrijheidsberoving, en die tegen de voormelde maatregel van 
vrijheidsberoving hoger beroep voor een rechtscollege heeft ingesteld, aanvoert dat hij 
zich burgerlijke partij heeft gesteld tegen de politiemensen die hem hebben aangehouden 
en dat die rechtspleging zijn verwijdering onmogelijk maakt, is niet ontvankelijk omdat 
het op de veronderstelling berust dat de hechtenis van eiser hem belet te worden gehoord 
door de rechterlijke overheid die met het onderzoek is belast, en dat die hechtenis zal 
aanhouden tot zijn verwijdering, die zal plaatsvinden vóór het einde van de ingestelde 
procedure  (Artikelen 7, 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
4 oktober 2006 P.2006.1208.F nr. 461 

Rechtsmiddel – Weigering van verblijf – Wettigheidsonderzoek – Artikelen 6.1 en 6.3 
E.V.R.M. – Onderzoeksgerechten – Maatregel van vrijheidsberoving – Omvang. 

Het wettigheidsonderzoek waartoe de onderzoeksgerechten verplicht zijn, waarbij het 
beroep aanhangig is gemaakt van een vreemdeling die op grond van art. 7, eerste tot derde 
lid, Vreemdelingenwet van zijn vrijheid is beroofd, houdt niet in dat onderzocht moet 
worden of de ministeriële beslissing van vrijheidsberoving verenigbaar is met de artikelen 
6.1 en 6.3 E.V.R.M. (Artikelen 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 7, eerste tot derde lid, 71 
en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
4 oktober 2006 P.2006.1208.F nr. 461 

Bevel om het grondgebied te verlaten – Uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten 
– Maatschappelijke dienstverlening – Begrip – Beroep bij de Raad van State. 

De vernietiging van het woord "uitvoerbaar" in het derde en vierde lid van artikel 57, § 2, 
O.C.M.W.–wet, in zijn versie na de wet van 15 juli 1996, heeft tot gevolg dat die bepaling 
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zo moet worden uitgelegd dat ze niet van toepassing is op de vreemdeling die gevraagd 
heeft om als vluchteling te worden erkend, wiens aanvraag is afgewezen en die het bevel 
ontvangen heeft om het grondgebied te verlaten, zolang de beroepen die hij voor de Raad 
van State heeft ingesteld tegen de beslissing van de commissaris–generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen of tegen de beslissing van de vaste beroepscommissie voor 
vluchtelingen niet zijn berecht; in die niet–toepassing is de reglementaire termijn 
inbegrepen waarover de vreemdeling beschikt om die beroepen voor de Raad van State in 
te stellen  (Art. 1 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; Artikelen 10, 11, 23, en 191 Grondwet 1994; Art. 20 K.B. 9 juli 
2000.) 
23 oktober 2006 S.2005.0090.F nr. 503 

Regularisatieaanvraag – Wet 22 dec. 1999 – Verbod van elke maatregel tot verwijdering 
– Steunverlening – Maatschappelijk welzijn – Omvang. 

De vreemdeling die een regularisatieaanvraag op grond van de wet van 22 december 1999 
indient, mag krachtens de wet op het grondgebied van het Koninkrijk verblijven; wat de 
hem te verlenen steun betreft, kan hij, zolang over zijn aanvraag niet is beslist, dus niet 
beschouwd worden als een persoon die illegaal in het Rijk verblijft in de zin van artikel 
57, § 2, O.C.M.W.–wet  (Art. 191 Grondwet 1994; Artikelen 1 en 57, §§ 1 en 2, eerste lid 
Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; Artikelen 2 en 14 Wet 22 dec. 1999.) 
23 oktober 2006 S.2005.0042.F nr. 502 

Verplichting – Overeenkomst van 10 juli 1990 ter uitvoering van het Schengenakkoord 
van 14 juni 1985 – Frans staatsburger – Bij zich hebben en tonen van titels en 
documenten – Gevolg – Vreemdelingenwet. 

De afschaffing van de personencontroles aan de binnengrenzen van de Staten die de 
Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Schengenakkoord van 14 juni 1985 
hebben ondertekend en goedgekeurd, doet geen afbreuk, noch aan de uitoefening van de 
politiebevoegdheden door de daartoe bevoegde autoriteiten van een 
Overeenkomstsluitende partij binnen haar gehele grondgebied, noch aan krachtens de 
wetgeving van de Partij geldende verplichtingen houder te zijn van titels en documenten 
of om deze bij zich te hebben en te tonen. (Art. 2.3 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter 
uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985.) 
15 november 2006 P.2006.1252.F nr. 565 

VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING 
Door de eigenaar wederrechtelijk uitgevoerde werken – Instandhouding van de illegale 
werken – Verplichting van de vruchtgebruiker van de illegale werken – Onroerend goed – 
Vruchtgebruik. 

Het misdrijf van instandhouding bestaat in het schuldig verzuim om aan het bestaan van 
wederrechtelijk uitgevoerde werken een einde te maken en alleen degene die over het 
onroerend goed zeggenschap heeft kan aan dit verzuim schuld hebben; uit de 
omstandigheid dat alleen de vruchtgebruiker geniet van de zaak, mits deze te 
onderhouden, volgt dat, ongeacht de beperkingen die hij ondergaat in de uitoefening van 
zijn zakelijk recht doordat hij over de illegale werken niet kan beschikken, hij krachtens 
zijn recht zeggenschap heeft over de zaak en het nodige moet doen om aan de illegale 
toestand een einde te stellen of te doen stellen  (Artikelen 544 en 578 Burgerlijk 
Wetboek.) 
21 februari 2006 P.2005.1388.N nr. 101 
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WAPENS 
Europees Antiterrorismeverdrag – Strafbare feiten gepleegd met gebruikmaking van 
automatische vuurwapens – Automatische vuurwapens. 

Nu de strafbare feiten als bedoeld in artikel 1, e), Europees Antiterrorismeverdrag, het 
gebruik van vuurwapens omvatten waarmee ten minste automatisch kan worden herladen, 
hebben de bewoordingen "automatische vuurwapens" in voornoemd verdrag een 
algemene draagwijdte en maken ze geen onderscheid tussen volautomatische en semi–
automatische vuurwapens  
voetnoot 27) ( Art. 1, e) Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, opgemaakt te 
Straatsburg op 27 jan. 1977.) 
27 juni 2006 P.2005.1491.N nr. 359 

WEGEN 
Aard – Elektrische energie – Verplaatsing – Kostenregeling – Beheerder openbaar 
domein – Vergunninghouder – Betaling van de kosten tot het verplaatsen – Miskenning 
van wetsbepalingen – Elektriciteitsleidingen – Weigering. 

Artikel 13, derde lid van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening bepaalt 
slechts ten laste van wie de kosten zijn, wanneer de Staat, de provinciën of de gemeenten 
hun recht tot wijziging van de leidingen en tot uitvoering van de werken die daarmee 
verband houden uitoefenen, zodat het niet betalen van de kosten van de verplaatsing geen 
strafrechtelijk gesanctioneerde "overtreding van de wet" uitmaakt  (Artikelen 13, derde lid 
en 24, eerste lid Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening.) 
2 februari 2006 C.2005.0164.N nr. 70 

WEGVERKEER 

WEGVERKEERSWET 
Uitstel – Aard van de maatregel – Vervallenverklaring van het recht om een voertuig te 
besturen – Herstel – Artikel 38, § 3 – Verplichting de opgelegde onderzoeken te 
ondergaan. 

De verplichting om te slagen in de geneeskundige en psychologische onderzoeken 
alvorens in het recht tot sturen te worden hersteld, is geen bijkomende straf maar een 
beveiligingsmaatregel waarop uitstel niet toepasselijk is  (Art. 38, § 3 Wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.) 
1 maart 2006 P.2005.1263.F nr. 114 

Herhaling – Strafbare alcoholopname en dronkenschap – Gebruik van andere stoffen die 
de rijvaardigheid beïnvloeden – Onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel – 
Weggebruiker – Veroordeling tegelijkertijd – Betekenis. 

Artikel 38, § 2, vijfde en zesde lid, Wegverkeerswet dat bepaalt dat indien de rechter 
tegelijkertijd veroordeelt wegens een overtreding van artikel 420bis van het Strafwetboek 
en wegens een overtreding van de artikelen 36 of 37bis, § 2, Wegverkeerswet, het verval 
van het recht tot sturen zal worden uitgesproken voor een periode van tenminste 6 
maanden en het herstel in het recht tot sturen afhankelijk is van het slagen voor de vier 
examens en onderzoeken bepaalt in artikel 38, § 3, eerste lid, Wegverkeerswet, betekent 
dat het bedoelde rijverbod slechts kan worden opgelegd indien de rechter wegens de 
overtreding van die inbreuken slechts één straf uitspreekt. (Art. 420bis Strafwetboek; Art. 
38, § 2, vijfde en zesde lid, en § 3, eerste lid Wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.) 
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7 maart 2006 P.2006.0094.N nr. 131 

Overtreding – Artikel 29, § 1, derde lid – Categorieën – Non–discriminatie. 

De bepalingen van de artikelen 29, § 1, derde lid, Wegverkeerswet en 2, K.B. 22 dec. 
2003 voorzien in geen verschillende behandeling van de rechtzoekenden. (Art. 29 Wetten 
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968; Art. 2 K.B. 22 dec. 2003.) 
8 maart 2006 P.2005.1556.F nr. 135 

Processen–verbaal – Materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch werkende 
toestellen worden  – Bijzondere wettelijke bewijswaarde – Bevoegd persoon – 
Voorafgaande opleiding – Voorwaarde – Vaststellingen. 

De bijzondere wettelijke bewijswaarde, zolang het tegendeel niet is bewezen, die de wet 
toekent aan de vaststellingen die, met betrekking tot overtredingen van de 
Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen 
die door bemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, is niet afhankelijk 
van de voorwaarde dat de door de voormelde bevoegde persoon gevolgde opleiding werd 
verstrekt door de afdeling Metrologie van de federale overheidsdienst Economie. (Art. 62, 
eerste en tweede lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Bijlage 2, art. 4 K.B. 11 okt. 1997 betreffende de 
goedkeuring en homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht 
te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar 
uitvoeringsbesluiten.) 
5 april 2006 P.2005.1642.F nr. 201 

Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon – Afschrift – Vraag om 
inlichtingen – Toezending aan de overtreder – Niet–naleving termijn van toezending – 
Termijn van mededeling – Aanvang – Proces–verbaal van vaststelling. 

Wanneer het proces–verbaal van vaststelling buiten de termijn van artikel 62, achtste lid, 
Wegverkeerswet, werd verstuurd en de vraag om inlichtingen hetzij aldus niet gevoegd 
werd bij een tijdig verstuurd proces–verbaal van vaststelling, hetzij mondeling is 
geschied, neemt de termijn van 15 dagen binnen dewelke de mededeling van artikel 67ter, 
tweede en derde lid, Wegverkeerswet moet gebeuren, slechts een aanvang vanaf de datum 
waarop ook de vraag om inlichtingen wordt verstuurd of de vraag om inlichtingen 
mondeling wordt gesteld  (Artikelen 62, achtste lid, en 67ter, tweede en derde lid Wetten 
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968.) 
26 september 2006 P.2006.0572.N nr. 438 

Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon – Afschrift – Niet–naleving van 
de termijn – Toezending aan de overtreder – Proces–verbaal van vaststelling. 

Artikel 67ter, tweede lid, Wegverkeerswet, voorziet geen sanctie in geval het proces–
verbaal van vaststelling buiten de termijn van artikel 62, achtste lid, Wegverkeerswet, 
werd verstuurd. (Artikelen 62, achtste lid, en 67ter, tweede lid Wetten betreffende de 
politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.) 
26 september 2006 P.2006.0572.N nr. 438 

Toezending aan de overtreder – Niet–naleving termijn van toezending – Termijn – 
Proces–verbaal van vaststelling. 

De niet–naleving van de termijn, bepaald door artikel 62, achtste lid, Wegverkeerswet, 



– 421 – 

brengt geen nietigheid mee van het proces–verbaal van vaststelling van de overtreding 
maar enkel dat dit proces–verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verliest en slechts geldt 
als inlichting  (Art. 62, achtste lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.) 
26 september 2006 P.2006.0572.N nr. 438 

Adem– of bloedanalyse – Voorwerp van de meting – Materiële vergissing betreffende 
datum en uur van de meting op het analyseformulier – Verbetering in het proces–verbaal 
van vaststelling – Toepassing. 

De bij wijze van een adem– of bloedanalyse te verrichten meting betreft de 
alcoholconcentratie, niet het tijdstip waarop deze meting geschiedt; een materiële 
vergissing op het analyseformulier wat de datum en het uur betreft kan met een proces–
verbaal worden verbeterd. (Artikelen 34, §§ 1 en 2, 1° Wetten betreffende de politie over 
het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Art. 3.6 van 
bijlage 1 K.B. 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van 
alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht.) 
10 oktober 2006 P.2006.0720.N nr. 474 

Geneeskundig en psychologisch onderzoek – Gedeeltelijk uitstel van de tenuitvoerlegging 
van het verval – Voorwaarden – Dronkenschap – Herstel – Verval van het recht tot 
sturen. 

In geval van overtreding van artikel 35, Wegverkeerswet, moet het herstel in het recht tot 
sturen afhankelijk worden gemaakt van het slagen voor het geneeskundig en 
psychologisch onderzoek, zelfs indien voor de straf van verval van het recht tot sturen 
uitstel van tenuitvoerlegging wordt verleend, voor het gedeelte dat niet door de 
onmiddellijke intrekking wordt gedekt, en de beklaagde bijgevolg geen effectieve straf 
van verval van het recht tot sturen meer moet ondergaan na het tijdstip van het vonnis 
waarbij het verval wordt uitgesproken. (Artikelen 35, 38, § 4, vierde lid, en 41 Wetten 
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968.) 
25 oktober 2006 P.2006.0549.F nr. 512 

Foto – Processen–verbaal – Materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch 
werkende toestellen worden  – Bijzondere wettelijke bewijswaarde – Vaststellingen. 

Artikel 62 Wegverkeerswet bepaalt niet dat de vaststellingen met radartoestellen slechts 
bewijswaarde hebben wanneer tevens een foto van de vastgestelde feiten voorligt. 
12 december 2006 P.2006.1153.N nr. 639 

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01–12–1975 
Verplichting om voorrang te verlenen – Plicht van voorzichtigheid – Onregelmatig 
rijgedrag van de voorranghebbende bestuurder. 

Het onregelmatige rijgedrag van de voorranghebbende bestuurder ontslaat de 
voorrangplichtige geenszins van zijn verplichting dubbel voorzichtig een kruispunt op te 
rijden  (Artikelen 12.2 en 12.3.1, eerste lid K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer.) 
7 maart 2006 P.2005.1629.N nr. 130 



– 422 – 

Verplichting om voorrang te verlenen – Bestuurder die op een regelmatige manier van 
rechts komt. 

Een bestuurder komt slechts regelmatig van rechts wanneer hij bij het oprijden van het 
kruispunt waarop hij normaal voorrang heeft, geen enkele inbreuk op de bestaande 
regelgeving maakt. (Art. 12.3.1, eerste lid K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer.) 
7 maart 2006 P.2005.1629.N nr. 130 

Artikel 35.1.1 – Auto – Veiligheidsgordels en andere bevestigingssystemen – Kind van 
minder dan drie jaar – Wijze van vervoer – Passagier. 

Uit artikel 35.1.1, Wegverkeersreglement, dat onder meer bepaalt dat kinderen van 
minder dan drie jaar moeten vervoerd worden in een voor kinderen, aan hun grootte en 
hun gewicht aangepast goedgekeurd bevestigingssysteem indien de auto daarmee is 
uitgerust en uit artikel 44.2, Wegverkeersreglement, dat bepaalt dat het de bestuurder 
verboden is kinderen van minder dan twaalf jaar voorin plaats te laten nemen in een auto 
tenzij deze vooraan uitgerust is met veiligheidsgordels of met een bevestigingssysteem 
goedgekeurd om vooraan geplaatst te worden, volgt dat kinderen van minder dan drie jaar 
enkel voorin in een auto mogen plaatsnemen wanneer het voertuig vooraan uitgerust is 
met een bevestigingssysteem goedgekeurd om vooraan geplaatst te worden  
21 maart 2006 P.2005.1558.N nr. 163 

Auto – Veiligheidsgordels en andere bevestigingssystemen – Artikel 44.2 – Kind van 
minder dan twaalf jaar – Verplichting van de bestuurder – Passagier. 

Uit artikel 35.1.1, Wegverkeersreglement, dat onder meer bepaalt dat kinderen van 
minder dan drie jaar moeten vervoerd worden in een voor kinderen, aan hun grootte en 
hun gewicht aangepast goedgekeurd bevestigingssysteem indien de auto daarmee is 
uitgerust en uit artikel 44.2, Wegverkeersreglement, dat bepaalt dat het de bestuurder 
verboden is kinderen van minder dan twaalf jaar voorin plaats te laten nemen in een auto 
tenzij deze vooraan uitgerust is met veiligheidsgordels of met een bevestigingssysteem 
goedgekeurd om vooraan geplaatst te worden, volgt dat kinderen van minder dan drie jaar 
enkel voorin in een auto mogen plaatsnemen wanneer het voertuig vooraan uitgerust is 
met een bevestigingssysteem goedgekeurd om vooraan geplaatst te worden  
21 maart 2006 P.2005.1558.N nr. 163 

Het voorschrift volgens welk de bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren voorrang 
moet verlenen aan de andere weggebruikers, geldt enkel ten opzichte van andere 
weggebruikers die zelf die zelf geen manoeuvre uitvoeren, onverschillig wie het eerst met 
de uitvoering van zijn manoeuvre begon  (Art. 12.4 K.B. van 1 dec. 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.) 
21 april 2006 C.2005.0303.N nr. 231 

Bewijslast – Artikel 61.1, 2e. 

De vervolgende partij of de burgerlijke partij dragen de bewijslast van de omstandigheid 
dat de bestuurder die beklaagd wordt van een overtreding van artikel 61.1, 2e van het 
Wegverkeersreglement, op voldoende wijze kon stoppen; de beklaagde heeft ter zake 
geen aanvoeringsplicht. 
12 september 2006 P.2006.0273.N nr. 405 

Draagwijdte – Verplichting van de bestuurder – Links afslaan – Richtingsverandering. 

De bestuurder die naar links wil afslaan om de rijbaan te verlaten moet zich krachtens 
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artikel 19.1 Wegverkeersreglement vooraf ervan vergewissen of hij dit kan doen zonder 
gevaar voor de andere weggebruikers, in het bijzonder rekening houdende met de 
vertragingsmogelijkheden van de achterliggers; die verplichting houdt evenwel op te 
bestaan als de bestuurder, na zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar te hebben gemaakt, 
zich daadwerkelijk naar links heeft begeven  
14 november 2006 P.2006.0775.N nr. 556 

Voetganger – Artikel 42.4.4 – Rijbaan – Oversteken – Verplichtingen. 

Op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon, noch door 
verkeerslichten geregeld wordt, mag een voetganger zich slechts voorzichtig op de rijbaan 
begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen, maar zodra hij zich 
regelmatig op de rijbaan heeft begeven, is hij tijdens het oversteken niet verplicht zich aan 
bijzondere voorschriften te houden, met name wanneer hij op dat ogenblik geconfronteerd 
wordt met een voertuig dat tegen overdreven snelheid rijdt  
15 november 2006 P.2005.1664.F nr. 560 

INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN 
Beoordeling door de bodemrechter – Toerekenbaarheid van het misdrijf – Niet–
inschrijving – In het verkeer brengen van een niet–ingeschreven voertuig op de openbare 
weg – Eigenaar. 

Het staat aan de bodemrechter om te beoordelen of, in het licht van de omstandigheden 
van de zaak, de eigenaar van een voertuig dat niet is ingeschreven of geen geldig 
keuringsbewijs heeft, door dit voertuig in het verkeer te brengen op de openbare weg, art. 
2, § 1, K.B. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en art. 24, § 1, eerste 
lid, K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 
auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten 
voldoen, overtreedt  
29 maart 2006 P.2005.0055.F nr. 179 

Voertuig ingeschreven in Luxemburg – Hoofdgebruiker met woonplaats in België – 
Voertuig is eigendom van een leasingmaatschappij gevestigd in Luxemburg – Gebruiker 
veroordeeld wegens niet–inschrijving van een voertuig – Naleving van de artikelen 49 tot 
55, E.G.–Verdrag. 

De artikelen 49 tot en met 55, E.G.–Verdrag verzetten zich niet tegen een nationale 
regelgeving van een eerste lidstaat, die een in die Staat woonachtige en werkzame persoon 
verbiedt, op het grondgebied van die Staat een voertuig te gebruiken dat hij heeft gehuurd 
van een in een andere lidstaat gevestigde leasemaatschappij, wanneer dat voertuig niet in 
eerstgenoemde Staat is geregistreerd en het voornamelijk bestemd is om aldaar permanent 
te worden gebruikt dan wel in feite aldus wordt gebruikt  (Art. 2, § 1 K.B. 20 juli 2001; 
Art. 29 Koninklijk besluit tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer.) 
20 september 2006 P.2004.0176.F nr. 426 

ALLERLEI 
Politieambtenaar – Federale en lokale politie – Opsporing en vaststelling van misdrijven 
– Politie over het wegverkeer – Bevoegdheid – Territoriale bevoegdheid. 

De artikelen 15 van de Wet op het politieambt van 5 aug. 1972 en 117, tweede lid, van de 
Wet van 7 dec. 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst kennen aan alle 
politieambtenaren van de federale en lokale politie een algemene bevoegdheid toe inzake 
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de opsporing en de vaststelling van misdrijven; die opdracht wordt krachtens art. 45, 
eerste lid, van de Wet op het politieambt van 5 augustus 1972, en overeenkomstig art. 16 
van de voormelde wet dat meer bepaald de politie over het wegverkeer betreft, op het 
geheel van het grondgebied van het Rijk vervuld  
1 februari 2006 P.2005.1355.F nr. 63 

Beoordeling door de bodemrechter – Toerekenbaarheid van het misdrijf – Autokeuring – 
Geen keuringsbewijs – In het verkeer brengen van een voertuig zonder geldig 
keuringsbewijs op de openbare weg – Eigenaar. 

Het staat aan de bodemrechter om te beoordelen of, in het licht van de omstandigheden 
van de zaak, de eigenaar van een voertuig dat niet is ingeschreven of geen geldig 
keuringsbewijs heeft, door dit voertuig in het verkeer te brengen op de openbare weg, art. 
2, § 1, K.B. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en art. 24, § 1, eerste 
lid, K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 
auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten 
voldoen, overtreedt  
29 maart 2006 P.2005.0055.F nr. 179 

WERKLOOSHEID 

RECHT OP UITKERING 
Gehandicapte – Langdurige werkloosheid – Persoon ten laste – Begrip. 

Inzake langdurige werkloosheid wordt het begrip persoon ten laste gedefinieerd aan de 
hand van het begrip werknemer met gezinslast en bepaalt de reglementering niet dat een 
kind dat een persoon ten laste vormt, voor twee personen moet worden gerekend indien 
het gehandicapt is  (Artikelen 82, § 1, eerste lid, 3°, en tweede lid, 87 en 110, § 1 K.B. 25 
nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
27 februari 2006 S.2005.0013.F nr. 112 

Verlenen van hulp – Samenwonen met een zelfstandige – Aangifte – Geen aangifte – 
Sanctie – Aanmerkelijke hulp aan de zelfstandige – Geen hulp – Uitzondering. 

Wanneer de werkloze niet in staat is de zelfstandige met wie hij samenwoont 
aanmerkelijk te helpen, geeft zijn aangifteverzuim geen aanleiding tot uitsluiting, sanctie 
en terugvordering; die uitzondering kan door de werkloze niet worden aangevoerd alleen 
op grond dat hij slechts manuele hulp aan de zelfstandige verleent en dat deze bijgevolg 
niet kan worden gelijkgesteld met de door de zelfstandige uitgeoefende functie, die een 
intellectuele bagage impliceert  (Art. 50, eerste lid K.B. 25 nov. 1991 betreffende de 
arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
27 februari 2006 S.2004.0142.F nr. 111 

Recht om de terugvordering te bevelen – Verjaring – Termijnen – Duur – Onverschuldigd 
betaalde – Werkloosheidsuitkeringen – Vordering tot terugbetaling. 

Het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugvordering van de 
onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, verjaart na drie jaar, en die 
termijn wordt op vijf jaar gebracht wanneer de onverschuldigde betaling het gevolg is van 
arglist of bedrog van de werkloze; de rechtsvordering van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde is daarentegen 
onderworpen aan de verjaringstermijn van tien jaar  (Art. 7, § 13, tweede lid Besl. W. 28 
dec. 1944; Art. 2262bis, § 1, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
27 maart 2006 S.2005.0022.F nr. 175 
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Ongeval – Arbeidsgeschiktheid – Ziekte – Onmogelijkheid om zijn werk te verrichten – 
Primaire arbeidsongeschikheid – Tijdelijk werkloze – Beroep – Arbeidsovereenkomst – 
Schorsing – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Arbeidsongeschiktheidsverzekering – 
Werknemer. 

De onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten t.g.v. een ongeval of 
een ziekte, die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst en gewaardeerd wordt 
t.a.v. de overeengekomen arbeid, kan niet worden gelijkgesteld met primaire 
arbeidsongeschiktheid in de zin van de verplichte ziekte– en invaliditeitswetgeving, 
aangezien het gewone beroep van de betrokkene ten aanzien waarvan de vermindering 
van het vermogen tot verdienen in de regel moet worden gewaardeerd tijdens de eerste zes 
maanden van die primaire arbeidsongeschiktheid, niet noodzakelijkerwijs het beroep is 
dat de werknemer het laatst heeft uitgeoefend; die werknemer is bijgevolg niet verplicht 
uitgesloten van het voordeel van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen  (Art. 31, § 1 Wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 100, § 1, derde lid Koninklijk 
Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen; Artikelen 27, 2°, a, 44, 60 en 61, § 1 K.B. 25 nov. 1991 betreffende de 
arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
12 juni 2006 S.2005.0064.F nr. 325 

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN 

ALGEMEEN 
Bescherming van de werknemers – Dwingende wet – Wetten van politie en veiligheid – 
Arbeidsovereenkomst. 

Inzake arbeidsovereenkomsten zijn de wettelijke bepalingen die de bescherming van de 
werknemers regelen en die gebiedend zijn, wetten van politie en van veiligheid  (Art. 3, 
eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art. 6 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
27 maart 2006 S.2004.0164.F nr. 174 

Dwingende wet – Aard van de wet – Verjaring – Arbeidsovereenkomst – Werknemer. 

De rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het 
eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, 
zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag 
overschrijden; die bepaling, die gebiedend is ten voordele van de werknemer wanneer zij 
ertoe strekt zijn rechten niet in te korten of zijn verplichtingen niet te verzwaren, is een 
wet van politie en veiligheid  (Art. 3, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Artikelen 6 en 15 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
27 maart 2006 S.2004.0164.F nr. 174 

Dwingende wet – Wetten van politie en veiligheid – Verjaring – Arbeidsovereenkomst. 

De rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het 
eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, 
zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag 
overschrijden; die bepaling, die gebiedend is ten voordele van de werknemer wanneer zij 
ertoe strekt zijn rechten niet in te korten of zijn verplichtingen niet te verzwaren, is een 
wet van politie en veiligheid  (Art. 3, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Artikelen 6 en 15 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
27 maart 2006 S.2004.0164.F nr. 174 
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Artikel 10.2 – Verdrag Rechten van de Mens. 

De term "wet", die wordt gebruikt in art. 10.2 E.V.R.M., slaat op elke, al dan niet 
geschreven regel van nationaal recht, zoals die door de rechtspraak wordt geïnterpreteerd, 
mits die regel in nauwkeurige bewoordingen is gesteld en toegankelijk is voor de 
betrokken personen  (Art. 10.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
2 juni 2006 C.2003.0211.F nr. 309 

Strafwetten – Karakter van openbare orde. 

Aangezien de strafwetten van openbare orde zijn, is elke overeenkomst, die tot doel of 
voor gevolg heeft om de draagwijdte ervan te wijzigen, het toepassingsgebied ervan in te 
perken, iemand een misdrijf te doen begaan of de dader ervan van zijn strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid te ontslaan, ongeldig. 
6 september 2006 P.2006.0492.F nr. 392 

UITLEGGING 
Aard – Artikel 82, Wet 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen – 
Vervangt artikel 10, Loonbeschermingswet. 

Is geen interpretatieve wet het artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 dat artikel 10 van de 
Loonbeschermingswet vervangt in die zin dat interest verschuldigd is op het brutobedrag 
van het loon in de zin van de Loonbeschermingswet. (Art. 82 Wet 26 juni 2002 
betreffende de sluiting van ondernemingen.) 
6 februari 2006 S.2005.0063.N nr. 78 

Parlementaire voorbereiding. 

De parlementaire voorbereiding van een wet kan niet worden aangevoerd tegen de klare 
en duidelijke tekst ervan  
30 juni 2006 C.2005.0117.F nr. 371 

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE 
Douane en accijnzen – Accijnsschuld – Wijzigende wet – Werking van de wet in de tijd. 

Wetswijzigingen betreffende de accijnsschuld hebben geen onmiddellijke werking ten 
aanzien van de vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen definitief 
verschuldigde maar nog niet betaalde accijns. (Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 6 en 
42 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop; Artikelen 320 en 324 
Programmawet 22 dec. 2003.) 
18 april 2006 P.2005.1561.N nr. 215 

Geestrijke dranken – Toepassing in de tijd – Exploitatie van een slijterij van geestrijke 
dranken – Verplichting om de vergunning te verkrijgen en het vergunningsrecht te betalen 
– Onderscheiden gedragingen – Aanhouden van telastlegging ontbreken vergunning en 
afschaffing van telastlegging niet betalen van het vergunningsrecht. 

De exploitatie van een slijterij van geestrijke dranken zonder het indienen van de daartoe 
vereiste aangifte en het verzuim om het vergunningsrecht te betalen zijn twee 
onderscheiden gedragingen; het aanhouden van de eerste telastlegging belet de 
retroactieve toepassing niet van de wet waarbij de tweede telastlegging wordt afgeschaft. 
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20 september 2006 P.2006.0573.F nr. 427 

Nieuwe wet – Geestrijke dranken – Vergunningsrecht – Afschaffing van de telastlegging 
niet–betaling van het vergunningsrecht – Toepassing in de tijd. 

Ofschoon de Wet van 17 mei 2004 tot wijziging van de Wet van 28 december 1983 
betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, 
inwerkinggetreden op 14 juni 2004, het vergunningsrecht handhaaft, schaft zij 
daarentegen de heffing af die noodzakelijk is voor de inning ervan en heft zij bijgevolg 
alle bepalingen op die het niet betalen ervan beteugelden  
20 september 2006 P.2006.0573.F nr. 427 

Verzwaring van de straf – Een enkele strafbare gedraging – Toepasselijke straf – 
Meerdere opeenvolgende gelijkaardige misdrijven – Feiten gepleegd zowel onder de oude 
als onder de nieuwe wet – Werking in de tijd – Wijziging van de strafwet. 

Wanneer meerdere opeenvolgende gelijkaardige misdrijven één enkele strafbare 
gedraging opleveren en derhalve tot één enkele straf aanleiding geven, maar in de tijd 
tussen het plegen van de misdrijven de wet, die de straf bepaalt, gewijzigd werd, moet de 
bij de nieuwe wet gestelde straf worden toegepast, ook al was de ten tijde van de eerst 
gepleegde misdrijven geldende straf minder zwaar dan die gesteld ten tijde van de laatst 
gepleegde misdrijven  (Artikelen 2 en 65 Strafwetboek.) 
10 oktober 2006 P.2006.0836.N nr. 475 

Wettigheid – Wettelijke bepalingen waarbij een nieuwe strafbaarstelling wordt ingevoerd 
– Feiten gepleegd vóór de inwerkingtreding ervan – Hoofdstraffen naar recht 
verantwoord door andere bewezen verklaarde telastleggingen – Bijkomende straf 
verbeurdverklaring ter bestraffing van feiten gepleegd vóór de inwerkingtreding van de 
nieuwe strafbaarstelling – Werking in de tijd. 

Het arrest dat wettelijke bepalingen toepast waarbij een nieuwe strafbaarstelling wordt 
ingevoerd om met een bijkomende straf van verbeurdverklaring feiten te bestraffen die 
vóór de inwerkingtreding van die wettelijke bepalingen zijn gepleegd, schendt artikel 2, 
Sw., zelfs indien de hoofdstraffen naar recht verantwoord zijn door andere telastleggingen 
die bewezen zijn verklaard. (Art. 2 Strafwetboek.) 
25 oktober 2006 P.2006.0751.F nr. 514 

Een enkele strafbare gedraging – Gewijzigde strafwet – Misdrijven – Toepassing in de 
tijd – Toepassing – Zwaarste straf. 

Wanneer verschillende misdrijven een collectief misdrijf door eenheid van opzet vormen, 
maar in het tijdvak van het plegen van die misdrijven, de wet die de straf bepaalt, 
gewijzigd werd, moet de bij de nieuwe wet gestelde straf worden toegepast  (Artikelen 2 
en 65 Strafwetboek.) 
25 oktober 2006 P.2006.0751.F nr. 514 

Artikelen 189ter en 235ter, Sv., ingevoegd bij wet van 27 dec. 2005 – Vereiste van het 
bestaan van het vertrouwelijk dossier bedoeld in de artikelen 47septies of 47novies, Sv.. 

De controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en 
infiltratie op grond van de artikelen 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering heeft 
enkel betrekking op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie die, in 
toepassing van de wetten van 6 januari 2003 en 27 december 2005, aanleiding gegeven 
hebben tot het opstellen van een vertrouwelijk dossier, bedoeld in de artikelen 47septies 
of 47novies, Wetboek van Strafvordering. 
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31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Gevolg – Wetswijziging – Douane en accijnzen – Artikel 42 Wet Accijnsproducten – 
Wetswijziging die niet de straf maar enkel de accijnsschuld betreft – Artikel 320 
Programmawet van 22 dec. 2003 – Werking in de tijd. 

De wijziging van artikel 42 Wet Accijnsproducten, dat oorspronkelijk bepaalde dat 
ongeacht de bij de artikelen 39, 40 en 41 van deze wet opgelegde straffen de ontdoken 
accijns altijd verschuldigd is, door artikel 320 van de programmawet van 22 december 
2003, ten gevolge waarvan het eerste lid van dat artikel thans bepaalt dat, onverminderd 
de bij de artikelen 39, 40 en 41 bepaalde straffen, de accijns altijd opeisbaar is, met 
uitzondering van de accijns verschuldigd op de accijnsproducten die, naar aanleiding van 
de vaststelling van een overtreding op basis van artikel 39, effectief worden in beslag 
genomen en naderhand worden verbeurdverklaard of, bij wege van transactie, aan de 
Schatkist worden afgestaan, betreft niet de straf voor de overtreding, maar de 
accijnsschuld; deze wetswijziging heeft geen onmiddellijke werking op de vóór de 
inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 42 Wet Accijnsproducten definitief 
verschuldigd geworden accijns  
28 november 2006 P.2006.1047.N nr. 604 

ALLERLEI 
Artikel 7 – Nationaal recht – Wet – Verdrag Rechten van de Mens. 

In de zin van art. 7 van het Verdrag volgens welk niemand mag worden veroordeeld 
wegens een handelen of nalaten, dat ten tijde dat het geschiedde geen strafbaar feit naar 
nationaal of internationaal recht uitmaakte, staat het nationaal recht niet uitsluitend gelijk 
met de wet. 
8 maart 2006 P.2005.1556.F nr. 135 

WOONPLAATS 
Keuze van woonplaats – Strafzaken. 

Keuze van woonplaats gebeurt voor de tenuitvoerlegging van een akte, krachtens art. 111 
Burgerlijk Wetboek dat, wat dat betreft, toepasselijk is in strafzaken; zij heeft een 
specifiek karakter en geldt voor alle aan de uitvoering van de akte verbonden gevolgen  
(Art. 111 Burgerlijk Wetboek.) 
10 mei 2006 P.2006.0358.F nr. 267 

Hoger beroep – Keuze van woonplaats – Strafzaken – In eerste aanleg. 

Wanneer keuze van woonplaats gedaan wordt in een akte van verzet die in eerste aanleg is 
neergelegd en zij niet in hoger beroep wordt herhaald, geldt zij niet voor de instantie in 
hoger beroep  (Art. 111 Burgerlijk Wetboek.) 
10 mei 2006 P.2006.0358.F nr. 267 

Keuze van woonplaats – Strafzaken – In eerste aanleg. 

De keuze van woonplaats in een akte van rechtspleging in eerste aanleg geldt voor de 
gehele procedure in eerste aanleg, voor de uitvoering van het vonnis dat erop volgt en 
voor het instellen van het rechtsmiddel dat tegen dit vonnis wordt aangewend; wanneer zij 
in een latere instantie niet is hernomen, geldt zij niet in die instantie  (Art. 111 Burgerlijk 
Wetboek.) 
10 mei 2006 P.2006.0358.F nr. 267 
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Inschrijving – Referentieadres – Bevolkingsregisters. 

De Belg of de vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om zich in het Rijk te vestigen 
of er te verblijven, voldoet niet aan de voorwaarden om te kunnen worden ingeschreven 
op een referentieadres in België in de zin van de wet betreffende de bevolkingsregisters en 
de identiteitskaarten, wanneer hij in het buitenland een adres heeft waarnaar hij zijn post 
laat doorsturen  (Art. 1, § 2, eerste lid Wet 19 juli 1991.) 
16 juni 2006 C.2005.0287.F nr. 334 

WRAKING 
Wettige verdenking – Oproeping voor een tuchtorgaan – Ondertekening door de 
voorzitter – Begrip – Tuchtzaken. 

Het enkele feit dat de voorzitter van een tuchtorgaan, die geen deel heeft genomen aan de 
beslissing om een persoon tuchtrechtelijk te vervolgen, de daaropvolgende brief 
ondertekent waarbij die persoon louter opgeroepen wordt om op een bepaalde datum voor 
het tuchtorgaan te verschijnen om zich met betrekking tot bepaalde feiten te komen 
verantwoorden, kan in zijnen hoofde geen grond tot wraking wegens wettige verdenking 
opleveren. (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek.) 
19 januari 2006 D.2005.0012.N nr. 45 

Reden – Tussen rechter en advocaat – Wraking van een rechter in een bepaalde zaak – 
Dezelfde advocaat – Hoge graad van vijandschap – Andere zaak. 

Een beslissing van het hof van beroep dat in een bepaalde zaak oordeelt dat een 
welbepaalde rechter, ten opzichte van de advocaten die de verzoeker tot wraking 
vertegenwoordigen of bijstaan, een houding heeft aangenomen die doet vrezen voor een 
serene behandeling van deze zaak, heeft niet tot gevolg dat dit oordeel kan worden 
doorgetrokken naar andere zaken en een wraking van die rechter van zodra hij dient te 
oordelen in een zaak waarin diezelfde advocaten optreden. (Art. 828, 12° Gerechtelijk 
Wetboek.) 
29 september 2006 P.2006.0843.N nr. 452 

Vordering tot wraking van een strafrechter – Autonoom karakter van de procedure – 
Strafzaken. 

Gelet op het autonoom karakter van de wrakingsprocedure is een beslissing inzake 
wraking van een rechter in een strafzaak geen voorbereidende beslissing of een beslissing 
van onderzoek in de zin van artikel 416, Sv.; het cassatieberoep tegen zulke beslissing kan 
vóór de eindbeslissing over de strafvordering worden ingesteld  (Art. 416, eerste lid 
Wetboek van Strafvordering.) 
29 september 2006 P.2006.0843.N nr. 452 

Reden – Hoge graad van vijandschap – Tussen rechter en partij. 

Een hoge graad van vijandschap kan worden afgeleid uit een geheel van omstandigheden 
waaruit blijkt dat een strafrechter door zijn houding jegens één van de partijen of jegens 
de advocaat die haar vertegenwoordigt of haar bijstaat, de sereniteit van de behandeling 
van de zaak in gevaar heeft gebracht of brengt  (Art. 828, 12° Gerechtelijk Wetboek.) 
29 september 2006 P.2006.0843.N nr. 452 
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Latere beslissing – Samenstelling van het rechtscollege – Beslissing op verwijzing na 
vernietiging – Ander voorwerp – Ander geschil – Onderzoeksgerechten. 

De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 135, § 2, Sv. 
uitspraak doet, op verwijzing van het Hof na gedeeltelijke vernietiging, oefent haar 
rechtsmacht volledig uit, zodat het rechtscollege dat later uitspraak heeft gedaan over 
nieuwe elementen die eigen zijn aan het verloop van het proces, geen kennis heeft 
genomen van hetzelfde geschil in de zin van artikel 828, 9°, Ger.W.  
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Onpartijdigheid – Onderzoeksrechter – Gewettigde verdenking – Vermoeden van 
onschuld. 

Het arrest dat afwijzend beschikt op de vordering tot wraking van een onderzoeksrechter 
die de eiser van partijdigheid verdenkt omdat hij aan de procureur des Konings 
geschreven heeft dat de vermoedelijke dader de feiten blijft ontkennen, miskent het 
vermoeden van onschuld van de eiser en verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar 
recht  (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek; Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
23 november 2006 P.2006.1367.F nr. 596 

ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING 

ALGEMEEN 
Ongeval – Overeenkomst – Verzekeringsinstelling – Derde–aansprakelijke – Getroffene – 
Overeenkomst – Tegenstelbaar karakter. 

De overeenkomst die tot stand gekomen is tussen de getroffene door een ongeval en de 
derde aansprakelijke kan alleen tegen de ziekte– en invaliditeitsverzekeraar worden 
aangevoerd als hij daarmee instemt  (Art. 76quater, § 2, vijfde lid K.B. 14 juli 1994 
houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; Art. 
136, § 2, vijfde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet 
van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
27 februari 2006 C.2004.0306.F nr. 110 

Ontvankelijkheid – Nieuw middel – Cassatiemiddelen – Openbare orde. 

Artikel 136, § 2, Z.I.V.–Wet raakt de openbare orde, dienvolgens is het middel dat het 
bestreden vonnis verwijt niet te hebben vastgesteld dat de verzekeringsinstelling 
ingestemd heeft met de minnelijke expertise zodat de op basis van die expertise tussen de 
verzekeraar en de getroffene gesloten overeenkomst tot schaderegeling niet aan de 
verzekeringsinstelling kon worden tegengeworpen, niet nieuw  
3 april 2006 C.2005.0114.N nr. 191 

Verzekeringsinstelling – Tegenwerpelijkheid – Overeenkomst tussen de rechthebbende en 
degene die schadeloosstelling verschuldigd is. 

De rechten van de verzekeraar van de geneeskundige verzorging kunnen niet worden 
bepaald op grond van de rechten die aan de getroffene naar gemeen recht worden 
toegekend op basis van een verslag van deskundigen welke in der minne zijn aangewezen 
bij een overeenkomst tussen de getroffene en de verzekeraar van de aansprakelijke derde  
(Art. 136, § 2, vijfde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de 
wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte 
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verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
3 april 2006 C.2005.0114.N nr. 191 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING 
Verzekeringsinstelling – Subrogatierecht. 

Het recht waarover de verzekeringsinstelling tegen de aansprakelijke derde beschikt is 
beperkt enerzijds, tot het bedrag van de door de verzekeringsinstelling aan de benadeelde 
verleende prestatie, anderzijds, tot het maximumbedrag van de schadeloosstelling waartoe 
de derde, die de schade heeft veroorzaakt, in gemeen recht jegens het slachtoffer 
gehouden is inzake vergoeding wegens het verlies of de vermindering van het vermogen 
om door het verrichten van arbeid inkomsten te verwerven  (Art. 136, § 2 Koninklijk 
Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen.) 
3 april 2006 C.2005.0114.N nr. 191 

Verzekeringsinstelling – Uitkeringen – Dienst voor uitkeringen – Verlenging – 
Schuldenaar – Termijn – Onverschuldigd betaalde – Akkoord – Goedkeuring – 
Terugvordering. 

De ten onrechte uitbetaalde uitkeringen wordt door de Z.I.V.–verzekeringsinstelling 
teruggevorderd binnen een termijn van twee jaar, maar die termijn kan worden verlengd 
door een akkoord tussen die verzekeringsinstelling en de schuldenaar; dat akkoord moet 
goedgekeurd worden door de dienst voor uitkeringen, die belast is met de administratie 
van de arbeidsongeschiktheidsverzekering wanneer het ten onrechte betaalde uitkeringen 
betreft, maar die goedkeuring hoeft niet binnen de voormelde termijn van twee jaar 
gegeven te worden  (Art. 326 K.B. 3 juli 1996.) 
8 mei 2006 S.2005.0015.F nr. 260 

Ongeval – Arbeidsgeschiktheid – Ziekte – Onmogelijkheid om zijn werk te verrichten – 
Primaire arbeidsongeschikheid – Tijdelijk werkloze – Beroep – Arbeidsovereenkomst – 
Recht op werkloosheidsuitkeringen – Schorsing – Werkloosheid – Werknemer. 

De onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten t.g.v. een ongeval of 
een ziekte, die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst en gewaardeerd wordt 
t.a.v. de overeengekomen arbeid, kan niet worden gelijkgesteld met primaire 
arbeidsongeschiktheid in de zin van de verplichte ziekte– en invaliditeitswetgeving, 
aangezien het gewone beroep van de betrokkene ten aanzien waarvan de vermindering 
van het vermogen tot verdienen in de regel moet worden gewaardeerd tijdens de eerste zes 
maanden van die primaire arbeidsongeschiktheid, niet noodzakelijkerwijs het beroep is 
dat de werknemer het laatst heeft uitgeoefend; die werknemer is bijgevolg niet verplicht 
uitgesloten van het voordeel van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen  (Art. 31, § 1 Wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 100, § 1, derde lid Koninklijk 
Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen; Artikelen 27, 2°, a, 44, 60 en 61, § 1 K.B. 25 nov. 1991 betreffende de 
arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
12 juni 2006 S.2005.0064.F nr. 325 

Verzekeringsinstelling – Nalatigheid. Onvoorzichtigheid – Begunstigde – 
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Daad – Fout. 

De omstandigheid dat de rechtsvordering tot betaling van prestaties van de 
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uitkeringsverzekering verjaard is, sluit niet uit dat de persoon die deze prestaties had 
moeten ontvangen, van de Z.I.V.–verzekeringsinstelling een schadeloosstelling kan 
vorderen voor een bedrag gelijk aan die prestaties, op grond van de gemeenrechtelijke 
regeling voor aansprakelijkheid buiten overeenkomst  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 174, eerste lid, 1° Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende 
coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
6 november 2006 S.2005.0136.F nr. 539 

Bedrieglijke handelingen – Verjaring – Termijn – Prestaties – Onverschuldigd betaalde. 

De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar, als het ten onrechte verlenen van prestaties ten 
laste van de arbeidsongeschiktheidsverzekering of van de ziektekostenverzekering het 
gevolg is van bedrieglijke handelingen van de begunstigde; noch uit de overweging dat de 
rechthebbende zich op de hoogte had kunnen stellen over zijn verplichtingen t.a.v. zijn 
verzekeringsinstelling, noch uit de vaststelling dat de gerechtigde de voortzetting van een 
activiteit niet aan zijn verzekeringsinstelling had aangegeven, kan wettig het bestaan van 
bedrieglijke handelingen worden afgeleid die het verlenen van onverschuldigde prestaties 
zouden hebben veroorzaakt. (Art. 174, eerste lid, 5° en 6°, en derde lid Koninklijk Besluit 
van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen.) 
4 december 2006 S.2005.0071.F nr. 618 

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 
Dading tussen rechthebbende en degene die schadeloosstelling verschuldigd is – Geen 
instemming vanwege de verzekeringsinstelling – Aan de verzekeringsinstelling niet–
tegenstelbare dading – Rechthebbende aan wie op grond van de dading reeds werkelijk 
schadeloosstelling werd  – Verzekeringsinstelling in kennis gesteld van de werkelijke 
schadeloosstelling in gemeen recht – Uitbetaling van verdere prestaties door de 
verzekeringsinstelling. 

Uit de tekst en de onderlinge samenhang van artikel 136, § 2, eerste en derde tot zevende 
lid, Ziektewet, volgt dat de rechthebbende, in de mate waarin hem, in vergelijking met de 
grootte van de overeenkomstig de Ziektewet verschuldigde prestaties, reeds 
schadeloosstelling is verleend, geen recht meer heeft op die prestaties en dat bijgevolg de 
verzekeringsinstelling die toch nog prestaties uitbetaalt aan de rechthebbende, na 
overeenkomstig artikel 136, § 2, zesde lid, Ziektewet, ervan te zijn in kennis gesteld dat 
de rechthebbende reeds krachtens het gemeen recht werkelijk werd schadeloosgesteld, 
voor deze betaling niet meer rechtens in de plaats van de rechthebbende treedt om de 
betaalde prestaties te verhalen op de aansprakelijke of zijn verzekeraar. Die vroegere 
betaling kan in die omstandigheden wel aan de verzekeringsinstelling worden 
tegengeworpen en het feit dat de schadeloosstelling in gemeen recht gebeurde op grond 
van een dadingsovereenkomst tussen de rechthebbende en degene die schadeloosstelling 
is verschuldigd, waarmee de verzekeringsinstelling niet heeft ingestemd, zodat deze 
dadingsovereenkomst haar niet kan worden tegengeworpen, doet hieraan geen afbreuk  
29 mei 2006 C.2005.0253.N nr. 294 

Bedrieglijke handelingen – Verjaring – Termijn – Prestaties – Onverschuldigd betaalde. 

De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar, als het ten onrechte verlenen van prestaties ten 
laste van de arbeidsongeschiktheidsverzekering of van de ziektekostenverzekering het 
gevolg is van bedrieglijke handelingen van de begunstigde; noch uit de overweging dat de 
rechthebbende zich op de hoogte had kunnen stellen over zijn verplichtingen t.a.v. zijn 
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verzekeringsinstelling, noch uit de vaststelling dat de gerechtigde de voortzetting van een 
activiteit niet aan zijn verzekeringsinstelling had aangegeven, kan wettig het bestaan van 
bedrieglijke handelingen worden afgeleid die het verlenen van onverschuldigde prestaties 
zouden hebben veroorzaakt. (Art. 174, eerste lid, 5° en 6°, en derde lid Koninklijk Besluit 
van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen.) 
4 december 2006 S.2005.0071.F nr. 618 
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CONCLUSIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST 

ALGEMEEN 
Vergoeding – Advocatenkosten en –honorarium – Fout – Schade. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
16 november 2006 C.2005.0124.F Pas., 2006, nr. 568 

DAAD 
Geneesheer – Gebrek aan voorlichting. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
12 mei 2006 C.2005.0021.F Pas., 2006, nr. 270 

Staat – Rechterlijke macht – Scheiding der machten – Wetgevende macht. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

OORZAAK 
Concl. adv.–gen. GENICOT. 
14 december 2006 C.2004.0582.F Pas., 2006, nr. 650 

HERSTELPLICHT 
Ongeval – Getroffene – Vergoedingspensioen – Vergoeding naar gemeen recht – Militair. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
21 april 2006 C.2002.0018.F Pas., 2006, nr. 228 

Verzekering – Slachtoffer – Wegverkeer – Schadevergoeding gegrond op artikel 29bis 
WAM–wet. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
28 april 2006 C.2004.0569.F Pas., 2006, nr. 247 

Patiënt – Geneesheer – Gebrek aan voorlichting. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
12 mei 2006 C.2005.0021.F Pas., 2006, nr. 270 

Fout van Parlement – Schade veroorzaakt aan derde – Verplichting tot vergoeding. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 
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Rechterlijke macht – Scheiding der machten – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

SCHADE 
Ongeval – Getroffene – Vergoedingspensioen – Veroorzaker van het ongeval is geen 
Staatsorgaan – Vergoeding naar gemeen recht – Militair. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
21 april 2006 C.2002.0018.F Pas., 2006, nr. 228 

Verenigbaarheid – Werkelijk geleden schade – Verlies van een kans. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
12 mei 2006 C.2005.0021.F Pas., 2006, nr. 270 

Jacht – Velden, vruchten en oogsten – Houder – Bospercelen – Grof wild – Grasperken – 
Eigenaar – Begrip. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
16 juni 2006 C.2005.0330.F Pas., 2006, nr. 335 

Gevolg – Hoger beroep van de schadelijder – Internering. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
12 september 2006 P.2006.0718.N A.C., 2006, nr. 408 

ADVOCAAT 
Onpartijdigheid – Samenstelling – Aanwezigheid bij een huiszoeking – Tuchtraad van 
beroep – Tuchtzaken – Stafhouder. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 D.2005.0015.N A.C., 2006, nr. 281 

AMBTENAAR 

ALGEMEEN 
Roerende zaken – Verduistering – Bestanddelen. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0238.F Pas., 2006, nr. 299 

Bezit van het verduisterde goed – Verduistering – Bestanddelen. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0238.F Pas., 2006, nr. 299 
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ANATOCISME 
Waardevermindering – Geldschuld – Vlaams Gewest – Ruimtelijke ordening – 
Vergoeding. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
6 januari 2006 C.2004.0439.F Pas., 2006, nr. 19 

APOTHEKER 
Ontvankelijkheid – Verscheidene tenlasteleggingen – Een enkele tuchtstraf – 
Cassatiemiddel met betrekking tot één telastlegging – Tuchtzaken. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
13 januari 2006 D.2005.0003.F Pas., 2006, nr. 34 

ARBEID 

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN 
Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Verjaring – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – 
Duur – Vordering in rechte – Niet–betaling – Overwerk – Arbeidstijd – Schade. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F Pas., 2006, nr. 501 

ARBEIDSOVEREENKOMST 

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 
Ongeval – Arbeidsgeschiktheid – Ziekte – Onmogelijkheid om zijn werk te verrichten – 
Primaire arbeidsongeschikheid – Tijdelijk werkloze – Beroep – Recht op 
werkloosheidsuitkeringen – Werkloosheid – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering – Werknemer. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
12 juni 2006 S.2005.0064.F Pas., 2006, nr. 325 

EINDE 
Schadeloosstelling – Latere gebeurtenis vreemd aan het misdrijf en de schade – Raming – 
Schade. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
13 februari 2006 S.2005.0089.F Pas., 2006, nr. 93 

VERJARING 
Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – Arbeid 
– Vordering in rechte – Niet–betaling – Overwerk – Schade. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F Pas., 2006, nr. 501 
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PROEFBEDING 
Overeenkomst – Proeftijd – Dag – Uitvoering – Duur – Verlenging – Bediende – 
Schorsing – Berekening. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
9 oktober 2006 S.2006.0022.F Pas., 2006, nr. 470 

ARBITRAGE 
Overeenkomst – Arbitragebeding onderworpen aan een vreemde wet – Exceptie van 
onbevoegdheid – Beoordeling door de rechter – Criterium. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
16 november 2006 C.2002.0445.F Pas., 2006, nr. 567 

AUTEURSRECHT 
Privé – Mededeling – Muziekwerk – Familiekring. 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
26 januari 2006 C.2005.0219.N A.C., 2006, nr. 56 

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN 

BANKVERRICHTINGEN 
Overschrijving – Verschillende banken – Verplichting tot afdracht – Uitvoerend beslag 
onder derden – Bankrekening – Ogenblik. 

Concl. adv.–gen. G. Dubrulle. 
15 juni 2006 C.2005.0370.N A.C., 2006, nr. 333 

Uitvoerend beslag onder derden – Bankrekening – Voorwerp. 

Concl. adv.–gen. G. Dubrulle. 
15 juni 2006 C.2005.0370.N A.C., 2006, nr. 333 

BELASTING 
Gemeenschaps– en Gewestbelastingen – Heffing op de waterverontreiniging – 
Heffingsregeling – Verenigbaarheid met artikel 130 R.2 oud EG–Verdrag – Vlaams 
Gewest. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N A.C., 2006, nr. 499 

Gemeenschaps– en Gewestbelastingen – Beoordelingscriteria – Heffing op de 
waterverontreiniging – Heffingsregeling – Hoedanigheid van de heffingsplichtige – 
Vlaams Gewest. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N A.C., 2006, nr. 499 
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Gemeenschaps– en Gewestbelastingen – Heffing op de waterverontreiniging – 
Heffingsregeling – Verenigbaarheid met artikel 172, Gw. – Vlaams Gewest. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N A.C., 2006, nr. 499 

Gelijkheid en non–discriminatie inzake belastingen – Toetsing van het gemaakte 
onderscheid – Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – 
Vereiste verantwoording. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2004.0015.N A.C., 2006, nr. 574 

Vereisten – Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen – Gemeentebelasting. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2004.0015.N A.C., 2006, nr. 574 

BEROEPSGEHEIM 
Schending – Weren van de aangifte – Ontvankelijkheid van de vervolging – Gevolg. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
1 februari 2006 P.2005.1432.F Pas., 2006, nr. 65 

BEROEPSZIEKTE 
In aanmerking te nemen gegevens – Fysiologische ongeschiktheid – Blijvende 
arbeidsongeschiktheid. 

Concl. eerste adv.–gen J.F. LECLERCQ. 
11 september 2006 S.2005.0037.F Pas., 2006, nr. 401 

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 

INTERNERING 
Hoger beroep – Toepasselijke wetsbepaling. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
12 september 2006 P.2006.0718.N A.C., 2006, nr. 408 

Burgerlijke partij – Vordering tot schadevergoeding – Omvang. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
12 september 2006 P.2006.0718.N A.C., 2006, nr. 408 

Gevolg – Vergoeding van schade – Uitspraak naar billijkheid – Hoger beroep van de 
schadelijder. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
12 september 2006 P.2006.0718.N A.C., 2006, nr. 408 
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BESLAG 

ALGEMEEN 
Beslag onder derden – Omvang. 

Concl. adv.–gen. G. Dubrulle. 
15 juni 2006 C.2005.0370.N A.C., 2006, nr. 333 

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING 
Uitvoerend beslag onder derden – Bankrekening – Voorwerp. 

Concl. adv.–gen. G. Dubrulle. 
15 juni 2006 C.2005.0370.N A.C., 2006, nr. 333 

Overschrijving – Verschillende banken – Verplichting tot afdracht – Uitvoerend beslag 
onder derden – Bankrekening – Ogenblik. 

Concl. adv.–gen. G. Dubrulle. 
15 juni 2006 C.2005.0370.N A.C., 2006, nr. 333 

Notaris – Rangregeling – In aanmerking te nemen schuldeisers – Verkoop onroerend 
goed. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2005.0050.N A.C., 2006, nr. 575 

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN 

GERECHTSBRIEF 
Kennisgeving – Rechterlijke beslissing – Datum. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
23 juni 2006 F.2005.0021.F Pas., 2006, nr. 354 

BEWIJS 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Toepassing van een wet van openbare orde – Begrip – Wet – Zaken – Verbod te 
beschikken – Verbod een dading aan te gaan. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
24 april 2006 S.2004.0121.N A.C., 2006, nr. 232 

STRAFZAKEN 
Vaststellingen door een politieambtenaar buiten de uitoefening van zijn ambt – Proces–
verbaal – Geldigheid. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
1 februari 2006 P.2005.1355.F Pas., 2006, nr. 63 

Deskundigenonderzoek – Definitie – Gerechtsdeskundige. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
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15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Onaantastbare beoordeling door de rechter – Bewijswaarde – Verhoor met de polygraaf. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Deskundigenonderzoek – Politieambtenaar – Verhoor met de polygraaf – 
Gerechtsdeskundige. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Polygraaftest – Vermoeden van onschuld – Miskenning. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Miskenning – Recht op stilzwijgen – Polygraaftest. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Niet voor het publiek toegankelijke plaats – Wettigheid – Toestemming – Personen die het 
werkelijk genot hebben van de plaats – Medebewoners – Huiszoeking. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
8 maart 2006 P.2006.0226.F Pas., 2006, nr. 137 

Voorlopige hechtenis – Proces–verbaal van de aanhouding – Vermelding van het uur van 
de aangifte van de feiten door een privé–persoon. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
28 juni 2006 P.2006.0901.F Pas., 2006, nr. 365 

Bewijs van het bestaan van een bouwvergunning – Verweer van de beklaagde tegen een 
strafvordering wegens bouwen of instandhouden zonder voorafgaande vergunning. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
12 december 2006 P.2006.1154.N A.C., 2006, nr. 640 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
12 december 2006 P.2006.1154.N A.C., 2006, nr. 640 

BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN 
Geschillen over burgerlijke rechten – Kennisneming door hoven en rechtbanken. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 
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BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
Schade – Ontvankelijkheid – Administratie van de directe belastingen – Belgische Staat – 
Burgerlijke partijstelling. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Verjaring – Termijn – Duur – Arbeid – Vordering in 
rechte – Arbeidsovereenkomst – Niet–betaling – Overwerk – Schade. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F Pas., 2006, nr. 501 

CASSATIE 

BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
Toetsing door het Hof – Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen 
die schuldvorderingen – Beoordeling door de rechter – Burgerlijke zaken – Wederzijdse 
schuldvorderingen – Begrip – Gerechtelijk akkoord. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
7 april 2006 C.2005.0029.F Pas., 2006, nr. 211 

Toetsing door het Hof – Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordeel – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – 
Raming – Strafzaken. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
27 september 2006 P.2006.0739.F Pas., 2006, nr. 441 

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET 
BELANG VAN DE WET 

Ontvankelijkheid – Cassatieberoep in het belang van de wet. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
27 juni 2006 P.2005.1491.N A.C., 2006, nr. 359 

VERNIETIGING. OMVANG 
Gedeeltelijke vernietiging. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
13 februari 2006 C.2004.0454.F Pas., 2006, nr. 92 

CASSATIEBEROEP 

STRAFZAKEN 
Hoger beroep – Arrest – Beslissing alvorens recht te doen – Ontvankelijkheid – Artikel 38 
– Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – 
Hulpverlening aan de jeugd – Deskundigenonderzoek – Jeugdrechtbank – Cassatieberoep 
vóór de eindbeslissing – Jeugdbescherming – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Concl. adv.–gen. LOOP. 
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22 februari 2006 P.2005.1522.F Pas., 2006, nr. 104 

Schriftelijk antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2005.1547.F Pas., 2006, nr. 220 

Lasthebber ad hoc – Rechtspersoon – Bevoegdheid – Vertegenwoordiging. 

Concl. adv.–gen. VANDEWAL. 
26 september 2006 P.2005.1663.N A.C., 2006, nr. 435 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
29 september 2006 P.2006.0843.N A.C., 2006, nr. 452 

Ontvankelijkheid – Arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van een 
strafrechter. 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
29 september 2006 P.2006.0843.N A.C., 2006, nr. 452 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest dat uitspraak doet met toepassing van de 
artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering – Arrest behept met een 
onregelmatigheid – Ogenblik waarop cassatieberoep moet worden ingesteld – 
Inverdenkinggestelde. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
31 oktober 2006 P.2006.0614.N A.C., 2006, nr. 527 

BELASTINGZAKEN 
Ondertekening – Cassatieberoep vanwege de belastingplichtige – Neerlegging. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
9 maart 2006 F.2004.0052.N A.C., 2006, nr. 143 

Verzoekschrift – Belastingadministratie – Ondertekening en neerlegging – Ambtenaar. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
16 november 2006 F.2005.0068.F Pas., 2006, nr. 569 

CASSATIEMIDDELEN 

ALGEMEEN 
Beslissing alvorens recht te doen – Ontvankelijkheid – Vereiste vermeldingen – Gezag 
van gewijsde – Beschikkingsbeginsel. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
3 maart 2006 C.2004.0480.F Pas., 2006, nr. 124 
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BURGERLIJKE ZAKEN 
Ontvankelijkheid – Bestreden beslissing – Bestanddelen van vreemdelingschap – 
Verwijzing – Wetsconflict – Toepasselijke wet. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
10 februari 2006 C.2004.0517.F Pas., 2006, nr. 89 

Ontvankelijkheid – Gemeenschap en Gewest – Bescherming van het leefmilieu – 
Bestrijding van de geluidshinder – Geluidshinder veroorzaakt door het luchtverkeer – 
Bevoegdheid van de federale Staat – Luchthaven Brussel–Nationaal – Uitrusting en 
uitbating – Bevestiging van nauw verbonden bevoegdheden – Bevoegdheid – Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

Concl. adv.–gen. WERQUIN. 
21 december 2006 C.2005.0464.F Pas., 2006, nr. 669 

STRAFZAKEN 
Ontvankelijkheid – Regelmatigheid – Toestemming – Middel zonder belang – Huiszoeking 
– Proces–verbaal. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
8 maart 2006 P.2006.0226.F Pas., 2006, nr. 137 

Veroordeling tot betaling van ontdoken invoerrechten en accijnzen – Artikel 18, eerste lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet – Douane en accijnzenwet. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

Artikel 265, §§ 1 en 2, Douane en accijnzenwet – Begrip. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

TUCHTZAKEN 
Ontvankelijkheid – Verscheidene tenlasteleggingen – Een enkele tuchtstraf – Middel 
betreffende één van de tenlasteleggingen. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
13 januari 2006 D.2005.0003.F Pas., 2006, nr. 34 

DESKUNDIGENONDERZOEK 
Definitie – Gerechtsdeskundige. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Politieambtenaar – Verhoor met de polygraaf – Gerechtsdeskundige. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 



– 445 – 

DOUANE EN ACCIJNZEN 
Verplichting tot aanzuivering of wederoverlegging van douanedocumenten – Douane en 
accijnzenwet. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

Personen gehouden tot betaling van douaneschuld – Artikelen 4.1 en 4.2, Verordening 
(E.E.G.) nr 1031/88 van 18 april 1988 – Douane en accijnzenwet. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

Aard – Tijdstip – Opeisbaarheid – Onttrekking of invoer – Accijnsschuld. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
18 april 2006 P.2005.1561.N A.C., 2006, nr. 215 

Accijnsschuld – Wijzigende wet – Werking van de wet in de tijd. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
18 april 2006 P.2005.1561.N A.C., 2006, nr. 215 

DRUKPERS (POLITIE OVER DE) 
Vrijheid van meningsuiting – Gevolg – Tv–uitzending – Kort geding – Voorlopige 
schorsing. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
2 juni 2006 C.2003.0211.F Pas., 2006, nr. 309 

DWANGSOM 
Beslagrechter – Geschil – Bevoegdheid – Tenuitvoerlegging. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
12 mei 2006 C.2005.0451.F Pas., 2006, nr. 271 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED 

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 
Verschillende nationaliteiten – Persoonlijk statuut – Verblijfplaats in verschillende 
landen – Wetsconflict – Toepasselijke wet – Uitkering tot levensonderhoud na 
echtscheiding. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
10 februari 2006 C.2004.0517.F Pas., 2006, nr. 89 
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EUROPESE UNIE 

ALGEMEEN 
Machten – Gemeenschapsrecht – Rechterlijke macht – Overeenstemming – Scheiding der 
machten – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

PREJUDICIELE GESCHILLEN 
Artikel 234 E.E.G.–Verdrag – Duidelijke akte – Verplichting voor het Hof van Cassatie. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Rechtspunt waarover reeds 
uitspraak is gedaan – Verplichting tot het stellen van de vraag. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Rechtspunt waarover reeds 
uitspraak is gedaan – Verplichting tot het stellen van de vraag. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Prejudiciële vraag – Wijziging – 
Europese richtlijn 85/337/EEG – Vliegveld – Aanleg – Project – Begrip. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
14 december 2006 C.2004.0582.F Pas., 2006, nr. 650 

VERDRAGSBEPALINGEN 
Schending van het gemeenschapsrecht – Opnieuw onderzoeken van de eindbeslissing – 
Gezag van gewijsde – Gevolg. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Rechterlijke toetsing – Milieubeleid – Door de wetgever uitgewerkte regelgeving. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N A.C., 2006, nr. 499 

ALLERLEI 
Betaling van rechten en heffingen ter zake van invoer of uitvoer – Organisatie die zich 
garant heeft gesteld voor TIR–vervoer – Artikel 8, TIR–Overeenkomst. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 
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Vaststelling van overtreding of onregelmatigheid – Artikel 37, TIR–Overeenkomst – 
Douanerechten. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

Personen gehouden tot betaling van douaneschuld – Artikel 4.2, Verordening (E.E.G.) nr 
1031/88 van 18 april 1988 – Artikelen 39 en 40, TIR–Overeenkomst – Artikel 2.1, c, 
Verordening (E.E.G.) nr 2144/87 van de Raad van 13 juli 1987 – Douanerechten. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

Personen gehouden tot betaling van douaneschuld – Artikelen 4.1 en 4.2, Verordening 
(E.E.G.) nr 1031/88 van 18 april 1988. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD 

BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT 
Tijdstip – Staking van betaling – Ontbinding – Vereffening – Vennootschap. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
19 januari 2006 C.2004.0446.N A.C., 2006, nr. 43 

RECHTSPLEGING 
Aard – Recht van verdediging – Vervanging – Gevolgen – Curator. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
30 juni 2006 C.2006.0298.F Pas., 2006, nr. 374 

GERECHTELIJK AKKOORD 
Gevolg – Neerlegging van het verzoekschrift – Gerechtelijk akkoord. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
7 april 2006 C.2005.0029.F Pas., 2006, nr. 211 

Gevolg – Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen die 
schuldvorderingen – Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
7 april 2006 C.2005.0029.F Pas., 2006, nr. 211 

Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen die schuldvorderingen – 
Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
7 april 2006 C.2005.0029.F Pas., 2006, nr. 211 

Nauwe samenhang tussen die schuldvorderingen – Toekenning van de voorlopige 
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opschorting – Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord – Niet voor beslag 
vatbaar. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
7 april 2006 C.2005.0029.F Pas., 2006, nr. 211 

GEMEENSCHAP EN GEWEST 
Bescherming van het leefmilieu – Bestrijding van de geluidshinder – Geluidshinder 
veroorzaakt door het luchtverkeer – Bevoegdheid van de federale Staat – Luchthaven 
Brussel–Nationaal – Uitrusting en uitbating – Bevoegdheid – Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Concl. adv.–gen. WERQUIN. 
21 december 2006 C.2005.0464.F Pas., 2006, nr. 669 

Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Bescherming van het leefmilieu – Bestrijding van de 
geluidshinder – Geluidshinder veroorzaakt door het luchtverkeer – Bevoegdheid van de 
federale Staat – Luchthaven Brussel–Nationaal – Uitrusting en uitbating – Bevestiging 
van nauw verbonden bevoegdheden – Bevoegdheid – Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 
Onduidelijk middel. 

Concl. adv.–gen. WERQUIN. 
21 december 2006 C.2005.0464.F Pas., 2006, nr. 669 

Bescherming van het leefmilieu – Bestrijding van de geluidshinder – Geluidshinder 
veroorzaakt door het luchtverkeer – Luchtruim – Bevoegdheid van de federale Staat – 
Bevoegdheid – Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Concl. adv.–gen. WERQUIN. 
21 december 2006 C.2005.0464.F Pas., 2006, nr. 669 

GEMEENSCHAPS– EN GEWESTBELASTINGEN 
Heffing op de waterverontreiniging – Heffingsregeling – Verenigbaarheid met artikel 130 
R.2 oud EG–Verdrag – Vlaams Gewest. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N A.C., 2006, nr. 499 

Beoordelingscriteria – Heffing op de waterverontreiniging – Heffingsregeling – 
Hoedanigheid van de heffingsplichtige – Vlaams Gewest. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N A.C., 2006, nr. 499 

Heffing op de waterverontreiniging – Heffingsregeling – Verenigbaarheid met artikel 
172, Gw. – Vlaams Gewest. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N A.C., 2006, nr. 499 
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GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN 

GEMEENTEBELASTINGEN 
Rechtbank – Ontvankelijk – Administratieve beslissing – Bevoegdheid – Beroep – 
Bezwaarschrift. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
20 januari 2006 F.2005.0010.F Pas., 2006, nr. 47 

Ongrondwettigheid. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
16 november 2006 F.2005.0072.F Pas., 2006, nr. 570 

Vereisten – Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2004.0015.N A.C., 2006, nr. 574 

PROVINCIEBELASTINGEN 
Belasting op sigarettenautomaten – Gelijkheid en niet–discriminatie voor de belasting – 
Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Objectieve en 
redelijke verantwoording. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
30 november 2006 F.2005.0103.F Pas., 2006, nr. 616 

GENEESKUNDE 

GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN) 
Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Hotelkamer – Verdovende middelen – 
Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F Pas., 2006, nr. 6 

Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Anonieme aangifte – Ernstige 
aanwijzingen die de maatregel rechtvaardigen – Feitelijke beoordeling – Verdovende 
middelen – Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F Pas., 2006, nr. 6 

Gevolg – Persoonlijk gebruik – Bestraffing – Cannabis – Misdrijf – Andere misdrijven – 
Verdovende middelen. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
10 januari 2006 P.2005.0812.N A.C., 2006, nr. 25 

Strafbaarstelling – Teelt van cannabis – Andermans gebruik – Verdovende middelen – 
Verkoop – Grondslag. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
10 januari 2006 P.2005.0812.N A.C., 2006, nr. 25 
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Strafbaarstelling – Bestraffing – Misdrijf – Verdovende middelen. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
10 januari 2006 P.2005.0812.N A.C., 2006, nr. 25 

UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE 
Patiënt – Geneesheer – Gebrek aan voorlichting – Aansprakelijkheid. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
12 mei 2006 C.2005.0021.F Pas., 2006, nr. 270 

GERECHTSKOSTEN 

ALGEMEEN 
Onteigening ten algemenen nutte – Terugvorderbaarheid – Kosten – Technisch 
raadsman. 

Concl. adv.–gen. A. Henkes. 
5 mei 2006 C.2003.0068.F Pas., 2006, nr. 257 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Vergoeding – Advocatenkosten en –honorarium – Extracontractuele fout – Schade. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
16 november 2006 C.2005.0124.F Pas., 2006, nr. 568 

GRONDWET 

GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) 
Aard – Bijzondere verbeurdverklaring – Straf van verbeurdverklaring. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Draagwijdte – Wettigheid – Billijke schadeloosstelling – Opneming – Kosten – Technisch 
raadsman. 

Concl. adv.–gen. A. Henkes. 
5 mei 2006 C.2003.0068.F Pas., 2006, nr. 257 

Parlementaire immuniteit – Recht op toegang tot de rechter – Gevolg. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Recht van onderzoek van elke Kamer. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Parlementaire immuniteit – Doel. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 



– 451 – 

1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Vrije meningsuiting van de parlementsleden. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Vrijheid van meningsuiting – Gevolg – Tv–uitzending – Kort geding – Voorlopige 
schorsing. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
2 juni 2006 C.2003.0211.F Pas., 2006, nr. 309 

Toepasselijkheid – Tv–uitzending – Begrip. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
2 juni 2006 C.2003.0211.F Pas., 2006, nr. 309 

Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – 
Belastingen. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2004.0015.N A.C., 2006, nr. 574 

Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Belastingen. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2004.0015.N A.C., 2006, nr. 574 

Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Onderscheid volgens verschillende categorieën 
van belastingplichtigen – Belasting – Objectieve en redelijke verantwoording. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
30 november 2006 F.2005.0103.F Pas., 2006, nr. 616 

Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – 
Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Belasting – 
Objectieve en redelijke verantwoording. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
30 november 2006 F.2005.0103.F Pas., 2006, nr. 616 

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) 
Redenen van de vonnissen en arresten – Strafzaken – Dubbelzinnigheid. 

Concl. adv.–gen. R. LOOP. 
24 mei 2006 P.2005.1564.F Pas., 2006, nr. 288 

Veroordelend vonnis – Gerechtelijke antecedenten – Redenen van de vonnissen en 
arresten – Strafzaken – Dubbelzinnigheid. 

Concl. adv.–gen. R. LOOP. 
24 mei 2006 P.2005.1564.F Pas., 2006, nr. 288 
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Geschillen over burgerlijke rechten – Kennisneming door hoven en rechtbanken. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Draagwijdte van de bescherming door de rechter. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Gelijkheid en non–discriminatie inzake belastingen. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2004.0015.N A.C., 2006, nr. 574 

Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – 
Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Belasting – 
Objectieve en redelijke verantwoording. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
30 november 2006 F.2005.0103.F Pas., 2006, nr. 616 

GRONDWETTELIJK HOF 
Prejudiciële vraag. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

HELING 
Witwassen – Veroordeling wegens witwassen – Misdrijf waaruit de vermogensvoordelen 
rechtstreeks zijn verkregen – Vereenzelviging. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
4 april 2006 P.2006.0042.N A.C., 2006, nr. 200 

HOGER BEROEP 

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) 

Beslissing conform de conclusie van een partij – Hoger beroep van die partij – Belang. 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
15 september 2006 C.2005.0304.N A.C., 2006, nr. 419 

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
Toepasselijkheid – Tergend en roekeloos hoger beroep – Artikel 1072bis, tweede, derde 
en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek – Burgerlijke geldboete. 

Concl. adv.–gen. P. DUINSLAEGER. 
6 juni 2006 P.2006.0462.N A.C., 2006, nr. 312 

Artikel 1072bis, tweede, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek – Hoger beroep tegen 
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de beslissing op de strafvordering – Tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de 
beklaagde of inverdenkinggestelde – Burgerlijke geldboete – Vrijheid in de organisatie 
van de verdediging. 

Concl. adv.–gen. P. DUINSLAEGER. 
6 juni 2006 P.2006.0462.N A.C., 2006, nr. 312 

Hoger beroep – Bescherming van de maatschappij – Toepasselijke wetsbepaling – 
Internering. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
12 september 2006 P.2006.0718.N A.C., 2006, nr. 408 

Gevolg – Vergoeding van schade – Hoger beroep van de schadelijder – Internering. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
12 september 2006 P.2006.0718.N A.C., 2006, nr. 408 

Rechter die de zaak aan zich trekt – Bestaanbaarheid met het recht op een dubbele 
aanleg. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
31 oktober 2006 P.2006.0614.N A.C., 2006, nr. 527 

HUUR VAN DIENSTEN 
Vrijwaringplicht – Verkoop – Aannemingsovereenkomst – Verborgen gebreken – 
Verkoper – Opdrachtgever. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 C.2005.0097.N A.C., 2006, nr. 279 

HUUR VAN GOEDEREN 

HANDELSHUUR 
Kennisgeving door de huurder – Huurhernieuwing. 

Concl. adv.–gen. DUBRULLE. 
2 maart 2006 C.2005.0092.N A.C., 2006, nr. 122 

Verkoop van het goed – Verhouding tot het gemeen recht – Vergoeding wegens uitzetting 
– Einde – Opzeggingstermijn. 

Concl. adv.–gen. DUBRULLE. 
22 december 2006 C.2006.0018.N A.C., 2006, nr. 674 

INKOMSTENBELASTINGEN 

PERSONENBELASTING 
Voorwaarden inzake aftrek – Ten laste genomen verliezen van een vennootschap – 
Tenlasteneming met het oog op het behoud van beroepsinkomsten. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
8 juni 2006 F.2004.0022.N A.C., 2006, nr. 318 
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Vennoot – Geldlening aan zijn vennootschap – Inschrijving op rekening–courant. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
16 november 2006 F.2005.0068.F Pas., 2006, nr. 569 

Meerwaarde – Verkoop buiten beheer van het privévermogen – Winst of belastbare baten. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
30 november 2006 F.2005.0066.F Pas., 2006, nr. 614 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 
Verrekening – Berekening van de belasting – Voorafbetaling – Faillissement – 
Tegenwerpelijkheid aan de gezamenlijke schuldeisers. 

Concl. adv.–gen. A. HENKES. 
13 januari 2006 C.2005.0003.F Pas., 2006, nr. 33 

Wijze van berekening – Gerealiseerde meerwaarden op aandelen – Vrijgesteld bedrag. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
15 december 2006 F.2005.0099.N A.C., 2006, nr. 656 

AANSLAGPROCEDURE 
Echtgenoot op wiens naam de belasting niet gevestigd is – Recht om bezwaar in te dienen 
– Termijn. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
3 maart 2006 C.2004.0480.F Pas., 2006, nr. 124 

Vormvereisten – Ondertekening – Cassatieberoep vanwege de belastingplichtige – 
Neerlegging – Voorziening in cassatie. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
9 maart 2006 F.2004.0052.N A.C., 2006, nr. 143 

Bijzondere aanslagtermijn artikel 358, § 1, 1° WIB92– Toepassingsvoorwaarden. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
11 mei 2006 F.2004.0043.N A.C., 2006, nr. 269 

Bijzondere aanslagtermijn artikel 358, § 1, 1° WIB92– Toepassing van de anti–
rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, § 1, WIB92. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
11 mei 2006 F.2004.0043.N A.C., 2006, nr. 269 

Toepassing van de anti–rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, § 1, WIB92. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
11 mei 2006 F.2004.0043.N A.C., 2006, nr. 269 

Anti–rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, § 1, WIB92. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
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11 mei 2006 F.2004.0043.N A.C., 2006, nr. 269 

VOORZIENING IN CASSATIE 
Ondertekening en neerlegging – Ambtenaar. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
16 november 2006 F.2005.0068.F Pas., 2006, nr. 569 

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE 
SCHATKIST 

Invordering van de belasting – Wettigheid – Uit de echt gescheiden echtgenoot op wiens 
naam de belasting niet vastgesteld is – Geen recht van bezwaar. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
3 maart 2006 C.2004.0480.F Pas., 2006, nr. 124 

Notaris – Verkoop onroerend goed – Kennisgeving aan de ontvanger der belastingen – 
Belastingschuld – Fiscale notificatie aan de notaris – Uitvoerend beslag. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2005.0050.N A.C., 2006, nr. 575 

ALLERLEI 
Uitbreiding van de vordering – Vordering gesteund op de gedinginleidende akte – Begrip 
– Toelaatbaarheid – Vordering in rechte. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
15 december 2006 F.2005.0019.N A.C., 2006, nr. 655 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 
Machten – Rechterlijke macht – Overeenstemming – Scheiding der machten – 
Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

JACHT 
Velden, vruchten en oogsten – Jachtrecht – Houder – Bospercelen – Grof wild – 
Grasperken – Eigenaar – Begrip – Schade. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
16 juni 2006 C.2005.0330.F Pas., 2006, nr. 335 

JEUGDBESCHERMING 
Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake 
hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – Onderzoeksmaatregel – 
Jeugdrechtbank. 

Concl. adv.–gen. LOOP. 
22 februari 2006 P.2005.1522.F Pas., 2006, nr. 104 
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Hoger beroep – Arrest – Beslissing alvorens recht te doen – Ontvankelijkheid – Artikel 38 
– Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – 
Hulpverlening aan de jeugd – Cassatieberoep vóór de eindbeslissing – 
Deskundigenonderzoek – Jeugdrechtbank – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Concl. adv.–gen. LOOP. 
22 februari 2006 P.2005.1522.F Pas., 2006, nr. 104 

Hoger beroep – Arrest – Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse 
Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – 
Noodzakelijke dwang en maatregel van gedwongen hulpverlening – Jeugdrechtbank – 
Afzonderlijke beslissingen – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Concl. adv.–gen. LOOP. 
22 februari 2006 P.2005.1522.F Pas., 2006, nr. 104 

Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake 
hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – Voorlopige maatregel – 
Jeugdrechtbank – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Concl. adv.–gen. LOOP. 
22 februari 2006 P.2005.1522.F Pas., 2006, nr. 104 

Hoger beroep – Hernieuwing – Arrest – Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 
van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de 
jeugd – Beslissing tot verlenging van de dwang en de voorlopige maatregel – 
Jeugdrechtbank – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Concl. adv.–gen. LOOP. 
22 februari 2006 P.2005.1522.F Pas., 2006, nr. 104 

KOOP 
Vrijwaringplicht – Verkoop – Aannemingsovereenkomst – Verborgen gebreken – 
Verkoper – Opdrachtgever. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 C.2005.0097.N A.C., 2006, nr. 279 

KOOPHANDEL. KOOPMAN 
Aard – Handelsagentuur – Verjaring – Termijn – Aanvang – Verbintenis – Vordering – 
Concurrentiebeding. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 C.2005.0270.N A.C., 2006, nr. 280 

KORT GEDING 
Vrijheid van meningsuiting – Bevoegdheid van de rechter in kort geding – Beperkingen. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
2 juni 2006 C.2003.0211.F Pas., 2006, nr. 309 
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Aanstelling van een gerechtelijk bewindvoerder – Veroordeling in de kosten en erelonen – 
Bevoegdheid van de rechter in kort geding. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
23 november 2006 C.2005.0344.F Pas., 2006, nr. 594 

LASTGEVING 
Hypothecaire volmacht aan een derde – Tijdstip van uitoefening – Bevoegdheid van de 
schuldeiser – Schuldeiser. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
23 maart 2006 C.2003.0626.N A.C., 2006, nr. 170 

LOON 

BESCHERMING 
Herstelplicht – Misdrijf – Verjaring – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – 
Arbeid – Vordering in rechte – Niet–betaling – Overwerk – Schade. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F Pas., 2006, nr. 501 

MACHTEN 

WETGEVENDE MACHT 
Parlementaire immuniteit – Doel. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Parlementaire immuniteit – Vrije meningsuiting in het Parlement. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Fout van Parlement – Schade veroorzaakt aan derde – Verplichting tot vergoeding. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Rechterlijke macht – Scheiding der machten – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

RECHTERLIJKE MACHT 
Administratieve geldboete – Luchtvervoerder – Betwisting – Rechtbank van eerste aanleg 
– Toetsing – Vreemdelingenwet. 

Concl. adv.–gen. m.o. Cornelis. 
16 februari 2006 C.2004.0094.N A.C., 2006, nr. 97 
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Geschillen over burgerlijke rechten – Kennisneming door hoven en rechtbanken. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Scheiding der machten – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

SCHEIDING DER MACHTEN 
Parlementaire immuniteit – Recht op toegang tot de rechter – Gevolg. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Parlementaire immuniteit – Doel. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Bescherming geboden door artikel 144 Grondwet. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Fout van Parlement – Schade veroorzaakt aan derde – Verplichting tot vergoeding – 
Onafhankelijkheid van de wetgevende macht. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Rechterlijke macht – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

MILIEURECHT 
Vordering tot staking – Kennelijke inbreuk – Beoordeling door de rechter – Begrip – 
Leefmilieu. 

Concl. adv.–gen. DUBRULLE. 
2 maart 2006 C.2005.0128.N A.C., 2006, nr. 123 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN 
Roerende zaken – Verduistering door een ambtenaar – Bestanddelen. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0238.F Pas., 2006, nr. 299 

Verduistering door een ambtenaar – Bezit van het verduisterde goed – Bestanddelen. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
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31 mei 2006 P.2006.0238.F Pas., 2006, nr. 299 

MISDRIJF 

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. 
EENHEID VAN OPZET 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Cumulatie van de straffen – Correctionele werkstraf en criminele straf van opsluiting. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0403.F Pas., 2006, nr. 300 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Straftoemeting. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0403.F Pas., 2006, nr. 300 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Cumulatie van de straffen. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0403.F Pas., 2006, nr. 300 

TOEREKENBAARHEID 
Verantwoordelijke rechtspersoon wegens het optreden van geïdentificeerde natuurlijke  – 
Strafuitsluitende verschoningsgrond – Wetens en willens gepleegde fout – 
Toepassingsvoorwaarde. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
8 november 2006 P.2006.0060.F Pas., 2006, nr. 544 

Veroordeling met verantwoordelijke rechtspersoon – Wetens en willens gepleegde fout – 
Strafuitsluitingsgrond – Toepassingsvoorwaarde. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
8 november 2006 P.2006.0060.F Pas., 2006, nr. 544 

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING 
Wettige verdediging. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2006.0018.F Pas., 2006, nr. 221 

Onderzoek door de rechter – Wettige verdediging. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2006.0018.F Pas., 2006, nr. 221 
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ALLERLEI 
Strafbaarstelling – Bestraffing – Verdovende middelen. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
10 januari 2006 P.2005.0812.N A.C., 2006, nr. 25 

Gevolg – Persoonlijk gebruik – Bestraffing – Cannabis – Misdrijf – Andere misdrijven – 
Verdovende middelen. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
10 januari 2006 P.2005.0812.N A.C., 2006, nr. 25 

Strafbaarstelling – Teelt van cannabis – Andermans gebruik – Verdovende middelen – 
Verkoop – Grondslag. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
10 januari 2006 P.2005.0812.N A.C., 2006, nr. 25 

Herstelplicht – Loon – Verjaring – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – 
Arbeid – Vordering in rechte – Arbeidsovereenkomst – Niet–betaling – Overwerk – 
Schade. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F Pas., 2006, nr. 501 

NATUURRAMP 
Rechtstreekse schade. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
5 oktober 2006 C.2005.0345.F Pas., 2006, nr. 463 

NIEUWE VORDERING 
Uitbreiding van de vordering – Vordering gesteund op de gedinginleidende akte – Fiscale 
zaken – Begrip – Toelaatbaarheid. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
15 december 2006 F.2005.0019.N A.C., 2006, nr. 655 

NOTARIS 
Rangregeling – In aanmerking te nemen schuldeisers – Verkoop onroerend goed – 
Uitvoerend beslag. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2005.0050.N A.C., 2006, nr. 575 

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER 
Toetsing door het Hof – Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordeel – Raming – Strafzaken. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
27 september 2006 P.2006.0739.F Pas., 2006, nr. 441 
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ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Anonieme aangifte – Ernstige 
aanwijzingen die de maatregel rechtvaardigen – Feitelijke beoordeling – Verdovende 
middelen – Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F Pas., 2006, nr. 6 

Draagwijdte – Toestemming van degene die het werkelijk genot heeft van de plaats – 
Huiszoeking – Toepassing. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F Pas., 2006, nr. 6 

Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Hotelkamer – Verdovende middelen – 
Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F Pas., 2006, nr. 6 

Schending – Beroepsgeheim – Aangifte – Ontvankelijkheid van de vervolging. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
1 februari 2006 P.2005.1432.F Pas., 2006, nr. 65 

Verhoor van de inverdenkinggestelde – Polygraaftest – Vermoeden van onschuld – 
Miskenning. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Verhoor van de inverdenkinggestelde – Miskenning – Recht op stilzwijgen – 
Polygraaftest. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Deskundigenonderzoek – Definitie – Gerechtsdeskundige. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Deskundigenonderzoek – Politieambtenaar – Verhoor met de polygraaf – 
Gerechtsdeskundige. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Onaantastbare beoordeling door de rechter – Bewijswaarde – Verhoor met de polygraaf 
– Aanwijzing die het onderzoek stuurt. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 
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Niet voor het publiek toegankelijke plaats – Wettigheid – Toestemming – Personen die het 
werkelijk genot hebben van de plaats – Medebewoners – Huiszoeking. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
8 maart 2006 P.2006.0226.F Pas., 2006, nr. 137 

ONDERZOEKSGERECHTEN 
Kamer van inbeschuldigingstelling – Recht van verdediging – Inverdenkinggestelde die 
op de vlucht is en zich verborgen houdt – Regeling van de rechtspleging – 
Vertegenwoordiging. 

Concl. adv.–gen., LOOP. 
11 januari 2006 P.2005.1544.F Pas., 2006, nr. 30 

Buitenlands aanhoudingsbevel – Opdracht – Exequatur – Passieve uitlevering. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Facultatieve grond tot 
weigering – Persoon met de Belgische nationaliteit of die in België verblijft – Verbintenis 
om de straf in België ten uitvoer te leggen – Toepassing van de grond tot weigering. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
18 oktober 2006 P.2006.1316.F Pas., 2006, nr. 496 

Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest dat uitspraak doet met 
toepassing van de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering – Arrest 
behept met een onregelmatigheid – Ogenblik waarop cassatieberoep moet worden 
ingesteld – Inverdenkinggestelde. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
31 oktober 2006 P.2006.0614.N A.C., 2006, nr. 527 

ONDERZOEKSRECHTER 
Onpartijdigheid – Tucht – Vervolging – Samenstelling – Veroordeling – Advocaat – 
Tuchtraad van beroep – Vervolging – Huiszoeking – Aanwezigheid – Stafhouder. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 D.2005.0015.N A.C., 2006, nr. 281 

Voorlopige hechtenis – In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte – Nieuwe en 
ernstige omstandigheden – Nieuw bevel tot aanhouding – Bevel tot aanhouding. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
8 november 2006 P.2006.1391.F Pas., 2006, nr. 550 

Onpartijdigheid – Wraking – Vermoeden van onschuld. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
23 november 2006 P.2006.1367.F Pas., 2006, nr. 596 
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ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE 
Draagwijdte – Wettigheid – Billijke schadeloosstelling – Opneming – Kosten – Technisch 
raadsman. 

Concl. adv.–gen. A. Henkes. 
5 mei 2006 C.2003.0068.F Pas., 2006, nr. 257 

OPENBARE ORDE 
Aard – Deeltijdse werknemers – R.S.Z.–Wet – Vermoedens neergelegd in artikel 22ter – 
Werknemers – Sociale zekerheid. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
24 april 2006 S.2004.0121.N A.C., 2006, nr. 232 

OVEREENKOMST 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 
Wettigheid – Reglement – Strafmaatregelen – Verbindende kracht – Bevoegdheid van de 
rechter. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
21 december 2006 C.2004.0379.F Pas., 2006, nr. 668 

UITLEGGING 
Beoordeling door de rechter – Uitvoering te goeder trouw. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
23 maart 2006 C.2003.0626.N A.C., 2006, nr. 170 

PENSIOEN 

WERKNEMERS 
Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Overheid – Rustpensioen – 
Uitbetalingsinstelling van het werknemerspensioen – Verjaring – Aanvang – Voordeel – 
Onverschuldigde betaling. 

Concl. eerste adv.–gen. J.–F. LECLERCQ. 
6 november 2006 S.2006.0007.F Pas., 2006, nr. 540 

POLITIE 
Vaststellingen door een politieambtenaar buiten de uitoefening van zijn ambt – Proces–
verbaal – Geldigheid. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
1 februari 2006 P.2005.1355.F Pas., 2006, nr. 63 

Politieambtenaar – Federale en lokale politie – Opsporing en vaststelling van misdrijven 
– Politie over het wegverkeer – Bevoegdheid – Territoriale bevoegdheid. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
1 februari 2006 P.2005.1355.F Pas., 2006, nr. 63 
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Voorlopige hechtenis – Bewijswaarde – Processen–verbaal – Proces–verbaal van de 
aanhouding – Vermelding van het uur van de aangifte van de feiten door een privé–
persoon. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
28 juni 2006 P.2006.0901.F Pas., 2006, nr. 365 

POLITIEK MISDRIJF 
Politiek misdrijf en recht van uitlevering. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

Politiek misdrijf en recht van uitlevering – Feit dat zware gewelddaden tegen personen 
met zich meebrengt – Begrip. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

Politiek misdrijf en recht van uitlevering – Vereniging met het oog op het voorbereiden en 
plegen van daden van terrorisme – Begrip. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

PREJUDICIEEL GESCHIL 
Artikel 234 E.E.G.–Verdrag – Duidelijke akte – Verplichting voor het Hof van Cassatie – 
Europese Gemeenschappen. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

Arbitragehof. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Rechtspunt waarover reeds 
uitspraak is gedaan – Verplichting tot het stellen van de vraag. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Rechtspunt waarover reeds 
uitspraak is gedaan – Verplichting tot het stellen van de vraag. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Wijziging – Europese richtlijn 
85/337/EEG – Vliegveld – Aanleg – Project – Europese Unie – Begrip. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
14 december 2006 C.2004.0582.F Pas., 2006, nr. 650 
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RECHT VAN VERDEDIGING 

ALGEMEEN 
Toepasselijkheid – Begrip. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
30 juni 2006 C.2006.0298.F Pas., 2006, nr. 374 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Beslissing over de strafvordering – Tegenstelbaarheid aan de partijen – Gezag van 
gewijsde – Later burgerlijk proces. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Aard – Toepasselijkheid – Vervanging – Curator. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
30 juni 2006 C.2006.0298.F Pas., 2006, nr. 374 

STRAFZAKEN 
Kamer van inbeschuldigingstelling – Inverdenkinggestelde die op de vlucht is en zich 
verborgen houdt – Regeling van de rechtspleging – Vertegenwoordiging. 

Concl. adv.–gen., LOOP. 
11 januari 2006 P.2005.1544.F Pas., 2006, nr. 30 

Beslissing over de strafvordering – Verweer door de beslissing verworpen – 
Tegenstelbaarheid aan een beklaagde die geen partij was in de zaak – Gezag van 
gewijsde. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2005.1547.F Pas., 2006, nr. 220 

Tergend en roekeloos hoger beroep – Beklaagde of inverdenkinggestelde – Vrijheid in de 
organisatie van de verdediging – Beslissing op de strafvordering. 

Concl. adv.–gen. P. DUINSLAEGER. 
6 juni 2006 P.2006.0462.N A.C., 2006, nr. 312 

RECHTBANKEN 

ALGEMEEN 
Beoordelingscriteria – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek 
van een partij – Onttrekking aan de rechter. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
9 februari 2006 C.2006.0029.N A.C., 2006, nr. 87 

Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Beoordeling – Onttrekking. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
21 april 2006 C.2006.0132.F Pas., 2006, nr. 229 
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RECHTEN VAN DE MENS 

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
Polygraaftest – Vermoeden van onschuld – Miskenning. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Draagwijdte – Bijzondere verbeurdverklaring – Zaken welke gediend hebben tot het 
plegen van het misdrijf – Artikel 1, Aanvullend protocol E.V.R.M.. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Onpartijdigheid van de rechter – Samenstelling – Balie – Aanwezigheid bij een 
huiszoeking – Tuchtraad van beroep – Tuchtzaken – Stafhouder. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 D.2005.0015.N A.C., 2006, nr. 281 

Vrijheid van meningsuiting – Artikel 10.2 – Geoorloofd karakter – Bij wet bepaalde 
beperkingen – Kort geding – Bevoegdheid. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
2 juni 2006 C.2003.0211.F Pas., 2006, nr. 309 

Vrijheid van meningsuiting – Artikel 10.2 – Bij wet bepaalde beperkingen. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
2 juni 2006 C.2003.0211.F Pas., 2006, nr. 309 

Veroordeling in de kosten en tot teruggave – Schuldigverklaring – Sanctie – Redelijke 
termijn – Overschrijding. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F Pas., 2006, nr. 329 

Machten – Rechterlijke macht – Overeenstemming – Scheiding der machten – 
Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

Onpartijdigheid – Wraking – Onderzoeksrechter – Vermoeden van onschuld. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
23 november 2006 P.2006.1367.F Pas., 2006, nr. 596 

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE ECONOMISCHE SOCIALE EN 
CULTURELE RECHTEN 

Miskenning – Recht op stilzwijgen – Polygraaftest – Artikel 14, § 3, g. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 
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INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE 
RECHTEN 

Artikel 14.1, I.V.B.P.R. – Onpartijdigheid van de rechter – Samenstelling – Balie – 
Aanwezigheid bij een huiszoeking – Tuchtraad van beroep – Tuchtzaken – Stafhouder. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 D.2005.0015.N A.C., 2006, nr. 281 

Hoger beroep – Rechter die de zaak aan zich trekt – Bestaanbaarheid met het recht op 
een dubbele aanleg – Strafzaken. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
31 oktober 2006 P.2006.0614.N A.C., 2006, nr. 527 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

GEZAG VAN GEWIJSDE 
Tegenstelbaarheid aan derden. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2005.1547.F Pas., 2006, nr. 220 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2005.1547.F Pas., 2006, nr. 220 

Tegenstelbaarheid aan de partijen. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2005.1547.F Pas., 2006, nr. 220 

Opnieuw onderzoeken van de eindbeslissing – Schending van het recht van de Europese 
Unie – Gevolg. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Tegenstelbaarheid aan de partijen – Gezag van gewijsde in strafzaken – Later burgerlijk 
proces. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Beslissing over de latere burgerlijke rechtsvordering – Omvang. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Burgerlijke partij – Tegenstelbaarheid op burgerlijk vlak – Afstand. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
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14 september 2006 C.2004.0488.F Pas., 2006, nr. 414 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
Rechtbank – Ontvankelijk – Gemeentebelastingen – Administratieve beslissing – 
Bevoegdheid – Beroep – Beschikkingsbeginsel – Bezwaarschrift. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
20 januari 2006 F.2005.0010.F Pas., 2006, nr. 47 

Onpartijdigheid – Samenstelling – Balie – Aanwezigheid bij een huiszoeking – Tuchtraad 
van beroep – Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter – Tuchtzaken – 
Stafhouder. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 D.2005.0015.N A.C., 2006, nr. 281 

Rechterlijke macht – Scheiding der machten – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

Onpartijdigheid – Wraking – Onderzoeksrechter – Algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van het vermoeden van onschuld. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
23 november 2006 P.2006.1367.F Pas., 2006, nr. 596 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN 

GEEN CONCLUSIE 
Dubbelzinnigheid. 

Concl. adv.–gen. R. LOOP. 
24 mei 2006 P.2005.1564.F Pas., 2006, nr. 288 

Veroordelend vonnis – Gerechtelijke antecedenten – Dubbelzinnigheid. 

Concl. adv.–gen. R. LOOP. 
24 mei 2006 P.2005.1564.F Pas., 2006, nr. 288 

Voorlopige tenuitvoerlegging – Motivering. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
1 juni 2006 C.2005.0024.N A.C., 2006, nr. 304 

SCHULDVERGELIJKING 
Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen die schuldvorderingen – 
Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
7 april 2006 C.2005.0029.F Pas., 2006, nr. 211 
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Nauwe samenhang tussen die schuldvorderingen – Toekenning van de voorlopige 
opschorting – Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord – Niet voor beslag 
vatbaar. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
7 april 2006 C.2005.0029.F Pas., 2006, nr. 211 

Gevolg – Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen die 
schuldvorderingen – Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
7 april 2006 C.2005.0029.F Pas., 2006, nr. 211 

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN 

OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN 
OPZETTELIJK DODEN 

Rechtvaardigingsgrond – Wettige verdediging. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2006.0018.F Pas., 2006, nr. 221 

Rechtvaardigingsgrond – Onderzoek door de rechter – Wettige verdediging. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2006.0018.F Pas., 2006, nr. 221 

SOCIALE ZEKERHEID 

WERKNEMERS 
Aard – Deeltijdse werknemers – R.S.Z.–Wet – Vermoedens neergelegd in artikel 22ter. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
24 april 2006 S.2004.0121.N A.C., 2006, nr. 232 

Deeltijdse werknemers – R.S.Z.–Wet – Vermoedens neergelegd in artikel 22ter – 
Feitelijke elementen waarop deze vermoedens steunen – Bewijs – Bekentenis. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
24 april 2006 S.2004.0121.N A.C., 2006, nr. 232 

Werkgever – Uitstel – Ambtshalve veroordeling – Toepassing – Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
27 september 2006 P.2006.0393.F Pas., 2006, nr. 440 

STRAF 

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID 
Werkgever – Uitstel – Ambtshalve veroordeling – Toepassing – Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid – Sociale zekerheid – Werknemers. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
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27 september 2006 P.2006.0393.F Pas., 2006, nr. 440 

ANDERE STRAFFEN 
Bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent – Toepassing. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF 
4 april 2006 P.2006.0042.N A.C., 2006, nr. 200 

Bijzondere verbeurdverklaring – Zaken welke gediend hebben tot het plegen van het 
misdrijf – Voorwaarde van eigendom. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Zaken welke gediend 
hebben tot het plegen van het misdrijf – Voorwaarde van eigendom – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Zaken welke gediend 
hebben tot het plegen van het misdrijf – Voorwaarde van eigendom – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Aard – Bijzondere verbeurdverklaring. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Zaken welke gediend hebben tot het plegen van het 
misdrijf – Artikel 1, Aanvullend protocol E.V.R.M.. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Toetsing door het Hof – Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordeel – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – 
Raming. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
27 september 2006 P.2006.0739.F Pas., 2006, nr. 441 



– 471 – 

Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf verkregen 
vermogensvoordeel. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
27 september 2006 P.2006.0739.F Pas., 2006, nr. 441 

SAMENLOOP 
Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Straftoemeting. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0403.F Pas., 2006, nr. 300 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Cumulatie van de straffen. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0403.F Pas., 2006, nr. 300 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Cumulatie van de straffen – Correctionele werkstraf en criminele straf van opsluiting. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0403.F Pas., 2006, nr. 300 

ALLERLEI 
Overschrijding van de redelijke termijn – Veroordeling in de kosten en tot teruggave – 
Schuldigverklaring – Sanctie. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F Pas., 2006, nr. 329 

STRAFVORDERING 
Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Hotelkamer – Verdovende middelen – 
Opsporingsonderzoek – Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang – 
Procureur des Konings. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F Pas., 2006, nr. 6 

Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Anonieme aangifte – Ernstige 
aanwijzingen die de maatregel rechtvaardigen – Feitelijke beoordeling – Verdovende 
middelen – Opsporingsonderzoek – Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang 
– Procureur des Konings. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F Pas., 2006, nr. 6 

Draagwijdte – Schriftelijke toestemming van de persoon die het werkelijke genot van de 
plaats heeft – Opsporingsonderzoek – Huiszoeking – Procureur des Konings – 
Toepassing. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
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4 januari 2006 P.2005.1417.F Pas., 2006, nr. 6 

Lasthebber ad hoc – Rechtspersoon – Aanwending van rechtsmiddelen – Bevoegdheid – 
Vertegenwoordiging. 

Concl. adv.–gen. VANDEWAL. 
26 september 2006 P.2005.1663.N A.C., 2006, nr. 435 

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE 
Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Pensioen – Overheid – Rustpensioen – 
Uitbetalingsinstelling van het werknemerspensioen – Verjaring – Aanvang – Voordeel – 
Onverschuldigde betaling – Werknemers. 

Concl. eerste adv.–gen. J.–F. LECLERCQ.  
6 november 2006 S.2006.0007.F Pas., 2006, nr. 540 

UITLEVERING 
Politiek misdrijf – Feit dat zware gewelddaden tegen personen met zich meebrengt – 
Begrip. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

Politiek misdrijf – Vereniging met het oog op het voorbereiden en plegen van daden van 
terrorisme – Begrip. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

Buitenlands aanhoudingsbevel – Opdracht – Exequatur – Onderzoeksgerechten – 
Passieve uitlevering. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

Politiek misdrijf. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Facultatieve grond tot 
weigering – Persoon met de Belgische nationaliteit of die in België verblijft – Verbintenis 
om de straf in België ten uitvoer te leggen – Beslissing om de grond tot weigering toe te 
passen – Onderzoeksgerechten. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
18 oktober 2006 P.2006.1316.F Pas., 2006, nr. 496 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Bevoegdheid van het 
rechtscollege dat uitspraak moet doen over de tenuitvoerlegging. 

Concl. adv.– gen. VANDERMEERSCH. 
13 december 2006 P.2006.1557.F Pas., 2006, nr. 648 
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Redengeving – Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Hechtenis 
van de betrokkene – Vrijlating onder voorwaarden of tegen betaling van een borgsom – 
Mogelijkheid. 

Concl. adv.– gen. VANDERMEERSCH. 
13 december 2006 P.2006.1557.F Pas., 2006, nr. 648 

VEILIGHEID VAN DE STAAT 
Europees Antiterrorismeverdrag – Strafbare feiten gepleegd met gebruikmaking van 
automatische vuurwapens – Automatische vuurwapens. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
27 juni 2006 P.2005.1491.N A.C., 2006, nr. 359 

VENNOOTSCHAPPEN 

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN 
Tijdstip – Staking van betaling – Ontbinding – Vereffening – Faillissement. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
19 januari 2006 C.2004.0446.N A.C., 2006, nr. 43 

VERENIGING VAN BOOSDOENERS 
Politiek misdrijf en recht van uitlevering – Vereniging met het oog op het voorbereiden en 
plegen van daden van terrorisme. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
Strafmaatregel – Wettigheid – Reglement – Verbindende kracht – Bevoegdheid van de 
rechter. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
21 december 2006 C.2004.0379.F Pas., 2006, nr. 668 

VERJARING 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Handelsagentuur – Termijn – Aanvang – Verbintenis – Vordering – Concurrentiebeding. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 C.2005.0270.N A.C., 2006, nr. 280 

Dagvaarding. 

Concl. adv.–gen. met opdracht de KOSTER. 
9 juni 2006 C.2004.0245.F Pas., 2006, nr. 320 
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Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – Arbeid – 
Vordering in rechte – Arbeidsovereenkomst – Niet–betaling – Overwerk – Schade. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F Pas., 2006, nr. 501 

Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Pensioen – Overheid – Rustpensioen – 
Uitbetalingsinstelling van het werknemerspensioen – Aanvang – Voordeel – 
Onverschuldigde betaling – Werknemers. 

Concl. eerste adv.–gen. J.–F. LECLERCQ. 
6 november 2006 S.2006.0007.F Pas., 2006, nr. 540 

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING 

GEWOON UITSTEL 
Werkgever – Toepassingsgebied – Ambtshalve veroordeling – Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid – Sociale zekerheid – Werknemers. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
27 september 2006 P.2006.0393.F Pas., 2006, nr. 440 

VERWIJZING NA CASSATIE 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Gedeeltelijke vernietiging. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
13 februari 2006 C.2004.0454.F Pas., 2006, nr. 92 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE 

ALGEMEEN 
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van een partij – 
Onttrekking aan de rechter – Verwijzing van de zaak – Aanwijzing van de rechter. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
9 februari 2006 C.2006.0029.N A.C., 2006, nr. 87 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Beoordeling – 
Onttrekking. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
21 april 2006 C.2006.0132.F Pas., 2006, nr. 229 

Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Vernietiging – 
Zaak niet aan de rechter onttrokken – Bevoegdheid van het Hof. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
21 april 2006 C.2006.0132.F Pas., 2006, nr. 229 
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STRAFZAKEN 
Strafgerecht – Ontvankelijkheid – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – 
Vordering van een partij. 

Concl. adv.–gen. m.o. Cornelis. 
22 juni 2006 C.2006.0221.N A.C., 2006, nr. 349 

VERZEKERING 

LANDVERZEKERING 
Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar – Aanvang – 
Verjaringstermijn. 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
6 april 2006 C.2005.0040.N A.C., 2006, nr. 207 

Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar – Verjaringstermijn – 
Stuiting – Schorsing. 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
6 april 2006 C.2005.0040.N A.C., 2006, nr. 207 

WAM–VERZEKERING 
Toerekenbaarheid van het misdrijf – In het verkeer brengen van een niet–verzekerd 
voertuig op de openbare weg – Eigenaar – Geen verzekering. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
29 maart 2006 P.2005.0055.F Pas., 2006, nr. 179 

Slachtoffer – Schadevergoeding gegrond op artikel 29bis WAM–wet – Verplichting tot 
schadevergoeding. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
28 april 2006 C.2004.0569.F Pas., 2006, nr. 247 

VONNISSEN EN ARRESTEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Voorlopige tenuitvoerlegging – Motivering. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
1 juni 2006 C.2005.0024.N A.C., 2006, nr. 304 

VOORLOPIGE HECHTENIS 

AANHOUDING 
Bewijswaarde – Proces–verbaal van de aanhouding – Vermelding van het uur van de 
aangifte van de feiten door een privé–persoon. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
28 juni 2006 P.2006.0901.F Pas., 2006, nr. 365 
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BEVEL TOT AANHOUDING 
In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte – Nieuwe en ernstige omstandigheden 
– Nieuw bevel tot aanhouding. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
8 november 2006 P.2006.1391.F Pas., 2006, nr. 550 

VREEMDELINGEN 
Administratieve geldboete – Wettigheid – Toetsing door de rechter – Luchtvervoerder. 

Concl. adv.–gen. m.o. Cornelis. 
16 februari 2006 C.2004.0094.N A.C., 2006, nr. 97 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Zaken welke gediend 
hebben tot het plegen van het misdrijf – Voorwaarde van eigendom – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Zaken welke gediend 
hebben tot het plegen van het misdrijf – Voorwaarde van eigendom – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

WAPENS 
Europees Antiterrorismeverdrag – Strafbare feiten gepleegd met gebruikmaking van 
automatische vuurwapens – Automatische vuurwapens. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
27 juni 2006 P.2005.1491.N A.C., 2006, nr. 359 

WEGVERKEER 

INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN 
Beoordeling door de bodemrechter – Toerekenbaarheid van het misdrijf – Niet–
inschrijving – In het verkeer brengen van een niet–ingeschreven voertuig op de openbare 
weg – Eigenaar. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
29 maart 2006 P.2005.0055.F Pas., 2006, nr. 179 

ALLERLEI 
Politieambtenaar – Federale en lokale politie – Opsporing en vaststelling van misdrijven 
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– Politie over het wegverkeer – Bevoegdheid – Territoriale bevoegdheid. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
1 februari 2006 P.2005.1355.F Pas., 2006, nr. 63 

Beoordeling door de bodemrechter – Toerekenbaarheid van het misdrijf – Autokeuring – 
Geen keuringsbewijs – In het verkeer brengen van een voertuig zonder geldig 
keuringsbewijs op de openbare weg – Eigenaar. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
29 maart 2006 P.2005.0055.F Pas., 2006, nr. 179 

WERKLOOSHEID 

RECHT OP UITKERING 
Ongeval – Arbeidsgeschiktheid – Ziekte – Onmogelijkheid om zijn werk te verrichten – 
Primaire arbeidsongeschikheid – Tijdelijk werkloze – Beroep – Arbeidsovereenkomst – 
Schorsing – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Arbeidsongeschiktheidsverzekering – 
Werknemer. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
12 juni 2006 S.2005.0064.F Pas., 2006, nr. 325 

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN 

ALGEMEEN 
Artikel 10.2 – Verdrag Rechten van de Mens. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
2 juni 2006 C.2003.0211.F Pas., 2006, nr. 309 

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE 
Douane en accijnzen – Accijnsschuld – Wijzigende wet – Werking van de wet in de tijd. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
18 april 2006 P.2005.1561.N A.C., 2006, nr. 215 

WRAKING 
Vordering tot wraking van een strafrechter – Autonoom karakter van de procedure – 
Strafzaken. 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
29 september 2006 P.2006.0843.N A.C., 2006, nr. 452 

Reden – Hoge graad van vijandschap – Tussen rechter en partij. 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
29 september 2006 P.2006.0843.N A.C., 2006, nr. 452 

Reden – Tussen rechter en advocaat – Wraking van een rechter in een bepaalde zaak – 
Dezelfde advocaat – Hoge graad van vijandschap – Andere zaak. 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
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29 september 2006 P.2006.0843.N A.C., 2006, nr. 452 

Onpartijdigheid – Onderzoeksrechter – Gewettigde verdenking – Vermoeden van 
onschuld. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
23 november 2006 P.2006.1367.F Pas., 2006, nr. 596 

ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING 
Ongeval – Arbeidsgeschiktheid – Ziekte – Onmogelijkheid om zijn werk te verrichten – 
Primaire arbeidsongeschikheid – Tijdelijk werkloze – Beroep – Arbeidsovereenkomst – 
Recht op werkloosheidsuitkeringen – Schorsing – Werkloosheid – Werknemer. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
12 juni 2006 S.2005.0064.F Pas., 2006, nr. 325 
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